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Declaració
dels presidents
Hem iniciat la nostra etapa com a presidents de MoraBanc el 2016, en un any de
transformació del banc. Un any per preparar-nos per als reptes de futur. Com a
banc familiar, les nostres decisions les prenem amb visió de futur, i amb una idea de
permanència, però també de competitivitat.
En l’àmbit global, el 2016 ha estat un any amb sorpreses econòmiques i geopolítiques, ha estat l’any del Brexit o l’elecció del candidat a la Casa Blanca, entre
d’altres, però l’economia global ha continuat creixent moderadament amb millors
dades de consum i una baixada de la desocupació. Hem continuat amb polítiques
monetàries toves i comportaments favorables als mercats de renda variable.
Andorra viu també una situació de creixement econòmic que Fitch Ratings en el seu
darrer informe de qualificació de país, del febrer, estima en un 1% el 2016 i preveu
un 1,5% el 2017 i un 2% el 2018. Les dades positives de població, turisme, activitat
immobiliària, matriculacions i assalariats són una bona notícia per a Andorra com a
país i plaça financera sòlida, en procés de transformació i amb bones perspectives
per al futur.
Davant d’aquest entorn, ens hem envoltat en el Consell d’Administració de més
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consellers independents, en línia amb les millors pràctiques en matèria de govern
corporatiu. Comencem els canvis pel principal òrgan de govern de l’entitat i seguim
amb la resta d’àrees i processos amb l’objectiu de garantir la millor adaptació de
l’entitat al nou entorn i el millor servei als clients.
El servei als clients és la nostra raó de ser, i ells també estan vivint un procés de
canvi en els seus hàbits de consum en general i amb la banca en particular. La seva
relació amb el banc es transforma i els volem acompanyar en aquest camí.
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Des del Consell d’Administració hem aprovat un pla estratègic que assenta les
bases del nou MoraBanc. Hem de ser un banc adaptat a les normes i regulacions
internacionals més exigents i aquí destaquem Basilea III, les normes comptables
internacionals, MiFID II i també l’adaptació a l’intercanvi automàtic d’informació,
basat en l’Estàndard Comú d’Informació de l’OCDE. I ho hem de fer amb la millor
oferta comercial, els millors productes i la millor resposta tecnològica per encapçalar la preferència dels clients per la nostra entitat.

El pla estratègic comporta unes inversions fortes de transformació, tant de sisInforme
Anual
2016

temes com d’equips, passant per les eines al servei dels clients, i planteja una
concentració d’aquesta inversió el primer any per estar preparats com més aviat
millor. I podem dir que estem preparats, com demostren les xifres del banc, i especialment la solidesa del nostre balanç.
Tenir un balanç fort és una de les nostres prioritats per donar confiança als nostres clients, accionistes, empleats i altres grups d’interès. L’any passat vam anticipar
l’anàlisi dels requeriments de capital segons Basilea III i enguany ja podem presentar
les nostres ràtios seguint aquests criteris, que complim àmpliament pel que fa a la
solvència, amb una ràtio CET1 del 19,04%, i a la liquiditat, del 196% (LCR). En clau
andorrana, les nostres ràtios també compleixen amb escreix els requeriments, amb
una solvència del 32,41% i una liquiditat del 62,81%.
Aquestes decisions estratègiques comporten que el 2016 el resultat sigui de 23
milions d’euros, una xifra satisfactòria i en línia amb les previsions, i a partir del
2017 ja preveiem de nou un creixement del benefici, gràcies a les inversions fetes i a
l’agenda ambiciosa que hem adoptat.
Durant el 2016, hem mantingut els recursos de clients estables, però volem destacar
que les nostres filials a l’estranger, als Estats Units i a Suïssa, han crescut notablement, de manera que han confirmat la tendència positiva dels darrers anys i han
validat el model de negoci.
Des del Consell d’Administració també volem transmetre un missatge de compromís
amb Andorra, vinculat no només a l’activitat empresarial, sinó també a les accions
envers la societat i la comunitat. En aquest entorn de transformació, no escatimem
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recursos per mantenir-nos fidels a les nostres accions de responsabilitat social, que
enguany representen un 3,6% del benefici del banc. Aquestes accions es destinen a
activitats de promoció de la cultura, l’esport, el medi ambient o els projectes socials
d’ajuda als més desafavorits mitjançant la targeta solidària, en què el banc i els
clients participem a parts iguals.
Davant d’un canvi en l’entorn, marcat per la transparència, hem volgut adaptar-nos
ràpidament a la nova situació per créixer sobre les bases del nostre nou model de
banca, per liderar el sector i generar valor al nostre voltant.
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Jordi Mora Magriñà

Òscar Aristot Borràs

President de Mora Banc Grup, SA

President de Mora Banc, SAU
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Carta del
conseller delegat
El 2016 ha estat l’any de l’inici de la transformació del banc, i el moment de
començar a veure els resultats de les fortes inversions que s’han fet en els últims
mesos, emmarcades en el pla estratègic aprovat a principis d’any. Tot això té per
objectiu preparar l’entitat per als nous reptes de futur que ens trobarem, tant els
derivats de la mateixa plaça andorrana com els de l’entorn internacional, sense
perdre de vista la regulació creixent del sector financer i l’increment de pressió sobre
els marges.
En primer lloc, i com ja he comentat anteriorment, vull destacar les fortes inversions
que s’han fet per mantenir una gran competitivitat en el mercat interior. Una de les
fites més importants de l’any 2016 ha estat la presentació de la nova plataforma
online, MoraBanc Digital. La nova plataforma ofereix als nostres clients una eina
més intuïtiva i amable, i amb un nombre més alt d’utilitats. Presenta un web amb
una informació més clara i completa, una banca online més moderna i amb una
aplicació per poder seguir el dia a dia dels comptes al mòbil. L’evolució d’aquesta
eina serà contínua, com anirem veient durant el 2017, i permetrà mantenir-nos a
l’avantguarda tecnològica i oferir un servei capdavanter a tots els clients, tant als
que tenim més a prop com als que tenim més lluny.
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Durant el 2016, la transformació del banc també ha inclòs l’inici d’un programa de
prejubilacions voluntàries i canvis essencials en l’organigrama i en l’estructura dels
equips per adaptar la nostra organització a les noves necessitats del banc. Altres
inversions rellevants també han estat les derivades de l’adaptació de sistemes i processos del banc a les millors pràctiques i regulacions internacionals, com les noves
normes de comptabilitat IFRS, que donaran més transparència a l’activitat del banc.
Els comptes del 2017 ja es presentaran sota aquestes normes.
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En segon lloc, i com a element diferenciador i part de l’ADN de MoraBanc, el banc
ha destinat part del seu resultat a provisions per mantenir el seu balanç com el més
sòlid de la plaça. La nostra ràtio de solvència s’ha incrementat quatre punts, fins
al 32,41%, segons la normativa andorrana, i fins a un 19,04% segons els estàndards
internacionals (Basilea III CET1), uns coeficients de capital molt per sobre dels exigits.
La ràtio de liquiditat és del 62,81% (normativa andorrana) i se situa en el 196% com a
coeficient de liquiditat de Basilea III (LCR), xifra que supera àmpliament els estàndards mínims.

La voluntat del banc és ser a prop dels clients oferint eines pràctiques, com la nova
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banca digital. Som una entitat de referència a Andorra, i volem ser el banc proper
que dona solucions als seus clients. “Tens un banc” és la frase que es pot trobar
en tota la línia comunicativa de MoraBanc. És la manera d’expressar la nostra
voluntat de ser a prop dels clients en totes les circumstàncies, sobretot donant
crèdit per rellançar el consum i finançar les il·lusions i els projectes de famílies i
empreses al país.
Fora de les nostres fronteres, el negoci de Mora Wealth Management creix de manera sostinguda. Les filials de MoraBanc, gestores de patrimonis, estan establertes
en places sòlides, reconegudes i altament regulades, com Suïssa i els Estats Units,
i demostren l’èxit del model de negoci, amb un increment dels seus recursos de
clients un 43,6% el 2016.
Ha estat un any molt intens, un any de molta dedicació i esforç per part de tota
l’organització, que vull agrair des d’aquí, amb un treball que ha culminat en uns
resultats satisfactoris, previstos en el pla estratègic, de 23 milions d’euros, de manera
que s’han mantingut estables els recursos totals de clients al tancament de l’exercici en 6.791 milions d’euros (-4,5%). La nostra solvència ens ha permès accelerar la
transformació necessària per adaptar-nos i seguir centrats a satisfer les necessitats
dels clients. Així, l’esmentat pla estratègic i el pressupost d’aquest any 2017 ja preveuen creixement de beneficis respecte del 2016. Afrontem amb confiança els reptes
de futur que ens hem marcat, mirant endavant amb un compromís ferm envers la
societat i els clients.
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Pedro González Grau
Conseller delegat del grup MoraBanc
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Presentació de l’informe
de sostenibilitat
L’informe anual de Mora Banc Grup, SA (en endavant, MoraBanc) ha estat elaborat
amb l’objectiu d’informar a tots els nostres grups d’interès sobre l’activitat de l’entitat
durant l’any 2016. En les pàgines que segueixen trobareu informació relacionada
amb el desenvolupament econòmic, social i ambiental de MoraBanc el darrer any.
En consonància amb el nostre compromís de fomentar la comunicació –una part
fonamental de l’estratègia de responsabilitat social de l’entitat–, és el segon any
que elaborem l’informe anual de conformitat amb la guia G4 de la Global Reporting Initiative (GRI), el principal referent internacional per a l’elaboració d’informes de
responsabilitat social.
La GRI és una organització pionera en el desenvolupament d’un marc de referència
per a la presentació d’aquest tipus d’informes i té com a objectiu principal fomentar
i estandarditzar la divulgació de l’acompliment ambiental, social i econòmic de les
organitzacions.
Una part essencial en el procés d’elaboració d’informes, de conformitat amb aquesta
guia, és identificar els aspectes clau de sostenibilitat de les organitzacions, és a dir,
fer una anàlisi de materialitat. El 2015 es va dur a terme l’anàlisi de materialitat de
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MoraBanc, fet que ens va permetre revisar i identificar els aspectes més rellevants
en sostenibilitat de la nostra organització sobre els quals facilitem informació en el
nostre informe.
En aquest sentit, l’informe s’estructura en cinc grans àrees:

••La presentació de l’entitat, que inclou informació dels nostres valors i polítiques,
l’estructura organitzativa i la implantació territorial.

••Els productes i serveis de MoraBanc, amb explicacions detallades dels mecanismes que asseguren la qualitat, l’excel·lència i la protecció dels clients, així com els
canals de relació amb aquest col·lectiu.

••El desenvolupament econòmic de l’entitat.
••L’equip humà, amb informació sobre el perfil de la plantilla, les polítiques de gestió i capacitació de les persones, els beneficis socials per als nostres empleats i les
mesures de conciliació de la vida familiar i laboral.

••I, finalment, les accions i dades més rellevants en matèria de contribució a la
societat i el medi ambient.
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DADES RELLEVANTS 2016

El Grup
MoraBanc
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i Luxemburg)
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de consum energètic

884,7 T
d’emissions de CO2

de benefici en accions a
favor de la comunitat

recaptats amb targetes solidàries
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XIFRES CONSOLIDADES

2016

2015

Volum de negoci (milers d’euros)
Recursos de clients
Actiu total en balanç
Intermediaris financers
Inversions creditícies
Cartera de valors

6.791.200

7.110.294

2.253.943

2.583.865

398.086

681.189

1.030.918

1.055.629

662.958

698.298

1.806.394

2.101.160

306.034

308.757

2016

2015

Marge financer

24.440

23.102

Marge ordinari

103.102

129.522

Marge d'explotació

30.350

58.566

Benefici de l'exercici

23.006

34.885

2016

2015

10,8%

Dipòsits de clients
Recursos propis

Compte de resultats (milers d’euros)
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Ràtio de solvència (recursos propis / actius ponderats)

32,4%

28,5%

2016

2015
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399
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El Grup
MoraBanc
La creació de valor és la prioritat que ens guia. Com a grup bancari, a MoraBanc
tenim per objectiu satisfer i superar les expectatives dels nostres clients integrant la
qualitat com a element diferencial de la nostra activitat.
Fundat el 1952, seguim mantenint l’essència que ens caracteritza amb el 100% de
capital familiar i andorrà a mans de la família Mora. La nostra és la història d’un
banc compromès amb Andorra i amb la gent que hi viu, que vetlla pel desenvolupament i el progrés econòmic, social i ambiental del país.
Oferim productes i serveis de banca comercial, banca privada i wealth management,
gestió de patrimonis i fons d’inversió, i assegurances.
Des de MoraBanc ens considerem una entitat:

Amb visió de permanència.
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Prenem les decisions pensant a llarg

Que persegueix la innovació
com a base del progrés.

termini i a mantenir les relacions que

Gràcies al nostre esperit innovador,

forgem, en el marc de la nostra missió

volem ser un banc a l’avantguarda i

permanent de satisfer els nostres clients.

adaptar-nos als nous hàbits dels nostres clients per esdevenir un referent en
innovació orientada als clients.

Amb vocació internacional.
Som un grup financer conscient de les
geogràfica. Des de l’any 2008 estem

Garantia d’excel·lència, gràcies
a la nostra dedicació i esforç.

presents fora de les fronteres andorranes.

La discreció, la transparència, la quali-

oportunitats que ofereix la diversificació

tat i l’orientació als clients garanteixen
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l’excel·lència de les relacions profes-

Sòlida, de confiança
i de proximitat.

sionals de MoraBanc. Això es reforça

La nostra gestió, prudent, responsable

a perseguir la millora contínua dels

de la solvència i solidesa del banc, i

nostres serveis.

la nostra experiència en el sector ens
posicionen com a banc de confiança,
sempre al servei dels clients i compromès amb la qualitat.

amb la dedicació i l’esforç que invertim

MoraBanc, més de
60 anys fent costat
al país
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Missió,
visió i valors

MISSIÓ

VISIÓ

PRINCIPIS I VALORS

La missió de MoraBanc

Ser el millor banc per als

Principis

Valors

és atendre les necessitats

nostres clients

Els clients com a eix de la

Respecte de la legalitat

dels nostres clients i satis-

__

nostra actuació

__

fer les seves expectatives,

Ser la millor empresa per

__

Ètica professional

amb una organització

als nostres empleats

El respecte per les per-

__

orientada a la creació de

__

sones

Transparència

valor i amb la qualitat

Tenir la millor resposta

__

__

com a element diferencial

tecnològica al servei de

PEVO: totes les nostres

Innovació

competitiu.

les persones

accions s’han de basar en

__

la planificació, l’execució,

Ser el banc de referència

la verificació i l’optimització
__
La implicació social
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Estructura
organitzativa
MoraBanc és un banc de propietat familiar i independent amb gestió i govern professionalitzats. El 2016 s’ha iniciat un procés de reestructuració del Consell d’Administració i de les seves comissions. En aquest sentit, hi ha hagut noves incorporacions que han permès que el nou Consell, format per quatre comissions (seguiment
de negoci i estratègia, riscos, nomenaments i retribucions, auditoria i compliment
normatiu), sigui presidit majoritàriament per consellers independents.
El procés de reestructuració del Consell d’Administració s’ha dut a terme amb
l’objectiu d’adequar-nos a les noves normatives de la Unió Europea en matèria de
transparència i ètica, les guies del Comitè de Basilea i altres millors pràctiques internacionals en l’àmbit del bon govern corporatiu d’entitats financeres a les quals ens
hem volgut sumar.
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE MORA BANC GRUP, SA
Jordi Mora Magriñà

President

Conseller dominical

Pedro González Grau

Conseller delegat

Conseller independent

Òscar Aristot Borràs

Conseller

Conseller dominical

Lluis Àlvarez Mora

Conseller

Conseller dominical

Francesc Xavier Maymó Gatell

Conseller

Conseller dominical
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Conseller independent
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José María Gefaell Chamochín

Conseller

Conseller independent

Marc Vilallonga Puy

Secretari General i del Consell

Secretari, no conseller
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L’estructura organitzativa mostrada en aquest quadre correspon a la implementada des del febrer de 2017,
moment en el que es van realitzar les reestructuracions pertinents.
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Conseller
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Lluis Àlvarez Mora
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Conseller dominical
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L’estructura organitzativa mostrada en aquest quadre correspon a la implementada des del febrer de 2017,
moment en el que es van realitzar les reestructuracions pertinents.
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Pedro González Grau

Lluís Alsina Alvarez

Fernando López Cereijo

Conseller delegat

Director general

Director general adjunt

Negoci i operacions

Àrea financera i
relacions institucionals
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Anna Escoriza Martínez

Rubén Aísa García

Directora general adjunta

Sotsdirectora general

Sotsdirector general

Unitat de negoci de banca país

Unitat de negoci de banca privada

Assessoria jurídica

Sara Álvarez Cazorla

Mike Manfred Saur

Amparo M. Nieto Linares

Sotsdirectora general

Sotsdirector general

Sotsdirectora general

Riscos

Operacions
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Govern
corporatiu
Les activitats i el negoci de MoraBanc es regeixen per dos pilars fonamentals: l’ètica
i la integritat, a més dels nostres compromisos de legalitat, transparència i ètica
professional vers la societat, els clients, els accionistes i els empleats. El Codi de
Conducta del Grup i el Codi de Conducta del Mercat de Valors, que agrupen
les normes ètiques existents de MoraBanc, són les guies que ens ajuden a traslladar
aquests pilars a tots els nivells de la nostra organització.
El departament de compliment normatiu és el responsable de l’elaboració dels codis
de conducta i l’aprovació dels mateixos depèn del Consell d’Administració del Grup.
Sotmesos a una actualització continuada, els codis s’han anat adaptant al llarg dels
anys a les diferents lleis aprovades, així com a les millors pràctiques del mercat. La
darrera actualització és del 2016.
La lluita contra la corrupció i la prevenció del blanqueig de fons i finançament del
terrorisme són dos objectius permanents i transversals a tot el Grup MoraBanc.
Donem compliment de manera satisfactòria a les regulacions legislatives actuals
disposant de paràmetres de control intern i de mecanismes de denúncia sobre qualsevol operació sospitosa.
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L’ètica i la integritat
són els nostres
pilars fonamentals

Per implantar correctament els Codis és imprescindible la col·laboració dels empleInforme
Anual
2016

ats del banc. Així mateix, tots els treballadors estan subjectes al seu compliment per
garantir el bon govern corporatiu. En aquest sentit, en el moment que s’incorporen
a l’organització tots els col·laboradors, en qualsevol dels països on opera l’entitat,
reben formació sobre els Codis de Conducta i sobre els procediments interns de
prevenció del blanqueig de fons i del finançament del terrorisme.
Aquest any també hem impartit formació a tots els empleats respecte a la revisió
dels Codis de Conducta.
El Comitè de Gestió de la Integritat Corporativa de MoraBanc i l’Òrgan de Control
i Comunicació Interna són els dos organismes de gestió i control responsables en
relació amb aquests aspectes:

••El Comitè de Gestió de la Integritat Corporativa té per objecte, entre d’altres,
promoure l’adopció de les mesures necessàries per resoldre les actuacions èticament
qüestionables; resoldre les situacions en què els interessos del Grup apareguin enfrontats als dels seus clients; elaborar i difondre notes interpretatives; proposar canvis de contingut del Codi amb la finalitat d’adequar-lo a l’evolució de les activitats
i els negocis del Grup, de l’entorn en què aquests es desenvolupen i de les millors
pràctiques de la indústria financera, i comunicar-se amb les autoritats de supervisió.

••L’Òrgan de Control i Comunicació Interna té la missió d’analitzar, controlar i comunicar a les autoritats de supervisió tota la informació relativa a les operacions o
els fets susceptibles d’estar relacionats amb el blanqueig de fons o el finançament
del terrorisme, així com d’establir les polítiques i els procediments necessaris per
conèixer, prevenir i impedir la realització d’operacions relacionades amb aquests
fets. Es tracta d’un òrgan que gaudeix de total independència en l’exercici de les
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seves funcions. La seva composició respon a un criteri d’integració funcional i les
seves decisions són vinculants per a tota l’organització del Grup MoraBanc.
De manera complementària a aquests dos organismes, disposem de tres àrees de
control que asseguren el correcte compliment del sistema de bon govern corporatiu
de l’entitat:

••Compliment Normatiu: òrgan que actua amb independència funcional i porta
a terme la supervisió, 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 les polítiques internes de l’entitat per protegir els clients, amb
l’objectiu de reduir els riscos.

••Riscos: el model de gestió i control de riscos assegura que el perfil de risc definit
es manté dins dels límits tolerats. De la mateixa manera, incorpora les polítiques
correctores i de mitigació necessàries per mantenir els nivells de risc amb els objectius definits en l’estratègia del Grup.

••Auditoria Interna: òrgan de control que té per objecte supervisar l’adequació
i l’eficàcia del sistema de control intern, formular conclusions i recomanacions i
verificar-ne la implantació.
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COMPLIMENT DE LA REGULACIÓ SECTORIAL
EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA
Com a entitat financera compromesa amb la gestió responsable donem compliment
a les diferents normatives que regulen el sector financer. Aquest 2016 ha representat
un repte especial per l’adaptació que MoraBanc ha fet al nou estàndard comú de
l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) de les
normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes
financers (Common Reporting Standard), que preveu l’intercanvi automàtic d’informació (IAI), i que té com a principal objectiu la prevenció de l’evasió fiscal. L’IAI ha
estat regulat per la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal.
Aquest text legislatiu té com a objecte regular el procediment d’intercanvi, els subjectes obligats i la informació que s’hauria d’intercanviar amb els països corresponents.*
També estem adherits als International Financial Reporting Standards (IFRS Standards) per complementar el nostre exercici de responsabilitat en matèria de transparència i fomentar l’accés a la informació.
Finalment, l’entitat certificadora AENOR destaca el procés exigent de transformació
de MoraBanc i la manera satisfactòria en què el banc s’ha avançat als terminis per
adaptar-se al nou escenari bancari, fruit de les noves regulacions i dels acords d’intercanvi automàtic d’informació.
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*

Actualment països de la UE + Gibraltar.

Compromesos amb
la transparència i la
gestió responsable,
i donem compliment
a la normativa del
sector
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Implantació
territorial
La nostra seu central està ubicada a Andorra la Vella, i disposem d’oficines arreu del
país per oferir la millor atenció als nostres clients. L’estratègia d’internacionalització
ens ha permès ser presents en el mercat internacional des del 2008 i consolidar així
el creixement de l’activitat. Aquell mateix any vam iniciar l’activitat de les filials Mora
Wealth Management, dues gestores de patrimoni que operen a Zuric (Suïssa) i a
Miami (EUA), on continuem mantenint l’activitat.
El 2012 vam crear Mora WM Securities, un broker dealer, també a Miami, que es
dedica a la intermediació en la compravenda de valors per compte de tercers. També
tenim una gestora de fons a Luxemburg, Mora Asset Management Luxemburg.
La gestora de patrimonis de MoraBanc, Mora Wealth Management Miami i Zuric, es
basa en un model multicustodi amb el consell independent, com a norma obligatòria de conducta, en l’anàlisi detallat de l’estructura de costos de client en relació
amb el seu banc custodi amb l’objectiu d’optimitzar-la, en l’assessorament financer
a mida del client per part d’un grup de professionals de primer nivell i en la transparència en el model, tant d’assessorament com de costos.
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1.A | Andorra la Vella

2.B | Escaldes-Engordany

7 | Canillo

MORA BANC, SAU

MORA ASSEGURANCES , SAU

MORA BANC, SAU

Avda. Meritxell, 96

Plaça Coprínceps, 2

Avda. Sant Joan de Caselles, s/n

(Oficina principal)

Tel. +376 88 48 74

Tel. +376 88 46 35

Tel. +376 88 42 05

3 | Ordino

8 | Pas de la Casa

MORA BANC GRUP, SA

MORA BANC GRUP, SA

MORA BANC, SAU

Avda. Meritxell, 38

Ctra. general d’Ordino.

Carrer Catalunya, 5

Tel. +376 88 47 05

Edifici Safir (Baixos)

Edificio Maia

Tel. +376 88 47 8

Tel. +376 88 46 55

I CORPORATIVA

4 | La Massana

9 | Miami - EE. UU.

Avda. Meritxell, 96

MORA BANC, SAU

MORA WM HOLDINGS USA, LLC

AD500 Andorra la Vella

Avda. Sant Antoni, 21,

MORA WEALTH MANAGEMENT LLC

Tel. +376 88 42 35

Edifici Claperes

MORA WM SECURITIES , LLC

Tel. +376 88 48 05

1450, Brickell Avenue, Suite 2900

BANCA D’EMPRESES

BANCA INSTITUCIONAL

Tel. +1 305 459 5400

Avda. Meritxell, 96

5 | Sant Julià de Lòria

AD500 Andorra la Vella

MORA BANC, SAU

Tel. +376 88 45 30

Ctra. de la Rabassa, 2

10 | Zúrich - Suïssa

Tel. +376 88 48 35

MORA WEALTH MANAGEMENT, AG

1.B | Andorra la Vella

Talstrasse, 82

MORA GESTIÓ D’ACTIUS, SAU

6 | Encamp

CH-8001-Zúrich

Carrer de l’Aigüeta, 3

MORA BANC, SAU

Tel. +41 44 256 8050

Tel. +376 88 48 98

Plaça del Consell, 14
Tel. +376 88 46 05
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Miami, Florida 33131

11 | Luxemburg - Luxemburg

2.A | Escaldes-Engordany

MORA ASSET MANAGEMENT

MORA BANC, SAU

LUXEMBOURG, S.A.

Plaça Coprínceps, 2

5, Rue Goethe

Tel. +376 88 45 05

L-1637 Luxembourg
Tel. +352 27 177 520

ENTITATS DEL TERRITORI DE LES QUALS FORMEM PART
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Associació de Bancs Andorrans (ABA)

Confederació Empresarial d’Andorra (CEA)

Associació fundada l’any 1960 que té per objecte

Creada l’any 2004, consolidada com a entitat repre-

social la representació dels interessos col·lectius dels

sentativa de l’associacionisme empresarial andorrà,

establiments de crèdit, en particular envers les admi-

realitza una activa funció d’interlocució amb el teixit

nistracions públiques; la informació dels seus membres

empresarial andorrà, les institucions i la societat an-

i del públic en general; l’estudi de qualsevol qüestió

dorrana en general. Els seus objectius prioritaris són la

d’interès comú, per iniciativa pròpia o a petició del Go-

integració, la promoció, la comunicació i el creixement

vern d’Andorra; la redacció i proposta de les recomana-

tant d’afiliats com d’empreses individuals, dedicant

cions oportunes per afavorir l’exercici de la professió de

esforços a la promoció del país, tant en l’àmbit econò-

la banca i la cooperació entre diversos establiments de

mic com turístic. Així mateix, la CEA fa un treball actiu

crèdit, així com la creació, l’organització i la gestió de

per promoure l’impuls de noves idees d’emprenedoria

serveis d’interès comú. L’ABA representa els interessos

i fa costat als joves empresaris donant suport al futur

de tots els seus membres i, alhora, garanteix la bona

empresarial andorrà. MoraBanc participa a la CEA com

pràctica bancària i la imatge corporativa. A MoraBanc

a membre de l’ABA.

formem part de l’ABA des dels seus inicis.
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Empresa Familiar Andorrana per
a la Gestió de Qualitat Total (EFA)

Cambra de Comerç, Indústria
i Serveis d’Andorra (CCIS)

Associació civil privada i no lucrativa que vincula em-

LA CCIS és una institució de naturalesa pública, però

preses i grups societaris que tenen com a denominador

de base privada, creada per llei l’any 1993 per a la pro-

comú la pertinença a una família o grup familiar. L’ob-

moció econòmica i la defensa dels interessos generals

jectiu és fomentar la cultura empresarial en general

de les empreses andorranes, que són qui en formen

i, en particular, fomentar la continuïtat de l’empresa

part. La CCIS treballa per millorar l’activitat de les

familiar i, eventualment, la integració dels seus des-

nostres empreses des de diversos àmbits. D’una banda,

cendents. També busca promoure la implantació de

duent a terme actuacions d’interès general que contri-

sistemes de gestió de qualitat total, basats en el model

bueixen al foment, la defensa i el suport de l’activitat

europeu d’excel·lència empresarial creat per la Europe-

econòmica i empresarial en general; de l’altra, exercint

an Foundation for Quality Management. Més explíci-

les competències publicoadministratives que la llei li

tament es podria dir que l’EFA pretén promocionar les

atribueix i, finalment, prestant serveis que les empreses

iniciatives d’empreses familiars i fer costat als emprene-

poden utilitzar individualment. A MoraBanc formem

dors, així com donar suport tècnic i formatiu als grups

part de la CCIS des de la seva creació.

associats, per elaborar una bona estratègia de planificació i de relleu generacional. A MoraBanc formem
part de l’EFA des de la seva creació, l’any 2002.
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Institut d’Estudis Jurídics, Econòmics
i Financers d’Andorra (JEF)
Institució acadèmica del Principat d’Andorra creada
l’any 2007 amb la finalitat de promoure el coneixement en els àmbits que li són propis. Les finalitats
principals d’aquesta fundació sense ànim de lucre són
l’organització d’activitats de formació, i la recerca i la
divulgació en els àmbits jurídic, econòmic i financer,
amb un èmfasi especial en les activitats relacionades
a escala internacional amb Europa i d’interès per al
Principat d’Andorra. Es tracta d’una fundació conjunta
del Govern d’Andorra, la Cambra de Comerç, Turisme i
Serveis del Principat d’Andorra, l’Associació de Bancs
Andorrans i la Universitat d’Andorra, tots membres del
Patronat. A MoraBanc en formem part des de l’inici
com a membres de l’ABA.

Cambra Franco-Espanyola
de Comerç i Indústria (CFECI)
Institució privada creada l’any 1894 amb la finalitat
de contribuir al desenvolupament de les relacions
comercials entre França i Espanya, donant suport tant
a iniciatives privades com públiques i organitzant una
gran varietat d’activitats associatives. Ofereix activitats
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amb la finalitat d’ajudar els empresaris a desenvolupar
una xarxa de contactes i facilita suport comercial a les
empreses franceses que volen implantar-se a Espanya
i a les companyies espanyoles que volen establir-se a
França. A MoraBanc formem part de la CFECI des de
l’any 2013.
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Estratègia de
responsabilitat social
La visió de MoraBanc de ser una empresa al servei del país i compromesa amb
els seus habitants es reflecteix en la consecució del nostre objectiu de contribuir al desenvolupament sostenible d’Andorra. En l’esforç d’esdevenir un dels
referents en responsabilitat social corporativa dins del sector bancari andorrà,
volem implicar-nos en els àmbits econòmic, cultural, social i ambiental del país
integrant la sostenibilitat en el nucli del nostre model de negoci. En aquest
sentit, integrem polítiques i pràctiques de responsabilitat social en les principals
àrees de l’entitat: productes i serveis, pràctiques laborals, transparència i inversió
comunitària.
L’estratègia de responsabilitat social de MoraBanc està definida pels valors següents:

••Ètica, tant de l’entitat com dels seus empleats.
••Competitivitat, amb una visió clara a llarg termini.
••Equip humà, generant un compromís bidireccional entre els empleats i MoraBanc.
••Servei als clients, orientant l’activitat a satisfer els nostres clients.
••Reputació, establint una correlació clara entre el que és l’entitat i el que
es se’n percep.
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••Innovació, promovent la transformació creativa i l’originalitat.
••Compromís amb Andorra, contribuint al desenvolupament sostenible del país.
Tenim clar en quins àmbits volem generar un impacte positiu, ja que aquests són els
eixos principals en els quals es fonamenta la nostra estratègia:

••Clients. Centre de la nostra activitat, treballem dia a dia per reafirmar el nostre
compromís amb la seva satisfacció.

••Equip humà. Clau del nostre èxit, volem que les 358 persones que treballen amb
nosaltres se sentin part de l’entitat, estiguin motivades, participin, rebin formació
de manera continuada i sentin que els seus esforços es reconeixen.

••Comunitat. En la societat amb la qual convivim, portem a terme actuacions a favor de la comunitat andorrana amb un ventall d’activitats en l’àmbit de divulgació
científic o en l’artístic, amb subvencions a esports i en el terreny humanitari o amb
accions de col·laboració amb les ONG del país, entre d’altres.

••Medi ambient. En l’entorn que ens envolta, una de les nostres preocupacions és
fer front al canvi climàtic, i per això impulsem iniciatives de sensibilització de la població. Hem obtingut i renovat la certificació ambiental i portem a terme accions
de reducció de les emissions de carboni.

Hem definit
objectius i línies
d’acció concretes
en el marc de la
nostra estratègia
de responsabilitat
social

Les nostres actuacions en matèria de responsabilitat social estan regides per una
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sèrie d’objectius:

••Compartir amb la societat les nostres accions i projectes.
••Millorar la comunicació, obrint nous canals que millorin el flux d’informació tant
intern com extern.

••Incorporar criteris socials i ambientals en el disseny de nous productes i serveis.
••Ser una organització de referència en polítiques internes de responsabilitat social.
••Invertir en el desenvolupament d’Andorra, impulsant iniciatives relacionades amb
l’apropament de la cultura, els esports i el coneixement a la ciutadania andorrana,
així com la cura dels espais naturals del territori i la promoció de projectes socials.
Les grans línies d’actuació que ens ajuden a assolir els objectius es troben dividides
en vuit dimensions diferenciades:

••Definir una visió de responsabilitat social alineada i integrada amb la visió de negoci.
••Millorar la comunicació de l’estratègia de responsabilitat social.
••Desenvolupar productes i serveis que integrin aspectes de responsabilitat social.
••Gestionar els impactes ambientals de les activitats de l’entitat.
••Invertir en accions comunitàries amb un enfocament de responsabilitat social.
••Implementar polítiques de responsabilitat social amb proveïdors.
••Desenvolupar polítiques laborals responsables.
••Signar i implantar iniciatives internacionals de responsabilitat social.
Algunes d’aquestes actuacions ja s’han desenvolupat amb èxit. Seguim treballant
en les activitats definides en el Pla d’acció elaborat recentment, com és el préstec eco-cotxe, amb un interès bonificat per la compra de cotxes elèctrics i híbrids
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endollables; accions educatives, culturals i de divulgació; les conferències MoraBanc;
el suport als esports base del país, o la col·laboració dels empleats en campanyes
solidàries, entre d’altres. Aquestes accions contribueixen a desenvolupar aquestes
dimensions de manera equilibrada:

••Medi ambient
••Societat
••Cultura i formació
••Esport
••Organització responsable
En l’exercici de la nostra responsabilitat, fem extensiu el compromís de MoraBanc
a tota la cadena de valor. Així, promovem que els proveïdors amb els quals ens
relacionem compleixin un seguit de criteris i de pràctiques alineats amb el nostre
compromís de responsabilitat social amb l’entorn.

Informe
Anual
2016

Principis i
iniciatives subscrits
Conscients de la necessitat de trobar l’equilibri entre la competitivitat i la sostenibilitat
per fer créixer el negoci contribuint de manera positiva i sense malmetre el medi ambient, hem subscrit voluntàriament una sèrie d’iniciatives que garanteixen la qualitat
i les bones pràctiques empresarials. En l’exercici de la nostra responsabilitat com a
empresa, aquestes certificacions ens ofereixen un marc de desenvolupament per a la
gestió de la sostenibilitat.
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••Certificació per la norma ISO 9001 de gestió de la qualitat, per l’àrea de banca privada.
••Certificació per la ISO 14001 de gestió ambiental, per totes les activitats, productes i serveis de MoraBanc.

••Certificació sota les normes GIPS (Global Investment Performance Standard),
tant en fons d’inversió com en gestió d’actius. Es tracta d’un estàndard que assegura el mesurament i la presentació de resultats d’inversió comparables i transparents
entre tots els gestors d’inversions a escala mundial.
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A MoraBanc tenim identificats aquells col·lectius de l’entorn que es poden veure
influenciats o bé exercir certa influència sobre la nostra activitat, així com els canals
de comunicació i de diàleg que establim amb cadascun d’ells.
Realitzem la gestió de la cadena de valor sota principis de responsabilitat i vetllem
activament perquè, en especial els nostres proveïdors, compleixin rigorosament amb
els criteris socials, ambientals i de qualitat fixats per MoraBanc.

El Departament
de Compres de
MoraBanc ens
permet gestionar de
manera coordinada
i més eficient la
relació amb els
nostres proveïdors

Informe
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Clients

Empleats

Proveïdors

La nostra raó de ser i principal

El nostre actiu i valor principal,

Ens proporcionen productes o

prioritat. Les persones per qui

la clau del nostre èxit. Són les

serveis per al desenvolupament

treballem cada dia. La màxima

persones que treballen per Mo-

de l’activitat. Volem fer-los

preocupació de MoraBanc és la

raBanc, i ens comprometem a

partícips dels nostres valors i

satisfacció dels clients, complir

garantir-los les millors condicions.

compromisos.

amb les seves expectatives.
Editem una revista interna mensual

Els canals principals de

Disposem de múltiples canals de

en què participen els empleats,

comunicació són reunions

comunicació: tracte directe, correu

fem reunions d’equip, enquestes

presencials, telèfon i correu

electrònic, telèfon, xarxes socials,

de cultura interna, tenim contacte

electrònic. Bàsicament compartim

butlletins digitals, blog, banca

directe i per correu electrònic,

informació comercial, sobre els

en línia, enquestes de satisfacció,

etc. Compartim informació d’un

productes i serveis, seguretat

etc. Són canals que utilitzem

ampli ventall de temàtiques, com

de la informació i aspectes de

per posar a disposició productes

informació d’aspectes laborals,

sostenibilitat.

i serveis, informació corporativa,

campanyes comercials, canvis en la

informació d’actes culturals, etc

normativa laboral o sensibilització
ambiental, entre d’altres.
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Entitats culturals,
esportives i socials

Mitjans de comunicació

Institucions

Ens ajuden a difondre la nostra

Els representants polítics de la

Són la comunitat per a la qual

activitat a la societat.

població del nostre territori.

formen part del nostre àmbit

Es comparteixen temes d’actualitat

Relació a través de reunions

d’influència. Volem contribuir al

mitjançant notes de premsa, rodes

presencials.

seu benestar i desenvolupament.

de premsa, trucades telefòniques

treballem i les persones que

o reunions personals.
Relació mitjançant trobades
presencials, telèfon o correu
electrònic, amb l’objectiu de
compartir informació relacionada
amb els projectes que
desenvolupem conjuntament.

En relació als proveïdors, comptem amb dues categories clarament diferenciades:
Informe
Anual
2016

d’una banda, els que ens presten serveis financers i d’auditoria i consultoria, i, de
l’altra, els proveïdors de materials, manteniment i subministraments.
El Departament de Compres de serveis centralitza el procés de contractació per
aconseguir sinergies entre les àrees sol·licitants, els proveïdors seleccionats i els
serveis a prestar. D’aquesta manera ens beneficiem d’un millor aprofitament de la
despesa. En un futur pròxim tenim la intenció de crear un programa informàtic específic que acompanyi la millora de la gestió i l’estructuració del nou departament.

PROVEÏDORS DE SERVEIS
Són, bàsicament, proveïdors de serveis d’auditoria i de consultoria per a tot tipus de
prestacions, segons les necessitats de cada unitat de negoci (regulatori, anàlisi de
situació del grup per a la implementació de controls o eines –programari, informàtica–, formació, implementació de plans de gestió de persones, etc.).
En la selecció de proveïdors prioritzem les empreses compromeses amb la sostenibilitat. Per aquest motiu, en els processos de licitació incorporem criteris que avaluen
els conceptes vinculats amb els valors i les polítiques internes de l’entitat.

PROVEÏDORS DE MATERIALS, MANTENIMENT
I SUBMINISTRAMENTS
Són els proveïdors que intervenen en el manteniment de les infraestructures de l’orDeclaració
dels presidents
Presentació
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ganització. En el cas de les instal·lacions d’Andorra, la despesa es distribueix entre
un total de 67 proveïdors, majoritàriament d’Andorra.
PERCENTATGE DE DESPESA DE CLIENT PER TIPOLOGIA
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En la selecció, també prioritzem les organitzacions que es regeixen per criteris de
sostenibilitat. Sol·licitem que les empreses proveïdores estiguin certificades per la ISO
14001 o bé aportin informació per escrit de les pràctiques ambientals que incorporen
a la seva activitat, perquè aquestes siguin validades per MoraBanc. Donem especial
importància al subministrament de materials amb criteris ambientals, així com a la
gestió correcta dels residus generats.
En aquesta categoria, cada filial també disposa de proveïdors propis que no estan
centralitzats. En tots els casos es fomenta que siguin proveïdors locals.

Informe
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2

L’ACTIVITAT
DE MORABANC

Informe
Anual
2016

Productes
i serveis
A MoraBanc posem a disposició serveis de banca comercial, banca privada i wealth
management, gestió de patrimonis i fons d’inversió, i assegurances. L’any 2016 el
volum d’operacions que hem fet ha estat de 7.660.042 milers d’euros1.

BANCA COMERCIAL
La banca comercial s’especialitza en la banca de particulars i la banca d’empreses
per donar el producte i el servei més adequat a cada tipus de client. Aquest any a
MoraBanc hem volgut posar un èmfasi especial en la banca del país. L’objectiu és
oferir el millor servei als nostres clients, ser més pròxims i poder donar resposta a
les seves necessitats en un context canviant.

PRODUCTES
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Banca a particulars

Banca a empreses

Comptes i targetes

Atenció personalitzada

Estalvi

Negoci internacional

Productes d’inversió

Productes d’inversió

Préstecs

Tresoreria i inversions

Hipoteques

Targetes de crèdit

Assegurances

Serveis

MoraBanc Digital

MoraBanc Digital
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La màxima de la nostra organització és la satisfacció dels clients, i és per això que
constantment busquem noves maneres de relacionar-nos-hi i d’oferir a cadascú una
proposta a la seva mida. La nostra filosofia és que MoraBanc s’orienta als clients, de
manera que adaptem la proposta de valor als diferents segments de clients amb la voluntat de posar a disposició les solucions més adients a les necessitats de cadascun.
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La segmentació comercial de MoraBanc s’especialitza en funció de les necessitats
de cada grup, en cada moment i tenint en compte la seva edat i els seus hàbits de
comportament. Ens adrecem a cadascun d’ells de manera personalitzada a través
de diferents canals de comunicació (cartes, correus electrònics, SMS, etc.). El 2016 ha
estat un any d’aposta per les noves tecnologies adreçades als nostres clients,
que han permès crear nous canals de diàleg amb tots ells.
1
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Aquesta dada fa referència a recursos de clients i inversions creditícies.

A MoraBanc ajudem
els ciutadans
d’Andorra a fer
realitat els seus
projectes personals
i empresarials

Informe
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Júnior

Jove

Nòmina Activa

Funció Pública

Pensat per a persones de 0

Destinat a persones entre

Ofereix avantatges,

Per a persones que

a 15 anys, perquè aprenguin

18 i 30 anys. Ofereix

productes i serveis dels

treballen a l’Administració

el valor de l’estalvi d’una

avantatges pensats

quals es pot beneficiar

pública, amb prestacions

manera fàcil i divertida i

especialment per a les

qualsevol persona

que superen l’àmbit

creixin amb la seguretat

seves necessitats.

que tingui la nòmina

estrictament econòmic per fer

domiciliada a MoraBanc

la vida més fàcil i segura.

de tenir un banc que es
preocupa d’ells i del seu
futur.

Professionals

Empreses

Microempreses

Comerç Preferent

Un conjunt de serveis

Una solució adaptada

Segment per a les petites

Serveis i solucions

i solucions preferents

a cada negoci, amb el

empreses del país, en què

pensats específicament

especialment dissenyat per

seguiment permanent d’un

intentem buscar productes

per al comerç i l’empresa

als professionals liberals,

gestor personal.

i serveis que s’adeqüin a les

d’Andorra.

perquè puguin dedicar-

seves necessitats.

se plenament a la seva
professió sense preocuparse de les seves finances.
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BANCA PRIVADA I WEALTH MANAGEMENT
MoraBanc manté la seva activitat en la banca privada amb personal expert que
busca donar un servei excel·lent als seus clients.

Banca privada
La banca privada a MoraBanc es basa en relacions de confiança mútua, en la
capacitat de l’entitat per posar a disposició una gestió professional i experta, i en el
disseny de solucions per satisfer els objectius i les necessitats dels nostres clients.
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Productes i serveis

••Arquitectura oberta amb una àmplia gamma de fons d’inversió,
tant de MoraBanc com de tercers

••Innovació en productes estructurats
••Gestió d’actius
••Assegurances de salut o vida i Unit Linked
••Targetes de crèdit
••Gamma de préstecs i hipoteques
••Serveis preferencials
••MoraBanc Digital
••Broker Online

Mora Wealth Management
Informe
Anual
2016

Mora Wealth Management aporta un grau més alt de sofisticació en la gestió
del patrimoni dels nostres clients. Es tracta d’una firma independent de serveis
de gestió que té la missió d’oferir solucions integrals d’inversió a clients particulars,

family-offices i clients institucionals, a través de múltiples bancs custodis i en diferents jurisdiccions d’àmbit internacional.
Disposem de gestors especialitzats i d’un ampli equip professional orientat al suport
i l’assessorament necessari per trobar la millor solució per a cada perfil de client en
els aspectes relacionats amb la gestió del seu patrimoni.
Productes

••Arquitectura oberta
••Elecció de banc custodi
••Estructuració de patrimoni
••Execució d’ordres
••Gestió d’actius
••Monitorització i informació
MORABANC ASSET MANAGEMENT
MoraBanc Asset Management és la unitat responsable de tota l’activitat de gestió
discrecional per compte de tercers i inclou la gestió de mandats a mida dels clients
de banca país, banca privada i Wealth Management, i una oferta variada i competitiva de fons d’inversió.
Declaració
dels presidents
Presentació
del conseller
delegat
Presentació de
l’informe de
sostenibilitat
Resum
del 2016
Presentació

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 renda governamental i corporativa, així com renda variable i divises dins de l’àmbit geogràfic europeu, nord-americà i dels països emergents.
Productes

••Fons d’inversió
••Serveis de gestió i SICAV
••Comunicació
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MORABANC ASSEGURANCES
MoraBanc Assegurances és la companyia d’assegurances de MoraBanc. L’objectiu és
realitzar tot tipus d’assegurances en la branca de vida, en accidents i en garanties de
salut complementàries a les garanties de vida. A més de les assegurances de vida,
ofereix productes d’estalvi i previsió, com ara plans de pensions i jubilació. També
posa a disposició dels clients Unit Linked, que pot ser de tipus MoraBanc Unit Linked
Fons, MoraBanc Unit Linked Carteres o MoraBanc Unit Linked Actius, segons l’actiu
amb què estan vinculades.

Informe
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Qualitat i excel·lència
en la pràctica bancària
Tot l’equip de MoraBanc està compromès plenament a satisfer les expectatives dels
clients, orientat a oferir alts nivells de qualitat en la prestació del servei i amb la
voluntat d’aconseguir la plena satisfacció dels nostres clients. Ells són la raó de ser
de MoraBanc.
A MoraBanc definim la qualitat com el nostre element diferencial competitiu. Disposem de la certificació ISO 9001, una eina que ens ajuda a millorar contínuament
la prestació del servei. L’abast de la certificació és el disseny de productes financers
estructurats i la comercialització del fons d’inversió i els productes financers estructurats, així com el servei d’atenció als clients de banca privada. L’any 1996 vam

Hem renovat la
certificació de
qualitat ISO 9001

obtenir la primera certificació, i vam esdevenir la primera entitat bancària del país a
obtenir una certificació de qualitat. Des d’aleshores l’hem renovat anualment amb
l’entitat AENOR, líder en certificació a Espanya i amb prestigi mundial.
En la consecució del nostre objectiu d’oferir la millor qualitat en el servei és essencial que hi participi tot l’equip professional. Així doncs, disposem d’un pla de
reconeixements intern amb l’objectiu d’impulsar la millora contínua a través de
la motivació de tots ells. Cada any s’atorguen premis en grup de qualitat al millor
departament de serveis centrals i a la millor oficina, així com quatre premis individuDeclaració
dels presidents

als que l’Alta Direcció atorga als empleats.
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Així mateix, a MoraBanc creiem en el valor de les aportacions dels treballadors, ide-
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es que ens ajuden a millorar la nostra activitat diària i a apropar-nos a l’excel·lència.
Idees MoraBanc és una plataforma a través de la qual tot l’equip professional pot
fer arribar individualment les seves propostes de millora de la qualitat, en el sentit
més ampli (activitats, serveis, eficàcia, rendiment, etc.). Les aportacions s’inclouen en
el pla de reconeixements per fomentar la participació. Un comitè d’idees es reuneix
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Els gestors
comercials han
rebut formació
adreçada a millorar
la satisfacció dels
clients

en l’àrea de la banca comercial. L’objectiu de revisar tota l’organització comercial ha
estat introduir un enfocament cap a l’activitat comercial de valor i desenvolupar equips
dinàmics i les seves capacitats comercials a fi de millorar la satisfacció dels clients,
transmetent els valors de l’entitat. A més, hem impulsat la formació dels gestors comercials buscant potenciar les seves habilitats per oferir un servei de qualitat excel·lent.
També s’ha creat un back office comercial, encarregat de centralitzar les tasques
administratives de les oficines perquè els gestors puguin dedicar el temps a l’atenció
als clients i la seva satisfacció.

El nou ‘back office’
comercial permet
als gestors disposar
de més temps
per atendre les
necessitats dels
clients

SATISFACCIÓ DELS CLIENTS
Informe
Anual
2016

Mesurem la satisfacció dels nostres clients per assegurar que estem atenent les seves
necessitats i preferències. La metodologia Net Promoter Score (NPS) ens permet mesurar la fidelitat i la satisfacció dels nostres clients mitjançant una sola dada.
Es tracta d’una enquesta d’una sola pregunta, “Fins a quin punt recomanaríeu
MoraBanc als vostres familiars, amics i companys de feina?”, que realitzem telefònicament o per correu electrònic i a través d’iPad, i que ens permet obtenir resultats gairebé a temps real, tant per centre com per segments de client. Com a novetat, aquest
any hem avaluat també el servei de Telebanc i preveiem avaluar la gestió de reclamacions l’any vinent per continuar millorant en tots els àmbits de la nostra activitat.
Ens interessa aprofundir en les opinions dels nostres clients. Així, de manera complementària, en el moment de fer l’enquesta també sol·licitem els principals motius de
satisfacció i d’insatisfacció, així com propostes de millora de la prestació del servei.
La satisfacció dels clients de MoraBanc ha anat millorant progressivament des de la
incorporació de la metodologia NPS el 2014. L’objectiu per a aquest any era mantenir l’elevada xifra assolida l’any anterior, que va ser del 42,4%. Els resultats de l’NPS
mostren que hem assolit i fins i tot millorat aquest resultat durant el 2016. Aquest any
hem fet 4.024 enquestes a clients d’Andorra, de manera que des del 2013 hem realitzat un total de 16.921 enquestes als nostres clients.

MORABANC (GLOBAL)
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La direcció de Màrqueting, Comunicació i Qualitat i de l’àrea de Banca Comercial analitzen setmanalment els resultats, i mensualment ho fa la direcció de l’àrea de banca
privada, amb l’objectiu de gestionar adequadament els possibles clients insatisfets.

Els resultats de
l’enquesta de
satisfacció milloren
any rere any, i el
2016 s’han situat en
el 43,6%

Reclamacions de clients i regularitzacions de gestors
Informe
Anual
2016

La nostra prioritat a l’hora d’abordar les reclamacions de clients és garantir una
gestió eficaç i ràpida. Disposem d’una base de dades de reclamacions accessible per
a tots els empleats, així com de protocols interns. Les reclamacions que no són econòmiques es deriven a l’àrea de Qualitat, que les canalitza i les remet al departament
corresponent. La direcció de cada àrea en fa un seguiment amb una periodicitat, com
a mínim, mensual.
NOMBRE DE RECLAMACIONS

2014

614

2015

467

2016

234

L’objectiu de respondre a les reclamacions en un termini no superior a dos dies s’ha
assolit en totes les àrees.

BANCA
COMERCIAL
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Any
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Temps mitjà
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PLA DE CONTINGÈNCIA I CONTINUÏTAT DE L’ACTIVITAT
Garantir la qualitat va portar a l’elaboració d’un pla de contingència i continuïtat
de l’activitat, dissenyat de manera preventiva i que té per objectiu definir els protocols
que cal seguir per mitigar els efectes de possibles catàstrofes, desastres o altres situacions de crisi que puguin comportar una interrupció total o parcial de l’activitat.
Davant d’aquestes possibles situacions i de la seva magnitud, disposem dels mecanismes adients per mitigar-ne els efectes, que han estat desenvolupats d’acord amb les
nostres prioritats:

••Garantir la integritat física de les persones, tant dels empleats com dels clients.
Mecanismes: Polítiques de prevenció de riscos laborals i Manual de seguretat i
salut en el lloc de treball.

••Recuperar els sistemes d’informació. Mecanismes: Política de seguretat dels sistemes d’informació, o Pla de contingència de sistemes.

El nombre de
reclamacions s’ha
reduït un 49%
respecte al 2015

••Garantir el servei als clients i l’execució de les operacions. Mecanismes: Pla de
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continuïtat de l’activitat o de negoci.
El Comitè de Continuïtat de l’Activitat és el responsable de la confecció, actualització,
millora, implantació, simulacions i formació del Pla de contingència i de continuïtat,
així com de la seva activació en cas que es requereixi. Associats a aquest pla, trobem
polítiques, manuals i protocols que en complementen la informació.

Protecció dels clients
En el marc de la normativa vigent, i especialment de les disposicions relatives a la
protecció dels inversors, a MoraBanc hem establert procediments i normes de conducta per assegurar que en tot moment actuem amb imparcialitat, professionalitat
i en el millor interès dels clients.
La Llei 8/2013, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de
les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera, incorpora les disposicions de la Llei 14/2010,
relatives a la protecció de l’inversor, seguint les disposicions de la Directiva Europea
de Mercats d’Instruments Financers (MiFID). L’objectiu fonamental és incrementar la
protecció dels clients davant de les entitats que presten serveis financers mitjançant
l’establiment de normes de conducta que aquestes han de seguir.
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Atès que no tots els clients tenen el mateix grau de formació i experiència inversora,
la normativa andorrana exigeix la classificació dels clients a qui es presten serveis
en categories prèviament establertes per adaptar les mesures de protecció de cada
inversor segons la classificació assignada.
Així mateix, disposem de polítiques per assegurar el compliment de la normativa
esmentada:
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••Política d’execució i gestió d’ordres. Estableix les mesures raonables per obtenir el millor resultat possible en les operacions que gestionem per compte dels nostres clients.

••Política de protecció d’actius. L’objectiu de la política és protegir els drets de propietat sobre els instruments financers dels clients davant d’una suposada insolvència
de l’entitat i evitar la utilització d’aquests instruments financers per compte propi.

••Política de conflicte d’interessos. Estableix el marc de mesures organitzatives i administratives adients per detectar i evitar els conflictes d’interès i tenir identificades
les circumstàncies que els generen.
Aquestes polítiques estan disponibles a la pàgina web de MoraBanc, a l’apartat
d’informació legal.

De conformitat
amb la normativa
d’aplicació,
informem als
nostres clients
del tipus i risc dels
productes que
posem a la seva
disposició
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Relació amb
els clients
Una bona relació amb els nostres clients és la base per a la sostenibilitat de la nostra
activitat. És obligació del banc posar a la seva disposició la informació sobre els productes i serveis de l’entitat perquè puguin prendre les millors decisions, garantint la
claredat i la transparència en la informació. Per això, apropar els conceptes financers als clients contribueix a potenciar la comunicació i el diàleg en benefici
de les persones que confien en nosaltres. Ser més transparents i comunicar millor
el que fem és un dels objectius clau de la nostra estratègia de responsabilitat social.
Aquest 2016 hem volgut millorar la comunicació amb els nostres clients posant
especial èmfasi en les campanyes de màrqueting, sobretot les adreçades a clients de
Banca Comercial.
Al llarg dels anys, el compromís de relació amb els nostres clients ens ha portat a
establir diversos canals de comunicació que faciliten el flux de la informació:

••Atenció personal a través de la xarxa d’oficines de MoraBanc.
••Via telefònica a través del servei de Telebanc, correu electrònic i correspondència postal.
••Pàgina web www.morabanc.ad, intuïtiva i amb àmplia informació sobre els productes i serveis del grup.
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••Blog MoraBanc, que ofereix un espai de coneixement i actualitat. Els articles expliquen d’una manera clara i senzilla assumptes relacionats amb l’economia diària
i l’actualitat bancària i financera, així com altres temàtiques d’interès general.

••MoraBanc Online i APP.
••Xarxes socials.

El 2016 hem ampliat l’abast dels nostres canals impulsant col·laboracions amb difeInforme
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rents mitjans de comunicació:

••Tenim dues seccions fixes al programa Ara i Aquí de Ràdio Nacional d’Andorra
(RNA), on parlem de mercats financers i economia en general.

••Disposem d’una secció setmanal a la Cadena Ser Andorra, al programa Ser Empresaris, on també es tracten temes econòmics de forma divulgativa.

XARXES SOCIALS
Les xarxes socials agafen cada vegada més força com a canal de comunicació amb
els nostres clients, i la nostra presència en aquest canals de comunicació s’incrementa any rere any. En aquest sentit, MoraBanc és molt actiu a les xarxes socials,
a fi de consolidar el compromís de l’entitat en relació amb la informació als seus
grups d’interès.

TOTAL
Vídeos penjats

124

Subscriptors
Visionaments

56
89.526

Seguidors
Tuits
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365
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Publicacions

1.210

Seguidors

1.671

Presentació de
l’informe de
sostenibilitat
Resum
del 2016
Presentació
L’activitat de
MoraBanc
Economia
Equip humà
Societat i
medi ambient
Informació de
la memòria i
materialitat
Índex de
continguts
de GRI

38

FORMACIÓ FINANCERA
Durant el 2016 hem continuat el cicle de conferències Àgora, després de l’èxit de
participació assolit l’any anterior. Amb aquesta iniciativa apropem els conceptes financers alhora que volem despertar l’interès entre la ciutadania i contribuir a l’educació financera del país. Com a novetat, hem impulsat un nou format fent tertúlies
econòmiques en grups reduïts, amb la intenció que els assistents puguin interactuar
més directament amb els nostres experts. En aquesta edició hem fet sessions per als
clients de parla anglesa.

Apropem conceptes
financers a la
ciutadania a
través del cicle de
conferències Àgora

Els temes tractats han estat els següents:
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••Should I Stay Or Should I Go? MoraBanc AM Global Investment Outlook 2016, organitzada el mes de maig i a càrrec d’Aleksandra Tomala, gestora i analista especialitzada en renda variable; d’Enric Galí, gestor especialista en renda fixa i renda variable, i
de Tomás V. García-Purriños, gestor especialista en divises i matèries primeres.

••És ara el moment d’invertir? Situació macroeconòmica, renda fixa, renda variable
i ‘commodities’, organitzada el mes de juny i amb una sessió en anglès a càrrec
d’Aleksandra Tomala; Enric Galí; Xavier Torres, expert en renda variable, i David
Azcona, expert en assignació d’actius.

••Quin serà el proper pas dels mercats després de les eleccions als EUA? Fixem la
mirada al 2017, organitzada al novembre, amb experts de l’equip de Mora Gestió
d’Actius, SAU, com a ponents.

••Conferència Next Step, organitzada el mes de desembre i adreçada als clients de
parla anglesa. L’equip de MoraBanc Asset Management va discutir la seva visió
sobre els assumptes econòmics de l’actualitat.
Amb aquest mateix objectiu, l’equip d’experts de MoraBanc Asset Management
publica informes de Mercats i Estratègies de manera periòdica al web de l’entitat,
amb notes de Research Focus, on plasmen la seva visió de l’actualitat econòmica,
del comportament dels mercats financers i altres circumstàncies rellevants amb
impacte econòmic.
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Innovació
La innovació és un dels valors fonamentals en l’estratègia de MoraBanc. Resultat de la
creativitat, el lideratge, la flexibilitat i la iniciativa, promovem la innovació com a base de
progrés i de generació d’un impacte positiu tant al país com a la mateixa entitat.
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Sobre aquest aspecte destaquem el procés de digitalització de MoraBanc,
focalitzat a aconseguir que els nostres clients tinguin una experiència satisfactòria
posant al seu abast informació i oferint productes i serveis amb valor afegit. Enguany també hem implantat el nou servei de targetes contactless per a tots els
nostres clients, fet que facilita i agilitza els pagaments amb targeta en els processos
de compra en establiments.

El procés de
digitalització
representa un salt
qualitatiu per als
nostres clients
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MORABANC DIGITAL
El mes de desembre del 2016 hem presentat una de les apostes de futur més importants del banc, un nou concepte de banca: MoraBanc Digital. Buscant una transformació per adaptar-nos als nous hàbits dels nostres clients, el nostre objectiu és esdevenir un referent en innovació enfocada al servei i permetre fer consultes i operacions
d’una manera molt més senzilla, intuïtiva i segura.
En concret, MoraBanc digital comprèn:
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••Un nou web públic, alineat amb les millors pràctiques del sector, que ofereix eines
innovadores a disposició dels clients i totalment adaptat a tots els dispositius,
enfocat a afavorir la comunicació amb els clients i facilitar l’accés a la contractació
de productes i serveis.

••Una nova aplicació mòbil, gratuïta i personalitzable, dissenyada per gestionar i
controlar l’activitat bancària del dia a dia, amb eines de cerca i personalització.

••Una nova aplicació en línia, totalment responsiva, millorada i dissenyada per
realitzar operacions directament, com ara operacions a la borsa, i gestionar el dia
a dia de qualsevol tipus de compte bancari. Disposa de tres vistes diferents segons
la tipologia de client i la seva operativa: economia domèstica, negocis, inversor, etc.
La nostra aposta per la digitalització es complementa amb altres eines, com ara:

••Cercador semàntic intel·ligent i FAQ.
••Cercador avançat d’oficines i caixers.
••Broker Online: operativa directa a borsa, cercador avançat d’índexs i fons d’inversió, carteres virtuals, etc.

••Gestió d’actius i fons d’inversió: cercador avançat de fons d’inversió.
••Formularis d’ajuda i sol·licitud de productes.
••Blog amb informació d’actualitat i notícies financeres.

Aquest 2016 hem
presentat MoraBanc
Digital, una de les
nostres apostes
de futur més
importants
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3

ECONOMIA
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Informe
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Estats financers
consolidats
GRUP MORABANC
BALANÇOS DE SITUACIÓ CONSOLIDATS
A 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015*
Milers d’euros
ACTIU
Caixa i bancs centrals de l'OCDE
INAF (Nota 5)
Intermediaris financers (Nota 6)
Bancs i entitats de crèdit
Altres intermediaris financers
Fons de provisió per a insolvències (-)
Inversions creditícies (Nota 7)
Préstecs i crèdits a clients

L’activitat de
MoraBanc
Economia

678.093

2.105

3.096

(117)

(96)

1.004.513

1.021.877

1.014.978

1.038.887

Fons de provisió per a insolvències (-)

(26.405)

(33.752)

Cartera de valors (Nota 8)

662.257

695.703

Obligacions i altres títols de renda fixa

540.287

464.711

Fons de provisió per a insolvències (-)

(701)

(550)

11.720

8.087

65.204

151.865

-

(800)

Accions i altres títols de renda variable

8.304

7.597

Organismes d'inversió

37.443

66.038

-

(1.245)

Fons de fluctuació de valors (-)
Diferències positives de consolidació (Nota 9)
Fons de comerç

3.422

9.179

13.800

10.204

800

800

Actius immaterials i despeses amortitzables

100.628

92.521

Fons d'amortització (-)

(87.628)

(83.117)

98.323

105.041

157.253

160.918

Actius materials (Nota 11)
Fons d'amortització (-)

(46.839)

(44.347)

Fons de provisió per a depreciació de l'actiu material (-)

(12.091)

(11.530)

Comptes de periodificació (Nota 12)

17.388

16.691

11.787

10.991

Interessos meritats i no cobrats
Despeses pagades per anticipat
Altres actius

Societat i
medi ambient

Existències

Informació de
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Operacions en curs
Opcions adquirides
Impostos (Nota 20)
Total actiu
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395.981

8.128

Equip humà

Índex de
continguts
de GRI

397.969

8.614

Actius materials
Presentació
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10.136

Actius immaterials i despeses amortitzables (Nota 10)
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25.465

210

Cartera d'efectes de clients

Fons de fluctuació de valors (-)
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41.720

5.804

Altres participacions
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2015*

Descoberts en comptes de clients

Participacions en empreses del grup
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* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.
Les Notes 1 a 32 adjuntes formen part integrant dels estats financers consolidats de l’exercici 2016.

5.601

5.700

14.341

18.402

4.374

13.465

131

164

-

12

8.580

3.396

1.256

1.365

2.253.943

2.583.865
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GRUP MORABANC
BALANÇOS DE SITUACIÓ CONSOLIDATS
A 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015*
Milers d’euros
PASSIU
INAF (Nota 13)
Creditors
Bancs i entitats de crèdit (Nota 14)
Dipòsits de clients (Nota 15)
Deutes representats per títols
Fons de provisions per a riscos i càrregues (Nota 16)
Provisions per a pensions i obligacions similars
Provisions per a operacions de futur

L’activitat de
MoraBanc
Economia
Equip humà

12.265

7.030

7.015

629

428

-

12.470

Passius subordinats (Nota 18)

41.088

52.216

Comptes de periodificació (Nota 19)

18.694

16.634

16.788

15.521

1.906

1.113

Altres passius

22.827

19.290

Operacions en curs

18.033

13.187

Opcions emeses
Proveïdors i altres creditors
Impostos (Nota 20)
Interessos minoritaris
Capital subscrit
Reserves (Nota 21)

26

6

104

71

4.664

6.026

(4)

(4)

42.407

42.407

42.407

42.407

254.421

256.465

Reserva legal

14.913

14.913

Reserves en garantia (Nota 5)

23.254

26.590

108.302

107.227

Reserves de consolidació

111.586

111.079

Diferències de conversió

(3.634)

(3.344)

Resultats (Nota 21)
Resultat de l'exercici en curs
Dividends a compte (-)
Total passiu
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2.101.160

4.822

Reserves voluntàries
Presentació
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Capital social (Nota 21)
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16.394
2.145.843

Altres provisions

Ingressos cobrats per anticipat
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19.851
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1.400

Despeses meritades i no pagades
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Fons per a riscos generals (Nota 17)
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* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.
Les Notes 1 a 32 adjuntes formen part integrant dels estats financers consolidats de l’exercici 2016.

9.206

9.885

23.006

34.885

(13.800)

(25.000)

2.253.943

2.583.865
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GRUP MORABANC
COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDATS
DELS EXERCICIS ANUALS ACABATS
EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015*

Milers d’euros
COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS

2016

2015*

Interessos i rendiments assimilats

28.108

31.831

INAF i intermediaris financers

2.742

5.404

18.963

20.738

6.403

5.689

(5.080)

(9.137)

(1.175)

(1.297)

(3.053)

(6.717)

(702)

(968)

D'altres

(150)

(155)

Rendiments de valors de renda variable

1.412

408

1.412

342

-

66

D'inversions creditícies
D'obligacions i altres títols de renda fixa
Interessos i càrregues assimilables
INAF i intermediaris financers
De dipòsits de clients
De passius subordinats

D'accions i altres títols de renda variable
D'organismes d'inversió
Marge financer
Comissions per serveis netes
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24.440

23.102

71.183

76.899

Comissions meritades per serveis prestats

78.627

83.788

Comissions meritades per serveis rebuts (-)

(7.444)

(6.889)

Resultats d'operacions financeres

7.322

29.364

Dotacions netes al fons de fluctuació de valors (Nota 8)

2.045

(2.045)

Resultats per diferències de canvi

2.284

2.442

Resultats d'operacions amb valors

2.098

8.829

Resultats d'operacions de futur

(2.115)

(333)

Participacions en pèrdues/beneficis de societats
posades en equivalència

3.010

20.471

Altres resultats ordinaris
Marge ordinari
* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.
Les Notes 1 a 32 adjuntes formen part integrant dels estats financers consolidats de l’exercici 2016.
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GRUP MORABANC
COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDATS
DELS EXERCICIS ANUALS ACABATS
EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015*

Milers d’euros
COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS

103.102

129.522

Despeses de personal

(35.504)

(33.398)

Personal, consell d'administració i indemnitzacions

(30.038)

(28.074)

Seguretat social

(3.657)

(3.311)

Altres despeses de personal

(1.809)

(2.013)

(28.820)

(27.159)

(315)

(294)

(26.839)

(25.377)

Despeses generals
Serveis externs
Tributs

(1.666)

(1.488)

Amortitzacions d'actius netes de recuperacions

(7.867)

(8.452)

Dotació al fons d'amortització per a actius
immaterials i materials (Notes 10 i 11)

(7.867)

(8.452)

Provisions per a depreciació d'actius netes de recuperacions (Nota 11)

(561)

(1.947)

Dotacions al fons de provisió per a depreciació
de l’immobilitzat immaterial i material

(968)

(1.947)

Recuperacions dels fons de provisió
Marge d'explotació
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58.566

Pèrdues per deteriorament d'actius

-

-

-

-

(5.102)

(6.040)

(9.657)

(12.174)

4.555

6.134

Dotacions al fons de provisió per a insolvències
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Ingressos per diferències negatives de primera consolidació
Provisions per a insolvències netes de recuperacions (Notes 6, 7 i 8)
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2015*

Marge ordinari

Material

Declaració
dels presidents

2016

Recuperacions del fons de provisió per a insolvències
Provisions per a riscos i càrregues netes de recuperacions (Nota 16)

(12.020)

(527)

(12.923)

(656)

903

129

Dotacions al fons per a riscos generals (Nota 17)

12.470

(9.489)

Resultat ordinari

25.698

42.510

(761)

(5.071)

Dotacions al fons de provisió per a riscos i càrregues
Recuperacions del fons de provisió per a riscos i càrregues

Resultats extraordinaris (Nota 22)
Resultat abans d'impostos

24.937

37.439

Impost sobre societats (Nota 20)

(1.931)

(2.555)

Impost sobre societats estrangers
Resultat consolidat de l'exercici
Resultats atribuïts a la minoria
Resultats atribuïts al grup
* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.
Les Notes 1 a 32 adjuntes formen part integrant dels estats financers consolidats de l’exercici 2016.

-

-

23.006

34.884

-

(1)

23.006

34.885
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GRUP MORABANC
COMPTES D’ORDRE CONSOLIDATS
A 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015*

Milers d’euros
COMPTES D’ORDRE

2016

2015*

Passius contingents

71.496

75.224

Garanties, caucions, fiances i avals atorgats

69.044

73.737

402

1.404

Crèdits documentaris emesos o rebuts
i confirmats als clients
Acceptació d'efectes i similars
Compromisos i riscos contingents
Compromisos i riscos de naturalesa operacional
Compromisos i riscos de naturalesa actuarial
Compravenda no vençuda de divises

235.969

707.024

Operacions sobre instruments financers a termini

500.871

473.868

Dipòsits de valors i altres títols en custòdia propis
Altres comptes d'ordre amb funcions exclusives de control administratiu
(Nota 26)
Garanties i compromisos rebuts
Altres comptes d'ordre
Total comptes d'ordre
* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.
Les Notes 1 a 32 adjuntes formen part integrant dels estats financers consolidats de l’exercici 2016.
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209.821
7.020

Dipòsits de valors i altres títols en custòdia de tercers (Nota 24)
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198.790

1.189.921

Dipòsits de valors i altres títols en custòdia
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750.582

Altres operacions de futur
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205.820
7.030

Operacions de futur (Nota 23)
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2.050

13.742

9.029

4.643.025

5.601.293

4.136.603

5.137.795

506.422

463.498

1.484.732

1.308.902

1.005.237

964.939

479.495

343.963

7.155.655

8.392.181
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GRUP MORABANC
ESTATS D’ORIGEN I D’APLICACIÓ DE
FONS CONSOLIDATS DELS EXERCICIS ANUALS
ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015*

Milers d’euros
ORIGEN DE FONS

2016

2015*

Recursos generats per les operacions

31.944

42.950

Resultat net de l'exercici

23.006

34.885

5.102

6.040

Dotacions netes al fons de depreciació d'actius

561

1.947

Dotacions netes al fons de fluctuació de valors

(2.045)

2.045

Dotacions netes al fons de provisions per a insolvències

Dotacions netes a altres fons (fons de pensions…)
Amortització d'actius materials i immaterials
Pèrdua per venda d'immobilitzat

(59)

9.725

7.867

8.452

522

327

(3.010)

(20.471)

Variació positiva de passius menys actius

286.329

-

INAF i intermediaris financers (passiu - actiu)

257.167

-

Altres conceptes (passiu - actiu)

29.162

-

Increment net de passius

-

245.602

Creditors: clients

-

245.602

Disminució neta d'actius

24.711

22.254

Inversions creditícies: clients

24.711

22.254

Resultats aportats per societats posades en equivalència

Cartera de valors menys participacions

-

-

Vendes d'inversions permanents

62.180

1.266

Vendes de participacions

58.390

-

Vendes d'immobilitzat

3.790

1.266

Total origen de fons

405.164

312.072
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APLICACIÓ DE FONS

2016

2015*

Variació positiva d'actius menys passius

-

117.275

INAF i intermediaris financers (actiu - passiu)

-

96.137

Altres conceptes (actiu - passiu)
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-

21.138

305.894

4.459

294.766

-

11.128

4.459

63.943

146.368

16.255

2.061

-

-

Cartera de valors menys participacions

47.688

144.307

Compres d'inversions permanents

9.598

10.759

Compres de participacions
Compres d'immobilitzat
Recursos aplicats per les activitats de finançament
Dividends
Disminució de reserves
Altres partides de fons propis
Total aplicació de fons
* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.
Les Notes 1 a 32 adjuntes formen part integrant dels estats financers consolidats de l’exercici 2016.

-

-

9.598

10.759

25.729

33.211

20.800

30.000

4.639

515

290

2.696

405.164

312.072
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Notes als
Estats Financers
Consolidats
CORRESPONENTS A L’EXERCICI ANUAL ACABAT
EL 31 DE DESEMBRE DE 2016

1. ACTIVITAT DEL GRUP
Mora Banc Grup, SA i Mora Banc, SAU (d’ara endavant, els Bancs) són societats andorranes, l’objecte social de les quals consisteix exclusivament a efectuar tota mena
d’operacions que siguin permeses a les entitats bancàries, per la legislació vigent en
cada moment al Principat d’Andorra.
Mora Banc Grup, SA és la societat matriu del Grup, i juntament amb les seves
participades, tal i com es detallen a la Nota 2-d, formen el Grup MoraBanc (d’ara
endavant, el Grup).
Com a part integrant del sistema financer andorrà, el Grup està subjecte a la supervisió de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), autoritat del sistema financer
andorrà que exerceix les seves funcions amb independència de l’Administració General, i al compliment de determinada normativa andorrana (vegeu les Notes 5 i 30).
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Els estats financers consolidats adjunts, que han estat formulats pel Consell d’Administració de Mora Banc Grup, SA amb data 22 de març de 2017, han estat obtinguts dels registres comptables dels Bancs i de les societats que componen el Grup
MoraBanc i es presenten d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que
resulta aplicable al Grup i en particular, amb els models i normes comptables establerts al pla comptable del sistema financer andorrà aprovat pel Govern d’Andorra
el 19 de gener de 2000, de forma que presenten la imatge fidel del patrimoni i de
la situació financera del Grup a 31 de desembre de 2016, i dels resultats consolidats i
dels fluxos produïts durant l’exercici acabat en aquesta data.
Els esmentats estats financers consolidats seran presentats per a la seva aprovació
a la Junta General d’Accionistes de Mora Banc Grup, S.A. (d’ara endavant, el Banc),
estimant-se que seran aprovats sense modificacions. Els estats financers consolidats
del Grup de l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2015 van ser aprovats per
la Junta General d’Accionistes del Banc celebrada el 26 d’abril de 2016.

b) Principis comptables
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Per a l’elaboració dels estats financers consolidats adjunts s’han seguit els criteris
i principis comptables generalment acceptats establerts pel pla comptable del sistema financer andorrà (vegeu la Nota 3). No hi ha cap principi comptable obligatori que, essent significatiu el seu efecte en l’elaboració d’aquests estats financers
consolidats, s’hagi deixat d’aplicar.

c) Comparació de la informació
La informació continguda en aquests estats financers consolidats de l’exercici 2016, relativa a l’exercici 2015, es presenta únicament i exclusivament a
efectes comparatius.
Les normes de valoració i principis comptables generalment acceptats requereixen
que la informació presentada entre els períodes sigui homogènia. En l’exercici 2016
no s’ha produït cap modificació rellevant de la normativa comptable que afecti a
la comparació de la informació.

d) Principis de consolidació
En el procés de consolidació s’ha aplicat el mètode d’integració global per a totes
les societats filials i el procediment de posada en equivalència per a les societats
associades, a excepció de la participació a la societat filial Mora Assegurances,
SAU, que ha estat consolidada pel procediment de posada en equivalència, en
considerar-ne l’activitat d’assegurances com a diferenciada de la bancària, tal i
com s’estableix al pla comptable del sistema financer andorrà.
Tots els saldos i transaccions significatius entre les societats consolidades han
estat eliminats en el procés de consolidació.
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En cas de societats filials consolidades mitjançant el mètode d’integració global i
que no siguin completament propietat del Grup, els interessos minoritaris pertanyents a altres inversors figuren al balanç per reflectir el dret dels socis minoritaris
sobre el total d’actius nets. Addicionalment, els interessos minoritaris es presenten
al compte de resultats com la part del benefici consolidat pertanyent als accionistes minoritaris.

Tot seguit es detalla informació a 31 de desembre de 2016 relativa a l’activitat de
Informe
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les societats consolidades:

Domicili

Activitat

Auditors

Percentatge de
participació (1)

Mora Banc, SAU

Andorra

Bancària

Deloitte

100%

Mora Gestió d’Actius, SAU

Andorra

Gestió fons d’inversió

Deloitte

100%

Suïssa

Gestió de patrimonis

Deloitte

100%

Mora WM Holdings USA, LLC

Estats Units

Patrimonial

MBAF, LLC

100%

Mora Wealth Management LLC

Estats Units

Gestió de patrimonis

MBAF, LLC

99,89%

Mora WM Securities, LLC

Estats Units

Mediació en valors

MBAF, LLC

100%

BIBM Preferents Ltd.

Illes Caiman

Financera

Deloitte

100%

Luxemburg

Gestió de patrimonis

Deloitte

100%

Societat
Consolidades per integració global:

Mora Wealth Management AG

Mora Asset Management, SA
Consolidades per posada en equivalència:
Mora Assegurances, SAU

Andorra

Assegurances

Deloitte

100%

Serveis i Mitjans de Pagament XXI, SA

Andorra

Mitjans de pagament

Alfa Capital

20%

(1) Percentatge de participació directe i indirecte.

Mora Gestió d’Actius, SAU és una societat andorrana constituïda el 27 de novembre de 1997 que té per objecte les activitats previstes per la Llei com a pròpies
de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva. Addicionalment, pot
realitzar activitats de gestió discrecional i individualitzada de carteres, assessorament
en matèria d’inversió i administració i custòdia de les participacions dels organismes
d’inversió. La Societat gestiona, a 31 de desembre de 2016, un total de 35 organismes
d’inversió col·lectiva, amb un patrimoni total de 1.124.007 milers d’euros.
Mora Wealth Management AG és una societat domiciliada a Suïssa creada el 25
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de setembre de 2008 que té per objecte social la gestió de patrimonis i l’assessorament financer.
Mora WM Holdings USA, LLC és una societat domiciliada als Estats Units que
actua com a capçalera de la resta de societats nord-americanes: Mora Wealth
Management LLC, que es va adquirir el 9 de juliol de 2009, i té per objecte social
la gestió de patrimonis i l’assessorament financer; i Mora WM Securities, LLC, que
es va constituir l’any 2011 com una societat de responsabilitat limitada i va rebre la
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tuir durant l’exercici 2006 amb l’objectiu d’emetre accions preferents (vegeu la Nota 18).
Mora Asset Management, SA, és una societat domiciliada a Luxemburg constituïda durant l’exercici 2014, que té per objecte social la gestió de patrimonis de tercers.
Mora Assegurances, SAU es va constituir el 27 de gener de 1992. La societat té per
objecte social la realització de tota mena d’activitats d’assegurança, reassegurança i
cobertura de riscos en les branques de vida, accidents, danys, malaltia i responsabilitat civil, a excepció de les prestacions de serveis.

Serveis i Mitjans de Pagament XXI, SA és una societat domiciliada a Andorra que
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es va constituir el 17 d’agost de 2012, que té per objecte social la prestació de serveis
vinculats amb l’ús de targetes de crèdit i dèbit i altres mitjans de pagament, especialment mitjançant l’arrendament, cessió i manteniment d’equipament tècnic.
Els principals canvis en el perímetre de consolidació durant l’exercici 2016 han estat els
següents:
1 D’acord amb l’autorització de l’INAF de data 9 de setembre de 2016, s’ha venut la
totalitat de la participació de Mora Wealth Management, SA (Uruguai) per import
d’un dòlar americà. Aquesta venda està lligada a un contracte de prestació de
serveis amb una remuneració variable, pel qual l’equip comercial continuarà
relacionat amb el Grup. El resultat negatiu de l’operació ha estat de 610 milers
d’euros, registrat a l’epígraf “Despeses Generals – Serveis Externs” del compte de
pèrdues i guanys consolidat adjunt.
2 Entre el 6 i el 26 d’abril de 2016, la SICAV Amura Capital (compartiment Turquoise) ha venut 14.510.766 accions de Inmobiliaria Colonial, S.A., generant un
resultat positiu de 372 milers d’euros, dels quals 22 milers d’euros s’han registrat
a l’epígraf “Participacions en pèrdues/beneficis en societats posades en equivalència” i 350 milers d’euros s’han registrat a l’epígraf “Resultat d’operacions
financeres – Resultats d’operacions amb valors” del compte de pèrdues i guanys
consolidat adjunt. Posteriorment, el 28 de juny de 2016, es va liquidar el compartiment Turquoise de la SICAV Amura Capital i es van distribuir al Grup 102.242.390
accions de Inmobiliaria Colonial, S.A.
3 Els dies 28 i 29 de juliol de 2016, el Grup va vendre la totalitat de les accions que
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mantenia de la Societat Inmobiliaria Colonial, S.A. (102.242.390 accions) per un
import total de 67.860 milers d’euros, generant un resultat positiu de 3.920 milers
d’euros dels quals 199 milers d’euros s’han registrat a l’epígraf “Participacions
en pèrdues/beneficis en societats posades en equivalència” i 3.721 milers d’euros
s’han registrat a l’epígraf “Resultat d’operacions financeres – Resultats
d’operacions amb valors” del compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt.
Addicionalment, s’han portat a terme els següents canvis significatius als fons propis
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de 2016, el Grup ha dut a terme una ampliació dels fons propis de la seva societat filial Mora Wealth Management, AG, mitjançant la conversió en capital del
préstec atorgat per Mora Banc Grup a l’esmentada filial, per un import de 20.851
milers de francs suïssos (19.407 milers d’euros a 31 de desembre de 2016), amb la
finalitat d’amortitzar les pèrdues comptables d’exercicis precedents per import de
17.713 milers de francs suïssos i crear una reserva de capital residual. Posteriorment, el 27 de juliol de 2016, i d’acord amb l’autorització de l’INAF de data 3 de
juny de 2016, el Grup ha fet una aportació directa als fons propis de Mora Wealth
Management AG per import de 2.700 milers de francs suïssos (2.513 milers d’euros

a 31 de desembre de 2016) amb l’objectiu de dotar-la de suficients recursos perInforme
Anual
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què dita Societat pugui continuar desenvolupant la seva activitat.
2 El 31 de maig de 2016, i d’acord amb l’autorització de l’INAF de data 25 de gener de
2016, el Grup ha dut a terme una ampliació dels fons propis de la seva societat filial
Mora WM Holdings USA, LLC mitjançant la conversió en capital del préstec atorgat
per Mora Banc Grup a l’esmentada filial per un import de 10.928 milers de dòlars
(10.343 milers d’euros a 31 de desembre de 2016), amb la finalitat d’amortitzar les
pèrdues comptables d’exercicis precedents generades per les seves participades,
Mora Wealth Management LLC i Mora WM Securities, LLC que ascendien a 9.429
milers de dòlars i, addicionalment, crear una reserva de capital residual.
Tot seguit es detalla, en milers d’euros, els fons propis corresponents a les empreses
del Grup i associades a 31 de desembre de 2016:

Societat

Capital

Reserves

Resultat de
l’exercici

Dividend a
compte

Total de fons
propis

30.060

93.257

11.837

(11.000)

124.154

2.101

4.407

355

(350)

6.513

82

2.478

(2.980)

-

550
13.622

Entitats del Grup:
Mora Banc, SAU
Mora Gestió d’Actius, SAU
Mora Wealth Management AG (1) (2)
(1) (3)

13.497

-

-

-

Mora Wealth Management LLC (1)

6.624

(6.229)

(396)

-

(1)

Mora WM Securities, LLC (1)

2.250

(699)

764

-

2.315

1

-

-

-

1

Mora WM Holdings USA, LLC

BIBM Preferents Ltd.
Mora Assegurances, SAU
Mora Asset Management, SA (1)
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Serveis i Mitjans de Pagament XXI, SA (1)

6.503

1.584

3.633

-

11.720

4.700

(2.722)

(2.008)

-

(30)

60

153

29

-

242

(2) El total de fons propis inclou un import de 970 milers d’euros de deute subordinat, subscrit íntegrament per Mora Banc Grup, SA.
(3) El total de fons propis inclou un import de 125 milers d’euros de deute subordinat, subscrit íntegrament per Mora Banc Grup, SA.
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de comptabilitat i normes de valoració següents:

a) Principi de meritació
Els ingressos i les despeses es reconeixen comptablement en funció del seu període
de meritació, aplicant-se el mètode financer per aquelles operacions amb termini de
liquidació superior a dotze mesos. No obstant això, seguint el principi de prudència
i d’acord amb el que disposa la normativa aplicable, els interessos meritats pels
deutors classificats com a dubtosos i molt dubtosos es reconeixen com a ingrés al
moment del seu cobrament.

b) Principi del registre
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Segons la pràctica bancària, les transaccions es registren en la data en què es
produeixen, la qual pot ser diferent de la seva data valor corresponent, que es pren
com a base per al càlcul dels ingressos i les despeses per interessos.

c) Divises
Els actius, passius i comptes d’ordre comptabilitzats en divises han estat canviats en
euros als darrers canvis mitjans del mercat vigents abans del tancament de l’exercici, establerts per l’Agrupació de Bancs Andorrans. Els ingressos i les despeses es
converteixen als tipus de canvi vigents en el moment de les transaccions. Les diferències de canvi es comptabilitzen en els comptes de pèrdues i guanys consolidats
adjunts a l’epígraf “Resultats d’operacions financeres - Resultats per diferències de
canvi”.
A continuació es detallen els tipus de canvi respecte a l’euro, de les principals divises, al tancament de l’exercici 2016:
Divisa
Dòlar EUA

Euro
1,0565

Franc Suís

1,0744

Lliura esterlina

0,8541

Ien Japó

123,3700

d) Actius dubtosos
Els crèdits sobre clients, obligacions i altres valors de renda fixa i altres saldos
deutors passen a la situació activa de dubtosos quan el seu total reemborsament
es considera problemàtic en apreciar-se una reduïda possibilitat de cobrament per
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la incapacitat dels deutors per complir les seves obligacions en els termes contractuals. Aquest fet es produeix bàsicament per raó de la seva morositat i s’inclouen
els actius -efectes, quotes a cobrar de préstecs, crèdits o arrendaments financers,
cupons, valors de renda fixa i altres dèbits vençuts i no cobrats- quan per principal o
interessos hagin transcorregut més de tres mesos des del seu venciment. En cas de
préstecs amb quotes periòdiques, les quotes posteriors passen a dubtoses el mateix
dia del seu venciment.
En el cas d’un sol risc amb acumulació d’imports vençuts i no cobrats classificats
com a dubtosos tan en concepte de principal com d’interessos i despeses amb
quantia superior al 25% dels riscos no vençuts (exclosos els interessos no meritats)
o de l’existència d’un import impagat superior a l’any, l’entitat classifica la totalitat
d’aquests últims com a dubtosos.
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Quan aquests actius es consideren irrecuperables o d’escàs i improbable valor de recuperació, es donen de baixa de l’actiu del balanç i es registren en comptes d’ordre
dins de l’epígraf “Altres comptes d’ordre amb funcions exclusives de control administratiu – Altres comptes d’ordre” (vegeu la Nota 26). Aquesta situació es produeix
bàsicament transcorreguts tres anys des del seu venciment, o als sis anys quan
existeixen garanties hipotecàries eficaces.

e) Provisió per a insolvències
Informe
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Aquests comptes tenen per objecte cobrir les pèrdues que es produeixin en la
recuperació d’inversions creditícies, cartera de valors i altres operacions. Els comptes
s’abonen per les dotacions registrades amb càrrec a resultats i es carreguen per les
cancel·lacions de deutes considerats com a incobrables o per la recuperació dels
imports prèviament dotats.
Les provisions que constitueixen la cobertura per a insolvències establertes en el pla
comptable del sistema financer andorrà són les següents:
Provisions específiques
La determinació de les provisions específiques es basa en directrius quantitatives
i qualitatives regulades i en una anàlisi detallada de l’exposició al risc de crèdit
determinat de manera individual segons un criteri de prudència, i es mantenen a un
nivell que es considera adequat per a cobrir totes les pèrdues potencials.
Provisions genèriques
Per a la cobertura d’aquelles pèrdues que es puguin manifestar en el futur en riscos
no identificats individualment com a problemàtics en el moment actual, s’han dotat,
d’acord amb el que estableix el pla comptable del sistema financer andorrà, provisions genèriques per un import igual a:

••El 0,5% dels dipòsits a termini amb venciment superior a un dia hàbil amb entitats
bancàries (vegeu la Nota 6).

••L’1% de les inversions creditícies netes a clients, excepte per a la part coberta per
garanties dineràries, per garanties de valors cotitzats, contractualment pignorats,
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en el límit del valor de mercat d’aquests valors, i per garanties hipotecàries (vegeu
la Nota 7)

••El 0,5% dels títols de renda fixa emesos per entitats bancàries i l’1% de la resta de
títols de renda fixa de la cartera de valors, excepte per als títols sobre les administracions centrals dels països de l’OCDE i d’Andorra i sobre els bancs centrals
dels països de l’OCDE o expressament garantits per aquests organismes (vegeu la
Nota 8), els quals no se’ls aplica cap provisió genèrica.
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Provisions per risc país
Per la provisió de risc país es considera, entre altres, per a cada país l’apreciació global del risc en funció de l’evolució de la balança de pagaments, del nivell d’endeutament i de les càrregues pel servei del deute, de les cotitzacions dels deutes en els
mercats secundaris internacionals i d’altres indicadors i circumstàncies de cada país.
Aquesta provisió es calcula seguint criteris de màxima prudència que determinen les
cobertures necessàries.

f) Línies de crèdit no disposades
Les línies de crèdit concedides a clients es registren en el balanç de situació per la
part disposada, comptabilitzant-se els imports disponibles a comptes d’ordre dins

de l’epígraf “Compromisos i riscos contingents – Compromisos i riscos de naturaInforme
Anual
2016

lesa operacional”.

g) Cartera de valors
Renda fixa
Els valors de renda fixa que integren la cartera del Grup es presenten, atesa la seva
classificació, segons els criteris següents:
a) Els valors assignats a la cartera de negociació, que són els títols que el Grup
en preveu la venda abans del venciment amb la finalitat de beneficiar-se a curt
termini de les variacions en els preus, es presenten al seu valor de mercat. Les diferències generades en la valoració d’aquests títols sense tenir en consideració els
cupons meritats es registren pel net a l’epígraf “Resultats d’operacions financeres
– Resultats d’operacions amb valors” dels comptes de pèrdues i guanys consolidats adjunts. Els cupons meritats després de l’adquisició es registren a l’epígraf
“Interessos i rendiments assimilats – D’obligacions i altres títols de renda fixa”.
b) Els valors assignats a la cartera d’inversió a venciment són els títols que el Grup
ha decidit mantenir fins a la seva amortització, tenint capacitat financera per ferho. Aquests valors es presenten al seu preu d’adquisició corregit: el preu d’adquisició es corregeix diàriament per l’import resultant de periodificar la diferència
positiva o negativa entre el valor de reemborsament i el seu preu d’adquisició,
durant la vida residual del valor. El resultat derivat d’aquesta periodificació,
juntament amb els cupons meritats després de l’adquisició, es registren a l’epígraf
“Interessos i rendiments assimilats – D’obligacions i altres títols de renda fixa”.
En cas que es produeixin alienacions com a conseqüència d’un canvi en la inten-
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ció de mantenir la inversió fins al venciment, les pèrdues que puguin produir-se
s’enregistren al compte de pèrdues i guanys consolidat com a menyscaptes
extraordinàries. En cas de guanys, es periodifiquen linealment al llarg de la vida
residual del valor venut i es registren a l’epígraf “Resultats per operacions financeres – Resultats d’operacions amb valors”.
c) La resta dels valors són assignats a la cartera d’inversió ordinària, i es presenten
valorats al seu preu d’adquisició corregit. Així mateix, es calcula la diferència entre el valor de mercat i el preu d’adquisició corregit, i es dota amb càrrec al compte de pèrdues i guanys consolidat una provisió al fons de fluctuació de valors
igual al sumatori de les diferències negatives menys el sumatori de les diferències
positives fins a l’import de les negatives.
Renda variable
a) Els valors que componen la cartera de negociació es presenten al seu valor de
mercat, enregistrant-se les variacions de valor al compte de pèrdues i guanys
consolidat.
b) Els valors que es troben assignats a la cartera d’inversió ordinària es presenten
valorats al seu cost d’adquisició o al seu valor de mercat, l’inferior.

c) Les participacions integrades pel procediment de posada en equivalència (vegeu
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la Nota 2-d) es presenten pel valor de la fracció que representen del net patrimonial de la societat participada.
El valor de mercat s’ha determinat d’acord amb els criteris següents:

••Valors cotitzats: cotització de l’últim dia hàbil de l’exercici.
••Valors no cotitzats: com a norma general es pren com a referència el valor teòric
comptable, obtingut a partir de l’últim balanç de situació disponible. No obstant,
per alguns casos la determinació del valor de mercat es fa depenent de l’actiu
subjacent; si es tracta d’un negoci i es té informació disponible es poden aplicar
tècniques com per exemple el descompte de fluxos i, si es tracta d’una societat
tenidora de bens immobles, es podria considerar el valor de taxació o la valoració
deduint el deute.

h) Diferències positives de consolidació
Aquest epígraf del balanç de situació consolidat adjunt recull les diferències positives que s’originen en l’adquisició d’una societat consolidada, entre el preu pagat per
les accions de la societat i el seu valor teòric comptable.
En aquest sentit, s’ha considerat com a més cost d’adquisició de la filial totes
aquelles despeses inherents que estiguin estrictament lligades a l’adquisició i que
són imprescindibles per poder efectuar la compra. La resta de despeses directament
vinculades a la compra i no considerades en el punt anterior, s’han registrat com a
despeses amortitzables (vegeu la Nota 3-j).
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Les diferències positives de consolidació no s’amortitzen. Anualment s’ha de realitzar
un test de deteriorament i, en cas que n’existeixin indicis, es procedeix a registrar
la corresponent pèrdua al compte de pèrdues i guanys consolidat, la qual té
un caràcter irreversible i no podrà tornar a ser comptabilitzada tot i que l’actiu
recuperi el valor.
Per altra banda, en el cas d’inclusió d’una nova societat en el perímetre de consolidació, de manera directa o via la integració d’un subconsolidat, les entitats
han de constituir una reserva indisponible en els estats financers individuals de la
matriu, per import igual al valor de les diferències positives, dotant anualment, com
a mínim, un 10% d’aquest import mitjançant l’aplicació del resultat de l’exercici que
correspongui. En cas de no existir benefici o de no ser suficient, la dotació es fa amb
càrrec a reserves de lliure disposició (vegeu les Notes 4 i 9).
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Les diferències negatives es registren com un ingrés al compte de pèrdues i guanys
consolidat, en l’any en que es produeixen.

i) Immobilitzat material
L’immobilitzat material és valorat al preu de cost, excepte per l’edifici seu dels
serveis centrals del Grup que es va revaluar durant l’exercici 1994. El valor estimat

de realització d’aquests actius al tancament de l’exercici és superior al seu valor net
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comptable.
El Grup amortitza el seu immobilitzat material seguint el mètode lineal, d’acord
amb els anys de vida útil estimada dels diferents elements de l’immobilitzat, segons
el detall següent:

Anys de vida útil estimada
Immobles
Màquines, mobiliari i instal·lacions

50
3 - 10

Vehicles

5

Equip informàtic

3

Els actius immobles adquirits per aplicació d’altres actius, es valoren al mínim entre
el valor comptable dels actius aplicats a la seva adquisició, sense considerar les
provisions dels mateixos, i el valor de mercat dels actius adquirits.
Posteriorment, els immobles que no s’incorporen a l’immobilitzat funcional de l’entitat, es deprecien en funció dels percentatges d’amortització següents:
Antiguitat al balanç

%

Entre 3 i 4 anys

25

Entre 4 i 5 anys

50

Més de 5 anys

75

No obstant això, el valor net comptable de l’actiu, no podrà superar el seu valor
estimat de mercat. Per als terrenys i immobles adjudicats, el valor estimat de mercat
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es determina mitjançant taxació o valoració actualitzada, d’una antiguitat màxima
de dos anys, realitzada per un tercer. En cas que la valoració obtinguda sigui inferior
al valor net comptable, les diferències de valoració es doten al compte de pèrdues i
guanys consolidat.

j) Immobilitzat immaterial i despeses amortitzables
Els actius immaterials corresponen a:

••El cost de les aplicacions informàtiques, que s’amortitzen en un període màxim de
tres anys.

••Despeses amortitzables derivades dels processos de constitució i adquisició de
societats filials, que s’amortitzen de manera sistemàtica amb càrrec al compte de
pèrdues i guanys consolidat en cinc anys, període durant el qual s’estima que
aquests actius contribuiran a l’obtenció d’ingressos (vegeu la Nota 3-h).

••Fons de comerç, registrat al seu cost d’adquisició. Anualment es realitza un test de
deteriorament i, en cas que n’existeixin indicis del mateix, es procedeix a enregistrar la
corresponent pèrdua al compte de pèrdues i guanys consolidat, la qual té un caràcter
irreversible i no podrà tornar a ser comptabilitzada tot i que l’actiu recuperi el valor.

k) Provisions per a pensions i obligacions similars
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El Grup establí el 1977 un fons de pensions a favor dels empleats, amb l’objecte de
complementar les prestacions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. A l’exercici
2007, es va proposar als empleats modificar i transformar aquest fons de pensions
intern, substituint-lo per un règim de pensions amb model d’aportació definida, instrumentat i gestionat a través d’una pòlissa d’assegurances col·lectiva subscrita per
Mora Banc Grup, SA, en representació del Grup, amb l’entitat Mora Assegurances,
SAU (vegeu la Nota 2-d), que va cedir en reassegurança la pòlissa a l’entitat AXA
Vida, SA. Gairebé tots els empleats van acceptar l’esmentada transformació.
Addicionalment, per als empleats passius, així com pels actius que no es van adherir
al nou règim de pensions, es manté un fons de pensions intern. Les principals hipòtesis utilitzades per al càlcul del compromís actuarial corresponent a 31 de desembre
de 2016 són les següents:

••Taxa nominal d’actualització: entre el 0,50% i el 1,50%, en funció del col·lectiu
••Increment salarial: 1,00%.
••IPC: 1,00%.
••Taules de mortalitat: PERM/F-2000P.
Durant l’exercici 2016 no s’han realitzat aportacions ordinàries al fons de pensions
intern (6 milers d’euros durant l’exercici 2015) que es va registrar a l’epígraf “Despeses de personal – Altres despeses de personal” i la part corresponent a la capitalització del fons intern mantingut queda registrada a l’epígraf “Interessos i càrregues
assimilables – D’altres”, dels comptes de pèrdues i guanys consolidat.
Fruit del procés d’externalització, s’han efectuat durant l’exercici 2016 pagaments per
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import de 1.064 milers d’euros (1.059 milers d’euros durant l’exercici 2015), que han
estat enregistrats a l’epígraf “Despeses de personal – Altres despeses de personal”
del compte de pèrdues i guanys consolidat.
D’altra banda, durant l’exercici 2016 s’han constituït, amb càrrec a resultats, les
provisions necessàries per a la cobertura de la totalitat dels compromisos salarials i
socials d’un col·lectiu d’empleats que, en reunir determinades característiques, s’han
acollit al procés de prejubilació dut a terme pel Grup sota un programa d’incentius
establert durant els mesos d’abril i desembre de l’esmentat exercici. El càrrec per
aquest concepte ha estat registrat a l’epígraf “Dotacions al fons de provisió per a
riscos i càrregues” dels comptes de pèrdues i guanys adjunts (vegeu la Nota 16)
juntament amb l’actualització de la totalitat dels compromisos salarials i socials
adquirits en exercicis anteriors per processos anàlegs.
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l) Provisions per a operacions de futur
Correspon a la provisió constituïda pel Grup per la pèrdua derivada de la valoració
de les posicions en futurs que no siguin de cobertura, contractades fora de mercats
reglamentats, mantingudes a 31 de desembre de 2016 (vegeu la Nota 16).

m) Provisions per a litigis
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Correspon als fons que el Grup assigna, per raons de prudència, per cobrir riscos
associats a pèrdues que es puguin originar per reclamacions de tercers en procés de
tramitació (vegeu la Nota 16).

n) Fons per a riscos generals
Correspon als fons que el Grup assigna, per raons de prudència, atesos els riscos
propis inherents a les activitats bancàries i financeres, a la cobertura dels riscos generals d’aquestes activitats, sense que hi hagi un deteriorament identificat del valor
dels actius (vegeu la Nota 17).

o) Derivats financers
El Grup utilitza aquests instruments bàsicament com a operacions de cobertura de
les seves posicions patrimonials, i es comptabilitzen en comptes d’ordre per l’import
nominal dels respectius contractes (vegeu la Nota 23). En el cas de les opcions,
l’import de les primes pagades s’inclou dins de l’epígraf “Altres actius – Opcions
adquirides” i l’import de les primes cobrades s’inclou dins de l’epígraf “Altres passius –
Opcions emeses”, dels balanços de situació consolidats adjunts.
Les operacions que han tingut per objecte, i per efecte, eliminar o reduir significativament els riscos de canvi, d’interès o de mercat, existents en posicions patrimonials o en
altres operacions, s’han considerat de cobertura. En aquestes operacions de cobertura,
els beneficis o pèrdues generats s’han periodificat de forma simètrica als ingressos o
despeses de l’element cobert.
Les operacions que no siguin de cobertura – també denominades operacions de
negociació – contractades en mercats organitzats es valoren d’acord amb la seva
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última cotització, i les variacions en el seu valor es registren íntegrament en els
comptes de pèrdues i guanys consolidats adjunts.
Els resultats de les operacions de negociació contractades fora d’aquests mercats
no es reconeixen en els comptes de pèrdues i guanys consolidats fins a la seva
liquidació efectiva. Això no obstant, al final de cada mes es valoren les posicions i, si
s’escau, es provisionen amb càrrec a resultats les pèrdues potencials netes, per cada
classe de risc, que hagin resultat d’aquestes valoracions.
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p) Impostos
Fiscalitat dels rendiments de l’estalvi.
El Consell General va aprovar en la sessió del 13 de juny de 2005 la Llei 11/2005,
d’aplicació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a
l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell
en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos.
Amb la signatura d’aquest acord, el Principat d’Andorra esdevé obligat a practicar
una retenció en origen sobre els pagaments d’interessos efectuats per agents pagadors establerts a Andorra als beneficiaris efectius, persones físiques residents en un
dels estats membres de la Unió Europea.

En el concepte “Comptes de recaptació” de l’epígraf impostos del passiu del balanç de
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situació consolidat es registren les retencions pendents de liquidar (vegeu la Nota 20).
Impost sobre societats
D’acord amb la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, la
Llei 17/2011, de l’1 de desembre, de modificació de la Llei 95/2010, i el Reglament
d’aplicació de la Llei 95/2010, de l’impost sobre societats, es crea un impost sobre
societats que és un tribut de caràcter directe i que grava la renda de les persones
jurídiques. En data 6 de maig de 2015 es va publicar al BOPA el Decret legislatiu del
29 d’abril de 2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.
La despesa per l’impost sobre societats de l’exercici es calcula mitjançant la suma de
l’impost corrent, que resulta d’aplicar el corresponent tipus de gravamen a la base
de tributació de l’exercici, menys les bonificacions i deduccions existents. La base de
tributació es calcula corregint el resultat comptable, determinat d’acord amb les normes que preveu el pla comptable del sistema financer andorrà, mitjançant l’aplicació
dels principis i criteris de qualificació, valoració i imputació temporal recollits en els
preceptes de la Llei de l’impost sobre societats, que donen lloc a la pràctica d’ajustos
extracomptables. Els ajustos extracomptables, positius o negatius, poden ser permanents o temporals segons reverteixin o no en períodes impositius posteriors.
Al capítol de l’actiu del balanç consolidat “Altres actius”, a l’epígraf anomenat
“Impostos”, es registren les retencions i els pagaments a compte de l’impost sobre
societats anticipat, i l’import del crèdit per bases de tributació negatives o per deduccions de la quota no registrats, que es comptabilitzen en la mesura que resulta
probable que l’empresa disposi de guanys fiscals futurs que permetin l’aplicació
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es registra l’impost sobre societats diferit i els imports pendents d’abonament a les
administracions públiques.
Al compte de pèrdues i guanys consolidat, al capítol “Impost sobre societats”,
es registren tots els càrrecs i abonaments relacionats amb la quota de l’impost
sobre societats. Així mateix, al capítol “Impost sobre societats estranger”, s’anoten
tots els càrrecs i abonaments relatius a impostos sobre societats corresponents
a règims fiscals estrangers. En aquests capítols, s’inclou l’import corresponent a
l’entitat bancària, a les societats consolidades globalment i proporcionalment, i a
les societats depenents del Grup integrades pel procediment de posada en equivalència (vegeu la Nota 20).
A efectes del càlcul de l’impost sobre societats, el Grup MoraBanc constitueix un
grup fiscal, d’acord amb l’autorització del Govern d’Andorra rebuda en data 25 de
maig de 2012.

Impost general indirecte
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D’acord amb la Llei 11/2012 de l’impost general indirecte, del 21 de juny, posteriorment modificada per la Llei 29/2012 de modificació de l’impost general indirecte,
del 18 d’octubre, va entrar en vigor el dia 1 de gener del 2013 dit impost, quedant
derogada l’anterior Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris
i serveis financers. En data 6 de maig de 2015 es va publicar al BOPA el Decret legislatiu del 29 d’abril de 2015 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de
juny, de l’impost general indirecte.
L’impost general indirecte grava la capacitat econòmica que es posa de manifest sempre que es produeix el consum final d’un bé o servei. El tipus de gravamen que s’aplica a les prestacions de serveis bancaris i financers és un tipus incrementat del 9,5%.
La Llei 10/2014, del 3 de juny, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de
l’impost general indirecte, modificada per la Llei 29/2012, del 18 d’octubre, i per la
Llei 11/2013, del 23 de maig, va introduir una limitació del dret a deduir les quotes suportades a les entitats financeres per un import màxim anual equivalent al 10% de
les quotes repercutides al tipus impositiu del 9,5%, amb el límit de l’impost suportat
en la seva activitat subjecta.
En els conceptes “Retencions i pagaments a compte” i “Comptes de recaptació”
dels epígrafs impostos (actiu i passiu) del balanç de situació consolidat es registren els pagaments a compte i les retencions pendents de liquidar respectivament
(vegeu la Nota 20).
Impost sobre la renda dels no-residents fiscals
D’acord amb Llei 94/2010 de l’impost sobre la renda dels no residents fiscals i el Regla-
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ment d’aplicació de l’esmentada Llei, es crea un impost de caràcter directe que grava la
renda obtinguda en el territori del Principat d’Andorra per les persones físiques o jurídiques no residents fiscals en aquest territori. En data 6 de maig de 2015 es va publicar
al BOPA el Decret legislatiu del 29 d’abril de 2015 de publicació del text refós de la Llei
94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.
En el concepte “Comptes de recaptació” de l’epígraf impostos del passiu del balanç de
situació consolidat es registren les retencions pendents de liquidar (vegeu la Nota 20).
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Impost sobre la renda de les persones físiques
D’acord amb la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones
físiques i el Reglament d’aplicació de l’esmentada Llei, es crea un impost de caràcter
directe i naturalesa personal que grava, segons els principis de generalitat i de distribució equitativa de les càrregues fiscals, la renda obtinguda per les persones físiques en funció de la seva quantia i de les seves circumstàncies personals i familiars.
En data 6 de maig de 2015 es va publicar al BOPA el Decret legislatiu del 29 d’abril
de 2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre
la renda de les persones físiques.

En el concepte “Comptes de recaptació” de l’epígraf impostos del passiu del balanç de
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situació consolidat es registren les retencions pendents de liquidar (vegeu la Nota 20).

4. DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS
La proposta de distribució del benefici corresponent a l’exercici 2016 de Mora Banc
Grup, SA, entitat matriu del Grup MoraBanc, que el Consell d’Administració presentarà a la Junta General d’Accionistes per a la seva aprovació, i l’aplicació del benefici
de l’exercici 2015, són les següents:

Milers d’euros
2016

2015

13.800

25.000

Dividends:
A compte
Complementari

-

7.000

13.800

32.000

529

769

342

918

Reserves:
A reserva en garantia (Nota 30)
A reserva indisponible
A reserva voluntària
Resultat de l’exercici

4.707

157

19.378

33.844

El 29 de desembre de 2016, segons l’acord pres pel Consell d’Administració de
Mora Banc Grup, SA, celebrat el dia 14 de desembre de 2016, es va distribuir
un dividend a compte del resultat de l’exercici per un impor t de 13.800 milers
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indisponibles l’import de 342 milers d’euros, equivalent al 10% del valor de les
diferències de primera consolidació (vegeu les Notes 3-h i 9), així com l’import
de 529 milers d’euros a reserves indisponibles corresponents a la dotació a les
reserves en garantia del sistema de garantia de dipòsits per a les entitats bancàries (vegeu la Nota 5).
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5. INVERSIONS OBLIGATÒRIES
Coeficient d’inversions obligatòries
El Consell General del Principat d’Andorra, en la seva sessió del 30 de juny de 1994,
va aprovar la Llei de regulació del coeficient d’inversions obligatòries. Aquesta llei
obliga a les entitats bancàries a mantenir un coeficient d’inversió en fons públics.

Deute Públic
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En compliment d’aquest coeficient el Grup té subscrit a 31 de desembre de 2016,
66.566 milers d’euros en Deute Públic del Principat d’Andorra, emissió del 30 de març
de 2016. Aquest deute té venciment el 30 de març de 2017, i no merita cap tipus.
L’import subscrit pel Grup d’aquesta emissió es troba registrat a l’epígraf “Cartera de valors
– Obligacions i altres títols de renda fixa” dels balanços de situació consolidats adjunts.
Aquest deute està registrat a la cartera d’inversió a venciment (vegeu la Nota 8).

Programes de finançament privilegiat
També resulten computables com a fons públics els préstecs concedits pel Grup
dins d’uns programes qualificats d’interès nacional i social aprovats pel Govern
d’Andorra, i destinats al finançament privilegiat de l’habitatge, a empreses i negocis
de nova creació, innovació i reconversió i projectes emprenedors i a la rehabilitació
d’habitatges. Els préstecs concedits pel Grup per aquests conceptes suposaven, a 31
de desembre de 2016 i 2015, l’import de 835 i 1.188 milers d’euros, respectivament, i
es registren a l’epígraf “Inversions creditícies - Préstecs i crèdits a clients” dels balanços de situació consolidats adjunts.

Reserves en garantia
Fons de garantia de dipòsits
El Consell General del Principat d’Andorra, en la seva sessió del 2 de febrer de
2011, va aprovar la Llei de creació d’un sistema de garantia de dipòsits per a les
entitats bancàries, que obliga a les entitats bancàries autoritzades per operar en
el sistema financer andorrà, a mantenir inversions en actius líquids i segurs com a
contrapartida d’una reserva indisponible, afectada al compliment de les garanties
cobertes pel sistema de garantia.
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L’import del Fons de Garantia de Dipòsits constituït pel Grup, a 31 de desembre de
2016 és de 23.044 milers d’euros. El Grup té invertit un import equivalent a les reserves
en garantia en títols de renda fixa – Deute Públic dels països de l’OCDE i del Principat
d’Andorra i altres actius de disposició immediata o de termini no superior a un mes, que
siguin fàcilment liquidables, i que l’INAF consideri adequats a cada moment, de conformitat amb els requisits establerts per l’esmentada llei (vegeu les Notes 21 i 30).
Fons Andorrà de Resolució d’Entitats Bancàries (FAREB)
La Llei 8/2015, del 2 d’abril, crea i regula el Fons Andorrà de Resolució d’Entitats
Bancàries (d’ara endavant el FAREB) com a mecanisme de finançament dels processos de resolució d’entitats bancàries andorranes. Els recursos financers del FAREB,
segons estableix l’article 59 de la Llei 8/2015, han de ser aportats per les entitats
bancàries andorranes, no més tard del 31 de desembre de 2024, i han d’assolir a dita
data un import igual a l’1% de l’import garantit de dipòsits.
Segons s’estableix a la Disposició Addicional Primera de la Llei 8/2015, les entitats
bancàries andorranes, havien de fer una contribució extraordinària inicial conjunta
al FAREB per un import de 30.000 milers d’euros, dels quals el Grup participava en
5.154 milers d’euros (vegeu la Nota 21).

Durant l’exercici 2016 el Grup ha fet front al pagament en concepte de l’esmentada conInforme
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tribució extraordinària per import de 4.639 milers d’euros (515 milers d’euros durant l’exercici 2015) amb càrrec a la reserva indisponible constituïda a tal efecte (vegeu la Nota 21).
Addicionalment, i d’acord amb la mateixa Llei, el Grup ha registrat la despesa
corresponent a les contribucions ordinàries de l’exercici 2016 (ex-ante) a l’epígraf
“Resultats Extraordinaris”, dels comptes de pèrdues i guanys consolidats adjunts,
per import de 571 milers d’euros.
Dipòsits amb l’INAF
Les entitats no bancàries integrades en el sistema financer tenen l’obligació de
mantenir unes reserves mínimes de fons propis en garantia de les seves obligacions
operacionals. Així doncs, la societat Mora Gestió d’Actius, SAU manté entre els seus
recursos permanents unes reserves mínimes de fons propis per import de 210 milers
d’euros a 31 de desembre de 2016 i 2015 (vegeu la Nota 21). Els dipòsits constituïts
per aquest concepte es registren en el capítol “INAF” de l’actiu dels balanços de
situació consolidats adjunts i no meriten cap interès en el moment actual.

6. INTERMEDIARIS FINANCERS - ACTIU
El detall d’aquest capítol de l’actiu dels balanços de situació consolidats adjunts,
ateses la divisa de referència i la seva naturalesa, sense considerar la provisió per a
insolvències, és el següent:
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2015

Per divisa:
En euros
En moneda estrangera (Nota 29)

322.434

477.882

75.652

203.307

398.086

681.189

171.706

325.285

198.610

133.405

Per naturalesa:
A la vista:
Comptes de corresponsals
Dipòsits
Altres comptes
A termini

Economia

4.311

3.260

374.627

461.950

23.459

219.239

398.086

681.189
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Es consideren operacions a termini aquelles amb un venciment original superior a
un dia hàbil.

Tot seguit es presenta el detall per venciments dels comptes a termini, comptabiInforme
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litzats dintre d’aquest capítol dels balanços de situació consolidats adjunts, sense
considerar la provisió per a insolvències i d’acord amb el venciment comptat des de
la data de tancament dels balanços:

Milers d’euros

Fins a un mes
De tres mesos a un any

2016

2015

23.459

219.050

-

189

23.459

219.239

A 31 de desembre de 2016 i 2015 no existien saldos vençuts ni sense venciment.
El moviment de la provisió per a insolvències, que correspon bàsicament a la provisió genèrica, durant els exercicis 2016 i 2015 ha estat el següent:

Milers d’euros

Saldo a l’inici de l’exercici

2016

2015

96

342

115

113

(94)

(359)

117

96

Més:
Dotacions al fons
Menys:
Recuperacions dels fons
Saldo a final de l’exercici
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D’acord amb la normativa vigent, aquesta provisió genèrica té la consideració de
fons propis a efectes del càlcul de la ràtio de solvència.

7. INVERSIONS CREDITÍCIES
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El detall d’aquest capítol de l’actiu dels balanços de situació consolidats adjunts,
atesos la divisa de referència i el sector que l’origina, sense considerar la provisió per
a insolvències, es presenta tot seguit:
Milers d’euros
2016

2015

974.344

992.030

Per divisa:
En euros
En moneda estrangera (Nota 29)

56.574

63.599

1.030.918

1.055.629

Administració central

61.764

62.549

Administracions locals

25.593

28.578

Per sectors:
Sector públic andorrà:

Altres
Sector privat

6.581

7.258

93.938

98.385

936.980

957.244

1.030.918

1.055.629

La composició d’aquest capítol, atesos el tipus de garantia i la situació de risc, sense
considerar la provisió per a insolvències, és la següent:
Milers d’euros
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2015

Per tipus de garantia:
Garantia real:
505.973

505.462

Dinerària

Hipotecària

1.441

3.286

De valors

250.238

246.110

757.652

754.858

Garantia personal

273.266

300.771

1.030.918

1.055.629

Normals

988.613

1.003.961

Vençuts

1.330

1.863

40.975

49.805

1.030.918

1.055.629
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Dels riscos classificats com a dubtosos, un total de 37.863 i 49.277 milers d’euros, a 31
de desembre de 2016 i 2015, respectivament, disposen de garantia real.

Tot seguit es presenta el detall per venciments d’aquest capítol dels balanços de
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situació consolidats adjunts, sense considerar la provisió per a insolvències i d’acord
amb el venciment comptat des de la data de tancament dels balanços:
Milers d’euros
2016

2015

Vençuts i dubtosos

42.305

51.668

Fins a un mes

53.046

60.336

D’un mes a tres mesos

68.605

120.500

De tres mesos a un any

263.996

240.234

D’un any a cinc anys

317.484

272.760

Més de cinc anys

258.222

293.271

Sense venciment

27.260

16.860

1.030.918

1.055.629

El moviment de la provisió per a insolvències durant els exercicis 2016 i 2015 ha estat
el següent:
Milers d’euros

Saldo a l'inici de l'exercici

2016

2015

33.752

26.957

8.648

11.298

(12.277)

(389)

Més:
Dotacions al fons
Menys:
Aplicacions del fons
Recuperacions del fons

(3.718)

(4.114)

Saldo a final de l'exercici

26.405

33.752
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Aquesta provisió per a insolvències està composta per una provisió específica
determinada de manera individual i per una provisió genèrica (vegeu la Nota 3-e),
segons el detall següent:
Milers d’euros
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2016

2015

Provisió específica

21.766

29.202

Provisió genèrica

4.639

4.550

26.405

33.752
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El saldo del capítol “Provisions per a insolvències netes de recuperacions” dels
comptes de pèrdues i guanys consolidats adjunts correspon, principalment, al moviment de la provisió per a insolvències, que es mostra en el quadre anterior, més
les dotacions netes a les provisions genèriques d’intermediaris financers i cartera de
valors (vegeu les Notes 3-e i 3-g).

8. CARTERA DE VALORS
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La composició del capítol “Cartera de valors” de l’actiu dels balanços de situació
consolidats adjunts a 31 de desembre de 2016 i 2015, en funció de la naturalesa
dels títols i de l’admissió o no a cotització, sense considerar el fons de provisió per a
insolvències i el fons de fluctuació de valors, és la següent:
Milers d’euros
2016

2015

Obligacions i altres títols de renda fixa

178.015

88.150

Organismes d’inversió

22.298

52.694

Per naturalesa:
De negociació:

Accions i altres títols de renda variable

4.432

3.035

204.745

143.879

40.858

24.056

Organismes d’inversió

15.145

13.344

Accions i altres títols de renda variable

3.872

4.562

59.875

41.962

321.414

352.505

11.720

8.087

D’inversió ordinària:
Obligacions i altres títols de renda fixa

D’inversió a venciment:
Obligacions i altres títols de renda fixa
Participacions permanents:
Participacions en empreses del Grup
Altres participacions
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662.958
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El cost d’adquisició de la cartera de negociació a 31 de desembre de 2016 i 2015 és
de 205.156 i 145.162 milers d’euros, respectivament.
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A 30 de desembre de 2013 el Banc va adquirir participacions preferents de l’Estació
de Muntanya Arinsal-Pal (d’ara endavant, EMAP) per import de 4.487 milers d’euros.
L’import nominal de l’emissió es va destinar a la cancel·lació d’un crèdit atorgat a
EMAP pel mateix import. Aquestes participacions són de caràcter perpetu, subordinades i convertibles a partir del 30 de desembre de 2027, a voluntat de l’EMAP, en
accions ordinàries de nova emissió. Durant l’exercici 2016, s’han amortitzat 27.616

participacions preferents per un import total de 690 milers d’euros. L’esmentada
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amortització s’ha realitzat pel valor nominal de les participacions preferents, no
havent generat cap resultat durant el 2016. Aquestes participacions estan registrades
a 31 de desembre de 2016 a l’epígraf “Accions i altres títols de renda variable” de
l’actiu del balanç de situació consolidat adjunt.
El Grup durant els exercicis 2016 i 2015 ha venut una sèrie de títols classificats a la
cartera d’inversió a venciment, per un import comptable de 11.311 i 166.603 milers
d’euros, respectivament, obtenint uns beneficis per aquestes operacions de 38 i
7.630 milers d’euros, respectivament. L’import acumulat als comptes de passiu dels
balanços de situació consolidats adjunts ascendeixen a 548 i 477 milers d’euros a 31
de desembre de 2016 i 2015, respectivament (vegeu la Nota 19).
El desglossament de l’epígraf “Obligacions i altres títols de renda fixa”, d’acord amb
el seu venciment comptat des de la data de tancament dels balanços consolidats,
és com segueix:

Milers d’euros
2016

2015

Fins a tres mesos

134.632

226.890

De tres mesos a un any

115.647

66.433

D’un any a cinc anys

150.745

89.115

Més de cinc anys

139.263

82.273

540.287

464.711

A 31 de desembre de 2016 i 2015 no existien saldos vençuts.
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L’epígraf “Obligacions i altres títols de renda fixa”, a 31 de desembre de 2016 i 2015,
està compost principalment per deute emès per administracions públiques de països
de l’OCDE i entitats bancàries d’aquests països.
L’epígraf “Organismes d’inversió”, a 31 de desembre de 2016 i 2015, correspon majoritàriament a participacions en fons d’inversió gestionats directament o indirectament
pel Grup.

L’epígraf “Participacions en empreses del Grup” correspon a les accions de la societat conInforme
Anual
2016

solidada pel procediment de posada en equivalència, Mora Assegurances, SAU.
El detall dels valors que componen el saldo de l’epígraf “Altres participacions” a 31 de
desembre de 2016 s’indica tot seguit:

Milers d’euros
Percentatge de
participació(1)

Capital

Resultat de
l’exercici

Reserves

Total de
fons propis

Valor en
llibres

Societat
d’inversió

100%

20.300

(790)

(102)

19.408

19.314

Andorra

Societat
d’inversió

100%

10.064

(9)

(20)

10.035

10.003

SICAV Rocanegra (***)

Andorra

Societat
d’inversió

100%

1.005

(3.498)

4.060

1.567

994

Serveis i Mitjans de Pagament
XXI, SA (**)

Andorra Mitjans de
pagament

20%

60

29

153

242

50

Societat

Domicili

Activitat

SICAV Amura (Onix) (*)

Andorra

SICAV Amura (Emerald) (*)

Amura Capital Turquoise, SA
(*) (****)

Luxemburg

Societat
d’inversió

100%

43

-

-

43

29.271

Andorra

Societats
d’inversió

Varis

10.999

81

830

11.910

5.572

42.471

(4.187)

4.921

43.205

65.204

Altres

(*) Participacions per les quals existeix un pla de comercialització.
(**) Participació amb influència significativa i caràcter de permanència.
(***) Societat en procés de liquidació
(****) El valor en llibres inclou un crèdit de 26 milions de lliures esterlines concedit per Mora Banc Grup, SA
(1) Percentatge de participació directa i indirecta.

Les dades de les societats que componien aquest epígraf a 31 de desembre de 2015
eren les següents:
Declaració
dels presidents
Presentació
del conseller
delegat

Milers d’euros
Percentatge de
participació(1)

Capital

Resultat de
l’exercici

Reserves

Societat
d’inversió

100%

20.100

(55)

(47)

19.998

19.200

Andorra

Societat
d’inversió

100%

10.064

(10)

(10)

10.044

10.003

SICAV Amura (Aquamarine) (*)

Andorra

Societat
d’inversió

100%

700

(43)

40

697

-

SICAV Rocanegra (*)

Andorra

Societat
d’inversió

100%

15.005

1.739

2.321

19.065

14.994

Inmobiliaria Colonial, SA (**)

Espanya Immobiliària

3,66%

797.214

415.413

624.792

1.837.419

67.258

Economia

Serveis i Mitjans de Pagament
XXI, SA (**)

Andorra

Mitjans de
pagament

20%

60

80

62

202

41

Equip humà

Amura Capital Turquoise, SA
(*) (****)

Luxemburg

Societats
d’inversió

100%

13

-

-

13

33.862

Andorra

Societats
d’inversió

Varis

11.114

267

727

12.108

5.707

854.270

417.391

627.885 1.899.546

151.065

Presentació de
l’informe de
sostenibilitat
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Societat

Domicili

Activitat

SICAV Amura (Onix) (*)

Andorra

SICAV Amura (Emerald) (*)

Altres

(*) Participacions per les quals existeix un pla de comercialització.
(**) Participació amb influència significativa i caràcter de permanència.
(***) Net del fons de fluctuació de valors.
(****) El valor en llibres inclou un crèdit de 25 milions de lliures esterlines concedit per Mora Banc Grup, SA
(1) Percentatge de participació directa i indirecta.

Total de
Valor en
fons propis llibres (***)

El Grup manté a la seva cartera de valors el 100% de les participacions de determiInforme
Anual
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nades SICAV’s sense considerar-les en el procés de consolidació, perquè es tracta de
participacions sobre projectes concrets pels quals hi ha la intenció per part del Grup
de comercialitzar-les.
El 12 de juliol de 2016, a conseqüència de la venda de la única inversió que mantenia, la SICAV Rocanegra ha realitzat una devolució de capital a Mora Banc Grup,
SA, per un import de 14.000 milers d’euros que ha estat totalment desemborsat.
L’esmentada devolució de capital ha causat la disminució del valor de la participació que manté Mora Banc Grup, SA en la mateixa quantitat.
Durant l’exercici 2016, s’ha liquidat el compartiment Turquoise de la SICAV Amura, i
el Grup ha venut la totalitat de les accions de la Societat Inmobiliaria Colonial, S.A.
(vegeu la Nota 2-d).
A 31 de desembre de 2016 i 2015 no hi ha valors inclosos a la cartera de negociació
que superin el 5% de participació en el capital (participacions qualificades).
A continuació s’indiquen els moviments dels fons de fluctuació de valors per als
exercicis 2016 i 2015:

Milers d’euros

Saldo a l'inici de l'exercici

2016

2015

2.045

-

-

2.045

(2.045)

-

-

2.045

Més:
Declaració
dels presidents

Dotacions al fons
Menys:
Recuperacions del fons

Presentació
del conseller
delegat

Saldo a final de l'exercici

Presentació de
l’informe de
sostenibilitat

El moviment de la provisió genèrica per a insolvències durant els exercicis 2016 i
2015 ha estat el següent:

Resum
del 2016

Milers d’euros
Presentació
L’activitat de
MoraBanc
Economia

Saldo a l'inici de l'exercici

2016

2015

550

1.448

894

763

Més:
Dotacions al fons

Equip humà

Menys:
Recuperacions del fons

(743)

(1.661)

Societat i
medi ambient

Saldo a final de l'exercici

701

550

Informació de
la memòria i
materialitat
Índex de
continguts
de GRI
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9. DIFERÈNCIES POSITIVES DE CONSOLIDACIÓ
Informe
Anual
2016

A 31 de desembre de 2016, la totalitat del saldo del capítol “Diferències positives de
consolidació” correspon a l’adquisició de la societat Mora Wealth Management LLC.
(vegeu les Notes 2-d i 4).
El moviment d’aquest capítol durant els exercicis 2016 i 2015 ha estat el següent:

Milers d’euros
2016

Saldo inicial

Altes

Baixes

Saldo final

9.179

-

(5.757)

3.422

-

-

-

-

9.179

-

(5.757)

3.422

Diferències positives de consolidació:
Cost de l’actiu
Fons d’amortització
Total

Milers d’euros
2015

Saldo inicial

Altes

Baixes

Saldo final

9.771

-

(592)

9.179

-

-

-

-

9.771

-

(592)

9.179

Diferències positives de consolidació:
Cost de l’actiu
Fons d’amortització
Total

Durant l’exercici 2016 i a conseqüència de la venda de la totalitat de les accions de
la societat Inmobiliaria Colonial, S.A. (vegeu la Nota 2-d), s’ha donat de baixa el
Declaració
dels presidents

fons de comerç generat en l’adquisició de les mencionades accions.

Presentació
del conseller
delegat

El Grup ha estimat que al 31 de desembre de 2016 no existeixen indicis de deteriora-

Presentació de
l’informe de
sostenibilitat
Resum
del 2016
Presentació
L’activitat de
MoraBanc
Economia
Equip humà
Societat i
medi ambient
Informació de
la memòria i
materialitat
Índex de
continguts
de GRI
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ment de les diferències de primera consolidació.

10. ACTIUS IMMATERIALS I DESPESES AMORTITZABLES
Informe
Anual
2016

El moviment dels comptes d’actius immaterials i despeses amortitzables durant els
exercicis 2016 i 2015 i de les seves corresponents amortitzacions acumulades ha
estat el següent:
Milers d’euros
2016

Saldo inicial

Altes

Baixes

Diferències
de canvi

Traspassos
i altres

Saldo final

Aplicacions informàtiques:
Cost de l’actiu
Fons d’amortització

84.593

8.219

(5)

1

(5)

92.803

(76.525)

(4.095)

5

(1)

-

(80.616)

8.068

4.124

-

-

(5)

12.187

800

-

-

-

-

800

-

-

-

-

-

-

800

-

-

-

-

800

Fons de comerç:
Cost de l’actiu
Fons d’amortització

Despeses amortitzables:
Cost de l’actiu

7.928

1

(104)

-

-

7.825

Fons d’amortització

(6.592)

(432)

12

-

-

(7.012)

1.336

(431)

(92)

-

-

813

Total

10.204

3.693

(92)

-

(5)

13.800

Milers d’euros
Declaració
dels presidents
Presentació
del conseller
delegat
Presentació de
l’informe de
sostenibilitat
Resum
del 2016

2015

Saldo inicial

Cost de l’actiu
Fons d’amortització

Cost de l’actiu
Fons d’amortització

Informació de
la memòria i
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Traspassos
i altres

Saldo final

79.129

5.469

(11)

6

-

84.593

(71.659)

(4.864)

3

(5)

-

(76.525)

7.470

605

(8)

1

-

8.068

800

-

-

-

-

800

-

-

-

-

-

-

800

-

-

-

-

800

6.895

1.094

(42)

-

(19)

7.928

(6.419)

(204)

28

-

3

(6.592)

476

890

(14)

-

(16)

1.336

8.746

1.495

(22)

1

(16)

10.204

Despeses amortitzables:
Cost de l’actiu
Fons d’amortització

Societat i
medi ambient

Diferències
de canvi

Fons de comerç:

Economia
Equip humà

Baixes

Aplicacions informàtiques:

Presentació
L’activitat de
MoraBanc

Altes

Total

El Grup ha realitzat un test de deteriorament del Fons de Comerç i considera que no
hi ha indicis de deteriorament del mateix.

11. ACTIUS MATERIALS
Informe
Anual
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El moviment dels comptes d’actius materials durant els exercicis 2016 i 2015 i de les
seves corresponents amortitzacions acumulades ha estat el següent:
Milers d’euros
ACTIUS AFECTES A L’EXPLOTACIÓ 2016

Saldo inicial

Altes

Baixes

Diferències
de canvi

Traspassos
i altres

Saldo final

23.149

-

-

-

-

23.149

Terrenys:
Cost de l’actiu

Edificis:
Cost de l’actiu

24.987

-

-

-

-

24.987

Fons d’amortització

(7.450)

(489)

-

-

-

(7.939)

17.537

(489)

-

-

-

17.048

5.123

122

(29)

13

-

5.229

Mobiliari:
Cost de l’actiu
Fons d’amortització

(3.482)

(316)

28

(9)

-

(3.779)

1.641

(194)

(1)

4

-

1.450

Màquines i instal·lacions:
Cost de l’actiu
Fons d’amortització

26.527

412

(1.156)

15

-

25.798

(18.517)

(1.632)

737

(14)

-

(19.426)

8.010

(1.220)

(419)

1

-

6.372

Equips informàtics:
Cost de l’actiu
Fons d’amortització
Declaració
dels presidents

540

(115)

14

5

16.445

(870)

120

(14)

-

(15.355)

1.410

(330)

5

-

5

1.090

389

-

-

-

-

389

Vehicles:
Cost de l’actiu

Presentació
del conseller
delegat

Fons d’amortització

Presentació de
l’informe de
sostenibilitat

Immobilitzat en curs:
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16.001
(14.591)

(307)

(33)

-

-

-

(340)

82

(33)

-

-

-

49

Cost de l’actiu

-

-

-

-

-

-

Fons d’amortització

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51.829

(2.266)

(415)

5

5

49.158

Total

Presentació
L’activitat de
MoraBanc

Milers d’euros

Economia

ACTIUS NO AFECTES A L’EXPLOTACIÓ 2016

Saldo inicial

Altes

Baixes

Traspassos
i altres

Saldo final

Equip humà

Edificis i Terrenys:
Societat i
medi ambient

Cost de l’actiu
Provisió per a depreciació d’actius

Informació de
la memòria i
materialitat
Índex de
continguts
de GRI
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Total

64.742

304

(3.790)

-

61.256

(11.530)

(968)

407

-

(12.091)

53.212

(664)

(3.383)

-

49.165

Milers d’euros

Informe
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ACTIUS AFECTES A L’EXPLOTACIÓ 2015

Saldo inicial

Altes

Baixes

Diferències
de canvi

Traspassos
i altres

Saldo final

23.149

-

-

-

-

23.149

24.987

-

-

-

-

24.987

Terrenys:
Cost de l’actiu

Edificis:
Cost de l’actiu
Fons d’amortització

(6.961)

(489)

-

-

-

(7.450)

18.026

(489)

-

-

-

17.537

Mobiliari:
Cost de l’actiu
Fons d’amortització

4.953

201

(110)

57

22

5.123

(3.259)

(297)

101

(27)

-

(3.482)

1.694

(96)

(9)

30

22

1.641

Màquines i instal·lacions:
Cost de l’actiu
Fons d’amortització

25.062

1.155

(225)

78

457

26.527

(16.914)

(1.701)

139

(41)

-

(18.517)

8.148

(546)

(86)

37

457

8.010

Equips informàtics:
Cost de l’actiu
Fons d’amortització

15.171

808

(42)

55

9

16.001

(13.725)

(852)

39

(50)

(3)

(14.591)

1.446

(44)

(3)

5

6

1.410

Vehicles:
Cost de l’actiu

424

-

(35)

-

-

389

(281)

(45)

19

-

-

(307)

143

(45)

(16)

-

-

82

Cost de l’actiu

2

467

-

-

(469)

-

Fons d’amortització

-

-

-

-

-

-

2

467

-

-

(469)

-

52.608

(753)

(114)

72

16

51.829

Fons d’amortització

Immobilitzat en curs:
Declaració
dels presidents
Presentació
del conseller
delegat

Total

Presentació de
l’informe de
sostenibilitat

Milers d’euros

Resum
del 2016

ACTIUS NO AFECTES A L’EXPLOTACIÓ 2015

Presentació

Edificis i Terrenys:
Cost de l’actiu

L’activitat de
MoraBanc

Provisió per a depreciació d’actius
Total

Saldo inicial

Altes

Baixes

Traspassos
i altres

Saldo final

64.443

1.565

(1.266)

-

64.742

(9.583)

(1.947)

-

-

(11.530)

54.860

(382)

(1.266)

-

53.212

Economia
Equip humà
Societat i
medi ambient
Informació de
la memòria i
materialitat
Índex de
continguts
de GRI

79

Als exercicis 2016 i 2015 no s’han capitalitzat interessos corresponents a l’actiu immobilitzat.
A 31 de desembre de 2016 i 2015, els actius no afectes a l’explotació inclouen immobles i terrenys adjudicats com a pagament de deutes, per import de 40.345 i 44.392
milers d’euros, respectivament.

Durant l’exercici 2016, el Grup ha incrementat la provisió per a depreciació dels actius adjuInforme
Anual
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dicats en 968 milers d’euros, a causa de l’actualització de les taxacions dels immobles i de
l’aplicació del calendari d’amortització dels actius adjudicats (vegeu la Nota 3-i).
Durant l’exercici 2016 s’han produït vendes d’actius no afectes a l’explotació, registrats a un valor de cost de 3.790 milers d’euros, els quals tenien un provisió associada de 407 milers d’euros, que han generat un resultat negatiu de 522 milers d’euros
registrat a l’epígraf “Resultats extraordinaris – Pèrdua neta per alienació o baixa de
l’immobilitzat” del compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt, dels quals 98 milers d’euros ja figuraven registrats al tancament de l’exercici 2015 (veure la Nota 22).
A 31 de desembre de 2016, el valor a preus de mercat dels immobles adjudicats es
situava per sobre del seu valor comptable, d’acord amb les taxacions sol·licitades
pel Grup amb una antiguitat màxima de 2 anys.

12. COMPTES DE PERIODIFICACIÓ - ACTIU
La composició d’aquest capítol de l’actiu dels balanços de situació consolidats
adjunts, a 31 de desembre de 2016 i 2015, és la següent:
Milers d’euros
2016

2015

11.054

8.439

727

2.515

6

37

11.787

10.991

Interessos meritats i no cobrats
Interessos
Declaració
dels presidents
Presentació
del conseller
delegat
Presentació de
l’informe de
sostenibilitat
Resum
del 2016
Presentació

Comissions
Altres
Despeses pagades per anticipat

5.601

5.700

17.388

16.691

13. INAF - PASSIU
El detall d’aquest epígraf del passiu dels balanços de situació consolidats adjunts,
ateses la divisa de referència i la seva naturalesa, es presenta tot seguit:

L’activitat de
MoraBanc

Milers d’euros

Economia
Equip humà
Societat i
medi ambient
Informació de
la memòria i
materialitat
Índex de
continguts
de GRI
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2016

2015

6.021

3.033

Per divisa:
En euros
En moneda estrangera (Nota 29)

13.830

13.361

19.851

16.394

18.679

15.222

Per naturalesa:
A la vista
A termini

1.172

1.172

19.851

16.394

A continuació es presenta el detall per venciments dels comptes a termini,
Informe
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comptabilitzats en aquest epígraf dels balanços de situació consolidats adjunts,
d’acord amb el venciment comptat des de la data de tancament dels balanços:

Milers d’euros
2016
De tres mesos a un any

2015

1.172

1.172

1.172

1.172

14. INTERMEDIARIS FINANCERS - PASSIU
El detall de l’epígraf “Bancs i entitats de crèdit” del passiu dels balanços de situació
consolidats adjunts, ateses la divisa de referència i la seva naturalesa, és el següent:

Milers d’euros
2016

2015

14.793

43.554

Per divisa:
En euros
En moneda estrangera (Nota 29)

497

1.129

15.290

44.683

6.490

36.258

Per naturalesa:
A la vista:
Comptes de corresponsals
A termini
Declaració
dels presidents
Presentació
del conseller
delegat
Presentació de
l’informe de
sostenibilitat

8.800

8.425

15.290

44.683

A continuació es presenta el detall per venciments dels comptes a termini,
comptabilitzats en aquest epígraf dels balanços de situació consolidats adjunts,
d’acord amb el venciment comptat des de la data de tancament dels balanços:
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Fins a un mes

2015

8.800

8.425

8.800

8.425

15. DIPÒSITS DE CLIENTS
Informe
Anual
2016

El detall d’aquest epígraf del passiu dels balanços de situació consolidats adjunts,
ateses la divisa de referència i la seva naturalesa, es presenta tot seguit:

Milers d’euros
2016

2015

1.444.039

1.657.181

Per divisa:
En euros
En moneda estrangera (Nota 29)

362.355

443.979

1.806.394

2.101.160

1.254.709

1.373.157

Per naturalesa:
A la vista:
Comptes corrents
Comptes d’estalvi

89.439

84.916

1.344.148

1.458.073

461.938

642.778

A termini:
Certificats de dipòsit
Altres

308

309

462.246

643.087

1.806.394

2.101.160

A continuació es presenta el detall per venciments dels comptes a termini,
comptabilitzats en aquest epígraf dels balanços de situació consolidats adjunts,
d’acord amb el venciment comptat des de la data de tancament dels balanços:

Milers d’euros

Declaració
dels presidents
Presentació
del conseller
delegat
Presentació de
l’informe de
sostenibilitat

Fins a un mes

2016

2015

39.690

65.284

D’un mes a tres mesos

87.041

96.271

De tres mesos a un any

292.778

465.640

D’un any a cinc anys

42.737

15.892

462.246

643.087
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A 31 de desembre de 2016 i 2015 no hi havia saldos sense venciment.

16. FONS DE PROVISIONS PER A RISCOS I CÀRREGUES
Informe
Anual
2016

Provisions per a pensions i obligacions similars
L’import de les provisions registrades en aquest epígraf del passiu dels balanços de
situació consolidats adjunts correspon al fons de pensions constituït a favor dels
empleats (vegeu la Nota 3-k).
El moviment d’aquest epígraf durant els exercicis 2016 i 2015 ha estat el següent:
Milers d’euros

Saldo a l'inici de l'exercici

2016

2015

7.015

7.699

-

6

Més:
Dotació al fons amb càrrec a despeses de personal
Dotació extraordinària amb càrrec a resultats (Nota 22)

391

-

Rendiment dels actius afectes al fons (cost financer)

138

146

Menys:
Recuperacions del fons
Aplicacions del fons
Saldo a final de l'exercici

-

(297)

(514)

(539)

7.030

7.015

Provisions per a operacions de futur
Tot seguit s’indica el moviment que s’ha produït a l’epígraf “Provisions per a operacions de futur” del passiu dels balanços de situació consolidats adjunts (vegeu la
Nota 3-l), durant els exercicis 2016 i 2015:
Milers d’euros
Declaració
dels presidents
Presentació
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Saldo a l'inici de l'exercici

Presentació de
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Menys:

Presentació
L’activitat de
MoraBanc
Economia

Recuperacions del fons
Saldo a final de l'exercici

428

557

201

-

-

(129)

629

428

Provisions per a litigis
Tot seguit s’indica el moviment que s’ha produït a l’epígraf “Provisions per a litigis”
del passiu dels balanços de situació consolidats adjunts (vegeu la Nota 3-m), durant l’exercici 2016:

Equip humà

Milers d’euros

Societat i
medi ambient

2016

Informació de
la memòria i
materialitat

Saldo a l'inici de l'exercici

Índex de
continguts
de GRI

Saldo a final de l'exercici

-

Més:
Dotacions al fons

83

2015

Més:
Dotacions al fons

Resum
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2016

1.400
1.400

Aquest epígraf inclou principalment les provisions constituïdes per cobrir riscos associats
Informe
Anual
2016

a pèrdues que es puguin originar per reclamacions de tercers en procés de tramitació.

Altres provisions
El moviment de l’epígraf “Altres provisions” del passiu dels balanços de situació
consolidats adjunts, durant els exercicis 2016 i 2015, ha estat el següent:
Milers d’euros

Saldo a l'inici de l'exercici

2016

2015

4.822

4.646

11.345

678

Més:
Dotacions al fons
Menys:
Recuperacions del fons

(903)

-

Aplicacions del fons

(554)

(502)

14.710

4.822

Saldo a final de l'exercici

Aquest epígraf inclou les provisions derivades dels compromisos de prejubilació
(vegeu la Nota 3-k) a 31 de desembre de 2016 i 2015, per imports de 11.307 i 1.731
milers d’euros, respectivament.
La resta del saldo d’aquest epígraf correspon, bàsicament, a les provisions
constituïdes per cobrir riscos derivats de l’operativa del Grup de distribució i
intermediació financera.
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17. FONS PER A RISCOS GENERALS
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de situació consolidats adjunts correspon al fons que el Grup assigna, per raons de
prudència, atesos els riscos propis inherents a les activitats bancàries i financeres
(vegeu la Nota 3-n).
D’acord amb la normativa vigent, aquest fons té la consideració de fons propis a
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Saldo a l’inici de l’exercici

84

2015

12.470

2.981

-

9.489

Més:
Dotacions netes al fons
Menys:
Recuperacions del fons

Índex de
continguts
de GRI

2016

Saldo a final de l’exercici

(12.470)

-

-

12.470

18. PASSIUS SUBORDINATS
Informe
Anual
2016

En data 28 de juliol de 2006, BIBM Preferents Ltd. (vegeu la Nota 2-d) va efectuar
una emissió d’accions preferents, sense dret a vot, per un import de 60.000 milers
d’euros. Aquestes accions preferents tenen caràcter perpetu, no obstant això l’emissor
té dret a amortitzar-les anticipadament cada any, amb l’acord previ de l’INAF. La seva
remuneració (dividend) és d’un 5% anual fix durant els tres primers anys de l’emissió i,
posteriorment, variable anyalment, d’acord amb el tipus CMS (Constant Maturity Swap)
a 10 anys més 30 punts bàsics i amb un tipus màxim del 8% anual.
Mora Banc Grup, SA posseeix la totalitat del capital social de BIBM Preferents
Ltd. Per tal d’assegurar l’emissió indicada, Mora Banc Grup, SA ha emès una
garantia subordinada i irrevocable a favor i en benefici dels subscriptors de les
accions preferents.
Prèviament, en data 31 de maig de 2006, el Consell d’Administració de l’INAF va
acordar autoritzar que l’esmentada emissió d’accions preferents es pogués considerar
com a fons propis a efectes del càlcul de la ràtio de solvència consolidada del Grup.
Durant l’exercici 2016, el Grup ha comprat participacions preferents de l’emissió
realitzada per BIBM Preferents Ltd, per import de 23.058 milers d’euros i n’ha
venut per import de 11.930 milers d’euros, fet que ha originat que l’import del
deute subordinat registrat a l’epígraf “Passius Subordinats” del balanç de situació
consolidat adjunt s’hagi reduït en la mateixa quantitat neta, registrant un saldo a 31
de desembre de 2016 de 41.088 milers d’euros
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3.148
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13
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13.627
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Comissions

10

16

548

577

1.906

1.113

18.694

16.634

20. SITUACIÓ FISCAL
Informe
Anual
2016

El detall dels actius i passius fiscals, al 31 de desembre de 2016 i 2015, és el següent:

Milers d’euros
2016

2015

1.256

1.365

4.664

6.026

Actiu – Impostos
Retencions i pagaments a compte
Passiu – Impostos
Comptes de recaptació

L’epígraf “Retencions i pagaments a compte” inclou els pagaments a compte
realitzats durant l’exercici 2016 corresponents a l’impost sobre societats, a l’impost
pagat a l’estranger i a l’impost general indirecte, per imports de 667, 30 i 559 milers
d’euros, respectivament. Així mateix, l’epígraf “Comptes de recaptació” del passiu
del balanç de situació consolidat adjunt inclou la despesa meritada corresponent
a l’impost sobre societats, per import de 970 milers d’euros. També s’inclouen en
aquest epígraf, les retencions pendents de liquidar sobre la fiscalitat dels rendiments
de l’estalvi, l’impost general indirecte, l’impost sobre la renda dels no residents
fiscals i l’impost sobre la renda de les persones físiques, per imports de 756, 2.299,
212 i 427 milers d’euros, respectivament.
Atès que la societat Mora Assegurances, SAU es consolida mitjançant el mètode de
posada en equivalència, els imports d’actiu (pagaments a compte) i passiu (despesa
meritada per l’impost sobre societats), per import de 217 milers d’euros i 384 milers
d’euros, respectivament, no figuren en els corresponents epígrafs d’impostos del
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balanç consolidat. Així mateix, la despesa per l’impost sobre societats de Mora
Assegurances, SAU, es registra en la despesa de l’impost sobre societats del Grup.
En opinió dels Administradors del Grup, així com dels seus assessors fiscals, no
existeixen contingències fiscals d’imports significatius que poguessin derivar-se, en
cas d’inspecció, de possibles diferents interpretacions de la normativa fiscal aplicable
a les operacions realitzades pel Grup.

Càlcul de l’impost sobre societats
Donat el diferent tractament que la legislació fiscal estableix per a determinades
operacions, el resultat comptable del Grup difereix de la seva base de tributació
consolidada.

El detall de l’epígraf de l’impost de societats del compte de pèrdues i guanys
Informe
Anual
2016

consolidat és el següent:
Milers d’euros

Impost sobre societats local
Impost sobre societats estranger
Impost sobre societats

2016

2015

1.355

1.875

576

680

1.931

2.555

S’inclou a continuació una conciliació del resultat comptable de l’exercici i la base
de tributació consolidada dels exercicis 2016 i 2015:
Milers d’euros
2016

2015

Resultat de l’exercici atribuït al Grup abans d’impostos (*)

37.000

51.157

Diferències permanents

(5.705)

(13.289)

Base de tributació

31.295

37.868

Tipus impositiu

10%

10%

Quota de tributació

3.129

3.787

Deduccions i bonificacions

(1.775)

(1.912)

Quota de liquidació

1.354

1.875

Pagaments a compte

(884)

(1.242)

470

633

Quota diferencial

(*) Aquest import correspon a la suma dels resultats comptables individuals de les societats del Grup subjectes a la Llei de
l’Impost de Societats d’Andorra.

Les diferències permanents corresponen a partides que no tenen caràcter de
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Milers d’euros
2016

2015

Eliminació doble imposició per participació en beneficis

(11.350)

(19.050)

Provisions i pèrdues per insolvències de societats del grup

(6.548)

2.374

Provisions de passius i fons de pensions

10.660

1.795

Impost comunal sobre els rendiments arrendataris, radicació
d’activitats comercials, empresarials i professionals

776

763

Eliminació de la doble imposició interna i internacional

673

777

Donatius i liberalitats

84

50

Altres
Total diferències permanents

-

2

(5.705)

(13.289)

El detall de deduccions i bonificacions aplicats a la quota de tributació, a 31 de
Informe
Anual
2016

desembre de 2016 i 2015, és el següent:
Milers d’euros
2016

2015

Noves inversions a Andorra en immobilitzat afecte a l’activitat

(324)

(327)

Eliminació de la doble imposició internacional

(673)

(777)

Impost comunal sobre els rendiments arrendataris, radicació
d’activitats comercials, empresarials i professionals

(776)

(763)

Creació de llocs de treball a Andorra
Total deduccions i bonificacions

(2)

(45)

(1.775)

(1.912)

A 31 de desembre de 2016, el Grup no tenia actius ni passius per impostos diferits, ni
bases de tributació negatives per compensar en exercicis següents.

21. MOVIMENT DELS FONS PROPIS
Tot seguit es desglossa el detall i moviment dels comptes que componen els fons
propis del Grup durant els exercicis 2016 i 2015:

Capital

Reserva
legal

Reserves
en garantia

Reserva
voluntària

Reserves de
consolidació i
diferències
de conversió

42.407

14.913

20.817

111.296

102.463

Distribució del resultat
de l’exercici 2015

-

-

1.134

1.085

7.968

(40.187)

25.000

5.000

-

Dividend complementari

-

-

-

-

-

-

-

(5.000)

(5.000)

Saldo a 31 de desembre
de 2014
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Resultat de
l’exercici

Dividend
a compte

40.187 (25.000)

Dividend
complementari

Total

- 307.083

Dividend a compte (Nota 4)

-

-

-

-

-

-

(25.000)
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-

-

-

-

(2.696)

-

-

-

(2.696)

Benefici de l’exercici 2014

-

-

-

-

-

34.885

-

-

34.885
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Altres (Nota 5)

-

-

4.639

(5.154)

-

-

-

-

(515)

42.407

14.913

26.590

107.227

107.735
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-

-

1.303

1.075

507

(34.885)
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-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

Diferències de conversió

-

-

-

-

Benefici de l’exercici 2016

-

-

-

-

Altres (Nota 5)

-

-

(4.639)

42.407

14.913

23.254
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7.000

-

-

-

(7.000)

(7.000)

-

(13.800)

(290)

-

-

-

(290)

-

23.006

-

-

23.006

-

-

-

-

-

(4.639)

108.302

107.952

23.006

(13.800)
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Capital social
El capital social que figura en aquests estats financers consolidats correspon al de
Mora Banc Grup, SA, el qual està representat per 7.056.000 accions de 6,01 euros
nominals cadascuna, totalment subscrites i desemborsades, que pertanyen a un
grup familiar andorrà.

- 308.757

25.000

Societat i
medi ambient
Informació de
la memòria i
materialitat

- (25.000)

- (13.800)

- 306.034

Reserva legal
Informe
Anual
2016

D’acord amb la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de
responsabilitat limitada, aquestes societats han de deduir un deu per cent del
resultat positiu de cada exercici per a la constitució de la reserva legal i fins
que aquesta assoleixi un import igual al vint per cent del capital social. A 31 de
desembre de 2016, la reserva legal dels Bancs i de Mora Gestió d’Actius, SAU, es
trobava totalment constituïda.

Reserves en garantia
El Consell General del Principat d’Andorra, en la seva sessió del 2 de febrer de 2011,
va aprovar la Llei 1/2011 de creació d’un sistema de garantia de dipòsits per a les
entitats bancàries amb la finalitat de garantir la devolució dels fons en efectiu i dels
valors dipositats a les entitats bancàries membres d’aquest sistema i per la qual es
deroguen, pel que fa a les entitats bancàries, totes les disposicions reguladores del
règim de dipòsits de reserves en garantia.
Per altra banda, segons s’estableix a la Disposició Addicional Primera de la Llei
8/2015, les entitats bancàries andorranes, havien de fer una contribució extraordinària
inicial conjunta al FAREB per un import de 30.000 milers d’euros, dels quals
el Mora Banc Grup participava en 5.154 milers d’euros. Tal i com s’estableix al
comunicat 244/15 de l’INAF, el Banc va constituir una reserva indisponible per
la totalitat de dita contribució extraordinària inicial, amb càrrec a les reserves
voluntàries. Durant l’exercici 2016 el Banc ha fet front al segon pagament en
concepte de l’esmentada contribució extraordinària per import de 4.639 milers
d’euros amb càrrec a les reserves en garantia.
En compliment d’aquestes lleis, el Grup té constituïda una reserva en garantia de
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del Grup Mora Gestió d’Actius, SAU, d’acord amb l’obligació de mantenir unes
reserves mínimes de fons propis en garantia de les obligacions operacionals de les
entitats no bancàries integrades en el sistema financer (vegeu la Nota 5).
La reserva legal i les reserves en garantia que mantenen Mora Banc, SAU i Mora
Gestió d’Actius, SAU s’han deduït de les reserves de consolidació i es presenten en
els epígrafs “Reserva legal” i “Reserves en garantia”, respectivament, per mostrar la
seva naturalesa de restringides.

Reserves voluntàries
A 31 de desembre de 2016, el Grup disposa, dins de l’epígraf de “Reserves
voluntàries”, d’una reserva indisponible corresponent a l’amortització acumulada
al 31 de desembre de 2011 de les diferències de primera consolidació, més la
dotació anyal corresponent al 10% del seu valor. Així mateix, s’incorpora la part no
amortitzada de les despeses amortitzables. La reserva indisponible a 31 de desembre
de 2016 i 2015 ascendeix a 4.960 i 4.566 milers d’euros, respectivament.

Reserves de consolidació
Informe
Anual
2016

Les reserves de consolidació, incloent les diferencies de conversió, corresponen a les
següents societats:

Milers d’euros
2016

2015

6.744

-

107.058

106.593

Atribuibles a la matriu:
Mora Banc Grup, SA
Atribuibles a altres societats del Grup:
Mora Banc, SAU
Mora Gestió d’Actius, SAU

3.776

3.763

Mora Assegurances, SAU

1.584

5.816

Mora Wealth Management AG

(6.139)

(5.702)

Mora Wealth Management LLC

(3.974)

(2.883)

(971)

(1.626)

Mora WM Securities, LLC
Serveis i Mitjans de Pagament
SICAV Amura
Mora Asset Management, SA
Mora Wealth Management, SA
Amura Capital Turquoise, SARL

29

12

(124)

2.830

-

(830)

(56)

(238)

25

-

107.952

107.735

22. RESULTATS EXTRAORDINARIS
La composició d’aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys consolidats
adjunts és la següent:
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Milers d’euros
2016

2015

Pèrdua neta per alienació o baixa de l’immobilitzat (Nota 11)

(551)

(551)

Recuperació / (dotació) extraordinària al fons de pensions (Nota 16)

(391)

297

181

(4.817)

(761)

(5.071)

Altres resultats extraordinaris (net)

23. DERIVATS FINANCERS
Informe
Anual
2016

Tot seguit es detalla el nocional dels derivats financers vigents, a 31 de desembre
de 2016 i 2015, en funció de la finalitat de la seva contractació:
Milers d’euros
2016
Cobertura

Negociació

Total

2015
Cobertura

Negociació

Total

Operacions fermes:
Compravenda de divises

235.969

-

235.969

707.024

-

707.024

Permutes financeres sobre tipus d’interès

279.900

130.790

410.690

258.590

132.453

391.043

Futurs sobre tipus d’interès

-

7.400

7.400

-

2.972

2.972

Futurs sobre valors

-

5.859

5.859

16.827

-

16.827

515.869

144.049

659.918

982.441

135.425

1.117.866

74.408

-

74.408

53.288

6.323

59.611

2.514

-

2.514

2.915

-

2.915

Operacions opcionals:
Opcions sobre valors
Opcions sobre tipus d’interès
Opcions sobre divises
Altres operacions de futur

-

-

-

500

-

500

76.922

-

76.922

56.703

6.323

63.026

3.742

10.000

13.742

9.029

-

9.029

596.533

154.049

750.582

1.048.173

141.748

1.189.921

A 31 de desembre de 2016 i 2015 existeixen operacions contractades en mercats
reglamentats per un valor nominal de 13.259 i 23.113 milers d’euros, respectivament.
L’import nominal dels contractes formalitzats no correspon al risc total assumit pel
Grup, ja que la posició neta en aquests instruments financers ve determinada per la
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seva composició i/o combinació. Les posicions obertes per les operacions indicades
no suposen un risc significatiu de tipus d’interès, ni de canvi, ni de mercat.

L’estructura de venciments dels derivats financers contractats, d’acord amb el
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venciment comptat des de la data de tancament dels balanços, és la següent:

Milers d’euros
2016

2015

Compravenda de divises:
Fins a un any

235.969

707.024

235.969

707.024

Fins a un any

34.890

88.509

D’un any a cinc anys

69.285

37.491

306.515

265.043

410.690

391.043

Permutes financeres sobre tipus d’interès:

Més de cinc anys

Futurs sobre tipus d’interès:
Fins a un any

7.400

2.972

7.400

2.972

5.859

16.827

5.859

16.827

39.381

41.206

Futurs sobre valors:
Fins a un any

Opcions sobre valors:
Fins a un any
D’un any a cinc anys

35.027

18.405

74.408

59.611

Opcions sobre tipus d’interès:
Més de cinc anys
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2.514

2.915

2.514

2.915

Opcions sobre divises:
Fins a un any

-

500

-

500

922

5.850

Altres operacions de futur:
Fins a un any
D’un any a cinc anys

12.820

3.179

13.742

9.029

750.582

1.189.921

Informe
Anual
2016

24. DIPÒSITS DE VALORS I ALTRES TÍTOLS
EN CUSTÒDIA DE TERCERS
Aquest compte recull el valor de mercat dels valors i altres títols dipositats per
clients i custodiats pel Grup. El detall dels dipòsits de valors i altres títols en custòdia de tercers, d’acord amb el tipus de valor, es presenta tot seguit:

Milers d’euros
2016

2015

Accions i altres títols de renda variable

936.564

1.221.725

Obligacions i altres títols de renda fixa

1.164.574

1.421.576

Participacions d’organismes d’inversió no gestionats pel Grup

834.367

1.041.776

Participacions d’organismes d’inversió gestionats pel Grup

1.154.327

1.377.561

Altres

46.771

75.157

4.136.603

5.137.795

25. RECURSOS DE TERCERS GESTIONATS PEL GRUP
Tot seguit, es presenta el desglossament dels recursos de tercers gestionats pel Grup
a 31 de desembre de 2016 i 2015:

Milers d’euros
2016
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TIPOLOGIA DEL CLIENT

Custodiats
per l’entitat

2015

Custodiats
per tercers

Total

Custodiats per
l’entitat

Custodiats
per tercers

Total
1.390.825

Organismes d’inversió col·lectiva

960.726

44.040

1.004.766

1.233.214

157.611

Clients amb mandats de gestió

571.428

1.796.414

2.367.842

745.741

1.172.213

1.917.954

3.256.515

-

3.256.515

3.882.439

-

3.882.439

4.788.669

1.840.454

6.629.123

5.861.394

1.329.824

7.191.218

Altres clients
Total
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26. ALTRES COMPTES D’ORDRE AMB FUNCIONS
EXCLUSIVES DE CONTROL ADMINISTRATIU
La composició d’aquest capítol dels comptes d’ordre consolidats adjunts, a 31 de
desembre de 2016 i 2015, es presenta tot seguit:
Milers d’euros
2016

2015

1.005.237

964.939

Garanties i compromisos rebuts
Garanties, caucions, fiances i avals rebuts en garantia

Altres comptes d’ordre
Actius molt dubtosos
Valors i títols propis no cotitzats
Fidúcies
Altres

33.840

21.075

117.722

77.646

242.176

152.120

85.757

93.122

479.495

343.963

1.484.732

1.308.902

A l’apartat “Valors i títols propis no cotitzats” s’inclouen els valors i títols no cotitzats
que ja figuren al balanç consolidat en la cartera de valors.
A l’apartat “Fidúcies” s’inclouen els valors i títols no cotitzats que el Grup té
dipositats per compte de tercers. La comptabilització d’aquests títols s’efectua pel
seu valor nominal.
A l’apartat “Altres” s’inclouen, bàsicament, dipòsits cedits a termini amb Bancs
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i certificats de dipòsit de clients, formalitzats amb data valor posterior a 31 de
desembre.

27. ACTIUS CEDITS EN GARANTIA
A 31 de desembre de 2016 i 2015 existeixen actius cedits en garantia per import
de 26.754 i 23.208 milers d’euros, respectivament. Aquests imports corresponen
a compromisos d’inversió adquirits pel Grup, així com a la garantia exigida per
operacions de derivats contractades amb altres entitats financeres.
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28. OPERACIONS AMB ENTITATS I PERSONES
VINCULADES I AMB ENTITATS DEL GRUP
El detall dels saldos dels estats financers consolidats adjunts a 31 de desembre
de 2016, derivats de les operacions efectuades pel Grup amb entitats i persones
vinculades, i amb entitats del Grup no consolidades per integració global (vegeu la
Nota 2-d), quan sobrepassin al compte de resultats el 5% del resultat de l’exercici o
al balanç el 10% dels fons propis, es presenta a continuació:

Milers d’euros
Societats participades
Actiu:
Inversions creditícies

143

Cartera de valors

11.720

Comptes de periodificació

197

Altres actius

217
12.277

Passiu:
Creditors: dipòsits de clients

138.549

Comptes de periodificació

559
139.108

Comptes d’ordre

228.801

Compte de pèrdues i guanys:
Interessos i rendiments assimilats
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-

Interessos i càrregues assimilables

-

Comissions per serveis netes

4.397

Altres

2.968

Els saldos amb societats participades corresponen a Mora Assegurances, SAU
societat que és consolidada pel procediment de posada en equivalència (vegeu la
Nota 2-d).
A 31 de desembre de 2016 no existeixen operacions amb accionistes, altres societats
participades, membres del Consell d’Administració o de la Direcció General, o amb
altres parts vinculades, que representin al compte de resultats més del 5% del
resultat de l’exercici o al balanç més del 10% dels fons propis.

29. GESTIÓ DEL RISC
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La gestió de riscos afecta a tots els nivells del Grup. El màxim responsable és el
Consell d’Administració el qual delega en la Comissió de Riscos com màxim òrgan
executiu de la gestió del risc de l’Entitat. Aquest comitè es reuneix com a mínim una
vegada al mes i les seves principals funcions són:

••Assessorar al Consell d’Administració sobre la propensió global al risc, actual i
futura, de la societat i la seva estratègia en aquest àmbit i el seguiment de l’aplicació d’aquesta per part del Grup.

••Proposar al Consell la política de riscos del Grup.
••Revisar regularment les exposicions i concentracions amb els principals clients,
sectors econòmics d’activitat, àrees geogràfiques i tipus de risc.

••Examinar els processos d’informació i control de riscos del Grup així com els sistemes d’informació i indicadors.

••Autoritzar i sancionar les facilitats creditícies que per delegació no poden ser aprovades a nivells inferiors.

••Informar al Consell d’Administració de les operacions autoritzades.
MoraBanc té un model de gestió i control del risc basat en tres línies de defensa.
La primera línia de defensa està constituïda per l’Àrea de Negoci, ja que és aquesta
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la que pren i genera exposicions als riscos. Aquesta exposició s’ha d’ajustar al perfil
de risc fixat pels límits interns de l’entitat aprovats pel Consell d’Administració.
La segona línia la formen tant l’Àrea de Riscos com la de Compliment Normatiu. Es
en aquesta segona línia en la que recau el control efectiu dels riscos, garantint que
s’ajusten als límits establerts.
Finalment, la tercera línia de defensa la composa l’Àrea d’Auditoria Interna, avaluant les polítiques i límits aprovats així com la seva correcta implementació a la
Gestió de l’Entitat.

Risc de crèdit
Els principals riscos mantinguts pel Grup a 31 de desembre de 2016 i 2015 es concentren en els capítols “Intermediaris financers”, “Inversions creditícies” i “Cartera de
valors”, de l’actiu dels balanços de situació consolidats adjunts.
El risc de crèdit s’origina per la possibilitat de pèrdues derivades de l’incompliment
total o parcial de les obligacions financeres contretes amb el Grup per part dels seus
clients o contraparts.

Per a la reducció del risc de crèdit associat a l’operativa amb altres entitats, el Grup
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segueix una política conservadora pel que fa a l’avaluació i diversificació de les
contrapartides i límits d’exposició, exigint, entre d’altres, una qualificació mínima a
partir dels informes de les agències de rating, dels nivells de Credit Default Swaps
(CDS) senior i del risc país de l’emissor. El control del risc es realitza mitjançant un
sistema integrat i en temps real de forma que es pot conèixer en cada moment el
límit d’exposició disponible amb qualsevol contrapart per producte i termini.
La totalitat de l’exposició en derivats és amb entitats financeres amb les que s’opera
sota acords de netting i colateral.
Pel que fa al risc derivat de les inversions creditícies amb clients, el Grup compta
amb una unitat destinada exclusivament a l’admissió del risc creditici amb clients i
el seu seguiment. Durant tot el procés intervenen tant les Àrees de Negoci i l’Alta
Direcció com l’Àrea de Risc i el Servei Jurídic. Dins d’aquesta unitat, destaquem:

••Admissió de Risc: és el responsable de l’anàlisi de les operacions de risc que
superen la delegació establerta per a les àrees de negoci i són els encarregats de
transmetre la importància de tenir uns expedients ben documentats que reflexin un bon coneixement del client. Estudien les operacions prenent com a base
principal la solvència i capacitat de retorn del deute del client. Un cop fet aquest
anàlisi i quan es desprèn que la generació de recursos és suficient per fer front
als compromisos davant el Grup, es valoren que les garanties aportades siguin
adequades al risc de l’operació. En cas que l’operació no sigui delegació d’aquest
nivell, les fa seguir al nivell corresponent.
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••Seguiment de risc: és el responsable del seguiment dels impagaments, descoberts
o excedits, així com del control de que les garanties de diners i/o valors rebudes
per les operacions siguin suficients. Una de les seves principals funcions, juntament amb l’Àrea de Negoci, és anticipar-se i evitar que els clients entrin en situació irregular. Un cop el client es troba en situació irregular o de morositat, amb
col·laboració amb Admissió de Risc, es prendran les mesures escaients.

••Recuperacions: és el responsable de vetllar per la recuperació del deute, conjuntament amb l’Àrea de Negoci i Servei Jurídic d’aquells clients en situació de mora.
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Mensualment es realitzen els Comitès d’inversió irregular i/o de mora en els quals
intervenen l’Alta Direcció, l’Àrea de Negoci i el Servei Jurídic.
La política comptable associada a la cobertura del risc de crèdit de la cartera d’inversió creditícia es detalla a la Nota 3-e.

Risc país
El risc país és una component del risc de crèdit que incorpora totes les operacions
de crèdit transfrontereres (cross-border), ja sigui per circumstàncies comercials habituals o per inversions financeres.

Els principis de gestió del risc país obeeixen al criteri de màxima prudència de forma
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que amb caràcter general no s’autoritzen exposicions que no estiguin dins del Grup
0 o 1 de la classificació de risc país elaborada per l’OCDE.

Risc de mercat
El Grup compta amb una unitat de gestió del risc de mercat, que té entre les seves
funcions bàsiques les de mesurar, controlar i seguir els riscos de mercat, valorar
l’exposició i adequació als límits assignats, així com realitzar el contrast, implantació
i manteniment de les eines informàtiques utilitzades.
La supervisió d’aquestes funcions correspon al Comitè d’Actius i Passius (COAP) que
és un òrgan constituït, entre d’altres, per membres de la Direcció General del Grup.
Aquest òrgan, amb vocació de periodicitat mensual és responsable de l’anàlisi de
les posicions que generen risc de mercat, així com de la definició de les estratègies
a seguir pel Grup. El Consell d’Administració del Grup és informat periòdicament del
nivell de risc assumit i estableix els límits absoluts d’exposició màxima a aquest risc.
L’estimació de les pèrdues potencials en condicions adverses de mercat és l’element
clau en el mesurament del risc de mercat, per la qual cosa s’utilitza la metodologia
de valor en risc (VaR), en la seva modalitat de VaR per simulació històrica.
La metodologia VaR (“Value at Risk”) mesura la pèrdua màxima en el valor d’una
cartera que es pot produir com a conseqüència de canvis en les condicions generals
dels mercats financers, reflectint aquests canvis en quatre factors de risc: risc de tipus
d’interès, risc de tipus de canvi, risc de crèdit i risc de preus en la renda variable i
mercaderies. Implícitament, també es calcula el risc de correlació i per les posicions
amb opcionalitat el risc de volatilitat.
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El VaR és la metodologia bàsica per mesurar i controlar el risc de mercat de les posicions de les carteres subjectes a mark-to-market.
En el cas del Grup MoraBanc, l’horitzó temporal que s’utilitza pel càlcul del VaR és
a un dia, ja que es tracta d’operacions de trading en mercats molt líquids.
El Grup MoraBanc mesura el risc de Mercat amb diferents metodologies VaR (Històric, Paramètric i Montecarlo) per a tota la seva cartera de negociació. Es el VaR
Històric el que l’entitat fa servir per establir els seus controls.
El VaR per simulació històrica presenta avantatges com a mesura de risc ja que es
basa en moviments de mercat que han tingut lloc en el passat i per tant evita fer
suposicions sobre el comportament dels factors de mercat, així com de les seves correlacions. A partir d’una finestra temporal de 250 dies de dades diàries es calcula el
VaR històric assumint pesos uniformes per totes les observacions. Actualment aquest
càlcul s’efectua diàriament.
El model vigent de límits de risc de mercat consisteix en un esquema de límits i
sublímits VaR, així com de stop loss per alguna de les activitats de negociació.

Donat que el VaR per simulació històrica també presenta les seves limitacions:
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bàsicament l’alta sensibilitat a la finestra de dades utilitzada i la impossibilitat de
capturar events plausibles que no han tingut lloc dins del rang històric utilitzat, el
Grup mitiga aquestes limitacions complementant-ho amb:
1. Stress Test: Estimacions de l’impacte de moviments extrems de mercat sobre
les posicions mantingudes. L’objectiu de realitzar proves d’estrès, que es poden
considerar com una eina complementaria a la medició del risc de mercat a través
del VaR en una situació “normal”, consisteix en identificar l’abast de les pèrdues en
situacions “no normals” o de molt baixa probabilitat, amb l’objectiu de valorar els
possibles impactes negatius sobre el valor de la cartera de l’entitat.
2. Risc de Cua: Addicionalment, a més d’informar el VaR al 99% amb horitzó temporal un dia, dintre de la metodologia de VaR Històric s’han incorporat els conceptes VaR Shortfall i VaR màxim que fan referència a l’anàlisi de la magnitud de les
pèrdues en la regió crítica. És a dir, és l’anàlisi del volum de les pèrdues de molt
baixa probabilitat (freqüència inferior al 1%). Podem definir:
a. VaR Shortfall: Representa la pèrdua esperada quan la pèrdua excedeix el VaR.
b. Màxima pèrdua: Representa el VaR màxim, és a dir, el pitjor escenari

(worst-case), que es correspondrà amb el pitjor escenari de la distribució.
Per últim, es realitza un Backtesting dels resultats, el qual és el punt clau dintre
dels anàlisis, ja que permet donar validesa a tots els càlculs de VaR (mesura ex-ante)
i poder concloure sobre la sobrevaloració o infravaloració del risc.
La validació ex-post o Backtesting es recolza en la comparació dels resultats periòDeclaració
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dics de la cartera amb les mesures de risc procedents del sistema de medició establert. La validesa d’un model VaR depèn de que la realitat empírica dels resultats
no entri en contradicció amb l’esperat pel model. Sota aquesta premissa es recalibra
el model de manera periòdica.
Els límits d’exposició màxima, d’acord amb la metodologia VAR, establerts pels exercicis 2016 i 2015 per l’activitat de trading, així com el risc màxim assolit en aquests
exercicis, segons el factor generador del risc, són els següents:
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Crèdit

Total

Exercici 2016:
Límit establert
Risc màxim assolit

400
4

26

232

79

105
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318
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Límit establert
Risc màxim assolit

800
689

Risc de canvi
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Seguint els criteris de valoració definits a la Nota 3-c, el total del balanç en moneda
estrangera que, a 31 de desembre de 2016 i 2015, presenta el Grup és el següent:
Milers d’euros
2016

2015

Intermediaris financers (Nota 6)

75.652

203.307

Inversions creditícies (Nota 7)

56.574

63.599

235.169

186.652

22.431

37.053

389.826

490.611

13.830

13.361

Cartera de valors
Altres
Total actiu

INAF (Nota 13)
Creditors: bancs i intermediaris financers (Nota 14)
Creditors: dipòsits de clients (Nota 15)
Altres
Total passiu

497

1.129

362.355

443.979

12.390

6.535

389.072

465.004

A 31 de desembre de 2016 i 2015 la major part dels saldos mantinguts en moneda
estrangera estaven coberts del risc de canvi mitjançant la contractació de derivats
financers (vegeu la Nota 23) o operacions patrimonials.

Risc de tipus d’interès
El risc de tipus d’interès es defineix com l’alteració del marge financer o del valor
patrimonial del Grup associat a moviments dels tipus d’interès de mercat. La medició
d’aquest risc incorpora càlculs de sensibilitat del marge financer a un any i del capital econòmic davant un moviment paral·lel de +/- 100 punts bàsics de les corbes de
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ponsabilitat del Comitè d’Actius i Passius (COAP), seguint les directrius del perfil de
risc definides pel Consell d’Administració.
El Departament de Riscos és el responsable de calcular, analitzar, simular i reportar
al COAP el risc d’interès mensualment.
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Per obtenir les dades, es segueixen diferents metodologies: el Gap estàtic, el Gap
dinàmic i la simulació de diferents escenaris.
Amb el Gap estàtic, s’obtenen les masses del balanç a una data determinada (a
finals de mes), segons els venciments i renovacions naturals dels fluxos existents.
D’aquesta manera, es té una imatge clara de quina és l’exposició a variacions de
tipus d’interès del balanç.
Amb el Gap dinàmic, s’afegeixen diferents supòsits per obtenir una previsió més
acurada de com variarà el marge financer i el valor econòmic de l’Entitat. D’aquesta
manera, es projecten les dades en un escenari que es considera probable, tenint en

compte els pressupostos autoritzats i els estudis comportamentals obtinguts segons
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un anàlisi històric sobre els clients. Les dades obtingudes ajudaran a anticipar possibles situacions adverses i poder solucionar-les a temps, si es donés el cas.
Es realitza una simulació d’estrès sobre les dades obtingudes en l’escenari probable, amb un moviment paral·lel de +/-100 punts bàsics. Aquesta simulació segueix
l’estàndard mundial de bones pràctiques pel seguiment del risc d’interès, utilitzat per
la gran majoria d’entitats a nivell mundial, segons recomanacions del BIS (Bank for
International Settlements) i dels òrgans supervisors.
Les sensibilitats s’obtenen mitjançant la diferència entre la dada obtinguda en
l’escenari estressat i la de l’escenari probable. Tant la previsió del marge financer
com el càlcul de la seva sensibilitat es fa a un termini de 12 mesos. Amb les dades
obtingudes, es pot veure a un any vista com afecten variacions extremes al marge
financer.
Pel que fa al càlcul del Valor Econòmic i de la seva sensibilitat, el període utilitzat és
a més llarg termini.
A 31 de desembre 2016, la sensibilitat del Valor Econòmic és igual a +2,47% i -2,39%,
inferior al límit vigent aprovat (+/-9% dels recursos propis).
En general, emmarcat en un context de tipus baixos, el posicionament del Grup ha
estat mantenir el balanç amb sensibilitat positiva a pujades dels tipus d’interès, tant
en termes de marge financer com de valor econòmic.
En aquest sentit l’efecte que tindria sobre les masses patrimonials i comptes d’ordre,
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l’aplicació d’un hipotètic canvi dels tipus d’interès vigents en el mercat en un 1%, no
suposaria cap variació significativa dels recursos propis del Grup.

Risc de preu: valor raonable dels actius i passius
El valor raonable és la quantitat per la qual pot ésser intercanviat un actiu entre un
comprador i un venedor experimentats, o pot ésser cancel·lada una obligació entre
un deutor i un creditor amb experiència, que realitzen una transacció lliure.
De la consideració del valor raonable de les operacions contractades, considerant
els criteris comptables aplicats i els seus venciments, no se’n derivarien plusvàlues ni
menyscaptes significatives respecte del patrimoni del Grup.

Risc de liquiditat
La gestió del risc de liquiditat i de finançament té per objectiu evitar que l’entitat
tingui dificultats per atendre els seus compromisos de pagament o que per atendre’ls
hagi de recórrer a l’obtenció de fons en condicions oneroses.
Durant el període d’estrès viscut en els darrers anys, la gestió de l’estructura de venciments
dels actius i passius del Grup li ha permès gaudir d’una posició privilegiada, que li ha suposat
un avantatge competitiu per desenvolupar la seva activitat en un entorn més exigent.

Les decisions relatives a tots els riscos estructurals, inclòs el risc de liquiditat, es preInforme
Anual
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nen en el Comitè d’Actius i Passius de l’entitat (COAP).
El Grup, per mitjà de la seva unitat de gestió de balanç (Departament de Riscos), realitza
la gestió de la liquiditat i del finançament, d’acord amb les polítiques fixades pel Consell
d’Administració, a proposta de l’Àrea de Riscos, que de forma independent realitza la
medició i control del risc de liquiditat i incorpora de forma periòdica anàlisis d’estrès.
A part de la ràtio de liquiditat (amb un mínim legal del 40%) que es calcula segons
la normativa legal, es calculen internament una sèrie de ràtios de liquiditat segons
criteris del BIS (Bank fot International Settlements), tot i que actualment no són
requerits per part del supervisor.
Per tal de fer un millor seguiment de la liquiditat, tant a curt com a llarg termini, s’utilitzen les recomanacions publicades pel BIS seguides a nivell mundial, i se segueixen
els criteris segons BIS III. Pel seguiment de la liquiditat a curt termini, es calcula la
ràtio del LCR (Liquidity Coverage Ratio), la qual ens indica si existeixen actius líquids
suficients per fer front a sortides importants en els pròxims 30 dies a la data d’anàlisis.
Al 31 de desembre del 2016, el promig de l’any del LCR ha estat igual al 196%. Import superior al mínim requerit.

Risc operacional
El Grup defineix el risc operacional com el risc de pèrdua derivat de deficiències en
els processos interns, recursos humans o sistemes, així com les pèrdues ocasionades
per circumstàncies externes.
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L’objectiu del Grup en matèria de control i gestió del risc operacional es basa en la
identificació, medició i control dels events de risc operacional amb independència
de que tinguin impacte o no en el compte de resultats. La prioritat, és doncs, la
identificació dels riscos i la seva mitigació mitjançant el disseny de plans d’acció que
els eliminin o minimitzin.
Les diferents etapes de gestió del risc operacional són les següents:
a)		La identificació dels riscos, que es realitza a partir d’un mapeig dels processos de
cada àrea i activitat en la que s’identifiquen els controls existents.
b)		La medició i evaluació del risc operacional de forma objectiva i continuada, que es
realitza en base a estàndards interns i establint nivells de tolerància al risc.
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c)		El control i la mitigació, que es realitza mitjançant un seguiment continuat de les
exposicions de risc operacional amb la implantació de controls per tal de millorar
el coneixement intern i mitigar les pèrdues potencials.
d)		La informació, que es genera periòdicament a través d’informes sobre l’exposició al
risc operacional i el seu nivell de control per les unitats del Grup i l’alta direcció.

Gestió del risc de Compliment Normatiu
Informe
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El Consell d’Administració del Grup MoraBanc defineix el nivell de risc que l’entitat
està disposada a assumir, i aprova les corresponents polítiques de gestió de riscos,
en supervisa periòdicament el compliment i adopta les mesures adequades per
esmenar qualsevol deficiència.
L’estructura de Compliment constitueix una de les bases en la que l’entitat reforça
el compromís del Consell de conduir totes les seves activitats i negocis conforme
a estrictes preceptes ètics, facilitant un entorn de treball concordant amb el marc
regulatori vigent. En línia amb els principis establerts, l’Àrea de Compliment, articula
la seva activitat al voltant del desenvolupament i implementació d’un programa de
compliment que incorpora: polítiques i procediments, difusió i formació en matèria de
compliment i la identificació, avaluació i mitigació d’eventuals riscos, entesos com els
que afecten a les següents qüestions:

••Codis ètics (del Grup i en els mercats)
••Protecció a l’inversor
••Tractament dels conflictes d’interès i de l’abús de mercat
••Prevenció del blanqueig de fons i del finançament del terrorisme
••Protecció de dades personals
Aquesta estructura de compliment forma part integral del sistema de Governance a
fi d’assegurar el coneixement, per part d’alta Direcció, de la qual l’Àrea de Compliment Normatiu en forma part, i del Consell d’Administració, del resultat de l’aplicació del programa de supervisió aprovat
La Direcció de Compliment Normatiu reporta a la Comissió d’Auditoria i Compliment,
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òrgan delegat del Consell d’Administració del Grup, de l’evolució del programa anual i dels resultats del seus procediments de control.

30. COMPLIMENT DE LES NORMES LEGALS
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Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat
de les entitats financeres
El Consell General del Principat d’Andorra, en la seva sessió del 29 de febrer de
1996, va aprovar la Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les
entitats financeres.
Aquesta llei obliga a les entitats bancàries a mantenir una ràtio de solvència, formulada a partir de les recomanacions del “Basle Committee on Banking Regulation
and Supervisory Practices”, com a mínim del 10%. Així mateix obliga a mantenir una
ràtio de liquiditat, com a mínim del 40%.
Les ràtios de solvència i de liquiditat del Grup, determinades d’acord amb aquesta
llei, eren a 31 de desembre de 2016 del 32,41% i 62,81%, i a 31 de desembre de 2015
del 28,50% i 76,03%, respectivament.
La Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les entitats financeres
limita, addicionalment, la concentració de riscos a favor d’un mateix beneficiari al
20% dels fons propis del Grup. D’altra banda, l’esmentada llei estableix que l’acumulació de riscos que individualment superin el 5% dels fons propis no pot sobrepassar el límit del 400% dels esmentats fons propis. Així mateix el risc mantingut
amb membres del Consell d’Administració no pot superar el 15% dels fons propis.
Els esmentats riscos són ponderats segons el que estableix l’esmentada llei.
En els exercicis 2016 i 2015, la concentració de risc a favor d’un mateix beneficiari
màxima assolida ha estat del 19,53% i 19,37%, respectivament dels fons propis del Grup.
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Els crèdits, o altres operacions que impliquen risc a favor d’un mateix beneficiari, que
excedeixin del 5% dels fons propis, no han sobrepassat una acumulació de riscos
agregadament del 68,13% i 98,16% durant els exercicis 2016 i 2015, respectivament.
Més enllà de la normativa aplicable i amb l’objectiu de mesurar-se pels millors i
més exigents estàndards internacionals, el Grup ha estimat el seu ratis de capital
sota els requeriments establerts pel Comitè de Supervisió Bancària de Basilea l’any
2010 (Basilea III). A continuació es mostra la situació de capital del Grup (dades fully

loaded) també sota aquest entorn regulatori, tant respecte als valors mínims com
als nivells d’acompliment que, previsiblement, seran exigibles l’any 2019:

Grup MoraBanc
(fully loaded)

Economia

Mínim regulatori
(phase-in)

Mínim l’any
2019
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Rati de capital ordinari (CET 1)

19,04%

5,125%

7%

Rati de capital nivell 1 (TIER 1)

19,04%

6,625%

8,5%

21,76%

8,625%

10,5%

Rati de capital

Addicionalment, el Grup ha calculat el seu apalancament sota l’esmentada normativa
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internacional. Els resultats reflecteixen un rati d’apalancament pel Grup del 12,81%
sobre el seu capital ordinari de nivell 1 (CET 1), per sobre del mínim regulatori del 3%.

Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra
el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència
internacional i contra el finançament del terrorisme
El Consell General en la seva sessió del dia 15 de gener del 2015 va aprovar la Llei
2/2015, del 15 de gener, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència
internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.
En aquest context, es fa palesa la necessitat d’adaptar la Llei de cooperació penal
internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre
del 2000 als estàndards essencials fixats a l’antiga recomanació 26 del Grup d’Acció
Financera (GAFI) -nova recomanació 29-, i establir així mesures i disposicions legals
específiques relatives a la configuració jurídica de la UIF (ara UIFAND).
L’informe d’avaluació del Principat d’Andorra aprovat pel Moneyval en la seva sessió
plenària del 8 de març del 2012 evidencià l’evolució i la intensificació permanent
de les mesures de prevenció i repressió adoptades. En aquest sentit, Moneyval
manifestà les seves reserves en relació a l’autonomia funcional i independència
de la UIFAND i, en particular, al marc normatiu regulador del nomenament i de la
destitució del personal de la UIFAND. A la llum d’aquestes consideracions, la Llei
regula, principalment, les competències i funcions de la UIFAND, la seva composició
i estableix normes específiques i particulars de nomenament i destitució del cap de
la UIFAND, regulant-se igualment el règim d’incompatibilitats.
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Posteriorment el Consell General en la seva sessió del dia 16 de juliol del 2015 va
aprovar la llei 11/2015, del 16 de juliol, de modificació de la Llei de cooperació penal
internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.
En aquest context, es fa palesa la conveniència d’adaptar la Llei de cooperació
penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la
delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000 als estàndards internacionals fixats a l’antiga recomanació 17 del Grup
d’Acció Financera (GAFI) - nova recomanació 35 -, i incrementar la proporcionalitat i
l’efecte dissuasiu del règim sancionador. A la llum d’aquestes consideracions, la Llei
regula el règim sancionador aplicable, tant en el seu àmbit substantiu com en el
formal. Així mateix, es modifica la regulació relativa a l’obligació de realitzar declaracions d’operacions sospitoses considerant les recomanacions del Moneyval.
El Grup ha establert una sèrie de procediments de control i comunicació interna, a fi
de prevenir i impedir operacions de blanqueig i de finançament del terrorisme. Addicionalment, s’han dut a terme programes específics de formació del personal.
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Llei 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
El Consell General del Principat d’Andorra, en la seva sessió del dia 9 de maig
del 2013, va aprovar 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, amb la
voluntat de mantenir un sistema financer estructuralment i funcionalment sòlid.
Aquesta llei incorpora el règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer que fins a la data s’establia a la Llei 14/2010, del 13 de maig, de règim
jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer.
Així mateix conté els requisits per a la protecció de l’inversor donant continuïtat al
que preveia fins a la data la Llei 14/2010 que recollia els principis establerts en la Directiva comunitària 2004/39 CEE, del Parlament Europeu i del Consell, del 21 d’abril
de 2004 coneguda com a MiFID (Markets in Financial Instruments Directive).
El Grup ha establert una sèrie de procediments de control i de comunicació a fi de
complir amb aquests requisits organitzatius.
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Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu
a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la
Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels
rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos i
Protocol de modificació del referit Acord
El Consell General del Principat d’Andorra, en la seva sessió del 21 de febrer del
2005, va ratificar l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu
a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del
Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament
d’interessos. Així mateix, en la seva sessió de 13 de juny del 2005, va aprovar la Llei
11/2005 d’aplicació de l’esmentat Acord.
El 12 de febrer del 2016 el Govern d’Andorra va signar el Protocol modificatiu del
referit Acord entre la Comunitat Europea i el Principat d’Andorra. La modificació de
l’Acord comporta l’intercanvi automàtic d’informació entre els estats membres de la
Unió Europea i el Principat d’Andorra amb aplicació de l’estàndard comú de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) de les normes
de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers
(Common Reporting Standard OECD - CRS).
El 30 de novembre de 2016, el Consell General va aprovar la Llei 19/2016, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, per aplicar l’esmentat Protocol modificatiu. Aquesta Llei entra en vigor el dia 1 de gener de 2017 i deroga la Llei 11/2005,
d’aplicació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’esta-

bliment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en
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matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos.
En l’exercici 2016, el Grup en qualitat d’agent pagador, ha complert amb les obligacions contingudes en l’Acord i en la seva llei d’aplicació (essent l’exercici 2016
l’últim d’aplicació), i ha practicat les retencions de conformitat amb l’establert en la
legislació esmentada. A més, ha complert amb els objectius d’establiment i dotació
dels mecanismes necessaris per aplicar de forma adequada, a partir de l’1 de gener
de 2017, el contingut establert en la Llei 19/2016, en relació a l’intercanvi automàtic
d’informació en matèria fiscal.

Llei de creació del sistema de garantia de dipòsits
El Consell General del Principat d’Andorra, en la seva sessió del 2 de febrer de 2011,
va aprovar la Llei de creació d’un sistema de garantia de dipòsits per a les entitats
bancàries, que té per objecte garantir als beneficiaris el reintegrament de l’import
dels seus dipòsits d’efectiu coberts, amb un límit màxim per beneficiari de 100.000
euros, i dels dipòsits de valors coberts, també amb un límit màxim per beneficiari de
100.000 euros i independent del primer.
Aquesta llei obliga a les entitats bancàries autoritzades per operar en el sistema
financer andorrà, a mantenir inversions en actius líquids i segurs com a contrapartida
d’una reserva indisponible, afectada al compliment de les garanties cobertes pel
sistema de garantia. L’import màxim de les reserves en garantia per al conjunt dels
membres del sistema ha estat de 94,1 milions d’euros en el moment inicial i s’estableix un règim d’aportacions anuals fins arribar al màxim de l’1,5% de la base de
càlcul establerta a l’esmentada llei, que opera també com a límit màxim de coberDeclaració
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tura del sistema de garantia per al conjunt dels beneficiaris. En qualsevol cas, no es
podrà sobrepassar el límit conjunt i absolut de 200 milions d’euros.
L’import de les reserves en garantia constituït pel Grup, a 31 de desembre de 2016
és de 23.254 milers d’euros, dels quals, 23.044 milers d’euros correspon al Fons a
Garantia de Dipòsits (vegeu la Nota 21). El Grup té invertit un import equivalent a les
reserves en garantia en títols de renda fixa – Deute Públic dels països de l’OCDE i
del Principat d’Andorra i altres actius de disposició immediata o de termini no superior
a un mes, que siguin fàcilment liquidables, i que l’INAF consideri adequats a cada
moment, de conformitat amb els requisits establerts per l’esmentada llei.

Llei de l’impost general indirecte
D’acord amb la Llei 11/2012, del 21 de juny, posteriorment modificada per la Llei
29/2012 del 18 d’octubre, va entrar en vigor el dia 1 de gener del 2013, l’impost general indirecte, quedant derogada l’anterior Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i serveis financers. En data 6 de maig de 2015 es publica al
BOPA el Decret legislatiu del 29 d’abril de 2015 de publicació del text refós de la Llei
11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, on s’inclouen totes les modificacions aportades.

L’impost general indirecte grava la capacitat econòmica que es posa de manifest semInforme
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pre que es produeix el consum final d’un bé o servei. El tipus de gravamen que s’aplica a les prestacions de serveis bancaris i financers és un tipus incrementat del 9,5%.
La Llei 10/2014, del 3 de juny, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, modificada per la Llei 29/2012, del 18 d’octubre, i per la Llei
11/2013, del 23 de maig, introdueix una limitació del dret a deduir les quotes suportades a les entitats financeres per un import màxim anual equivalent al 10% de les
quotes repercutides al tipus impositiu del 9,5%, amb el límit de l’impost suportat en
la seva activitat subjecta. Aquesta limitació va entrar en vigor l’1 de juliol del 2014.
A l’exercici 2016 el Grup ha complert amb totes les obligacions derivades de l’aplicació de l’esmentada llei practicant les corresponents liquidacions.

Llei de l’impost sobre societats
D’acord amb la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, la
Llei 17/2011, de l’1 de desembre, de modificació de la Llei 95/2010, i el Reglament
d’aplicació de la Llei 95/2010, de l’impost sobre societats, s’institucionalitza la
creació d’un impost sobre societats. En data 6 de maig de 2015 es va publicar al
BOPA el Decret legislatiu del 29 d’abril de 2015 de publicació del text refós de la
Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats on es van incloure
totes les modificacions aportades.
El tipus general de gravamen de l’impost de societats per als obligats tributaris,
determinat en la Llei 95/2010, és del 10%.
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L’article 25 de la Llei 95/2010 regula el règim especial de consolidació tributària.
En aquest sentit, Mora Banc Grup, SA és la entitat participant del grup tributari,
essent-ne les entitats participades Mora Banc, SAU, Mora Gestió d’Actius, SAU i Mora
Assegurances, SAU.
Durant el 2016 el Grup ha complert amb totes les obligacions fiscals derivades
de l’esmentada llei, liquidant el pagament a compte del 2016 i l’Impost de Societats del 2015.
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Llei de l’impost sobre les rendes obtingudes pels no
residents fiscals
El Consell General del Principat d’Andorra, en la seva sessió del 29 de desembre de
2010, va aprovar la Llei 94/2010 de l’impost sobre la renda dels no residents fiscals,
que grava la renda obtinguda a Andorra per persones i entitats considerades per
la llei com a no residents a efectes fiscals. El Grup és subjecte obligat de practicar
retencions i aplica, amb caràcter general, el tipus de gravamen del 10%. Aquesta llei
és d’aplicació des de l’1 d’abril de 2011. En data 1 de desembre de 2011, el Consell
General del Principat d’Andorra va aprovar la Llei 18/2011 de modificació de la Llei
94/2010, que és d’aplicació des de l’1 de gener de 2012. En data 6 de maig de 2015

es va publicar al BOPA el Decret legislatiu del 29 d’abril de 2015 de publicació del
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text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels
no-residents fiscals, on es van incloure totes les modificacions aportades.
Durant l’exercici 2016 el Grup ha complert amb les seves obligacions fiscals relatives
a aquest impost, actuant com retenidor i pagador a l’agència tributària de les rendes
obtingudes per no residents fiscals al Principat d’Andorra”.

Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
D’acord amb la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones
físiques i el Reglament d’aplicació de l’esmentada Llei, s’institucionalitza la creació
de l’impost sobre la renda de les persones físiques. En data 6 de maig de 2015 es
va publicar al BOPA el Decret legislatiu del 29 d’abril de 2015 de publicació del text
refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, on es van incloure totes les modificacions aportades.
El tipus general de gravamen de l’impost sobre la renda de les persones físiques per
als obligats tributaris, determinat en la Llei, és del 10%. La Llei distingeix entre base
general i base de l’estalvi, segons el tipus de renda subjecta a gravamen.

Llei de l’Institut Nacional Andorrà de Finances
En la seva sessió del 23 de maig de 2013, el Consell General, va aprovar la Llei
10/2013 de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), derogant la Llei 14/2003
de creació de l’INAF.
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La finalitat d’aquesta llei es dotar a l’INAF dels mitjans necessaris per a la consecució
dels seus objectius, al temps que els amplia, tenint en compte la globalitat de l’àmbit
d’actuació de l’INAF en un context d’expansió internacional del sistema financer
andorrà, l’evolució dels mercats financers a nivell internacional, i els compromisos
adquirits per Andorra amb la firma de l’Acord Monetari amb la Unió Europea.
Mitjançant la Llei 16/2016, de 20 d’octubre, de modificació de la Llei 10/2013 de
l’INAF, s’han eliminat algunes de les limitacions en relació a la nacionalitat dels
membres del Consell d’Administració i la Direcció de l’INAF per a facilitar que es puguin incorporar a aquestes responsabilitats les persones amb l’experiència professional i les competències tècniques idònies per a poder-les desenvolupar.
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Llei 8/2015, de 2 d’abril, de mesures urgents per a implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries
En la sessió del 2 de abril de 2015, el Consell General del Principat d’Andorra, va
aprovar la Llei 8/2015, de mesures urgents per a implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries.

La redacció i desenvolupament d’aquesta llei ha estat inspirada pels principis de la
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directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de maig de 2014,
per la que s’estableix un marc per a la reestructuració i la resolució d’entitats de
crèdit i empreses de serveis d’inversió.
Aquesta llei és la resposta del Principat d’Andorra a determinats events que van
posar de manifest que el sistema financer es troba estretament interconnectat, de
manera que la crisi d’una entitat financera, pot contagiar-se de forma ràpida a les
altres entitats, i a la economia de forma global.
Gran part de l’administració del sistema dissenyat per la llei s’atribueix a l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) com autoritat competent en
matèria de resolució. També, amb la finalitat de finançar les mesures acordades en
aplicació d’aquesta llei, es crea el Fons Andorrà de Resolució d’Entitats Bancàries
(FAREB), entitat sense personalitat jurídica que és gestionada per l’AREB.

31. ACTUACIONS EN MATÈRIA D’OBRA SOCIAL O SIMILAR
El Grup no té obligacions legals ni estatutàries concretes en matèria d’obra social.
No obstant això, el Grup sempre ha mantingut un alt grau d’implicació en tot el
que fa referència al desenvolupament de la societat que constitueix el marc de
la seva activitat, per mitjà del patrocini i subvenció d’actes de caire divers. Durant
l’exercici 2016, el Grup ha mantingut la mateixa línia en aquest àmbit. Així, el Grup
ha col·laborat tant amb estaments públics, com el Govern d’Andorra i diferents
comuns, com amb la societat civil, en diverses accions realitzades en el terreny
cultural, esportiu, de l’educació i de la formació.
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En el marc de l’acord monetari que el 30 de juny del 2011 es va signar entre el
Principat d’Andorra i la Unió Europea i en compliment de la disposició final primera de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris i per
altra banda de l’article 3 del Decret pel qual s’aprovà el Pla general de comptabilitat, de data 23 de juliol del 2008, així com fruit de les obligacions que es deriven
de l’esmentat acord, el Govern d’Andorra, a proposta de l’Institut Nacional Andorrà
de Finances, ha decidit requerir les entitats operatives del sistema financer andorrà i els organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà que elaborin els seus
comptes anuals individuals i consolidats per als exercicis financers que comencin a

partir de l’1 de gener del 2017, de conformitat amb les NIIF-UE adoptades en virtut
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d’aquest Decret de data 28 de desembre de 2016.
Aquest Decret, crea un Comitè Tècnic que té com a objectiu mantenir el marc
comptable aplicable a les entitats operatives del sistema financer andorrà i als
organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà. La funció principal d’aquest Comitè Tècnic és l’anàlisi de les NIIF-UE amb l’objectiu de determinar la necessitat i
conveniència d’incorporar-les, amb els matisos que es requereixin, a l’ordenament
jurídic andorrà. Aquests matisos, en cas de ser necessaris, no contravindran les
NIIF-UE que s’adopten amb l’objectiu d’incloure en les bases de presentació dels
comptes anuals dels subjectes obligats una manifestació de doble compliment
amb les NIIF-UE, en la seva versió adoptada pel Govern d’Andorra.
Així mateix, amb caràcter particular, l’INAF facultarà les entitats que desitgin preservar la conformitat dels seus comptes anuals amb les NIIF-UE perquè apliquin
les normes d’aplicació a la Unió Europea sobre les quals el Govern d’Andorra no
prevegi aprovar un Decret de modificació del marc comptable amb la celeritat
suficient per garantir-ne l’entrada en vigor simultàniament amb la Unió Europea i
el Principat d’Andorra.
En adaptació a l’esmentat Decret, el Grup ha portat a terme un pla de transició a
la nova normativa que inclou, entre d’altres, l’anàlisi de les diferències de criteris
comptables, la selecció de criteris comptables a aplicar en els casos en els que es
permeten tractaments alternatius i l’avaluació de les modificacions en els procediments i sistemes d’informació.
Amb l’objectiu de donar compliment als requisits d’informació comparativa esta-
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blerts per la Norma Internacional d’Informació Financera 1 (NIIF 1), els comptes
anuals consolidats de l’exercici 2017 inclouran informació comparativa de l’exercici
2016 d’acord amb les NIIF-UE.
A data de formulació d’aquests estats financers consolidats, el Grup es troba en
fase d’elaboració de la informació que permeti estimar, amb raonable objectivitat,
en quina mesura el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys de l’exercici
2016 diferiran dels que, en el seu dia, s’elaborin per aplicació dels criteris comptables indicats pel Decret per la seva inclusió, a efectes comparatius, als comptes
anuals corresponents a l’exercici 2017.
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Balanços individuals
dels bancs
MORA BANC GRUP, SA
BALANÇOS DE SITUACIÓ A
31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015
Milers d’euros
ACTIU
Caixa i bancs centrals de l'OCDE
INAF

2016

2015

28.983

22.113

-

-

Intermediaris financers

403.290

689.615

Bancs i entitats de crèdit

401.302

686.615

2.105

3.096

(117)

(96)

Inversions creditícies

362.918

406.383

Préstecs i crèdits a clients

369.396

421.784

2.839

6.716

666

815

Altres intermediaris financers
Fons de provisió per a insolvències (-)

Descoberts en comptes de clients
Cartera d'efectes de clients
Fons de provisió per a insolvències (-)

(9.983)

(22.932)

611.826

608.173

Obligacions i altres títols de renda fixa

518.749

443.173

Fons de provisió per a insolvències (-)

(701)

(550)

Cartera de valors

Participacions en empreses del grup
Fons de fluctuació de valors (-)

77.207

84.820

(31.988)

(7.886)
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20.726

Accions i altres títols de renda variable
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800

800

100.224

92.125

(87.235)

(82.896)

Actius materials

55.764

57.154

Fons d'amortització (-)
Fons de provisió per a depreciació de l'actiu material
Comptes de periodificació

95.216

94.164

(39.100)

(36.819)

(352)

(191)

13.054

12.965

Interessos meritats i no cobrats

9.016

8.667

Despeses pagades per anticipat

4.038

4.298

11.750

15.461

3.466

13.354

131

164

-

12

Altres actius
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medi ambient

Existències
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Altres

Opcions adquirides
Impostos
Total actiu

112

10.029

Fons d'amortització (-)

Operacions en curs
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(1.245)

13.789

Actius immaterials i despeses amortitzables

Actius materials
Presentació

-

7.235

917

918

1.014

1.501.374

1.821.893
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MORA BANC GRUP, SA
BALANÇOS DE SITUACIÓ A
31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015
Milers d’euros
PASSIU
INAF
Creditors
Bancs i entitats de crèdit
Altres intermediaris financers

2016

2015

18.636

15.146

1.205.055

1.531.929

312.350

295.785

6.395

6.506

886.310

1.229.638

-

-

Fons de provisions per a riscos i càrregues

23.263

12.265

Provisions per a pensions i obligacions similars

7.030

7.015

629

428

1.400

-

14.204

4.822

Dipòsits de clients
Deutes representats per títols

Provisions per a operacions de futur
Provisions per a litigis
Altres provisions
Fons per a riscos generals

-

-

Passius subordinats

41.088

52.216

Comptes de periodificació

14.296

13.207

Despeses meritades i no pagades
Ingressos cobrats per anticipat

12.420

12.124

1.876

1.083

20.429

12.462

17.087

7.946
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Capital social
Capital subscrit
Reserves
Reserva legal

3.249

4.492

42.407

42.407

42.407

42.407

130.622

133.417

8.481

8.481

Reserves en garantia

13.839

17.709

Reserves voluntàries

108.302

107.227

Resultats

5.578

8.844

Resultat de l'exercici en curs

19.378

33.844

Dividends a compte (-)
Total passiu

(13.800)

(25.000)

1.501.374

1.821.893
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MORA BANC, SAU
BALANÇOS DE SITUACIÓ A
31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015

Milers d’euros
ACTIU

2016

2015

12.737

3.351

-

-

Intermediaris financers

298.213

251.155

Bancs i entitats de crèdit

298.213

251.155

Inversions creditícies

672.794

666.345

Préstecs i crèdits a clients

677.092

681.351

Caixa i bancs centrals de l'OCDE
INAF

Descoberts en comptes de clients

2.965

1.412

Cartera d'efectes de clients

9.470

7.800

Fons de provisió per a insolvències (-)

(16.733)

(24.218)

Cartera de valors

30.230

49.913

Obligacions i altres títols de renda fixa

21.538

21.538

Participacions en empreses del grup

5.015

23.875

Fons de fluctuació de valors (-)

(133)

-

3.810

4.500

Accions i altres títols de renda variable
Actius immaterials i despeses amortitzables
Actius immaterials i despeses amortitzables
Fons d'amortització (-)
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5

67

67

(64)

(62)

41.882

46.492

60.139

63.705

Fons d'amortització (-)

(6.518)

(5.874)

Fons de provisió per a depreciació de l'actiu material (-)

(11.739)

(11.339)

Comptes de periodificació

2.029

2.344

Interessos meritats i no cobrats

1.980

2.256

Despeses pagades per anticipat

49

88

1.043

120

888

107

Altres actius
Operacions en curs
Impostos
Total actiu

155

13

1.058.931

1.019.725
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MORA BANC, SAU
BALANÇOS DE SITUACIÓ A
31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015

Milers d’euros
PASSIU
INAF
Creditors
Bancs i entitats de crèdit
Dipòsits de clients
Deutes representats per títols
Fons de provisions per a riscos i càrregues
Fons per a riscos generals
Passius subordinats

Societat i
medi ambient
Informació de
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materialitat
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-

506

-

-

-

893

31

30

1.836

1.760

505

308

37

53

1.294

1.399

Capital social

30.060

30.060

Capital subscrit

30.060

30.060

93.257

92.650

Reserva legal

6.012

6.012

Reserves en garantia

9.204

8.671

Reserves voluntàries

78.041

77.967

Resultat de l'exercici en curs
Dividends a compte (-)
Total passiu

Equip humà

881.179

-

720

Resultats

Economia

920.220

Despeses meritades i no pagades

Reserves

L’activitat de
MoraBanc

11.297

-

Impostos
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11.704

11.107

(11.000)

(10.500)
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1.019.725
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4

EQUIP HUMÀ
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Gestió de
persones
A MoraBanc volem ser la millor empresa per als nostres empleats, que són la
clau del nostre èxit. La nostra intenció és ser una entitat de referència en polítiques
internes de responsabilitat social i aconseguir que totes les persones que formen
part del nostre equip humà se sentin compromeses amb la nostra missió i comparteixin la cultura i els valors corporatius de MoraBanc.
L’equip de Gestió de Persones treballa cada dia per assolir aquest objectiu, i ho fa
desenvolupant polítiques i iniciatives centrades en tres eixos principals d’acció:

••Participar en la presa de decisions referents a la gestió de les persones en col·laboració amb l’equip directiu i els responsables de les àrees.

••Aportar solucions tècniques a totes les àrees pel que fa a la selecció, l’avaluació,
la formació, el desenvolupament i l’acompanyament de l’equip.

••Ser a prop dels empleats per assegurar el seu desenvolupament professional,
reconèixer la seva contribució, agrair el seu compromís i treballar junts pel seu
benestar personal.
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Les nostres polítiques de gestió de persones ens permeten comptar amb un equip
professional altament qualificat, implicat en l’entitat i amb la inquietud de progressar. A partir d’eines com el model competencial, el mapa de talent i el pla de reconeixements, gestionem el talent i avaluem el rendiment dels empleats i els diferents
equips, cosa que ens permet adaptar-nos als canvis de l’entorn.

A MoraBanc pensem que donar veu als nostres professionals és fonamental per
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millorar en la gestió de persones i per enfortir les relacions entre els treballadors i
l’organització. El Departament de Gestió de Persones es troba a disposició dels empleats i fomenta una cultura de portes obertes i un canal de comunicació informal i
permanent que permet que els treballadors puguin expressar en qualsevol moment
els seus dubtes, comentaris, suggeriments o sol·licituds. En aquest sentit, impulsem
múltiples iniciatives:

••Seguiment del personal de nova incorporació: El Departament de Gestió de
Persones fa una entrevista entre els seixanta i noranta dies posteriors a la incorporació de cada nou empleat, amb objectiu d’avaluar el grau d’adaptació al lloc
de treball des d’una visió conjunta.

••Avaluació del rendiment basada en el sistema de direcció per objectius i
resultats (DOR): Amb una periodicitat anual, a través d’una entrevista entre cada
empleat i el seu responsable directe es debat conjuntament el rendiment actual,
l’assoliment dels objectius i l’establiment dels objectius individuals per a l’any següent, la projecció interna futura, el desenvolupament professional i la formació.
En l’entrevista es fomenta el diàleg obert i sincer entre les dues parts.

••Entrevistes de potencial: L’objectiu d’aquestes entrevistes realitzades amb cada
empleat és conèixer la idoneïtat del lloc de treball actual i les possibilitats de promoció i/o de canvi. Les entrevistes les realitza el Departament de Gestió de Persones com a mínim una vegada cada dos anys a cada empleat i es tracten temes
com les expectatives, el treball en equip, els canvis, la formació, el lideratge, etc.
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••Management Audit: Programa iniciat el 2014 que implantem cada tres anys,
dona l’oportunitat als empleats d’avaluar els seus responsables directes en cinc
comportaments essencials. Paral·lelament, aquest sistema continu d’avaluació
permet valorar els programes de formació en lideratge, habilitats i coaching.
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L’àrea de Gestió de Persones vetlla perquè cada lloc de treball el cobreixi la persona
més adient, sempre en un marc d’igualtat d’oportunitats.
En el moment que un lloc de treball queda vacant, o en el cas que es creï una
nova posició, prioritzem la promoció interna del personal per cobrir la necessitat, ja
sigui de manera directa o a través de processos de selecció interna oberts a tots els
nostres professionals.
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Aposta per la promoció interna
Per incentivar i motivar el desenvolupament dels equips
de banca comercial, que suposen un 20% del total de la
plantilla, se segueix la política de prioritzar la contractació
de persones internes per a les posicions d’apoderat i
direcció d’oficina, les dues posicions jeràrquiques superiors
en l’estructura de l’oficina. Les vacants es cobreixen amb
promocions internes i les contractacions externes són, en
aquest cas, per cobrir posicions de gestor comercial.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

2016

358

2015

399

2014

368

La plantilla de MoraBanc s’ha reduït en un 10,3% durant el 2016. Aquests canvis en
l’equip humà responen a la nova realitat del mercat. Part d’aquesta adaptació és
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l’inici del procés de prejubilacions voluntàries que aquest any ha suposat la jubilació
de prop de 40 persones. L’equip de banca comercial s’ha reestructurat i està format
per professionals financers, amb destacades habilitats comercials i de gestió del
canvi, dinàmics i de diferents perfils. El nostre objectiu és adaptar les plantilles als
requeriments de cada posició.

Comptem amb
un equip humà
dinàmic, preparat,
i amb destacades
habilitats
comercials i de
gestió del canvi
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NOVES CONTRACTACIONS

2016

Per edat

TAXA DE ROTACIÓ

2016

Per edat

Menors de 30 anys

7

Menors de 30 anys

2,1%

Entre 30 i 50 anys

16

Entre 30 i 50 anys

6,5%

Economia

Majors de 50 anys

3

Majors de 50 anys

14,1%

Equip humà
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Per gènere

Homes

14

Homes

4,1%

Dones

12

Dones

5,9%

Per regió
Andorra

Per regió
20

Andorra

8,9%

Miami

4

Miami

7,0%

Suïssa

2

Suïssa

9,0%

DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA PER PAÍS
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5,8%

Miami

3,9%

Suïssa

3,9%

Luxemburg

89,2%

Andorra

DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA PER GÈNERE

2014
201

2015

44,0%

201

de dones en
plantilla

2016

42,9%

201

de dones en
plantilla

43,6%
de dones en
plantilla

Homes 206

Homes 228

Homes 202

Dones

Dones

Dones

162

171

2016

DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA PER EDAT
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Nombre de
persones

Percentatge

Menors de 30 anys

35

9,8%

Entre 30 i 50 anys

232

64,8%

Majors de 50 anys

91

25,4%

Nombre de
persones

Percentatge de
dones per categoria

DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA PER
CATEGORIA LABORAL I GÈNERE (2016)
Posicions administratives
Posicions tècniques

141

63,1%

106

36,8%

Comandaments

88

23,8%

Directius / alta direcció

23

30,4%
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DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA PER
TIPUS DE CONTRACTE I GÈNERE
Eventual

2014

2015

2016

17

6

7

Homes

6

2

2

Dones

11

4

5

351

393

351

Homes

Indefinit

200

226

200

Dones

151

167

151

El 98% dels nostres
empleats tenen un
contracte indefinit

La majoria dels empleats de MoraBanc tenen contracte indefinit (el 97% de les doInforme
Anual
2016

nes i el 99% dels homes). El 100% dels empleats treballen a jornada completa.
Des de fa més de tretze anys donem l’oportunitat a estudiants perquè facin
pràctiques a la nostra entitat durant l’estiu. Fruit d’aquesta relació, en els darrers
sis anys, sis estudiants han passat a formar part de la plantilla fixa d’empleats i
segueixen desenvolupant la seva carrera professional amb nosaltres. Gràcies a
aquesta iniciativa, d’una banda, contribuïm a enriquir l’experiència professional dels
estudiants i els donem la possibilitat de consolidar els coneixements adquirits i, de
l’altra, detectem i retenim talent en les diferents generacions d’estudiants. L’àrea de
Gestió de Persones entrevista tots els estudiants interessats i els ubica als llocs més
afins al seu perfil per desenvolupar i completar les seves competències.

EQUITAT SALARIAL
A MoraBanc estem compromesos a treballar per l’equitat salarial. Des de l’any
passat, s’ha dut a terme una anàlisi d’equitat interna, per grups professionals, i externa, amb el sector bancari andorrà i espanyol, a partir de la qual hem desenvolupat
una nova política per definir i classificar els llocs de treball, que es publicarà el 2017.
Complementàriament, tenim intenció de definir una nova política de retribució. L’objectiu darrere d’aquestes iniciatives és doble: situar la nostra política salarial en un
percentil respecte a la mitjana del sector que ens ajudi a ser competitius en el mercat i fer un pla d’ajustos salarials per garantir l’equitat interna per grup professional.
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IGUALTAT DE RETRIBUCIÓ
(SALARI BASE DELS HOMES RESPECTE A
LES DONES, PER CATEGORIA LABORAL)

2016

Comitè executiu

1,2

Direcció

1,0

Tècnics

1,0

Auxiliars

0,9

GLOBAL DE MORABANC

1,0

Informe
Anual
2016

Seguretat i salut
en el treball
El compromís de MoraBanc amb els seus empleats integra de forma intrínseca garantir la seguretat en el treball. Donem compliment a la Llei 34/2008, de 18 desembre, de seguretat i salut en el treball, que estableix les obligacions i els criteris que
cal implementar per part de l’empresa i dels treballadors en relació amb aquesta
qüestió.
Un servei de prevenció extern analitza les condicions de cada lloc de treball i identifica i avalua els riscos existents. Arran d’aquest treball, disposem d’un catàleg de
cada lloc de treball, amb la descripció, el nombre de treballadors, els riscos detectats, l’estimació de les causes, les mesures correctores i les mesures preventives del
risc, així com un Manual de prevenció, tots dos a disposició del personal. També
facilitem informació i impartim formació específica a tota la plantilla. Així mateix,
oferim als empleats la possibilitat de sotmetre’s a revisions mèdiques si ho desitgen,
una mesura àmpliament acceptada entre el personal.
Durant el 2016 no hi ha hagut cap lesió, accident laboral, víctima o malaltia
professional en el conjunt de treballadors de MoraBanc. En aquest sentit, la taxa
de dies perduts ha estat del 0%.
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TAXA D’ABSENTISME*

2014

Homes
Dones
* Les dades únicament fan referència a Andorra.

2015

2016

6,9%

7,2%

7,9%

8,4%

8,6%

9,1%
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Capacitació
i educació
A MoraBanc donem especial importància als programes de formació que contribueixen a millorar contínuament les capacitats, habilitats i competències dels
empleats. Apostem pel creixement professional i personal de totes les persones
que treballen amb nosaltres.
Amb l’objectiu d’incrementar el dinamisme i l’adaptabilitat a la realitat canviant,
anualment elaborem un Pla de formació que té en compte necessitats de diferents
àmbits:

••Entrenament de competències
••Idiomes
••Informàtica / sistemes de gestió
••Formació financera
••Habilitats directives
••Processos interns
••Eficiència
El Pla de formació de MoraBanc se centra principalment en la formació financera:
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••Formació reglada (universitària, doctorats, màsters i postgraus):
- Conjuntament amb la Universitat Pompeu Fabra i la Barcelona School of Management, organitzem un programa universitari amb títol oficial de Diplomatura
en Negoci Bancari. Més de 95 empleats han finalitzat aquesta diplomatura.
- Atorguem beques als treballadors que cursen estudis universitaris relacionats amb
l’activitat laboral, assumint el 100% del cost de la matrícula i els llibres de text.
- Oferim beques de 2.000 € als nostres professionals que volen cursar un doctorat.
- En el cas dels màsters, oferim ajudes de forma discrecional segons la titulació i
la relació amb l’activitat laboral. En l’actualitat hem becat més de 27 màsters.
- Assumim el 100% del cost dels postgraus organitzats i impartits per la Universitat d’Andorra en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra. En aquests
moments hi ha 25 persones que han cursat Direcció Bancària; 4, Fiscalitat Andorrana, i 3, Dret Andorrà.

Apostem pel
creixement
professional i
personal de totes
les persones
que treballen amb
nosaltres

••Certificacions financeres:
Informe
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Avalen els coneixements tècnics, la seva aplicació pràctica i la manera en què es
posen a disposició tant dels clients interns com externs. A MoraBanc facilitem que
els nostres treballadors obtinguin certificacions financeres (EFA, CEFA, CAIA i CFA).
En l’actualitat 93 persones, un 26% de la plantilla, disposen d’alguna d’aquestes
certificacions financeres.
Paral·lelament al Pla de formació, a MoraBanc hem definit cinc itineraris de formació
que acompanyin els empleats en el marc del seu desenvolupament professional.
Els itineraris s’agrupen en dues grans àrees:

Itineraris adreçats als empleats de les àrees de negoci
Posen el focus a potenciar les habilitats i els coneixements específics per a les àrees
de negoci de l’organització:

••Banca comercial. El 2016 la formació en aquesta àrea s’ha centrat en la millora de
la satisfacció dels clients i la fidelització i en tècniques comercials.

••Banca privada. S’ha continuat impulsant la formació en certificacions financeres.
••Gestió d’actius. Hem promogut l’assistència en debats i fòrums d’Asset Management i noves tendències en la gestió d’inversions.

Itineraris adreçats als empleats en general
Tenen com a objectiu desenvolupar les competències generals dels empleats.

Declaració
dels presidents
Presentació
del conseller
delegat

••Model de lideratge de MoraBanc
••Competències i habilitats professionals
El conjunt d’accions formatives que integren aquestes àrees pretén treballar en paral·lel els coneixements i les competències que permetin als empleats progressar en
la seva àrea o especialitat i desenvolupar el seu treball correctament.
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MITJANA D’HORES DE FORMACIÓ*
(HORES/PERSONA)

2014

Homes
Dones

2015

2016

39,6

48,4

39,1

37,6

48,8

39,1

* Les dades únicament fan referència a Andorra.

L’efectivitat de la formació realitzada s’avalua tenint en compte l’opinió de l’alumne
i en el marc de les entrevistes de rendiment basades en el sistema de direcció per
objectius i resultats. L’objectiu és determinar el nivell d’aprofitament, el compliment
dels objectius i expectatives i el grau de cobertura de les necessitats de formació.
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Beneficis socials
per als empleats
La compensació que perceben els empleats de Mo-

••Subvenció d’activitats esportives dels empleats,

raBanc està integrada per la remuneració (salari fix i

tant econòmica com en material i temps per a la

variable), el programa de reconeixements, la inversió

preparació.

en formació i els beneficis socials.

••Permisos per dedicar temps a la participació ciutadana i l’ajuda social en l’àmbit personal.

El pla de beneficis socials de MoraBanc conté una
àmplia i variada proposta d’avantatges econòmics
o en serveis que posem a disposició dels nostres treballadors amb l’objectiu d’oferir-los estalvis en costos i

••Disposició d’entrades gratuïtes per a esdeveniments
que organitza o patrocina MoraBanc.

••Tarda lliure el dia de l’aniversari, obsequi personalitzat i felicitació.

serveis amb valor afegit.
Alguns dels beneficis que oferim estan destinats a
Els beneficis socials es poden dividir en cinc grups:

millorar la conciliació de la vida familiar i laboral:

••Avantatges en productes bancaris: plans d’estalvi,

••Acords amb empreses per oferir serveis que facin la

accés a préstecs socials, etc.

••Ajudes econòmiques directes: ajuda escolar, premi
nupcial, complement familiar, etc.

••Descomptes, serveis i avantatges comercials: portal
de vendes, portal de compres.
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receptes mèdiques a domicili, que facilita aquesta
gestió, tenint en compte els horaris laborals i comercials.

••Horari flexible (hora d’entrada, de dinar i de sortida).
••Jornada flexible després de la incorporació del
permís de maternitat: durant la primera setmana
es facilita a la mare la incorporació progressiva al

ductes i serveis per a la salut i subvenció d’activitats

lloc de treball, ampliant la jornada de les 4 a les

esportives.

7 hores. Si ha decidit no acumular el permís de
lactància, aquesta flexibilitat s’allarga durant els

Destaquem alguns dels beneficis que oferim als nos-

mesos corresponents. Si ha decidit acumular-la,

tres treballadors:

el permís suposa 22 dies hàbils complementaris al
permís de maternitat.
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vida més fàcil als empleats. Per exemple, servei de

••Festa de Reis per als fills dels empleats, amb animació i regals.

••Premis i regals d’antiguitat, com a mostra d’agraïment i reconeixement a la dedicació i l’esforç.

••Ajudes a la formació (es comenta més extensament
a l’apartat de formació).

••Beques per a la formació dels fills.
••Programa de compres, establint acords amb empreses del país.
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5

SOCIETAT I
MEDI AMBIENT
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Accions a favor
de la comunitat
A MoraBanc estem fortament implicats a millorar i contribuir en el progrés de la comunitat andorrana, i aquest compromís és un dels vectors que regeixen l’estratègia
corporativa. A partir de diverses iniciatives de caràcter social enfortim el vincle amb
el territori i les persones que hi viuen.
Les accions que desenvolupem a favor de la comunitat s’estructuren en quatre àmbits principals: societat, cultura, esports i solidaritat. Aquest any hi hem destinat
un 3,6% del benefici de l’entitat, un 1,3% més que l’any passat. Procurem que tots
els projectes en els quals ens involucrem aportin valor al país i prioritzem les propostes que tenen un vessant social.
Un any més hem donat continuïtat a les iniciatives que hem impulsat fins ara, amb
objectiu de seguir promovent-les durant el 2017.

DISTRIBUCIÓ DE LES ACCIONS A FAVOR DE LA COMUNITAT
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9,0%

Societat

40%

Cultura

42%

Esports

9,0%

Solidaritat
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SOCIETAT
En l’àmbit social organitzem conferències gratuïtes de diferents temàtiques dirigides a la societat en general, siguin o no clients de l’entitat.
Destaquem la conferència que hem organitzat conjuntament amb Advance Medical
sota el títol La immunoteràpia. El nou horitzó en el tractament del càncer, impartida
pel doctor Joaquim Bellmunt, un investigador mèdic de primera línia internacional, i
que ha tingut una assistència d’unes 500 persones. Bellmunt és un dels oncòlegs
més cèlebres del món per les seves aportacions en el tractament del càncer de bu-

feta. Enguany ha agafat el relleu d’altres conferenciants de renom que han particiInforme
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pat en les edicions dels darrers anys.
Aquest any vam organitzar una conferència sobre fiscalitat, en concret sobre l’impost
de l’IRPF, a la qual van assistir més de 100 persones, i les places es van exhaurir
dies abans. La xerrada, promoguda pel departament de residents internacionals de
MoraBanc, va ser a càrrec del soci del bufet Garrigues Albert Collado, el secretari
del Consell d’Administració de MoraBanc, Marc Vilallonga, i Julio García, expert en
fiscalitat internacional i membre del gabinet jurídic de MoraBanc.
Hem continuat donant suport al sector del comerç mitjançant programes i accions
especials destinats als comerços en dies de màxima afluència. A més, MoraBanc
s’ha afiliat a l’Associació de Comerciants de l’Avinguda Carlemany i Travesseres amb
objectiu de seguir desenvolupant accions per promocionar l’activitat comercial de
Vivand i el sector en general.
Al llarg de l’any MoraBanc també ha donat suport a diverses entitats i empreses

Donem suport al
sector del comerç i
del turisme, motors
econòmics del país.

del territori, amb la cessió de la sala d’actes de l’entitat i la difusió de les diferents
iniciatives que s’hi porten a terme.
Per segon any consecutiu, MoraBanc ha donat suport a projectes del programa
d’acceleració de startups amb impacte social B-Ready, de la Fundació Ship2B.
Seguint el nostre compromís amb el desenvolupament sostenible d’Andorra, hem
valorat que aquests projectes, a més de ser innovadors, tinguin un valor social i un
component de país.
En aquesta edició, el programa B-Ready ha rebut més de 300 candidatures, de
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les quals, finalment, se’n van seleccionar dues per participar en el programa:
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••Parfumsnet: projecte de creació de perfums personalitzats d’alta qualitat mitjançant
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una prova de preferències olfactives i eines d’intel·ligència artificial per internet.
desenvolupament a través del pagament de microcrèdits gestionats amb el mòbil.
B-Ready inclou formació i mentoria amb experts de primer nivell per definir cada
estratègia de creixement, amb especial èmfasi en els plans comercials i financers.
Aquest any, a més de donar suport als projectes, MoraBanc també hi col·labora
aportant com a mentor del programa el director d’Empreses del banc, per oferir la
seva experiència i visió als emprenedors del programa. Ship2B també compta amb
aliances estratègiques per afavorir el creixement i l’expansió dels projectes, així
com l’accés a diferents fonts de finançament.
Hem estat el patrocinador principal dels espectacles Scalada del Cirque du Soleil
a Andorra durant el mes de juliol. Donem suport a aquest projecte impulsat per
Andorra Turisme, un projecte important per al país i que ha esdevingut una de les
principals apostes per atreure visitants durant la temporada d’estiu.

Amb la voluntat
d’impulsar
l’emprenedoria
social a Andorra,
donem suport a
dos projectes del
programa B-ready
de Ship2B

CULTURA
Informe
Anual
2016

L’organització i el patrocini de la Temporada de Música i Dansa d’Andorra la
Vella MoraBanc és, sens dubte, l’aportació més rellevant de MoraBanc en l’àmbit
cultural. Des de fa més de 20 anys donem suport a aquest esdeveniment, que ofereix espectacles de música i dansa amb la qualitat com a segell distintiu.
El cartell del 2016 ha consolidat l’esdeveniment com el cicle cultural més important
d’Andorra, amb cinc actuacions de primer ordre. Destaquen les actuacions d’Earth,
Wind & Fire, la Compañía Antonio Gades o l’Orquestra de Cadaqués. L’aforament
total d’aquesta edició ha estat de 3.281 persones.
Hem participat a la Nit Literària organitzada pel Cercle de les Arts i les Lletres d’An-

Un any més hem
organitzat
i patrocinat
l’esdeveniment
cultural més
important del país:
la Temporada de
Música i Dansa
d’Andorra la Vella
MoraBanc

dorra amb la dotació de dos premis i l’edició dels llibres guanyadors. El premi Sant
Carles Borromeu de Contes i Narracions MoraBanc ha estat per a l’obra Honor de

poble a poble, de l’escriptor Jordi Romeu Carol, i el premi de Divulgació Científica, ha
estat per a l’obra Andorra davant del canvi climàtic: perspectiva història i reptes, de
l’autor Alan Ward.
Cedim gratuïtament el nostre sistema de venda d’entrades per internet a entitats i
associacions culturals del país que produeixen i organitzen actes culturals.
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Apostem per la
preservació del
patrimoni cultural
universal amb
el projecte de
rehabilitació i
restauració de la
Casa Vicens, a
Barcelona.

Durant aquest any MoraBanc ha estat desenvolupant el projecte de rehabilitació
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i restauració de la Casa Vicens, catalogada com a Patrimoni Mundial per la Unesco i primera casa que va fer Antoni Gaudí, que MoraBanc va adquirir amb la intenció
d’obrir-la al públic el 2017 com a museu. El projecte és una aposta de MoraBanc per
la preservació del patrimoni cultural universal i la inversió en una ciutat de referència com Barcelona, amb la sensibilitat que requereix aquesta aposta per la cultura i
la recuperació del patrimoni mundial.

ESPORTS
Compromís amb la neu. MoraBanc fa costat a un dels principals motors econòmics i socials d’Andorra. 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 i a
la Federació Andorrana de Muntanyisme, i aquest any també hem renovat la nostra
aliança amb Grandvalira per quatre temporades més.
Seguim apostant pel nostre equip de bàsquet, el MoraBanc Andorra, que juga a
la lliga ACB des de fa tres anys. També fem costat a l’esport de base patrocinant
l’equip Júnior MoraBanc Andorra. A més, disposem d’una targeta per als nostres
clients, la Visa MoraBanc Bàsquet, amb avantatges i serveis exclusius per als seguidors d’aquest equip.
Un any més hem donat suport a la Cursa de la Dona a Andorra, col·laborant amb
l’Associació de Dones d’Andorra i donant suport a la seva causa: la lluita contra el
càncer de mama. Enguany hi han participat gairebé 1.000 persones.
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El patrocini de
MoraBanc està
marcat per la passió
per la muntanya i el
talent d’Andorra.

SOLIDARITAT
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L’any 2010 vam crear les targetes solidàries MoraBanc com una iniciativa a través
de la qual volem contribuir a la justícia social i amb la qual pretenem fomentar la
solidaritat dels nostres clients. Durant el 2016 hem continuat promovent les targetes
solidàries i hem seguit gaudint de la creixent participació dels clients, que donen
suport a les organitzacions humanitàries amb les seves aportacions.
Qualsevol client pot participar convertint la seva targeta en solidària. Per cada
compra efectuada amb la targeta, es fan donacions o una aportació que arrodoneix
l’import de la compra al dècim o a l’euro superior. Complementàriament, MoraBanc
hi aporta la mateixa quantitat, doblant les aportacions i els arrodoniments de les
compres. En total, aquest any el banc ha aportat 76.913 euros al projecte.
Els destinataris de les donacions són entitats d’Andorra que treballen amb finalitats
d’acció social, 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 13 entitats:

••Unicef
••Càritas
••Aina
••Intermón-Oxfam
••Infants del Món

••Escola Especialitzada

••Fundació Privada

Nostra Senyora de Meritxell

••CAI – La Gavernera
••IBO Àfrica
••Mans Unides

Clara Rabassa

••Bomosa
••Cooperand amb
Llatinoamèrica

••Carisma

Gràcies a aquesta iniciativa, pionera al país, hem recaptat 153.826 € durant el 2016,
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que s’han destinat a les 13 ONG. És la recaptació més alta en els sis anys de vida
del projecte, que en total ja ha recaptat més de 700.000 €.
TARGETES SOLIDÀRIES

2014

2015

2016

131.902€

141.838€

153.826€
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MoraBanc ha col·laborat amb la Fundació Privada Clara Rabassa amb el lliurament
d’una nova furgoneta amb l’objectiu de millorar la mobilitat dels seus residents,
oferint un servei més ràpid i eficaç.
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Aquest 2016 hem donat continuïtat a la iniciativa solidària de recollida d’aliments i
bosses de roba, proposada pels propis empleats de l’entitat.
També hem donat suport a la campanya de recollida de joguines en favor de
Càritas que impulsa Ràdio i Televisió d’Andorra per aconseguir que cap infant es
quedi sense joguines durant les festes de Nadal.

Amb les targetes
solidàries hem
recaptat 153.826€
durant el 2016 que
s’han repartit entre
13 ONG del país.

Medi ambient
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La preservació del medi ambient i de l’entorn natural, valor
innegable d’Andorra, és una qüestió que forma part de la nostra cultura corporativa des dels inicis de l’activitat. A MoraBanc
tenim una especial sensibilitat per aquest tema i, a través de la
nostra política ambiental, adquirim els compromisos següents:

••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 continuada i un desenvolupament sostenible, tant
en el consum de recursos naturals com en la generació de
residus i emissions.

MoraBanc, la
primera entitat
bancària andorrana
certificada per la
ISO 14001

••Col·laborar amb l’Administració pública i els grups d’opinió
per 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, clients i qualsevol altra
part interessada.
Amb l’objectiu d’assegurar el compliment dels compromisos
subscrits en la política ambiental, l’any 2000 vam implantar
un sistema de gestió ambiental certificat per la norma ISO
14001, i vam ser la primera entitat andorrana i la segona eu-
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ropea a obtenir aquesta certificació, que hem seguit renovant
periòdicament. El sistema de gestió ambiental comprèn totes
les activitats, productes i serveis de MoraBanc que interactuen
o poden interactuar amb el medi ambient en qualsevol de les
nostres instal·lacions.
Des de l’entitat tenim intenció de donar continuïtat a les
iniciatives que portem a terme des de fa anys en matèria am-
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••Reduir el consum de paper i electricitat realitzant accions
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de sensibilització per als empleats.

••Incrementar el percentatge de proveïdors que incorporen
bones pràctiques ambientals.

••Implicar els clients a través d’accions de sensibilització vinculades a comptes amb correu.
Les dades ambientals publicades en l’informe fan referència
a les instal·lacions d’Andorra, i en alguns casos incorporen
dades de Suïssa i Miami.

MATERIALS
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Els principals materials que utilitzem per al desenvolupament de la nostra activitat
són paper i tòner i plàstic en les targetes bancàries. El 100% del paper utilitzat a les
oficines i als diferents departaments és d’origen reciclat.

MATERIALS
Consum de paper

CONSUMS

UNITAT

2014

2015

2016

Propi

22.813

19.388

17.370

kg

Publicitari

8.059

11.107

6.483

kg

713

1.113

886

unitats

7.654

15.586

8.346

unitats

Consum de tòners
Consum de plàstic per a les targetes bancàries

Hem continuat impulsant la iniciativa de reducció del gramatge en el paper propi, i enguany hem promogut moltes campanyes digitals, accions que han resultat
en una reducció del 21,8% en el consum de paper durant aquest any. També hem
reduït el consum de tòner i el consum de plàstic per a les targetes bancàries.
Com a objectiu per al 2017, tots els llistats que s’imprimeixen diàriament es faran
únicament en format digital.
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ENERGIA
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 dels
desplaçaments.
Només tres dels nostres centres utilitzen gasoil com a font de climatització. El
consum de gasoil s’ha incrementat un 19,8%, a causa de la compra de gasoil per
utilitzar-lo el 2017 i el 2018.
La resta de centres utilitzen íntegrament l’electricitat com a única font d’energia per
al funcionament de les instal·lacions. El consum d’electricitat ha disminuït un 6,8%
respecte al 2015 fruit de les millores contínues que implantem per incrementar la
nostra eficiència energètica.
Durant aquest any hem seguit regulant els horaris en el sistema de climatització i
hem canviat la il·luminació substituint els fluorescents per bombetes LED. També
hem canviat seixanta-vuit pantalles a LED a la tercera planta de serveis centrals i
als despatxos del magatzem.

Hem reduït un 6,8%
el nostre consum
elèctric

Globalment, el consum energètic total de MoraBanc ha disminuït un 2,6% respecte
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a l’any anterior.
CONSUMS*

Consum de gasoil
a les oficines**

Consum d’electricitat
a les oficines

Consum del web i
la banca electrònica***

2016

1.968,6GJ

9.413,2 GJ

6,3 GJ

2015

1.642,4 GJ

10.039,5 GJ

6,3 GJ

1.671,4 GJ

10,122,2 GJ

6,3 GJ

2014
*

Les dades no tenen en compte els caixers automàtics i les tanques publicitàries propietat de MoraBanc, ja que no es disposa d’aquesta informació.
Per obtenir els consums associats a l’oficina de Miami s’ha fet una estimació a partir de la superfície i el nombre de treballadors de l’edifici.
Aquest consum considera el règim de funcionament del servidor del web i de la banca electrònica (24 hores, 365 dies a l’any).

**

***

EVOLUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC TOTAL (en GJ)

11.900
11.700
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11.300
2014

11.799,9 GJ

2016

2015

11.688,2 GJ

11.387,8 GJ

En el càlcul del nostre consum energètic també fem una estimació del consum
elèctric associat a la distribució des del servidor fins als usuaris, així com del consum
dels ordinadors dels usuaris, tenint en compte el nombre de visites al web-banca
electrònica, que l’any 2016 ha estat d’1.268.503.
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2015

70,02 GJ
47,7 GJ

EMISSIONS
Informe
Anual
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Durant el 2016 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 GEH segons el marc de referència de la ISO 14064:1-2012
i The Greenhouse Gas Protocol, a Corporate Accounting and Reporting Standard,
desenvolupat pel World Bussiness Council for Sustainable Development.
La nostra petjada de carboni vinculada a l’activitat de les oficines d’Andorra el 2016
ha estat de 844,75 tones de CO2.

ÀMBIT

FONTS D’EMISSIÓ

T CO2

Abast 1

Consum de gasoil a les oficines

10,04

Consum de benzina de la flota de vehicles MoraBanc

13,52

Consum de gasoil dels edificis (oficines) de MoraBanc

140,13

Total d’emissions d’abast 1

Abast 2

Consum d’electricitat
Consum del web i la banca electrònica
Total d’emissions d’abast 2

Abast 3
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527,03
0,35
527,39

Consum de paper propi

33,05

Consum de paper de material publicitari

10,39

Consum de tòners

0,68

Consum de targetes bancàries

0,10

Consum de combustible del servei missatgeria de MoraBanc

21,72

Consum de combustible de vehicles propis del personal de MoraBanc

5,94

Consum usuari - web i banca electrònica
Presentació de
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163,70

3,96

Desplaçaments en avió del personal de MoraBanc

109,40

Desplaçaments en tren del personal de MoraBanc

3,29

Pernoctacions

2,23

Residus de paper que van a l’abocador
Residus de paper que van a reciclatge
Tractament d’aigua

0
1,88
0,99

Total d’emissions d’abast 3

193,65

TOTAL D’EMISSIONS

884,75

Els nivells
d’emissions s’han
mantingut similars
a l’any anterior

A continuació, presentem la representació gràfica de la distribució de les emissions de la
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petjada de carboni per les diferents fonts previstes durant l’any 2016. Com es pot observar, les emissions vinculades al consum d’electricitat, el consum de la flota pròpia i als
desplaçaments corporatius representen el 91% de les emissions de l’entitat bancària.

EMISSIONS DE GEH A ANDORRA (% t CO2) per límit operacional (2016)

60%

Consum d’electricitat

17%

Consum de la flota pròpia

14%

Desplaçaments corporatius

5%

Consum de paper, tòners i targetes

3%

Consum de combustible del servei de missatgeria

1%

Consum de gasoil als edificis

0,45%

Consum usuari-web i banca electrònica

0,21%

Gestió de residus de paper

0,11%

Tractament d’aigua

EVOLUCIÓ DE LES EMISSIONS DE GEH A MORABANC (t CO2 eq.)

1.200
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El 2016, les emissions de GEH de MoraBanc a Andorra s’han incrementat en 40,3 t
CO2eq respecte a l’any anterior, xifra que representa un lleuger augment del 4,8%
respecte al 2015. Si fem l’anàlisi a partir dels diferents abastos per als quals fem el
càlcul d’emissions (abast 1, abast 2 i abast 3)1 , s’observen les tendències següents:

••En l’àmbit de l’abast 1, observem un augment de 16,3 t CO eq a causa del con2
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sum de gasoil als edificis i, en menor proporció, del consum de la flota pròpia de
vehicles de benzina.
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••En l’abast 2, s’observa un increment de 109,3 t CO eq, derivat del consum
2

d’energia elèctrica de les oficines de MoraBanc a Andorra. A l’hora de calcular les
emissions vinculades a l’energia elèctrica s’ha tingut en compte la procedència de
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l’electricitat, que en el cas d’Andorra prové d’Andorra, França i Espanya.
1
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Abast 1. Emissions directes de fonts pròpies de l’organització (gasoil oficines i consum flota de vehicles).
Abast 2. Emissions indirectes (consum elèctric). Abast 3. Altres emissions indirectes (consum de materials,
desplaçaments (comercials i in itinere), gestió de residus i tractament de l’aigua)

••A l’abast 3, seguint la tendència del 2015, hi ha hagut una reducció d’emissions
Informe
Anual
2016

de 85,2 t CO2eq. Aquesta reducció ha estat gràcies a la disminució tant del consum
de materials com dels desplaçaments del treballadors (comercials i in itinere), així
com per la reducció de la generació de residus de paper.
L’anàlisi de l’evolució de les emissions de MoraBanc des de l’any 2009, data en què
es va començar a fer el càlcul, mostra que les emissions del 2016 continuen per sota
dels nivells màxims d’emissions de GEH que es van donar durant l’any 2013.
La taula que es presenta a continuació mostra les dades relatives d’emissions de
GEH tenint en compte l’activitat de MoraBanc:

MORABANC ANDORRA

t CO2/m2

t CO2/treballador

t CO2/milers €

2009

0,048

2,285

0,128

2010

0,047

2,194

0,127

2011

0,048

2,064

0,136

2012

0,051

2,213

0,140

2013

0,066

2,712

0,175

2014

0,059

2,282

0,144

2015

0,048

1,789

0,119

2016

0,050

2,273

0,127

Percentatge de
variació 2009-2016

4,17%

-0,53%

-0,78%

Percentatge de
variació 2015-2016

4,17%

27,05%

6,72%
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Els indicadors per la petjada de carboni de MoraBanc a Andorra són les emissions
associades a la superfície, a la plantilla i a la facturació durant el període 20092016. En aquest període de temps, les emissions per superfície han augmentat un
4,17%; en canvi, les emissions per plantilla i per facturació han disminuït un 0,53% i
un 0,78%, respectivament. No obstant això, l’evolució 2015-2016 es caracteritza per
un petit augment de les emissions de 0,002 t CO2eq/m2 (4,17%), 0,484 t CO2eq/treba-
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llador (27,05%) i 0,008 t CO2eq/milers € (6,72%).
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això, l’any 2017 ens proposem una sèrie d’objectius, entre els quals destaquem:

••Continuar reduint els desplaçaments corporatius mitjançant videoconferències
i trucades per telèfon, ja que era un propòsit del 2016 i els resultats són molt
favorables.

••Accions de comunicació de bones pràctiques ambientals per als empleats.
••Millores en l’estalvi energètic i les bones pràctiques energètiques dels edificis (oficines) per intentar disminuir el consum d’energia elèctrica i el consum de gasoil de
les oficines.

PRODUCTES I SERVEIS
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A MoraBanc no només volem actuar d’una manera ambientalment responsable en
el marc de la nostra activitat, sinó que també volem traslladar aquesta inquietud a
la resta de la població per contribuir conjuntament a preservar l’entorn. En aquest
sentit, hem desenvolupat una sèrie de productes i serveis que tenen per objectiu
fomentar les pràctiques respectuoses amb el medi ambient en el conjunt de la
societat andorrana, ja que donen facilitats per a l’execució de projectes vinculats en
aquest àmbit.
El 2016 el Govern d’Andorra va posar en marxa el Pla Engega 2016 amb la voluntat
d’incentivar l’ús de turismes, motocicletes i vehicles comercials propulsats amb combustibles no contaminants, elèctrics o híbrids endollables. A MoraBanc vam posar
a disposició un préstec a un interès molt baix per als clients que tinguin interès a
comprar un vehicle elèctric o híbrid endollable de menys de tres anys d’antiguitat: el
Préstec Eco-Cotxe.

Declaració
dels presidents
Presentació
del conseller
delegat
Presentació de
l’informe de
sostenibilitat
Resum
del 2016
Presentació
L’activitat de
MoraBanc
Economia
Equip humà
Societat i
medi ambient
Informació de
la memòria i
materialitat
Índex de
continguts
de GRI

138

MoraBanc posa
a disposició
productes i serveis
que permeten als
nostres clients
participar i
contribuir en el
desenvolupament
sostenible
d’Andorra.
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Informació de la
memòria i materialitat
La responsabilitat social forma part de la nostra manera de fer empresa i publiquem
informació sobre aquest aspecte en els nostres informes anuals. Aquest és el segon
any que elaborem l’informe seguint les recomanacions de l’estàndard internacional
de la Global Reporting Initiative (GRI), la Guia per a l’elaboració de memòries de
sostenibilitat versió G4, segons l’opció de “conformitat essencial” i sense verificació
externa. Aquest informe comprèn el període entre l’1 de gener i el 31 de desembre
del 2016, atès que presentem publicacions amb una periodicitat anual.
Per a qualsevol dubte que pugui sorgir en relació amb aquest informe posem a
disposició del públic l’adreça electrònica qualitat@morabanc.ad.
Atès que el context de sostenibilitat de MoraBanc no ha variat, enguany hem tingut
en compte els resultats de l’anàlisi de materialitat feta el 2015. Aquesta anàlisi ens va
permetre identificar els temes de sostenibilitat rellevants per a la nostra organització,
que es recull en aquest informe.
A continuació expliquem el procés que s’ha seguit en l’anàlisi de materialitat:
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••Identificació dels aspectes potencialment rellevants. Es va fer a partir de
l’anàlisi de la Guia G4 de la GRI i el suplement sectorial de Serveis Financers.

••Priorització interna i externa d’aquests aspectes. Per a la priorització interna
es va enviar un qüestionari als diferents membres de l’equip directiu de MoraBanc
(comitè executiu, direcció de serveis centrals i direcció d’oficines) sol·licitant la
valoració del grau d’importància de cada aspecte tenint en compte els impactes
positius i negatius en la sostenibilitat ambiental, social i econòmica de l’entitat,
i la coherència amb la visió i la orientació que pren MoraBanc. En la priorització
externa, inicialment es va portar a terme un procés de reflexió interna a fi d’identificar els grups d’interès de MoraBanc i prioritzar-los en funció del seu impacte i
influència presents i futurs. Posteriorment, es va organitzar una sessió de participació amb representants dels grups d’interès més rellevants per a l’organització,
amb l’objectiu de determinar quins aspectes de sostenibilitat consideren més
importants de MoraBanc. Els resultats de les dues prioritzacions es van creuar en
una matriu per determinar quins aspectes es consideraven materials i s’incorporaven a l’informe de sostenibilitat. Es van considerar materials tots aquells aspectes
que tenien una importància mitjana i/o alta, tant internament com externament.

Declaració
dels presidents
Presentació
del conseller
delegat

L’activitat de
MoraBanc
Economia

Desenvolupament econòmic

Comunitats locals

Ocupació

matèria de drets humans

Diversitat i igualtat d’oportunitats

Vincles i aliances amb entitats del

Igualtat de retribució entre homes

territori

i dones

Educació financera

Lluita contra la corrupció

Atenció al client

Comportament ètic i responsable

Inclusió d’aspectes socials i

Prevenció del blanqueig de fons i

ambientals en l’estratègia

finançament del terrorisme.

Pràctiques laborals

Emissions

Relacions empresa / treballadors

Transport

Productes i serveis

Seguretat i salut laboral

Avaluació ambiental dels

Formació i educació

Conciliació familiar i laboral

proveïdors

Pràctiques de competència

Compliment normatiu

Avaluació de les pràctiques

deslleial

Etiquetatge de productes i serveis

laborals dels proveïdors

Seguretat i salut dels clients

Privacitat dels clients

Inversió

Transparència informativa als

Innovació en productes i serveis

Política pública

mercats i els clients

Catàleg de productes
Compliment normatiu
Auditoria
Gestió del risc
Internacionalització
Aigua
Mecanismes de reclamació
ambiental
Baixa

Presentació

No-discriminació

Avaluació dels proveïdors en

pràctica bancària

Presentació de
l’informe de
sostenibilitat
Resum
del 2016

General

Qualitat i excel·lència en la

Mitjana

Rellevància per als grups d’interès

Alta
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MATRIU DE MATERIALITAT
DE MORABANC 2016

Mecanismes de reclamació sobre
pràctiques laborals
Pràctiques de seguretat
Avaluació

Presència en el mercat
Conseqüències econòmiques
indirectes
Materials
Energia
Abocaments i residus
Llibertat d’associació i convenis
col·lectius

Compliment normatiu

Activisme accionarial
Diversificació del negoci
Baixa

Mitjana

Equip humà

Alta

Rellevància

Societat i
medi ambient
Informació de
la memòria i
materialitat
Índex de
continguts
de GRI
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Economia
Medi ambient

Pràctiques laborals
Drets humans

Societat
Responsabilitat
de producte

Govern corporatiu
Estratègia de negoci

••Validació. Els resultats es van presentar a la direcció de MoraBanc perquè en vaInforme
Anual
2016

lorés la coherència en relació amb el desenvolupament sostenible de l’entitat. Els
aspectes identificats es van validar i es van afegir una sèrie d’aspectes i assumptes al llistat, atès que es va considerar que també era important incorporar-los a
l’informe de sostenibilitat:

••Entitats del territori de les quals formen part
••Educació financera
••Atenció al client
••Inclusió d’aspectes socials i ambientals a l’estratègia
••Materials
••Energia
El 2016, prèviament a l’inici de l’elaboració de l’informe, hem dut a terme la revisió
dels resultats de l’anàlisi de materialitat. Aquesta fase consisteix en la revisió dels
aspectes que es van considerar materials en el període anterior, tenint en compte les
observacions dels nostres grups d’interès i a fi de comprovar que els continguts definits proporcionen una imatge raonable de la repercussió i l’acompliment en matèria
de sostenibilitat de MoraBanc.
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Índex de
continguts de GRI
Aquesta memòria ha estat elaborada seguint els criteris de la Guia G4 de la Global
Reporting Initiative per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat, amb una opció

De conformitat – essencial.

CONTINGUTS BÀSICS GENERALS

INDICADOR

DESCRIPCIÓ

PÀGINA O RESPOSTA DIRECTA

OMISSIONS

Estratègia i anàlisi
G4-1

Declaració del màxim
responsable de l’organització

5-8

Perfil de l’organització

Declaració
dels presidents

G4-3

Nom de l’organització

9

G4-4

Principals marques, productes
i serveis

30-32

G4-5

Localització de la seu central

20-21
La seu central està ubicada a l’av. Meritxell, 96, d’Andorra la Vella

G4-6

Nombre de països on opera
l’organització

10, 20-21

G4-7

Naturalesa del règim de
propietat i la seva forma
jurídica

13

G4-8

Mercats servits

20
Des dels diferents territoris on estem implantats, oferim productes i
serveis de banca comercial (particulars i empreses), banca privada
i wealth management, gestió de patrimonis i fons d’inversió, i
assegurances.

G4-9

Dimensions de l’organització

42-115
La plantilla de MoraBanc està formada per 358 persones. El volum
d’operacions realitzat el 2016 ha estat de 7.660.042 milers d’euros
(recursos clients i inversions creditícies).

G4-10

Nombre total d’empleats

119-120

G4-11

Percentatge d’empleats
coberts per convenis
col·lectius

No existeix conveni col·lectiu a MoraBanc, atès que en el marc
legislatiu andorrà es tracta d’una iniciativa que han d’emprendre
els mateixos treballadors i fins ara no s’ha donat el cas.

G4-12

Cadena de subministrament

28
En el cas dels proveïdors de serveis, la majoria de contractes es
formalitzen amb empreses que operen fora del territori andorrà,
majoritàriament a Espanya i França, atesa l’especificitat del servei.

G4-13

Canvis significatius durant el
Tancament de les oficines de Montevideo (Uruguai).
període objecte de la memòria

G4-14

Implementació del principi de
precaució

35,132

G4-15

Suport a iniciatives externes

Actualment a MoraBanc no hem subscrit o adoptat cartes, principis
ni altres iniciatives externes de caràcter econòmic, ambiental o social.
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No facilitem
informació del
nombre, la
localització i el
valor monetari
de pagaments a
proveïdors atès
que es considera
informació
confidencial.

VERIFICACIÓ
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INDICADOR DESCRIPCIÓ

PÀGINA O RESPOSTA DIRECTA

G4-16

22-23

Associacions i
organitzacions a les
quals pertany l’entitat

OMISSIONS VERIFICACIÓ

Aspectes materials i cobertura
G4-17

Entitats que figuren a
la memòria

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

G4-18

Definició del contingut
de la memòria i
cobertura de cada
aspecte

139-141

G4-19

Aspectes materials

139-141

G4-20

Cobertura de cada
aspecte material dins
de l’organització

Entitats

Proveïdors

Clients

Assegurances

Asset managemen

Límit de cada aspecte
material fora de
l’organització

Externa
Banca privada i wealth managemen

Interna

Banca comercial

G4-21

COBERTURA I LÍMIT

ECONOMIA
Desenvolupament econòmic
MEDI AMBIENT
Emissions
Productes i serveis
Materials
Energia
SOCIAL – PRÀCTIQUES LABORALS I TREBALL DIGNE
Declaració
dels presidents

Formació i educació
Ocupació

Presentació
del conseller
delegat

Diversitat i igualtat

Presentació de
l’informe de
sostenibilitat

Relacions empresa-treballadors

Igualtat de retribució entre homes
i dones
G4-22

Reformulació de la
informació de
memòries anteriors
i les seves causes

S’han actualitzat les dades sobre consum usuari-web i banca electrònica
respecte a les publicades el 2016, a causa d’un canvi intern en la metodologia
per quantificar-les. El nombre de visites web durant el 2015 va ser de 864.906,
fet que va suposar un consum energètic associat de 47,7 GJ. En el cas del
consum associat a usuari-web i de banca electrònica durant el 2014, no s’ha
disposat de dades per realitzar el càlcul.

G4-23

Canvi significatiu de
l’abast i la cobertura
de cada aspecte
respecte a memòries
anteriors

Aquesta és la segona memòria que publiquem segons la Guia G4 del GRI, a
partir dels resultats de la materialitat realitzada l’any anterior.
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Participació dels grups d’interès
G4-24

Grups d’interès
vinculats a
l’organització

26-27

G4-25

Base per a la
identificació dels grups
d’interès

26-27, 139-141

G4-26

Participació dels grups
d’interès

26-27, 139-141
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INDICADOR DESCRIPCIÓ

PÀGINA O RESPOSTA DIRECTA

G4-27

26-27, 139-141

Qüestions i problemes clau
que han sorgit arran de
la participació dels grups
d’interès, i resposta per part de
l’organització

ECONOMIA
Perfil de la memòria
G4-28

Període objecte de la memòria

2016

G4-29

Data de l’última memòria

2015

G4-30

Cicle de presentació de
memòries

Anual.

G4-31

Punt de contacte per a dubtes
sobre el contingut de la
memòria

139

G4-32

Opció <<de conformitat>>
amb la Guia que ha escollit
l’organització i el seu índex
de GRI

142

G4-33

Política i pràctiques respecte
a la verificació externa de la
memòria

L’informe no ha estat verificat externament.

G4-34

Estructura de govern de
l’organització

15-16
Els òrgans de govern que es presenten a l’apartat d’estructura
organitzativa són vigents des del febrer del 2017, quan es va
replantejar la seva composició i es van incorporar consellers
independents. El Consell d’Administració de Mora Banc Grup,
SA i de Mora Banc, SAU estava format per les persones que es
detallen a continuació:
MORA BANC GRUP, SA
Consell d’administració
Jordi Mora Magriñà

President

Declaració
dels presidents

Lluís Àlvarez Mora

Conseller

Òscar Aristot Borràs

Conseller

Presentació
del conseller
delegat

Francesc Xavier Maymó Gatell Conseller
Pedro González Grau

Conseller delegat

Marc Vilallonga Puy

Secretari general i del Consell

Presentació de
l’informe de
sostenibilitat

MORA BANC, SAU

Resum
del 2016

Consell d’administració

Presentació
L’activitat de
MoraBanc

Òscar Aristot Borràs

President

Lluís Àlvarez Mora

Conseller

Mora Fills, SA (representada
per Jordi Mora Magriñà)

Conseller

Francesc Xavier Maymó Gatell Conseller
Economia

Pedro González Grau

Conseller delegat

Marc Vilallonga Puy

Secretari general i del Consell

Equip humà
Ètica i integritat
Societat i
medi ambient
Informació de
la memòria i
materialitat
Índex de
continguts
de GRI
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G4-56

Valors, principis i codis
de conducta i altres de
l’organització

14, 17-19
Els Codis de Conducta del Grup i del Mercat de Valors estan
disponibles per als empleats en català i anglès.
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INDICADOR DESCRIPCIÓ

PÀGINA O RESPOSTA DIRECTA

OMISSIONS

Compliment econòmic
G4-DMA

Enfocament de gestió

5-8, 42-115

G4-EC1

Valor econòmic directe
generat i distribuït

La taula que hi ha a continuació mostra la distribució del valor
econòmic generat, distribuït i retingut per MoraBanc l’any 2016, i ha
estat elaborat a partir del compte de pèrdues i guanys del Grup.
Milers d’euros
2016
VALOR ECONÒMIC CREAT
Marge financer
Comissions per serveis netes
Resultat d’operacions financeres
Altres ingressos
VALOR ECONÒMIC DISTRIBUÏT
Despeses generals
Despeses de personal
Administracions públiques

103.102
24.440
71.183
7.322
157
67.016
27.915
35.504
3.597

Comunitat
Medi ambient
VALOR ECONÒMIC RETINGUT
Amortitzacions
Provisions
Reserves i dividends

36.086
7.867
5.213
23.006

MEDI AMBIENT
Declaració
dels presidents
Presentació
del conseller
delegat

Materials
G4-DMA

Enfocament de gestió

132,133

G4-EN1

Materials utilitzats

133

G4-DMA

Enfocament de gestió

132,133

G4-EN3

Energia consumida dins de
l’organització

134
Les fonts per calcular els factors de conversió són l’Oficina
Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) i l’Institut per a la
Diversificació i l’Estalvi d’Energia (IDAE). L’estimació realitzada
per l’oficina de Miami es va fer extraient dades de la US Energy
Information Administration.

Energia
Presentació de
l’informe de
sostenibilitat
Resum
del 2016
Presentació
L’activitat de
MoraBanc

Emissions
G4-DMA

Enfocament de gestió

132

Economia

G4-EN15

Emissions directes de gasos amb
efectes d’hivernacle (abast 1)

135-137

Equip humà

G4-EN16

Emissions indirectes de gasos
amb efecte d’hivernacle (abast 2)

135-137

Societat i
medi ambient

G4-EN17

Altres emissions indirectes de
gasos amb efecte d’hivernacle
(abast 3)

135-137

G4-EN18

Intensitat de les emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle

135-137

Informació de
la memòria i
materialitat
Índex de
continguts
de GRI
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PÀGINA O RESPOSTA DIRECTA

OMISSIONS

Productes i serveis
G4-DMA

Enfocament de gestió

132,138

G4-EN27

Mitigació dels impactes
ambientals dels productes

Alguns dels productes i serveis que posem a disposició estan
destinats a fomentar la protecció del medi ambient. Atesa la
seva naturalesa, no és possible quantificar la mitigació de
l’impacte ambiental assolit.

SOCIETAT
Pràctiques laborals i treball digne
Ocupació
G4-DMA

Enfocament de gestió

117-121

G4-LA1

Taxa de contractació i rotació
mitjana

119

Relacions entre els treballadors i la direcció
G4-DMA

Enfocament de gestió

117-119

G4-LA4

Període mínim de preavís sobre
canvis significatius

No existeix conveni col·lectiu a MoraBanc, ni representants dels
treballadors, atès que en el marc legislatiu andorrà es tracta
d’una iniciativa que han d’emprendre els mateixos empleats
i fins ara no s’ha donat el cas. En aquest sentit, no s’han
determinat períodes de preavís. Tot i així, procurem informar els
nostres treballadors dels canvis significatius d’operativa amb
prou antelació. Els canals de comunicació entre els treballadors
i l’organització s’expliquen a l’apartat de Gestió laboral.

Salut i seguretat en el treball
G4-DMA

Enfocament de gestió

122

G4-LA6

Tipus i taxa de lesions, malalties
professionals, dies perduts,
absentisme i nombre de víctimes
mortals relacionades amb el
treball

122

Capacitació i educació
Declaració
dels presidents

G4-DMA

Enfocament de gestió

123-124

G4-LA9

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

124

Presentació
del conseller
delegat
Presentació de
l’informe de
sostenibilitat
Resum
del 2016

Diversitat i igualtat d’oportunitats
G4-DMA

Enfocament de gestió

118-121

G4-LA12

Composició dels òrgans de
govern corporatiu i la plantilla

118-121 , 16
No hi ha persones pertanyents a grups minoritaris en la
plantilla.

Presentació

Les dades sobre gènere i edat dels membres dels consells
d’administració (a data de febrer del 2017) són les següents:

L’activitat de
MoraBanc

••Mora Banc Grup, SA – 8 consellers, tots homes i amb les edats

Economia

següents: 64 / 51 / 40 / 62 / 50 / 59 / 54 / 54 anys

Equip humà
Societat i
medi ambient
Informació de
la memòria i
materialitat
Índex de
continguts
de GRI
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••Mora Banc, SAU - 6 consellers, tots homes i amb les edats
següents: 64 / 51 / 40 / 62 / 50 / 59 anys

Igualtat de retribució entre homes i dones
G4-DMA

Enfocament de gestió

124

G4-LA13

Relació entre el salari base i la
remuneració de dones i homes

124

No disposem
d’informació de la
mitjana d’hores
de formació per
categoria laboral.
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DRETS HUMANS
No-discriminació
G4-DMA

Enfocament de gestió

A MoraBanc, en les relacions amb qualsevol dels nostres grups
d’interès no hi ha conductes discriminatòries, un principi que
recull el nostre codi ètic.

G4-HR3

Incidents de discriminació i
mesures correctores adoptades

A MoraBanc no hem registrat mai casos de discriminació.

DRETS HUMANS
Comunitats locals
G4-DMA

Enfocament de gestió

127

G4-SO1

Programes de desenvolupament
i avaluacions d’impactes amb
participació de la comunitat
local

127-131

Lluita contra la corrupció
G4-DMA

Enfocament de gestió

G4-SO5

Incidents confirmats de corrupció El 2016 no hi ha cap cas confirmat de corrupció a MoraBanc.
i mesures

17-19

Pràctiques de competència deslleial
G4-DMA

Enfocament de gestió

17-19
La prevenció de les pràctiques de competència deslleial,
pràctiques monopolístiques o contra la lliure competència forma
part dels valors i la cultura corporativa de MoraBanc i estan
definits en els codis ètics i de conducta.

G4-SO7

Accions per causes relacionades
amb pràctiques monopolístiques
i contra la lliure competència

El 2016 no hi ha hagut demandes relacionades amb
comportaments de competència deslleial, violacions de la
legislació sobre pràctiques contra la lliure competència i
monopolístiques.

Compliment regulatori
Declaració
dels presidents
Presentació
del conseller
delegat
Presentació de
l’informe de
sostenibilitat
Resum
del 2016
Presentació
L’activitat de
MoraBanc

G4-DMA

Enfocament de gestió

17-19

G4-SO8

Multes i sancions no
econòmiques per incompliment
de les lleis

El 2016 no hem detectat casos d’incompliment de la legislació o
de normatives ni hem rebut multes o sancions en aquest sentit.

RESPONSABILITAT DE PRODUCTE
Salut i seguretat dels clients
G4-DMA

Enfocament de gestió

36

G4-PR1

Productes i serveis pels quals
són avaluats els impactes en la
salut i seguretat dels clients

Atesa l’activitat de MoraBanc, aquest aspecte s’informa des de
la perspectiva de l’ètica en la venda de productes financers de
banca privada.

Etiquetatge dels productes i serveis
G4-DMA

Enfocament de gestió

37-39

G4-PR5

Resultats de les enquestes de
satisfacció dels clients

35

Economia

Privacitat dels clients
Equip humà

G4-DMA

Enfocament de gestió

La privacitat és un dels elements essencials que defineix la
nostra relació amb els clients. Disposem de protocols interns per
supervisar el compliment de la legislació aplicable en matèria de
protecció de dades.

G4-PR8

Reclamacions en relació amb el
respecte a la privacitat i la fuga
de dades personals dels clients

El 2016 no hi ha hagut reclamacions relacionades amb la
privacitat i la fuga de dades personals dels clients.
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PÀGINA O RESPOSTA DIRECTA

Assumptes específics
No GRI

Comportament ètic i responsable 24-25

No GRI

Prevenció del blanqueig de
capitals i del frau

17-19

No GRI

Transparència informativa a
mercats i clients

24-25, 37-39

No GRI

Qualitat i excel·lència en la
pràctica bancària

33-35

No GRI

Innovació en productes i serveis

39-40

No GRI

Conciliació de la vida familiar i
laboral

125

No GRI

Inclusió d’aspectes socials i
ambientals dins l’estratègia
corporativa

24-25

No GRI

Atenció al client

37-39

OMISSIONS

VERIFICACIÓ
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Declaració
dels presidents
Presentació
del conseller
delegat
Presentació de
l’informe de
sostenibilitat
Resum
del 2016

Mora Banc Grup, SA
Av. Meritxell, 96
AD500 Andorra la Vella

Presentació

www.morabanc.ad

L’activitat de
MoraBanc

Aquest informe ha estat elaborat seguint

Economia
Equip humà
Societat i
medi ambient

les directrius de la Guia per a l’elaboració
de memòries de sostenibilitat G4 de GRI,
amb l’opció “de conformitat - essencial”.
Correspon al període comprès entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de 2016.

Informació de
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materialitat
Índex de
continguts
de GRI
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Disseny i realització: lavola
Fotografia: Albert Martin i MoraBanc

www.morabanc.ad

