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Al 2014, la nostra aposta ha estat, un any més, la de 
la solidesa. Un valor que ha marcat el nostre rumb i la 
nostra estratègia, amb un compromís absolut amb els 
nostres clients, col·laboradors i amb la societat. Fruit 
d’això hem estat considerats com el 20è banc més sòlid 
del món per la revista del grup Financial Times, The 
Banker (edició juliol 2014 sobre dades BIS a 31/12/2013).

Des de fa tres anys, les paraules “estigues tranquil” 
apareixen en les nostres campanyes. Un concepte que 
va molt més enllà d’una frase publicitària. És un mis-
satge real que fonamentem amb dades contrastades 
com un ràting A- a llarg termini per part de Fitch Rating, 
unes ràtios de solvència i liquiditat del 27,4% i el 68,9% 
respectivament i una cobertura òptima de la morositat 
del 63% al 2014. 

La solidesa és un valor que compartim amb el nostre 
país, Andorra. Segons dades de la Cambra de Comerç, 
Indústria i Serveis, en el darrer any, el PIB del Principat 
ha pujat per primer cop en 7 anys amb una generació 
neta d’ocupació. Uns números que donen confiança 
per al futur. Andorra està culminant el seu procés de 
modernització econòmica, amb una homologació del seu 
sistema fiscal seguint el camí cap a la transparència. És 
el rumb adequat, per a un petit país dins d’Europa, que 
ha d’oferir als seus ciutadans i empreses oportunitats a 
nous mercats. 

Ser forts a Andorra ens ha donat en els darrers anys 
l’oportunitat de continuar consolidant la nostra estra-
tègia, amb les nostres filials buscant noves oportunitats 
i plantejant nous projectes que completin i diversifiquin 
el nostre negoci. 

La memòria del 2014 ens deixa xifres satisfactòries, amb 
un benefici de 40,2 milions d’euros i un RoE del 12,8% i 
un creixement del recursos de clients. En aquest exercici 
hem cedit una part del benefici anual per enfortir la 
solidesa i solvència de la nostra entitat. Un petit pas 
enrere per saltar millor i arribar més lluny. El compromís 
que tenim amb els clients va més enllà del resultat d’un 
any, som un banc familiar que mira a llarg termini, i avui, 
la solidesa és la millor garantia de futur que podem 
donar al client, junt amb una excel·lència de servei. 

El 2014 ens ha deixat un canvi en la nostra direcció i 
Pedro González Grau, ha agafat el relleu a Gilles Serra 
com a conseller delegat per encarar aquesta nova eta-
pa de creixement i diversificació de MoraBanc, amb un 
compromís innegociable amb Andorra. El seu lideratge, 
juntament amb l’equip de professionals del Grup, ha de 
portar-nos a fer la nostra feina cada dia millor, diferen-
ciar la nostra oferta i oferir l’excel·lència al nostre client. 

També volem destacar la creació durant aquest darrer 
any d’una nova línia de negoci mitjançant la marca 
Amura Capital que ha permès al Grup MoraBanc parti-
cipar en operacions de gran transcendència econòmica i 
notorietat a nivell europeu com la reestructuració de Co-
lonial, inversions innovadores i singulars com la Fórmula 
E o l’adquisició de la Casa Vicens, una joia arquitectònica 
de Gaudí que transformarem en un museu a Barcelona.

Amb tot, a MoraBanc estem fent el nostre camí, amb 
confiança, seguretat, serietat i solvència per ser el millor 
banc per als nostres clients.

Francesc Mora sagués  

President de Mora Banc Grup, SA

Jordi Mora Magriñà

President de Mora Banc, SAU

“Ser d’un país petit comporta haver-nos d’exigir el màxim per competir amb els 

grans jugadors mundials. I això és el que fem, donar el millor de nosaltres cada 

dia, per ser més solvents, més sòlids, més segurs. Com a banc familiar amb més 

de 60 anys d’història, tenim clar que la nostra visió sempre és a llarg termini, 

prioritzant la seguretat i tranquil·litat dels nostres clients.”

carta dels presidents
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Consell d’AdmInIstrACIó 
I ComItè exeCutIu
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Mora Banc grup, sa

Mora Banc, sau

Joan Mora Font President Honorari

conseLL d’adMinisTraciÓ

Francesc Mora sagués President

Lluís àlvarez Mora Conseller

Òscar aristot Borràs Conseller

Mora Fills, sa Conseller (representada per Jordi mora magriñà)

José María Hoya garcía Conseller

gilles serra Conseller

pedro gonzález grau Conseller delegat

Marc Vilallonga puy secretari general i del Consell

Mora Fills, sa President (representada per Jordi mora magriñà)

Lluís àlvarez Mora Conseller

Òscar aristot Borràs Conseller

Francesc Mora sagués Conseller

José María Hoya garcía Conseller

gilles serra Conseller

pedro gonzález grau Conseller delegat

Marc Vilallonga puy secretari general i del Consell

consell d’Administració
Membres de la família Mora  
al Consell d’administració

Família Mora

2 3

1 4

 1   Francesc Mora sagués  |  President de mora Banc Grup, sA

 2  Jordi Mora Magriñà  |  President de mora Banc, sAu

 3  LLuÍs ÁLVareZ Mora  |  Conseller

 4  Òscar arisToT Borràs  |  Conseller
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comitè Executiu

1  ruBén aÍsa garcÍa 
    Assessoria Jurídica 

2  Fernando LÓpeZ cereiJo 
    director general adjunt  |  Àrea Financera i mitjans

3   ignacio Baigorri péreZ-FonTÁn 
     director general adjunt | mora Wealth management

4  Joan carLes saspLugas ViLaguT 
    director general  |  unitat de negocis d’Andorra

5  pedro gonZÁLeZ grau 
    Conseller delegat

6  giseLa ViLLagordo escoLà 
    riscs

7  Marc ViLaLLonga puy 
    secretari del Comitè executiu 

8  LLuÍs aLsina ÁLVareZ 
    estratègia 

9  iVan coMerMa poZa 
    Banca d’Inversions  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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el GruP morABAnC
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Banca Comercial

la proposta en banca comercial s’especialitza en banca 

de particulars i banca d’empreses per donar el producte 

i servei més adequat a cada tipus de client. A més, en la 

banca de particulars, per oferir un servei personalitzat 

i donar a cada persona els productes que necessita, 

hem creat els territoris, que permeten adaptar la nostra 

proposta de valor als diferents perfils de client.

Banca Privada i Wealth Management

Banca Privada i Wealth management són les activitats 

principals del grup moraBanc, la nostra raó de ser. 

la proposta es basa en quatre pilars fonamentals:

• La confiança mútua,

• La confidencialitat,

• La capacitat d’oferir assessorament professional i expert,

• El disseny de solucions per satisfer els objectius  

i les necessitats del client.

mora Wealth management Andorra aporta un grau més 

alt de sofisticació en la gestió del patrimoni dels nos-

tres clients.

moraBanc és un grup bancari amb vocació internacional que té com a objectiu atendre les 
necessitats dels seus clients i satisfer les seves expectatives, amb una organització orien-
tada a la creació de valor i amb la qualitat com a element diferencial competitiu.

A moraBanc volem ser el millor banc per als nostres clients, la millor empresa per als nos-
tres empleats, tenir la millor resposta tecnològica al servei de les persones i ser el banc 
de referència.

Fundat el 1952, moraBanc és un grup bancari amb el 100% del capital familiar i andorrà 
en mans de la família fundadora. el Grup moraBanc té presència internacional amb dues 
gestores de patrimonis: mora Wealth management a Zuric (suïssa) i a miami (estats units). 
Continuant amb la línia d’internacionalització del Grup, moraBanc ha obert una assesso-
ria financera a montevideo (uruguai), un broker dealer a miami (estats units), mora Wm 
securities i una oficina de representació a dubai (emirats Àrabs units) així com mora Asset 
management luxembourg, un pas endavant en l’estratègia internacional de l’entitat, amb 
una gestora de fons situada a luxemburg. 

el Grup moraBanc

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 man-

dats a mida dels clients de Banca 

Privada i Wealth management i una 

oferta variada i competitiva de fons 

d’inversió.

Banca d’Inversions 
MoraBanc Real Assets 

real Assets és l’àrea d’inversions 

de moraBanc que té com a objectiu 

oferir als clients de moraBanc ope-

racions basades en economia real. 

són projectes seleccionats per mo-

raBanc i en els que els accionistes 

del banc inverteixen conjuntament 

amb els seus clients. 

Amura Capital vehicula aquestes inversions, amb l’es-

tratègia d’invertir en companyies amb visió a llarg ter-

mini i perfil “private equity”, mantenint-se actius durant 

la vida de la inversió intentant aportar i promoure valor 

afegit amb un clar component patrimonialista. Amura 

Capital inverteix en projectes únics donant la oportuni-

tat als clients de moraBanc de ser-ne partícips.

MoraBanc Assegurances

moraBanc Assegurances té com a objectiu realitzar 

tota classe d’assegurances en la branca de vida, 

accidents i garanties de salut complementàries a les 

garanties de vida. 

també ofereix assegurances de vida i unit linked que 

poden ser de tipus moraBanc unitlinked Fons, moraBanc 

unitlinked Carteres o moraBanc unitlinked Actius, 

segons l’actiu amb què estan vinculades.
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VoCACIó InternACIonAl:  
morA WeAltH mAnAGement

Vocació Internacional: mora Wealth management
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des del 2008, el grup MoraBanc està present fora de 

les fronteres andorranes, entrant així amb força en nous 

mercats internacionals, amb Mora Wealth Manage-

ment, dues filials que operen a Zuric (suïssa) i a miami 

(euA), basades en:

· model multicustodi, amb el consell independent com 

a norma obligatòria de conducta. 

· Anàlisi detallada de l’estructura de costos del client 

en relació amb el seu banc custodi amb l’objectiu 

prioritari d’optimitzar-la.

· Assessorament per part d’un grup de professionals 

de primer nivell que ofereix assessorament financer 

a mida del client.

· transparència en el model, tant d’assessorament com de 

costos, amb l’objectiu de liderar el futur de la indústria.

des del 2012, moraBanc també està present a mon-

tevideo (uruguai), amb una assessoria financera, i a 

miami (estats units), amb un broker dealer, Mora WM 

securities.

el 2013 moraBanc inaugura la seva oficina de represen-

tació a dubai, emirats Àrabs units, sota el nom Mora-

Banc Middle east i al 2014 obre una gestora de fons 

a luxemburg, Mora asset Management Luxembourg.

miami | usA

montevideo | uruguai

Andorra la Vella | Andorra luxemburg | luxemburg

Zurich | suïssa

dubai | ueA

Vocació Internacional: mora Wealth management
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dAdes relleVAnts  
del GruP morABAnC

dades rellevants del Grup moraBanc
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XiFres consoLidades 2014  2013

Volum de negoci (milers d’euros)

Recursos de clients 7.283.944 6.705.330

Actiu total en balanç 2.296.777 2.165.246

Intermediaris financers 550.235 662.095

Inversions creditícies 1.077.883 935.382

Cartera de valors 514.559 421.501

Dipòsits de clients 1.855.558 1.689.057

Recursos propis 307.083 297.925

compte de resultats (milers d’euros)

Marge financer 22.938 23.902

Marge ordinari 136.305 111.747

Marge d’explotació 75.351 49.664

Benefici de l’exercici 40.187 42.375

ràtios clau (%)

ROE  (benefici / recursos propis mitjos) 12,8% 14,1%

ROA  (benefici / actius totals mitjos) 1,8% 1,9%

Ràtio d’eficiència (despeses operatives / m. ordinari) 38,6% 43,6%

Ràtio de solvència (recursos propis / actius ponderats) 27,4% 33,5%

altres dades

Nombre d’empleats 368 341

Nombre d’oficines 9 9

rating Fitch

Llarg termini A-

Curt termini F2

Fortalesa financera a-

dades rellevants del Grup moraBanc

Dades rellevants 
del Grup MoraBanc
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InForme d’AudItorIA

Informe d’Auditoria
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estAts FInAnCers  
ConsolIdAts

estats Financers Consolidats
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passiu 2014  2013*
inaF (nota 13) 2.073 26.297 

creditors 1.879.745 1.708.145 

Bancs i entitats de crèdit (Nota 14) 24.187 19.088 

Dipòsits de clients (Nota 15) 1.855.558 1.689.057 

deutes representats per títols - -

Fons de provisions per a riscos i càrregues (nota 16) 12.902 12.875 

Provisions per a pensions i obligacions similars 7.699 10.415 

Provisions per a operacions de futur 557 145 

Altres provisions 4.646 2.315 

Fons per a riscos generals (nota 17) 2.981  - 

passius subordinats (nota 18) 56.675 59.513 

comptes de periodificació (nota 19) 12.070 33.464 

Despeses meritades i no pagades 11.806 12.614 

Ingressos cobrats per anticipat 264 20.850 

altres passius 23.250 27.029 

Operacions en curs 15.716 18.892 

Opcions emeses 160 422 

Proveïdors i altres creditors 202 990 

Impostos (Nota 20) 7.172 6.725 

interessos minoritaris (2) (2)

capital social (nota 21) 42.407 42.407 

Capital subscrit 42.407 42.407 

reserves (nota 21) 249.489 238.143 

Reserva legal 14.913 14.913 

Reserves en garantia 20.817 19.413 

Reserves voluntàries 111.296 102.999 

Reserves de consolidació 103.111 100.437 

Diferències de conversió (648) 381 

resultats (nota 21) 15.187 17.375 

Resultat de l’exercici en curs 40.187 42.375 

Dividends a compte (-) (25.000) (25.000)

ToTaL passiu 2.296.777 2.165.246 

estats Financers Consolidats

Balanços de situació consolidats a 31 de desembre de 2014 i 2013*

* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.  
Les Notes 1 a 32 adjuntes formen part integrant dels estats financers consolidats de l’exercici 2014

acTiu 2014  2013*
caixa i bancs centrals de l’ocde 23.404 21.401 

inaF (nota 5) 210 210

intermediaris financers (nota 6) 549.893 662.010 

Bancs i entitats de crèdit 548.232 659.915 

Altres intermediaris financers 2.003 2.180 

Fons de provisió per a insolvències (-) (342) (85)

inversions creditícies (nota 7) 1.050.926 928.106 

Préstecs i crèdits a clients 1.065.361 918.856 

Descoberts en comptes de clients 5.864 10.726 

Cartera d’efectes de clients 6.658 5.800 

Fons de provisió per a insolvències (-) (26.957) (7.276)

cartera de valors (nota 8) 513.111 420.396 

Obligacions i altres títols de renda fixa 360.487 394.826 

Fons de provisió per a insolvències (-) (1.448) (1.105)

Participacions en empreses del grup 12.319 12.075 

Altres participacions 108.201 35 

Fons de fluctuació de valors - -

Accions i altres títols de renda variable 7.391 4.583 

Organismes d’inversió 26.161 9.982 

diferències positives de consolidació (nota 9) 9.771 3.422 

actius immaterials i despeses amortitzables (nota 10) 8.746 10.338 

Fons de comerç 800 800 

Actius immaterials i despeses amortitzables 86.024 80.643 

Fons d’amortització (-) (78.078) (71.105)

actius materials (nota 11) 107.468 101.145 

Actius materials 158.191 149.100 

Fons d’amortització (-) (41.140) (38.561)

Fons de provisió per a depreciació de l’actiu material (-) (9.583) (9.394)

comptes de periodificació (nota 12) 16.268 11.352 

Interessos meritats i no cobrats 10.750 9.487 

Despeses pagades per anticipat 5.518 1.865 

altres actius 16.980 6.866 

Operacions en curs 6.157 2.676 

Existències 185 213 

Opcions adquirides 53 420 

Altres 7.270 2.285 

Impostos (Nota 20) 3.315 1.272 

ToTaL acTiu 2.296.777 2.165.246 

Milers d’euros

* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.  
Les Notes 1 a 32 adjuntes formen part integrant dels estats financers consolidats de l’exercici 2014

Milers d’euros

estats Financers Consolidats

grup MoraBanc
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Comptes de pèrdues i guanys consolidats dels exercicis anuals  
acabats el 31 de desembre de 2014 i 2013*

* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.  
Les Notes 1 a 32 adjuntes formen part integrant dels estats financers consolidats de l’exercici 2014

coMpTes de pèrdues i guanys 2014  2013*

interessos i rendiments assimilats  34.397  35.372 

INAF i intermediaris financers  11.005  9.521 

D’inversions creditícies  17.756  17.122 

D’obligacions i altres títols de renda fixa  5.636  8.729 

interessos i càrregues assimilables  (11.552)  (11.472)

INAF i intermediaris financers  (2.357)  (605)

De dipòsits de clients  (7.801)  (9.317)

De passius subordinats  (1.069)  (1.227)

D’altres  (325)  (323)

rendiments de valors de renda variable  93  2 

D’accions i altres títols de renda variable  93  2 

Marge Financer  22.938  23.902 

comissions per serveis netes  76.086  74.277 

Comissions meritades per serveis prestats  81.150  78.061 

Comissions meritades per serveis rebuts (-)  (5.064)  (3.784)

resultats d’operacions financeres  37.125  13.397 

Dotacions netes al fons de fluctuació de valors (Nota 8)  -  486 

Resultats per diferències de canvi  1.580  1.259 

Resultats d’operacions amb valors (Nota 3-g.b)  29.222  5.944 

Resultats d’operacions de futur  (1.372)  852 

Participacions en pèrdues/beneficis de societats posades en equivalència  7.695  4.856 

altres resultats ordinaris  156  171 

Marge ordinari  136.305  111.747 

Milers d’euros

* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.  
Les Notes 1 a 32 adjuntes formen part integrant dels estats financers consolidats de l’exercici 2014

Milers d’euros

coMpTes de pèrdues i guanys 2014  2013*

Marge ordinari 136.305 111.747 

despeses de personal (28.311) (28.567)

Personal, consell d’administració i indemnitzacions (23.841) (24.140)

Seguretat social (2.743) (2.751)

Altres despeses de personal (1.727) (1.676)

despeses generals (22.944) (20.137)

Material (289) (276)

Serveis externs (21.268) (18.820)

Tributs (1.387) (1.041)

amortitzacions d’actius netes de recuperacions (9.510) (10.899)

Dotació al fons d’amortització per a actius immaterials i materials  
(Notes 9, 10 i 11)

(9.510) ( 10.899)

provisions per a depreciació d’actius netes de recuperacions (189) (2.480)

Dotacions al fons de provisió per a depreciació  
de l’immobilitzat immaterial i material (Nota 11)

(212) (2.480)

Recuperacions dels fons de provisió 23  - 

Marge d’eXpLoTaciÓ 75.351 49.664 

pèrdues per deteriorament d’actius - -

ingressos per diferències negatives de primera consolidació - -

provisions per a insolvències netes de recuperacions  
(notes 6, 7 i 8)

(22.943) (1.245)

Dotacions al fons de provisió per a insolvències (25.958) (6.868)

Recuperacions del fons de provisió per a insolvències 3.015 5.623 

provisions per a riscos i càrregues netes de recuperacions (nota 16) (3.330) (830)

Dotacions al fons de provisió per a riscos i càrregues (3.663) (830)

Recuperacions del fons de provisió per a riscos i càrregues 333  - 

dotacions al fons per a riscos generals (nota 17) (2.981)  - 

resuLTaT ordinari 46.097 47.589 

resultats extraordinaris (nota 22) (2.583) (1.214)

resuLTaT aBans d’iMposTos 43.514 46.375 

impost sobre societats (nota 20) (3.328) (4.002)

impost sobre societats estrangers - -

resuLTaT consoLidaT de L’eXercici 40.186 42.373 

resuLTaTs aTriBuïTs a La Minoria (1) (2)

resuLTaTs aTriBuïTs aL grup 40.187 42.375 

grup MoraBanc



36 37 Informe Anual 2014  |  MoraBanc  |  | estats Financers Consolidats

Comptes d’ordre consolidats a 31 de desembre de 2014 i 2013*

* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.  
Les Notes 1 a 32 adjuntes formen part integrant dels estats financers consolidats de l’exercici 2014

coMpTes d’ordre 2014  2013*

passius contingents 82.117 82.144 

Garanties, caucions, fiances i avals atorgats 80.718 78.266 

Crèdits documentaris emesos o rebuts i confirmats als clients 1.264 3.739 

Acceptació d’efectes i similars 135 139 

compromisos i riscos contingents 204.169 223.148 

Compromisos i riscos de naturalesa operacional 196.452 212.707 

Compromisos i riscos de naturalesa actuarial 7.717 10.441 

operacions de futur (nota 23) 1.470.886 2.148.960 

Compravenda no vençuda de divises 643.206 1.337.096 

Operacions sobre instruments financers a termini 632.786 662.768 

Altres operacions de futur 194.894 149.096 

dipòsits de valors i altres títols en custòdia 6.845.518 6.552.473 

Dipòsits de valors i altres títols en custòdia de tercers (Nota 24) 6.498.139 6.206.114 

Dipòsits de valors i altres títols en custòdia propis 347.379 346.359 

altres comptes d’ordre amb funcions exclusives  
de control administratiu (nota 26)

1.258.350 1.407.333 

Garanties i compromisos rebuts 966.288 990.637 

Altres comptes d’ordre 292.062 416.696 

ToTaL coMpTes d’ordre 9.861.040 10.414.058 

Milers d’euros

Estats d’origen i d’aplicació de fons consolidats dels exercicis anuals  
acabats el 31 de desembre de 2014 i 2013*

origen de Fons 2014  2013*

recursos generats per les operacions  71.847  53.011 

Resultat net de l’exercici  40.187  42.375 

Dotacions netes al fons de provisions per a insolvències  22.943  1.245 

Dotacions netes al fons de depreciació d’actius  189  2.480 

Dotacions netes al fons de fluctuació de valors  -  (486)

Dotacions netes a altres fons (fons de pensions…)  6.366  582 

Amortització d’actius materials i immaterials  9.510  10.899 

Pèrdua per venda d’immobilitzat  347  554 

Pèrdua per venda d’accios pròpies i participacions  -  218 

Resultats aportats per societats posades en equivalència  (7.695)  (4.856)

Variació positiva de passius menys actius  92.735  28.253 

Inaf i intermediaris financers (passiu - actiu)  92.735  - 

Altres conceptes (passiu - actiu)  -  28.253 

increment net de passius  166.501  6.325 

Creditors: Clients  166.501  6.325 

disminució neta d’actius  15.352  210.086 

Caixa  -  3.176 

Inversions creditícies: Clients  -  49.373 

Cartera de valors menys participacions  15.352  157.537 

Vendes d’inversions permanents  1.046  1.779 

Vendes de participacions  -  898 

Vendes d’immobilitzat  1.046  881 

recursos generats per les activitats de finançament  -  349 

Altres partides de fons propis  -  349 

ToTaL origen de Fons 347.481 299.803

apLicaciÓ de Fons 2014  2013*

Variació positiva d’actius menys passius 43.653 254.489

INAF i intermediaris financers (actiu - passiu)             - 254.489

Altres conceptes (actiu - passiu) 43.653 -

disminució neta de passius 2.838 487

Creditors: clients - -

Passius subordinats 2.838 487

increment net d’actius 144.504 -

Caixa 2.003 -

Inversions creditícies: Clients 142.501 -

compres d’inversions permanents 125.457 14.827

Compres de participacions 109.968 724

Compres d’immobilitzat 15.489 14.103

recursos aplicats per les activitats de finançament 31.029 30.000

Dividends 30.000 30.000

Altres partides de fons propis 1.029 -

ToTaL apLicaciÓ de Fons  347.481  299.803 

* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.  
Les Notes 1 a 32 adjuntes formen part integrant dels estats financers consolidats de l’exercici 2014

Milers d’euros

grup MoraBanc
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noTa 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 indepen-

dència de l’Administració General, i al compliment de determinada normativa andorrana (vegeu les notes 5 i 30).

noTa 2  |  Bases de presentació i principis de consolidació

a) Imatge fidel 

els estats financers consolidats adjunts, que han estat formulats pel Consell d’Administració de mora Banc 

Grup, SA amb data 24 de març de 2015, han estat obtinguts dels registres comptables dels Bancs i de les socie-

tats que componen el Grup moraBanc i es presenten d’acord 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, de la situació financera i dels resultats consolidats del Grup. 

els esmentats estats financers seran presentats per a la seva aprovació a la Junta General d’Accionistes, 

estimant-se que seran aprovats sense modificacions. els estats financers consolidats del Grup de l’exercici 

anual acabat el 31 de desembre de 2013 van ser aprovats per la Junta General d’Accionistes del Banc celebrada 

el 9 d’abril de 2014.

b) Principis comptables

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 2014, relativa a l’exercici 2013, 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 2014  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.

estats Financers Consolidats

Notes als Estats Financers 
Consolidats corresponents a 
l’exercici anual acabat el 31 de 
desembre de 2014
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tots els saldos i transaccions significatius entre les societats consolidades han estat eliminats en el procés 

de consolidació.

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 2014 relativa a l’activitat de les societats consolidades:

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.

mora Wealth management AG és una societat domiciliada a suïssa creada el 25 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 llicencia de broker dealer 

al maig de 2012. 

Mora Wealth Management SA és una societat anònima domiciliada a l’Uruguay que té per objecte social la 

gestió de patrimonis. el seu accionariat correspon en la seva totalitat a mora Wealth management AG.

BIBM Preferents Ltd. és una societat domiciliada a les Illes Cayman que es va constituir durant l’exercici 2006 

amb l’objectiu d’emetre accions preferents (vegeu la nota 18).

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. 

societat 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%

Mora Wealth Management AG 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%

Mora Wealth Management, SA Uruguay Gestió de patrimonis Deloitte 100%

BIBM Preferents Ltd. Illes Cayman Financera Deloitte 100%

Mora Assegurances, SAU Andorra Assegurances Deloitte 100%

Mora Asset Management, SA Luxemburg Gestió de patrimonis Deloitte 100%

SICAV Amura Capital (Turquoise) Andorra Societat d’Inversió Deloitte 57,73%

Inmobiliaria Colonial S.A. Espanya Immobiliària Deloitte 4,04%

Serveis i Mitjans de Pagament XXI, SA Andorra Mitjans de pagament Alfa Capital 20%

(1) Percentatge de participació directe i indirecte

serveis i mitjans de Pagament xxI, sA és una societat domiciliada a Andorra que 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 2014 han estat els següents:

1) obertura d’una filial a luxemburg, sota la denominació de mora Asset management, sA, que té per 

objecte social la gestió de patrimonis de tercers.

2) sICAV Amura Capital és una societat de dret andorrà i capital variable, destinada, en els seus diferents 

compartiments, a crear projectes innovadors, exclusius i d’alt valor afegit, amb l’objecte de possibilitar 

l’accés de clients del Grup a inversions diferencials. 

durant el mes de gener de 2014, el Grup va adquirir, per mitjà de la sICAV Amura Capital compartiment 

turquoise (d’ara endavant, la sICAV), 16.966.494 accions de la societat Inmobiliaria Colonial, s.A., repre-

sentatives del 7,51% del seu capital social. Inmobiliaria Colonial, s.A. (d’ara endavant, la societat) és una 

societat espanyola cotitzada en el mercat secundari organitzat i quina activitat principal és l’arrendament 

i venda de bens immobles a Espanya i França.

durant els mesos d’abril i maig de 2014 es va vendre una part d’aquestes accions i es va acudir, per mitjà 

de la sICAV, a l’ampliació de capital efectuada per la societat en data 6 de maig de 2014, assolint una 

participació del 7% en el seu capital social. Posteriorment, el Grup va distribuir entre els seus clients un 

42,27% de les accions de la sICAV, que donen dret a un 2,98% del capital de la societat.

el 31 de desembre de 2014 el Grup manté, amb vocació de permanència, un 57,73% del capital social de 

la sICAV, que dona dret a un 4,04% del capital de la societat Inmobiliaria Colonial, s.A.

la participació del Grup en l’esmentada societat ha estat consolidada pel procediment de posada en 

equivalència en els estats financers consolidats adjunts a 31 de desembre de 2014.

3) el Consell d’Administració de mora Banc Grup, sA va aprovar una ampliació de capital de la societat 

mora Wealth management, llC a través de la capitalització d’un préstec que aquesta societat tenia amb 

mora Wm Holdings usA, llC per import de 740 milers d’euros. 

4) durant l’exercici 2014, la societat serveis i mitjans de Pagament xxI, sA ha retornat part de l’aportació 

realitzada pels seus socis. 

estats Financers Consolidats
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noTa 3  |  Principis comptables i criteris de valoració aplicats

A la preparació dels estats financers consolidats adjunts s’han aplicat els principis 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

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 principal divises, al tancament de 

l’exercici 2014:

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 la incapacitat dels deutors per complir les seves obligacions en els termes con-

tractuals. 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.

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.

divisa euro

Dòlar EUA 1,2155

Franc Suís 1,2028

Lliura esterlina 0,7826

Ien Japó 145,3700

societat capital reserves
resultat de 

l’exercici
dividend a 

compte
Total de  

fons propis

Mora Banc, SAU 30.060 90.922 1.728 - 122.710

Mora Gestió d’Actius, SAU 2.101 3.936 2.458 (2.000) 6.495

Mora Wealth Management AG (1) (2) 82 (12.770) (1.698) - 1.632

Mora WM Holdings USA, LLC (1) (3) 3.675 - - - 11.278

Mora Wealth Management LLC (1) 5.382 (4.426) (693) -       263

Mora WM Securities, LLC 2.025 (1.561) 205 - 669

Mora Wealth Management, SA (1) 342 (102) (117) - 123

BIBM Preferents Ltd. 1 - - - 1

Mora Assegurances, SAU 6.503 5.572 4.044 (3.800) 12.319

Mora Asset Management, SA (1) (4) 500 - (830) - 670

SICAV Amura Capital (Turquoise) 107.672 - 18.502 (2.088) 124.086

Inmobiliaria Colonial, S.A. 797.214 133.635 491.994 - 1.422.843

Serveis i Mitjans de Pagament XXI, SA (1) 60 56 3 - 119

(1) Xifres provisionals per a l’exercici 2014. 
(2) El total de fons propis inclou un import de 16.018 milers d’euros de deute subordinat, subscrit íntegrament per Mora Banc Grup, SA.
(3) El total de fons propis inclou un import de 7.603 milers d’euros de deute subordinat, subscrit íntegrament per Mora Banc Grup, SA.
(4) El total de fons propis inclou un import de 1.000 milers d’euros de deute subordinat, subscrit íntegrament per Mora Banc Grup, SA.

tot seguit es detalla, en milers d’euros, els fons propis corresponents a les empreses del Grup i associades a 31 

de desembre de 2014:
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e) Provisió per a insolvències

Aquests comptes tenen per objecte cobrir les pèrdues que es produeixin en la recuperació d’inversions credi-

tícies, 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 adequat que es considera 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 individual-

ment 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 a clients, excepte per a la part coberta per garanties dineràries, per garanties 

de valors cotitzats, contractualment pignorats, 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.

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, comp-

tabilitzant-se els imports disponibles a comptes d’ordre dins de l’epígraf “Compromisos i riscos contingents 

– Compromisos i riscos de naturalesa 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’ope-

racions 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 fer-ho. 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 intenció de mantenir la inversió 

fins al venciment, les pèrdues que puguin produir-se s’enregistren al compte de pèrdues i guanys 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”.

A l’exercici 2014, i d’acord amb l’autorització de l’InAF de data 19 de desembre de 2014, el Grup ha abonat 

a l’epígraf “Resultats d’operacions financeres – Resultats d’operacions amb valors” un import de 18.216 

milers d’euros, corresponent al ròssec acumulat per les plusvàlues obtingudes, durant l’exercici 2014 i 

anteriors, en les vendes d’actius classificats a la cartera d’inversió a venciment. Aquest import es trobava 

prèviament registrat a l’epígraf “Comptes de periodificació – Ingressos cobrats per anticipat – Altres”. El Grup 

ha decidit, dins de la seva política de Gestió del risc, i en seguiment de l’esmentada autorització, destinar 

aquest import íntegrament, després d’un anàlisi de la cartera de risc de crèdit, a incrementar la provisió 

específica d’insolvències amb càrrec al resultat consolidat de l’exercici 2014 (vegeu les notes 7, 8 i 19).

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 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.

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 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 prendrà com a referència el valor teòric comptable, obtin-

gut a partir de l’últim balanç de situació disponible. No obstant, per alguns casos la determinació del 

valor de mercat es farà depenent de l’actiu subjacent; si es tracta d’un negoci i es té informació dispo-

nible es poden aplicar tècniques com per exemple el descompte de fluxes 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 
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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).

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, 

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 hauran 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 farà amb càrrec a reserves de lliure disposició.

Les diferències negatives es registren com un ingrés al compte de pèrdues i guanys, 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 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:

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:

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 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.

anys de vida útil estimada

Immobles 50

Màquines, mobiliari i instal·lacions 3-10

Vehicles 5

Equip informàtic 3

antiguitat al balanç %

Entre 3 i 4 anys 25

Entre 4 i 5 anys 50

Més de 5 anys 75

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’amor-

titzen de manera sistemàtica amb càrrec al compte de pèrdues i guanys 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, es procedeix a enregistrar la corresponent pèrdua al compte de pèrdues i guanys, 

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

el Grup establí el 1977 un fons de pensions a favor dels empleats, amb l’objecte de complementar les pres-

tacions 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 2014 són les següents:

- taxa nominal d’actualització: entre el 0,75% i el 2,50%, en funció del col·lectiu.

- Increment salarial: 1,00%.

- IPC: 1,00%.

- taules de mortalitat: Perm/F-2000P.

el cost normal de l’exercici del fons de pensions intern ha ascendit a 12 milers d’euros i es registra 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”, del compte de pèrdues 

i guanys consolidat adjunt. 

Fruit del procés d’externalització, s’han efectuat durant l’exercici 2014 pagaments per import de 1.009 milers 

d’euros, que han estat enregistrats a l’epígraf “Despeses de personal - Altres despeses de personal” del 

compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici 2014.

d’altra banda, es van constituir en exercicis anteriors, 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, es van acollir al procés de prejubilació dut a terme pel Grup. el càrrec per aquest 

concepte s’inclou al saldo de l’epígraf “Dotacions al fons de provisió per a riscos i càrregues” dels comptes 

de pèrdues i guanys consolidats adjunts (vegeu la Nota 16).

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 

2014 (vegeu la nota 16).

m) 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).
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n)  Derivats financers
el Grup utilitza aquests instruments bàsicament com a operacions de cobertura de les seves posicions patrimo-

nials, 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 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. 

o)  Impostos

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.

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”, es crea un epígraf anomenat “Impostos”, en el qual 

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 d’aquests actius.

Al capítol del passiu del balanç consolidat “Altres passius”, es crea un epígraf anomenat “Impostos”, en el qual 

es registren 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.

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.

noTa 4  |  distribució de resultats

la proposta de distribució del benefici corresponent a l’exercici 2014 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 2013, són les següents: 

el 19 de desembre de 2014 segons l’acord pres pel Consell d’Administració de mora Banc Grup, sA, celebrat 

el dia 17 de desembre de 2014, es va distribuir un dividend a compte del resultat de l’exercici per un import de 

25.000 milers d’euros. 

d’acord amb la normativa vigent, s’ha aprovat destinar a reserves indisponibles l’import de 977 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 641 milers d’euros corresponents a la dotació a les reserves en garantia del sistema de garantia de dipòsits 

per a les entitats bancàries (vegeu la nota 5).

el resultat de la resta de societats del Grup es distribuirà en la forma que acordin les respectives Juntes d’Ac-

cionistes o Accionistes Únics segons correspongui.

2014 2013

Dividends:

  A compte 25.000 25.000

  Complementari 5.000 5.000

30.000 30.000

Reserves:

  A reserva indisponible 1.618 966

  A reserva voluntària 107 8.938

resultat de l’exercici 31.725 39.904

Milers d’euros

Impost general indirecte
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.

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, 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.

En els epígrafs “Retencions i pagaments a compte” i “Comptes de recaptació” del balanç de situació consolidat 

es registren els pagaments a compte i les retencions pendents de liquidar respectivament (vegeu la nota 20).
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noTa 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:

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, comptabilitzats 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: 

A 31 de desembre de 2013 i 2012 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 

2014 i 2013 ha estat el següent:

d’acord amb la normativa vigent, aquesta provisió genèrica té la consideració de fons propis a efectes del càlcul 
de la ràtio de solvència.

noTa 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 regu-

lació del coeficient d’inversions obligatòries. Aquesta llei obliga a les entitats bancàries a mantenir un coeficient 

d’inversió en fons públics.  

deute públic

en compliment d’aquest coeficient el Grup tenia subscrit a 31 de desembre de 2014, 57.917 milers d’euros en deute 

Públic del Principat d’Andorra, emissió de 31 de desembre de 2013. Aquest deute té venciment 31 de desembre de 

2015 i merita com a tipus d’interès l’euribor a un any.

els imports subscrits pel Grup d’aquesta emissió es troben registrats al 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’habitat-

ges. els préstecs concedits pel Grup per aquests conceptes suposaven, a 31 de desembre de 2014 i 2013, l’import 

de 1.611 i 1.573 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

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 2014 i 2013 (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 es remuneren a un tipus d’interès de 

mercat variable.

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.

l’import de les reserves en garantia constituït pel Grup, per aquest concepte, a 31 de desembre de 2014 és de 

20.607 milers d’euros (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, de conformitat amb els requisits 

establerts per l’esmentada llei.

Milers d’euros

Milers d’euros

2014  2013

per divisa:

En euros 291.583 313.477

En moneda estrangera (Nota 29) 258.652 348.618

550.235 662.095

per naturalesa:

A la vista:

  Comptes de corresponsals 273.994 522.395

  Dipòsits 205.721 120.045

  Altres comptes 2.111 2.575

481.826 645.015

A termini 68.409 17.080

550.235 662.095 

2014  2013

Fins a un mes 36.924 2.080

De tres mesos a un any 31.485 15.000

68.409 17.080

2014  2013

Saldo a l’inici de l’exercici 85 93

Més:

  Dotacions al fons 257 316

Menys:

   Recuperacions dels fons - (324)

saldo a final de l’exercici 342 85

Milers d’euros
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noTa 7  |  Inversions creditícies

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:

dels riscos classificats com a dubtosos, un total de 42.243 i 41.505 milers d’euros, a 31 de desembre de 2014 i 2013, 

respectivament, disposen de garantia real.

Milers d’euros

2014  2013

per tipus de garantia:

Garantia real:

  Hipotecària 490.458 498.613

  Dinerària 1.938 906

  De valors 245.526 183.089

737.922 682.608

Garantia personal 339.961 252.774

1.077.883 935.382

per situació de risc:

Normals 1.032.150 887.528

Vençuts 2.973 5.613

Dubtosos 42.760 42.241

1.077.883 935.382

Tot seguit es presenta el detall per venciments 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

2014  2013

per divisa:

En euros 998.560 880.627

En moneda estrangera (Nota 29) 79.323 54.755

1.077.883 935.382

per sectors:

Sector públic andorrà:

  Administració central 49.241 42.839

  Administracions locals 30.882 39.679

  Altres 8.179 976

88.302 83.494

Sector privat 989.581 851.888

1.077.883 935.382

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

2014  2013

Vençuts i dubtosos 45.733 47.854

Fins a un mes 76.224 49.704

D’un mes a tres mesos 79.867 84.987

De tres mesos a un any 309.241 213.620

D’un any a cinc anys 288.110 252.437

Més de cinc anys 263.394 259.696

Sense venciment 15.314 27.084

1.077.883 935.382
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el moviment de la provisió per a insolvències durant els exercicis 2014 i 2013 ha estat el següent:

Aquesta provisió per a insolvències està composta per una provisió específica, determinada de manera individual 

(vegeu la nota 3-g.b), i per una provisió genèrica (vegeu la nota 3-e), segons el detall següent:

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).

Milers d’euros

2014  2013

per naturalesa:

De negociació:

  Obligacions i altres títols de renda fixa 24.553 19.149

  Organismes d’inversió 18.385 9.982

  Accions i altres títols de renda variable 2.830 24

45.768 29.155

D’inversió ordinària:

  Obligacions i altres títols de renda fixa 23.959 15.003

  Organismes d’inversió 7.776 -

  Accions i altres títols de renda variable 4.561 4.559

36.296 19.562

D’inversió a venciment:

  Obligacions i altres títols de renda fixa 311.975 360.674 

Participacions permanents:

  Participacions en empreses del Grup 12.319 12.075

  Altres participacions 108.201 35

120.520 12.110

514.559 421.501

per cotització:

  Cotitzats 365.059 331.912

  No cotitzats 149.500 89.589

514.559 421.501

noTa 8  |  Cartera de valors

La composició del capítol “Cartera de valors” de l’actiu dels balanços de situació consolidats adjunts a 31 de des-

embre de 2014 i 2013, 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:

el cost d’adquisició de la cartera de negociació a 31 de desembre de 2014 i 2013 és de 44.980 i 29.029 milers 

d’euros, respectivament.

el valor a preus de mercat de la cartera d’inversió ordinària a 31 de desembre de 2014 i 2013, no difereix signi-

ficativament del seu valor comptable. el valor de mercat de la cartera d’inversió a venciment a 31 de desembre 

de 2014 i 2013 és de 321.688 i 356.515 milers d’euros, respectivament. 

 

A 30 de desembre de 2013 el Grup 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. Aquestes participacions estan registrades a 31 de desembre de 2014 a l’epígraf “Accions i altres 

títols de renda variable” de l’actiu del balanç de situació consolidat adjunt.

2014  2013

Provisió específica (Nota 3-g) 23.671 4.754

Provisió genèrica 3.286 2.522

26.957 7.276

Milers d’euros

2014  2013

Saldo a l’inici de l’exercici 7.276 7.421

Més:

  Dotacions al fons 25.358 5.736

Menys:

   Aplicacions del fons (2.662) (2.119)

   Recuperacions del fons (3.015) (3.762)

saldo a final de l’exercici 26.957 7.276

Milers d’euros
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El detall dels valors que componen el saldo de l’epígraf “Altres participacions” a 31 de desembre de 2014 s’indica 

tot seguit:

(*) Participacions per les quals existeix un pla de comercialit zació.
(**) Participació amb influència significativa i caràcter de permanència

les dades de les societats que componien aquest epígraf a 31 de desembre de 2013 eren les següents:

(1) Percentatge de participació directa i indirecta.

el Grup manté a la seva cartera de valors el 100% de les participacions de determinades sICAV’s sense conside-

rar-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 vendre-les a clients, dins del procés de comercialització habitual.

A 31 de desembre de 2014 i 2013 no hi ha valors inclosos a la cartera de negociació que superin el 5% de partici-

pació en el capital (participacions qualificades).

durant l’exercici 2014, la societat serveis i mitjans de Pagament xxI, sA ha retornat part de l’aportació realitza-

da pels seus socis. 

A continuació s’indiquen els moviments dels fons de fluctuació de valors per als exercicis 2014 i 2013:

el Grup durant els exercicis 2014 i 2013 ha venut una sèrie de títols classificats a la cartera d’inversió a venci-

ment, per un import comptable de 123.088 i 617.576 milers d’euros, respectivament, obtenint uns beneficis per 

aquestes operacions de 755 i 13.264 milers d’euros, respectivament, que es periodifiquen linealment al llarg de 

la vida residual dels valors venuts, tal i com s’especifica a la normativa vigent. l’import dels beneficis registrats 

per aquest concepte als comptes de resultats dels exercicis 2014 i 2013, ha estat de 3.043 i 3.172 milers d’euros, 

respectivament, registrats dins l’epígraf “Resultats d’operacions financeres” dels comptes de pèrdues i guanys 

consolidats adjunts. Addicionalment, a l’exercici 2014, i d’acord amb l’autorització de l’InAF de data 19 de 

desembre de 2014, el Grup ha abonat a l’epígraf “resultats d’operacions financeres – resultats d’operacions 

amb valors” un import de 18.216 milers d’euros, corresponent al ròssec acumulat per les plusvàlues obtingudes, 

durant l’exercici 2014 i anteriors, en les vendes d’actius classificats a la cartera d’inversió a venciment. Aquest 

import es trobava prèviament registrat a l’epígraf “Comptes de periodificació – Ingressos cobrats per anticipat 

– Altres”. A 31 de desembre de 2013 el saldo d’aquest concepte era de 20.487 milers d’euros (vegeu les Notes 

3-g i 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, és com segueix:

A 31 de desembre de 2014 i 2013 no existien saldos vençuts.

L’epígraf “Obligacions i altres títols de renda fixa”, a 31 de desembre de 2014 i 2013, 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 2014 i 2013, 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 consolidada pel procediment 

de posada en equivalència, mora Assegurances, sAu.

2014  2013

Saldo a l’inici de l’exercici - 486

Més:

  Dotacions al fons - -

Menys:

   Recuperacions del fons - (486)

saldo a final de l’exercici - -

Milers d’euros

Milers d’euros

Milers d’euros

societat domicili activitat
percentatge de  

participació (1)
capital

resultat de 
l’exercici

Total de  
fons propis

Valor en 
llibres

dividend a 
compte

SICAV Amura (Onix) (*) Andorra Societat 
d’inversió

100% 20.100 (47) 20.053 20.000 -

SICAV Amura (Emerald) (*) Andorra Societat 
d’inversió

100% 10.064 (10) 10.054 10.005 -

SICAV Amura 
(Aquamarine) (*)

Andorra Societat 
d’inversió

100% 700 40 740 2 -

SICAV Rocanegra (*) Andorra Societat 
d’inversió

100% 15.005 (86) 14.909 14.994 -

Inmobiliaria 
Colonial, SA (**)

Espanya Immobiliària 4,04% 797.214 491.994 1.422.843 57.455 -

Serveis i Mitjans de 
Pagament XXI, SA (2)

Andorra Mitjans de 
pagament

20% 60   3      119 24 -

Altres Andorra Societats 
d’inversió

Varis 11.127 513 11.854 5.721 -

854.270 492.407 1.480.572 108.201 -

societat domicili activitat
percentatge de  

participació (1)
capital

resultat de 
l’exercici

Total de  
fons propis

Valor en 
llibres

dividend a 
compte

Serveis i Mitjans  
de Pagament XXI, SA

Andorra Mitjans de 
pagament

20% 60 (53) 183 35 -

2014  2013

Fins a tres mesos 38.495 12.099

De tres mesos a un any 187.848 78.039

D’un any a cinc anys 54.307 185.062

Més de cinc anys 79.837 119.626

360.487 394.826

Milers d’euros
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el fons de fluctuació de valors recuperat durant l’exercici 2013, correspon als imports provisionats en exercicis 

anteriors per la societat seguretat i serveis, sA.

el moviment de la provisió genèrica per a insolvències durant els exercicis 2014 i 2013 ha estat el següent:

2014  2013

Saldo a l’inici de l’exercici 1.105 1.826

Més:

  Dotacions al fons 343 816

Menys:

   Recuperacions del fons - (1.537)

saldo a final de l’exercici 1.448 1.105

Milers d’euros

noTa 9  |  diferències positives de consolidació

La totalitat del saldo del capítol “Diferències positives de consolidació” correspon a les adquisicions de les socie-

tats mora Wealth management llC i Inmobiliaria Colonial, s.A. (vegeu la nota 2-d).

el moviment d’aquest capítol durant els exercicis 2014 i 2013 ha estat el següent:

el Grup ha estimat que al 31 de desembre de 2014 no existeixen indicis de deteriorament de les diferències de 

primera consolidació.

2014 saldo inicial altes altres saldo final

diferències positives de consolidació:

Cost de l’actiu 3.422 6.349 - 9.771

Fons d’amortització - - - -

Total 3.422 6.349 - 9.771

2013 saldo inicial altes altres saldo final

diferències positives de consolidació:

Cost de l’actiu 3.422 - - 3.422

Fons d’amortització - - - -

Total 3.422 - - 3.422

Milers d’euros

Milers d’euros

noTa 10  |  Actius immaterials i despeses amortitzables

el moviment dels comptes d’actius immaterials i despeses amortitzables durant els exercicis 2014 i 2013 i de les 

seves corresponents amortitzacions acumulades ha estat el següent:

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

del mateix.

2013 saldo  
inicial

altes Baixes diferències 
de canvi

Traspassos  
i altres

saldo final

aplicacions informàtiques:

Cost de l’actiu 70.966 3.709 (1) (1) - 74.673

Fons d’amortització (59.376) (6.605) 1 1 - (65.979)

11.590 (2.896) - - - 8.694

Fons de comerç:

Cost de l’actiu 800 - - - - 800

Fons d’amortització - - - - - -

800 - - - - 800

despeses amortitzables:

Cost de l’actiu 6.003 262 (91) (204) - 5.970

Fons d’amortització (4.266) (1.107) 70 177 - (5.126)

1.737 (845) (21) (27) - 844

Total 14.127 (3.741) (21) (27) - 10.338

2014 saldo  
inicial

altes Baixes diferències 
de canvi

Traspassos  
i altres

saldo final

aplicacions informàtiques:

Cost de l’actiu 74.673 4.461 (10) 5 - 79.129

Fons d’amortització (65.979) (5.683) 6 (3) - (71.659)

8.694 (1.222) (4) 2 - 7.470

Fons de comerç:

Cost de l’actiu 800 - - - - 800

Fons d’amortització - - - - - -

800 - - - - 800

despeses amortitzables:

Cost de l’actiu 5.970 306 - 619 - 6.895

Fons d’amortització (5.126) (678) - (615) - (6.419)

844 (372) - 4 - 476

Total 10.338 (1.594) (4) 6 - 8.746

Milers d’euros

Milers d’euros
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noTa 11  |  Actius materials

el moviment dels comptes d’actius materials durant els exercicis 2014 i 2013 i de les seves corresponents amortit-

zacions acumulades ha estat el següent:

estats Financers Consolidats

acTius aFecTes  
a L’eXpLoTaciÓ 2014

saldo  
inicial

altes Baixes diferències 
de canvi

Traspassos  
i altres

saldo final

Terrenys:

Cost de l’actiu 23.149 - - - - 23.149

edificis:

Cost de l’actiu 24.987 - - - - 24.987

Fons d’amortització (6.471) (490) - - - (6.961)

18.516 (490) - - - 18.026

Mobiliari:

Cost de l’actiu 4.817 140 (136) 37 95 4.953

Fons d’amortització (3.105) (259) 123 (18) - (3.259)

1.712 (119) (13) 19 95 1.694

Màquines i instal·lacions:

Cost de l’actiu 24.053 598 (495) 48 858 25.062

Fons d’amortització (15.776) (1.556) 436 (18) - (16.914)

8.277 (958) (59) 30 858 8.148

equips informàtics:

Cost de l’actiu 13.772 1.359 (1) 41 - 15.171

Fons d’amortització (12.901) (792) 1 (33) - (13.725)

871 567 - 8 - 1.446

Vehicles:

Cost de l’actiu 399 104 (79) - - 424

Fons d’amortització (308) (52) 79 - - (281)

91 52 - - - 143

immobilitzat en curs:

Cost de l’actiu 221 734 - - (953) 2

Fons d’amortització - - - - - -

221 734 - - (953) 2

Total 52.837 (214) (72) 57 - 52.608

acTius no aFecTes  
a L’eXpLoTaciÓ 2014

saldo  
inicial

altes Baixes Traspassos  
i altres

saldo final

edificis i Terrenys:

Cost de l’actiu 57.702 7.787 (1.046) - 64.443

Provisió per a depreciació d’actius (9.394) (212) 23 - (9.583)

Total 48.308 7.632 (1.023) - 54.860

Milers d’euros

Milers d’euros

acTius aFecTes  
a L’eXpLoTaciÓ 2013

saldo  
inicial

altes Baixes diferències 
de canvi

Traspassos  
i altres

saldo final

Terrenys:

Cost de l’actiu 23.149 - - - - 23.149

edificis:

Cost de l’actiu 24.987 - - - - 24.987

Fons d’amortització (5.981) (490) - - - (6.471)

19.006 (490) - - - 18.516

Mobiliari:

Cost de l’actiu 4.746 87 - (16) - 4.817

Fons d’amortització (2.862) (246) - 2 1 (3.105)

1.884 (159) - (14) 1 1.712

Màquines i instal·lacions:

Cost de l’actiu 23.264 821 (32) - - 24.053

Fons d’amortització (14.213) (1.592) 26 - 3 (15.776)

9.051 (771) (6) - 3 8.277

equips informàtics:

Cost de l’actiu 13.408 397 (20) (13) - 13.772

Fons d’amortització (12.075) (815) - 8 (19) (12.901)

1.333 (418) (20) (5) (19) 871

Vehicles:

Cost de l’actiu 363 36 - - - 399

Fons d’amortització (264) (44) - - - (308)

99 (8) - - - 91

immobilitzat en curs:

Cost de l’actiu - 221 - - - 221

Fons d’amortització - - - - - -

- 221 - - - 221

Total 54.522 (1.625) (26) (19) (15) 52.837

acTius no aFecTes  
a L’eXpLoTaciÓ 2013

saldo  
inicial

altes Baixes Traspassos  
i altres

saldo final

edificis i Terrenys:

Cost de l’actiu 50.013 8.570 (881) - 57.702

Provisió per a depreciació d’actius (6.914) (2.480) - - (9.394)

Total 43.099 6.090 (881) - 48.308

Milers d’euros

Als exercicis 2014 i 2013 no s’han capitalitzat interessos corresponents a l’actiu immobilitzat. 

els actius no afectes a l’explotació inclouen immobles adjudicats com a pagament de deutes, per import de 

46.040 i 39.488 milers d’euros a 31 de desembre de 2014 i 2013, respectivament.

durant l’exercici 2014, el Grup ha incrementat la provisió per a depreciació dels actius adjudicats en 212 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).

A 31 de desembre de 2014, el valor a preus de mercat dels immobles adjudicats es situava per sobre del seu valor 

comptable, d’acord amb les taxacions sol·licitades pels Bancs.
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noTa 12  |  Comptes de periodificació - actiu

La composició d’aquest capítol de l’actiu dels balanços de situació consolidats adjunts, a 31 de desembre de 2014 

i 2013, és la següent:

La principal variació de l’epígraf “Despeses pagades per anticipat” durant l’exercici 2014 correspon a determinats 

compromisos plurianuals de patrocini.

noTa 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:

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:

2014  2013

interessos meritats i no cobrats

Interessos 7.429 7.106

Comissions 3.107 2.381

Altres 214 -

10.750 9.487

despeses pagades per anticipat 5.518 1.865

16.268 11.352

2014  2013

per divisa:

En euros 2.073 16.904

En moneda estrangera (Nota 29) - 9.393

2.073 26.297

per naturalesa:

A la vista 610 5.757

A termini 1.463 20.540

2.073 26.297

2014  2013

Fins a un mes 60 10.938

D’un mes a tres mesos - 5.000

De tres mesos a un any 1.403 4.602

1.463 20.540

Milers d’euros

Milers d’euros

Milers d’euros

Milers d’euros

noTa 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:

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:

2014 2013

per divisa:

En euros 20.069 16.036

En moneda estrangera (Nota 29) 4.118 3.052

24.187 19.088

per naturalesa:

A la vista

  Comptes de corresponsals 9.503 5.674

A termini 14.684 13.414

24.187 19.088

2014 2013

Fins a un mes 7.570 6.240

D’un mes a tres mesos 4.114 2.174

De tres mesos a un any 3.000 5.000

14.684 13.414

Milers d’euros
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noTa 15  |  dipòsits de clients

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:

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:

A 31 de desembre de 2014 i 2013 no hi havia saldos sense venciment.
Milers d’euros

2014  2013

per divisa:

En euros 1.463.923 1.252.997

En moneda estrangera (Nota 29) 391.635 436.060

1.855.558 1.689.057

per naturalesa:

A la vista:

  Comptes corrents 1.146.387 1.132.074

  Comptes d’estalvi 69.157 63.679

1.215.544 1.195.753

A termini:

  Certificats de dipòsit 639.756 493.056

   Altres 258 248

640.014 493.304

1.855.558 1.689.057

2014 2013

Fins a un mes 74.371 40.908

D’un mes a tres mesos 127.219 91.452

De tres mesos a un any 376.853 270.712

D’un any a cinc anys 61.571 90.232

640.014 493.304

Milers d’euros

noTa 16  |  Fons de provisions per a riscos i càrregues

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 2014 i 2013 ha estat el següent:

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, durant els exercicis 2014 i 2013:

Altres provisions

El moviment de l’epígraf “Altres provisions” del passiu dels balanços de situació consolidats adjunts, durant els 

exercicis 2014 i 2013, ha estat el següent:

Aquest epígraf inclou les provisions necessàries derivades dels compromisos de prejubilació (vegeu la nota 3-k) 

a 31 de desembre de 2014 i 2013, per imports de 1.566 i 2.198 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.

2014 2013

Saldo a l'inici de l'exercici 10.415 10.964

Més:

  Dotació al fons amb càrrec a despeses de personal 12 13

  Dotació extraordinària amb càrrec a resultats (Nota 22) 43 -

  Rendiment dels actius afectes al fons (cost financer) 301 300

Menys:

  Aplicacions del fons (3.072) (862)

saldo a final de l'exercici 7.699 10.415

2014 2013

Saldo a l'inici de l'exercici 145 109

Més:

  Dotacions al fons 412 88

Menys:

  Aplicacions del fons - (52)

saldo a final de l'exercici 557 145

2014 2013

Saldo a l'inici de l'exercici 2.315 2.009

Més:

  Dotacions al fons 3.287 829

Menys:

  Aplicacions del fons (956) (523)

saldo a final de l'exercici 4.646 2.315

Milers d’euros

Milers d’euros

Milers d’euros
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noTa 17  |  Fons per a riscos generals

L’import de les provisions constituïdes en aquest capítol del passiu dels balanços 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. 

d’acord amb la normativa vigent, aquest fons té la consideració de fons propis a efectes del càlcul de la ràtio de 

solvència.

el moviment d’aquest capítol durant els exercicis 2014 i 2013 ha estat el següent:

noTa 18  |  Passius subordinats

en data 28 de juliol de 2006, BIBm Preferents ltd. (vegeu la nota 2-d) va efectuar una emissió d’accions pre-

ferents, 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’esmenta-

da 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 2014, mora Banc Grup, sA ha comprat participacions preferents de l’emissió realitzada per BIBm 

Preferents ltd, per import de 6.556 milers d’euros i n’ha venut per import de 3.718 milers d’euros, fet que ha origi-

nat 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 2014 de 56.675 milers 

d’euros.

2014 2013

Saldo a l’inici de l’exercici - -

Més:

  Dotacions del fons 2.981 -

saldo a final de l’exercici 2.981 -

Milers d’euros

noTa 19  |  Comptes de periodificació - passiu

La composició d’aquest capítol del passiu dels balanços de situació consolidats adjunts, a 31 de desembre de 2014 

i 2013, és la següent:

L’epígraf “Ingressos cobrats per anticipat – Altres” corresponen a la periodificació dels beneficis obtinguts en la 

venda dels actius financers classificats a la cartera d’inversió a venciment, els quals d’acord amb la corresponent 

autorització de l’InAF s’ha donat de baixa durant l’exercici amb contrapartida compte de resultats (vegeu les 

notes 3-g.b i 8).

noTa 20  |  situació fiscal

el detall dels actius i passius fiscals, al 31 de desembre de 2014, és el següent:

L’epígraf “Retencions i pagaments a compte” inclou els pagaments a compte realitzats durant l’exercici 2014 co-

rresponents a l’impost sobre societats i a l’impost general indirecte, per imports de 1.766 i 1.549 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 2.896 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 i l’impost sobre la renda dels no residents fiscals, per imports de 1.233, 2.924 i 119 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 236 

milers d’euros i 432 milers d’euros, respectivament, no figuren en els corresponents epígrafs d’impostos del balanç 

consolidat. Així mateix, la despesa per aquest concepte 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.

2014 2013

despeses meritades i no pagades

Interessos 5.670 5.545

Comissions 3 2

Altres 6.133 7.067

11.806 12.614

ingressos cobrats per anticipat

Interessos 28 19

Comissions 236 344

Altres - 20.487

264 20.850

12.070 33.464

Milers d’euros

Milers d’euros

Actiu – Impostos

  Retencions i pagaments a compte 3.315

Passiu – Impostos

  Comptes de recaptació 7.172
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Càlcul de l’impost sobre societats

la conciliació entre el resultat comptable de l’exercici 2014 i la base de tributació de l’impost sobre societats del 

grup fiscal és la següent:

les diferències permanents corresponen a partides que no tenen caràcter de despesa o ingrés fiscal. el detall a 31 

de desembre de 2014, és el següent:

el detall de deduccions i bonificacions aplicats a la quota de tributació, a 31 de desembre de 2014, és el següent:

A 31 de desembre de 2014, el Grup no tenia actius ni passius per impostos diferits, ni bases de tributació negatives 

per compensar en exercicis següents. 

2014

Resultat de l’exercici atribuït al Grup abans d’impostos 43.515

Diferències permanents 2.680

Base de tributació 46.195

Tipus impositiu 10%

Quota de tributació 4.620

Deduccions i bonificacions (1.292)

Quota de liquidació 3.328

Pagaments a compte (2.002)

Quota diferencial 1.326

2014

Resultats de societats estrangeres no subjectes a l’impost sobre societats (Nota 2-d) 3.133

Pagaments fons de pensions abonats durant l’exercici (1.203)

Impost comunal sobre els rendiments arrendataris 4

Impost comunal de radicació d’activitats comercials,  
empresarials i professionals

736

Altres 10

Total diferències permanents 2.680

2014

Noves inversions a Andorra en immobilitzat afecte a l’activitat (383)

Eliminació de la doble imposició internacional (102)

Impost comunal sobre els rendiments arrendataris (4)

Impost comunal de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals (736)

Creació de llocs de treball a Andorra (67)

Total deduccions i bonificacions (1.292)

Milers d’euros

Milers d’euros

Milers d’euros

noTa 21  |  moviment dels fons propis

tot seguit es desglossa el detall i moviment dels comptes que componen els fons propis del Grup durant els exer-

cicis 2014 i 2013:

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.

 

Reserva legal

d’acord amb la llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, aquestes so-

cietats 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 2014, 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 

capital reserva 
legal

reserves  
en  

garantia 

reserva 
voluntària

reserves de  
consolidació

resultat  
de l’exercici

dividend a 
compte

dividend  
complementari

Total

saldo a 31 de  
desembre de 2012

42.407 14.821 19.069 84.595 104.134 45.175 (25.000) - 285.201

Distribució del resultat  
de l’exercici 2012

- 92 344 18.404 (3.665) (45.175) 25.000 5.000 -

Dividend complementari - - - - - - - (5.000) (5.000)

Dividend a compte 
(Nota 4)

- - - - - - (25.000) - (25.000)

Diferències de conversió - - - - 349 - - - 349

Benefici de l’exercici 
2013

- - - - - 42.375 - - 42.375

saldo a 31 de 
desembre de 2013

42.407 14.913 19.413 102.999 100.818 42.375 (25.000) - 297.925

Distribució del resultat 
de l’exercici 2013

- - 1.404 8.297 2.674 (42.375) 25.000 5.000 -

Dividend complementari - - - - - - - (5.000) (5.000)

Dividend a compte 
(Nota 4)

- - - - - - (25.000) - (25.000)

Diferències de conversió - - - - (1.029) - - -   (1.029)

Benefici de l’exercici 
2014

- - - - - 40.187 - - 40.187

saldo a 31 de 
desembre de 2014

42.407 14.913 20.817 111.296 102.463 40.187 (25.000) - 307.083

  
Milers d’euros
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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.

en compliment d’aquesta llei, el Grup té constituïda una reserva en garantia de les seves obligacions operacionals 

de 20.607 milers d’euros (vegeu les notes 5 i 30).

Addicionalment, les reserves en garantia inclouen 210 milers d’euros de la societat 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 voluntàries i 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 2014, 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 2014 i 2013 ascendeix a 2.729 i 2.755 milers 

d’euros, respectivament.

Reserves de consolidació

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

2014 2013

Mora Banc, SAU 105.315 101.802

Mora Gestió d’Actius, SAU 3.304 2.981

Mora Assegurances, SAU 5.572 5.172

Mora Wealth Management AG (8.779) (9.054)

Mora Wealth Management LLC (1.160) 501

Mora WM Securities, LLC (1.674) (438)

Serveis i Mitjans de pagament (16) -

Mora Wealth Management, SA (99) (146)

102.463 100.818

Milers d’euros

noTa 22  |  resultats extraordinaris

La composició d’aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys consolidats adjunts és la següent:

A 31 de desembre de 2014, l’epígraf “Altres resultats extraordinaris” inclou, principalment, pèrdues d’exercicis an-

teriors i resultats per retrocessions excepcionals.

noTa 23  |  derivats financers

tot seguit es detallen els derivats financers vigents, a 31 de desembre de 2014 i 2013, en funció de la finalitat de 

la seva contractació:

A 31 de desembre de 2014 i 2013 existeixen operacions contractades en mercats reglamentats per un valor nominal 

de 33.816 i 2.504 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 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.

2014 2013

Pèrdua neta per alienació o baixa de l’immobilitzat (347) (554)

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

(43) 261

Altres resultats extraordinaris, net (2.193) (921)

(2.583) (1.214)

Milers d’euros

Milers d’euros

2014 2013

cobertura negociació Total cobertura negociació Total

Operacions fermes:

  Compravenda de divises 643.206 - 643.206 1.337.096 - 1.337.096

  Permutes financeres sobre 
  tipus d’interès

230.377 133.035 363.412 314.368 60.000 374.368

  Futurs sobre tipus d’interès - 25.922 25.922 - - -

  Futurs sobre valors 5.692 - 5.692 - - -

 879.275 158.957 1.038.232 1.651.464 60.000 1.711.464

Operacions opcionals:

  Opcions sobre valors 153.061 - 153.061 259.327 - 259.327

  Opcions sobre tipus  
  d’interès

3.314 - 3.314 28.711 - 28.711

  Opcions sobre divises 81.385 - 81.385 362 - 362

237.760 - 237.760 288.400 - 288.400

Altres operacions de futur 194.894 - 194.894 149.096 - 149.096

1.311.929 158.957 1.470.886 2.088.960 60.000 2.148.960
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l’estructura de venciments dels derivats financers contractats, d’acord amb el venciment comptat des de la data 

de tancament dels balanços, és la següent:

2014 2013

compravenda de divises:

Fins a un any 643.206 1.337.096

643.206 1.337.096

permutes financeres sobre tipus d’interès:

Fins a un any 588 5.432

D’un any a cinc anys 99.349 78.555

Més de cinc anys 263.475 290.381

363.412 374.368

Futurs sobre tipus d’interès:

Fins a un any 25.922 -

25.922 -

Futurs sobre valors:

Fins a un any 5.692 -

5.692 -

opcions sobre valors:

Fins a un any 128.605 229.916

D’un any a cinc anys 24.456 29.411

153.061 259.327

opcions sobre tipus d’interès:

Més de cinc anys 3.314 28.711

3.314 28.711

opcions sobre divises:

Fins a un any 81.385 362

81.385 362

altres operacions de futur:

Fins a un any 168.427 92.552

D’un any a cinc anys 26.467 54.674

Més de cinc anys - 1.870

194.894 149.096

1.470.886 2.148.960

Milers d’euros

noTa 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 de-

tall dels dipòsits de valors i altres títols en custòdia de tercers, d’acord amb el tipus de valor, es presenta tot seguit:

noTa 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 2014 i 

2013:

Milers d’euros

Milers d’euros

TipoLogia de cLienT 2014 2013

custodiats 
per l’entitat

custodiats 
per tercers

Total custodiats  
per l’entitat

custodiats 
per tercers

Total

Organismes d’inversió col·lectiva 1.737.642 - 1.737.642 1.713.201 - 1.713.201

Clients amb mandats de gestió 811.558 770.442 1.582.000 778.614 569.446 1.348.060

Altres clients 3.964.301 - 3.964.301 3.644.069 - 3.644.069

Total 6.513.501 770.442 7.283.943 6.135.884 569.446 6.705.330

2014 2013

Accions i altres títols de renda variable 1.267.162 1.033.684

Obligacions i altres títols de renda fixa 2.086.631 2.211.772

Participacions d’organismes d’inversió  
no gestionats pel Grup

1.063.600 721.501

Participacions d’organismes d’inversió gestionats pel Grup 1.840.196 1.759.287

Altres 240.550 479.870

6.498.139 6.206.114
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noTa 26  |  Altres comptes d’ordre amb funcions exclusives de control administratiu

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 i certificats de dipòsit de clients, 

formalitzats amb data valor posterior a 31 de desembre.

noTa 27  |  Actius cedits en garantia

A 31 de desembre de 2014 i 2013 existeixen actius cedits en garantia per import de 56.592 i 5.450 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.

Milers d’euros

2014  2013

garanties i compromisos rebuts

Garanties, caucions, fiances i avals rebuts en garantia 966.288 990.637

altres comptes d’ordre

Actius molt dubtosos 19.811 16.954

Valors i títols propis no cotitzats 68.997 69.023

Fidúcies 130.718 63.763

Altres 72.536 266.956

292.062 416.696

1.258.350 1.407.333

estats Financers Consolidats

noTa 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 2014, 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:

els saldos amb societats participades corresponen íntegrament a mora Assegurances, sAu, societat que és conso-

lidada pel procediment de posada en equivalència (vegeu la nota 2-d). 

A 31 de desembre de 2014 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.

noTa 29  |  Gestió del risc

Risc de crèdit
els principals riscos mantinguts pel Grup a 31 de desembre de 2014 i 2013 es concentren en els capítols “Inter-

mediaris 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 obliga-

cions financeres contretes amb l’entitat per part dels seus clients o contraparts.

Per a la reducció del risc de crèdit associat a l’operativa amb altres entitats, el Grup segueix una política conser-

vadora 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.

Milers d’euros

2014 societats participades

actiu: 

Inversions creditícies 1.013

Cartera de valors 12.319

Comptes de periodificació 710

Altres actius 219

 14.261

passiu:

Creditors: dipòsits de clients 153.547

Comptes de periodificació 130

 153.677

comptes d’ordre 511.897

compte de pèrdues i guanys:

Interessos i rendiments assimilats 143

Interessos i càrregues assimilables (516)

Comissions per serveis netes 5.939

Altres 3.646
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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 al seguiment continu d’aquesta mena de risc. el procés de gestió del risc de crèdit consisteix en 

identificar, controlar i decidir sobre els riscos incorreguts per l’operativa de l’entitat. durant el procés intervenen 

tant les àrees de negoci i l’alta direcció com l’àrea de risc. en el procés també participa el Consell d’Administració 

definint els límits i delegacions de facultats així com la Comissió delegada de riscos que aprova i supervisa el 

marc d’actuació de la funció de riscos.

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 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 me-

surar, 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 es reuneix amb periodicitat mínima mensual i 

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. els Consells d’Administració dels Bancs són informats periòdicament del nivell de risc assumit i 

estableixen 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.

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 256 dies de dades diàries es calcula el Var 

històric assumint pesos uniformes per totes les observacions.

la mesura VAr proporciona una predicció de la pèrdua màxima a un dia, amb un 99% de probabilitat, que podria 

experimentar la cartera de negociació com resultat d’alteracions en els mercats de renda variable i en els tipus 

de interès i de canvi, així com en els mercats de crèdit per mitjà del spread creditici. Actualment aquest càlcul 

s’efectua diàriament. A aquest efecte, es computen els factors de riscos de mercat: canvi, interès, preus de renda 

variable, així com altres riscos associats a opcionalitats, sobre la base de l’evolució històrica diària dels preus de 

mercat i de les correlacions observades entre aquests. el model vigent de límits de risc de mercat consisteix en un 

esquema de límits Var i sublímits, així com de stop loss per alguna de les activitats de trading. Aquest esquema 

de límits es complementa amb estimacions de l’impacte de moviments extrems de mercat sobre les posicions man-

tingudes. Actualment es realitza l’anàlisis d’estrès sobre escenaris històrics de crisis, així com anàlisis d’impactes 

en el comportament de diferents variables financeres que podrien ser plausibles, però que no es corresponen amb 

situacions passades.

estats Financers Consolidats

donat que el Var per simulació històrica també presenta les seves limitacions: 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 corregeix aquestes limitacions amb el càlcul diari de l’stressed Var i de l’anomenat 

expected shortfall. A diferència del Var, té l’avantatge de capturar millor el risc de pèrdues elevades de baixa 

probabilitat, el que es coneix com tail risk.

els límits d’exposició màxima, d’acord amb la metodologia VAr, establerts pels exercicis 2014 i 2013, així com el 

risc màxim assolit en aquests exercicis, segons el factor generador del risc, són els següents:

Risc de canvi

Seguint els criteris de valoració definits a la Nota 3-c, el total del balanç en moneda estrangera que, a 31 de des-

embre de 2014 i 2013, presenta el Grup és el següent:

A 31 de desembre de 2014 i 2013 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

La gestió del risc de tipus de interès de les posicions estructurals del balanç és responsabilitat del Comitè d’Actius 

i Passius (CoAP), seguint les directrius del perfil de risc definides pel Consell d’Administració.

En general, emmarcat en un context de tipus baixos, el posicionament de l’Entitat ha estat de mantenir el balanç 

amb sensibilitat positiva a pujades dels tipus d’interès, tant en termes de marge financer com de valor econòmic. 

de totes formes, el nivell d’exposició és molt baix en relació a l’import dels recursos propis.

eXercici 2014 canvi interès renda variable crèdit Total

Límit establert 900

Risc màxim assolit 121 171 44 562 587

eXercici 2013

Límit establert 900

Risc màxim assolit - 331 168 25 482

Milers d’euros

2014  2013

Intermediaris financers (Nota 6) 258.652 348.618

Inversions creditícies (Nota 7) 79.323 54.755

Cartera de valors 23.123  26.667

Altres 33.139 26.446

Total actiu 394.237 456.486

INAF (Nota 13) - 9.393

Creditors: bancs i intermediaris financers (Nota 14) 4.118 3.052

Creditors: dipòsits de clients (Nota 15) 391.635 436.060

Altres 7.007 6.835

Total passiu 402.760 455.340

Milers d’euros
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en aquest sentit l’efecte que tindria sobre les masses patrimonials i de comptes d’ordre, 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 ex-

perimentats, 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 recorre 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 desenvolu-

par la seva activitat en un entorn més exigent.

les decisions relatives a tots els riscos estructurals, inclòs el risc de liquiditat, es prenen en el Comitè d’Actius i 

Passius de l’entitat (CoAP).

El Grup, per mitjà de la seva unitat de gestió de balanç, 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.

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. 

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, 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, es realitza en base a estàndards 

interns i s’estableixen nivells de tolerància al risc.

c.  El control i la mitigació, 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, 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.
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noTa 30  |  Compliment de les normes legals

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 regu-

lació 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 recomana-

cions 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 

2014 del 27,36% i 68,90%, i a 31 de desembre de 2013 del 33,52% i 77,84%, 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 2014 i 2013, la concentració de risc a favor d’un mateix beneficiari màxima assolida ha estat del 

18,46% i 12,71%, respectivament dels fons propis del Grup. els crèdits, o altres operacions que impliquen risc a fa-

vor d’un mateix beneficiari, que excedeixin del 5% dels fons propis, no han sobrepassat una acumulació de riscos 

agregadament del 92,36% i 56,31% durant els exercicis 2014 i 2013, respectivament.

Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüèn-
cia internacional i contra el finançament del terrorisme

El Consell General en la seva sessió del dia 27 de març del 2014 va aprovar la Llei 4/2014, del 27 de març, de mo-

dificació 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, atès que 

l’informe d’avaluació del Principat d’Andorra aprovat pel Moneyval en la seva sessió plenària del 8 de març del 

2012 evidencia l’evolució i la intensificació permanent de les mesures de prevenció i repressió adoptades.

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 les noves recomanacions 6 i 7 del Grup d’Acció Fi-

nancera (GAFI), aprovades el febrer del 2012, i establir així mesures i disposicions legals específiques de prevenció 

i lluita contra el finançament del terrorisme i contra la proliferació d’armes de destrucció massiva, harmonitzades 

amb l’entorn internacional, que siguin fàcilment identificables pels organismes revisors i adaptades a les particu-

laritats de l’ordenament jurídic andorrà. 

La Llei consta de tres articles mitjançant els quals, d’una banda, s’estableixen, en harmonia amb el context inter-

nacional, diverses mesures per a la prevenció, la lluita i la supressió del terrorisme i el seu finançament i per a la 

prevenció i la desorganització de la proliferació d’armes de destrucció massiva i el seu finançament i, d’altra banda, 

es realitzen determinats ajustaments tècnics del règim sancionador. Amb aquesta reforma legislativa,  Andorra 

reforça el seu compromís en la prevenció i repressió del finançament del terrorisme i de la proliferació d’armes de 

destrucció massiva, mitjançant un procés d’adaptació constant de l’ordenament jurídic andorrà a l’evolució dels 

estàndards internacionals, d’acord amb els principis fonamentals que informen la política criminal del Principat 

d’Andorra.

d’acord amb el que disposa l’article 52 d’aquesta llei, 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. Addicio-

nalment,  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 compleix amb aquests requisits organitzatius.

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

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’in-

teressos. Així mateix, en la seva sessió de 13 de juny del 2005, va aprovar la llei d’aplicació de l’esmentat Acord.

en l’exercici present, el Grup en qualitat d’agent pagador, ha complert amb les obligacions contingudes en l’Acord 

i en la seva llei d’aplicació, i han liquidat l’import de la retenció seguint l’establert en la legislació esmentada.

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 re-

integrament 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 cobertura 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, per aquest concepte, a 31 de desembre de 2014 és de 

20.607 milers d’euros (vegeu les notes 5 i 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, 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.

estats Financers Consolidats

l’impost general indirecte grava la capacitat econòmica que es posa de manifest sempre que es produeix el con-

sum 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, modi-

ficada 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.

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’institu-

cionalitza la creació d’un impost sobre societats. 

el tipus general de gravamen de l’impost de societats per als obligats tributaris, determinat en la llei 95/2010, és 

del 10%. 

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. 

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 Banc és subjecte obligat de practicar reten-

cions i durant l’exercici 2014 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.

els imports retinguts per aquest concepte i pendents de liquidar, corresponents al darrer trimestre de l’exercici 

2014, es troben inclosos dins el capítol “Altres Passius – Impostos” del balanç de situació consolidat adjunt.

noTa 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 2014, 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.

noTa 32  | Fets posteriors

en dates 14 i 30 de gener de 2015, mora Banc Grup, sA va signar un contracte de compravenda amb un nombre 

important d’accionistes de tressis sociedad de Valores, s.A. per l’adquisició d’un 86,01% del seu capital social. 

l’eficàcia de la transmissió està subjecta a determinades condicions suspensives, entre les quals, l’autorització i 

no oposició de l’INAF i la Comisión Nacional del Mercado de Valores espanyola (CNMV), respectivament. Amb 

aquesta finalitat, el Grup ha sol·licitat a l’InAF, en data 3 de febrer de 2015, l’obtenció de l’autorització prèvia per 

l’adquisició, amb vocació de permanència, d’una participació qualificada en tressis sociedad de Valores, s.A. Així 

mateix, en data 31 de gener de 2015 es va presentar a la CnmV expedient de no oposició pel canvi de control, com 

a conseqüència de la compravenda del 86,01% del capital social de tressis sociedad de Valores, s.A. per part de 

mora Banc Grup, sA.
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Balanços de situació a 31 de desembre de 2014 i 2013

acTiu 2014  2013

caixa i bancs centrals de l’ocde 20.310 18.056

inaF - -

intermediaris financers 904.993 1.153.081 

Bancs i entitats de crèdit 903.332 1.150.986 

Altres intermediaris financers 2.003 2.180 

Fons de provisió per a insolvències (-) (342) (85)

inversions creditícies 345.564 214.824 

Préstecs i crèdits a clients 358.360 208.711 

Descoberts en comptes de clients 3.420 7.056 

Cartera d’efectes de clients 580 614 

Fons de provisió per a insolvències (-) (16.796) (1.557)

cartera de valors 463.527 392.667 

Obligacions i altres títols de renda fixa 338.949 373.288 

Fons de provisió per a insolvències (-) (1.448) (1.105)

Participacions en empreses del grup 80.173 13.825 

Fons de fluctuació de valors (-) (3.926) (3.458)

Altres participacions 20.726 49 

Accions i altres títols de renda variable 2.892 86 

Organismes d’inversió 26.161 9.982 

actius immaterials i despeses amortitzables 8.503 10.322 

Fons de comerç 800 800 

Actius immaterials i despeses amortitzables 85.617 80.525 

Fons d’amortització (-) (77.914) (71.003)

actius materials 58.770 58.573 

Actius materials 93.417 91.072 

Fons d’amortització (-) (34.563) (32.474)

Fons de provisió per a depreciació de l’actiu material (84) (25)

comptes de periodificació 12.326 7.029 

Interessos meritats i no cobrats 8.102 6.691 

Despeses pagades per anticipat 4.224 338 

altres actius 10.885 5.496 

Operacions en curs 3.844 2.255 

Existències 185 213 

Opcions adquirides 53 420 

Altres 5.085 1.541 

Impostos 1.718 1.067 

ToTaL acTiu 1.824.878 1.860.048

Milers d’euros

Balanços individuals dels Bancs

passiu 2014  2013

inaF 843 24.741

creditors 1.544.482 1.528.096 

Bancs i entitats de crèdit 485.997 527.314 

Altres intermediaris financers 6.404 6.205 

Dipòsits de clients 1.052.081 994.577 

deutes representats per títols - -

Fons de provisions per a riscos i càrregues 12.902 12.875 

Provisions per a pensions i obligacions similars 7.699 10.415 

Provisions per a operacions de futur 557 145 

Altres provisions 4.646 2.315 

Fons per a riscos generals 2.841 -

passius subordinats 56.675 59.513

comptes de periodificació 10.067 30.968 

Despeses meritades i no pagades 9.830 10.136 

Ingressos cobrats per anticipat 237 20.832 

altres passius 15.729 24.241 

Operacions en curs 8.831 18.096 

Opcions emeses 160 422 

Proveïdors i altres creditors 117 303 

Impostos 6.621 5.420 

capital social 42.407 42.407 

Capital subscrit 42.407 42.407 

reserves 132.207 122.303 

Reserva legal 8.481 8.481 

Reserves en garantia 12.430 10.823 

Reserves voluntàries 111.296 102.999 

resultats 6.725 14.904 

Resultat de l’exercici en curs 31.725 39.904 

Dividends a compte (-) (25.000) (25.000)

ToTaL passiu 1.824.878 1.860.048

Milers d’euros

Mora Banc grup, sa   
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Balanços de situació a 31 de desembre de 2014 i 2013

acTiu 2014  2013

caixa i bancs centrals de l’ocde 3.093 3.345

inaF - -

intermediaris financers 461.810 508.228 

Bancs i entitats de crèdit 461.810 508.228

inversions creditícies 719.903 729.539 

Préstecs i crèdits a clients 732.049 730.602 

Descoberts en comptes de clients 2.444 3.671 

Cartera d’efectes de clients 6.079 5.186 

Fons de provisió per a insolvències (-) (20.669) (9.920)

cartera de valors 49.912 26.035

Obligacions i altres títols de renda fixa 21.538 21.538

Altres participacions 23.875 - 

Accions i altres títols de renda variable 4.499 4.497 

actius immaterials i despeses amortitzables - -

Actius immaterials i despeses amortitzables 65 70

Fons d’amortització (-) (65) (70)

actius materials 47.972 41.670 

Actius materials 62.866 56.273 

Fons d’amortització (-) (5.395) (5.234)

Fons de provisió per a depreciació de l’actiu material (-) (9.499) (9.369)

comptes de periodificació 2.617 2.497

Interessos meritats i no cobrats 2.588 2.468 

Despeses pagades per anticipat 29 29 

altres actius 4.289 468

Operacions en curs 4.217 420 

Impostos 72 48 

ToTaL acTiu 1.289.596 1.311.782 

Milers d’euros

Balanços individuals dels Bancs

passiu 2014  2013

 inaF 1.229 1.556

creditors 1.161.234 1.186.435 

Bancs i entitats de crèdit 356.428 491.955 

Dipòsits de clients 804.806 694.480 

deutes representats per títols - -

Fons de provisions per a riscos i càrregues - -

Fons per a riscos generals 140 -

passius subordinats - -

comptes de periodificació 1.167 1.019 

Despeses meritades i no pagades 1.140 1.001 

Ingressos cobrats per anticipat 27 18 

altres passius 3.116 1.790

Operacions en curs 1.966 442 

Proveïdors i altres creditors 85 548 

Impostos 1.065 800 

capital social 30.060 30.060

Capital subscrit 30.060 30.060

reserves 90.922 87.665 

Reserva legal 6.012 6.012 

Reserves en garantia 8.177 8.380 

Reserves voluntàries 76.733 73.273 

resultats 1.728 3.257

Resultat de l’exercici en curs 1.728 3.257 

Dividends a compte (-) - -

ToTaL passiu 1.289.596 1.311.782 

Milers d’euros

Mora Banc, sau   
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InForme de lA resPonsABIlItAt  
soCIAl de l’emPresA
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 91 | La nostra visió de la responsabilitat de l’empresa

 94 | El client, el nostre objectiu primer

 96 | Accions a favor de la comunitat

104 | Equip humà de Morabanc, el nostre actiu principal

responsabilitat social de l’empresa

Aconseguir ser socialment responsables, amb l’ètica i la 
coherència com a valors essencials, és el nostre objectiu 
estratègic fonamental. entenem que la nostra estratègia i la 
presa de decisions ha de tenir com a fita contribuir al des-
envolupament sostenible en els àmbits econòmic, cultural, 
social i mediambiental d’Andorra.

des de moraBanc, volem ubicar la sostenibilitat en el nucli 
del nostre model de negoci, invertint en múltiples projectes, 
generant un impacte social i mediambiental en totes les activi-
tats. Al Grup moraBanc busquem constantment l’actuació més 
idònia per a cada col·lectiu d’interès (clients, comunitat i equip 
humà de moraBanc), i trobem la manera més adequada per 
contribuir activament i voluntària a la millora de la societat 
andorrana, alhora que fem una clara aposta pel medi ambient. 

la màxima de la nostra organització és la satisfacció del client, 
estar a l’altura de les seves expectatives i fins i tot, superar-les. 

moraBanc, a la vegada, contribueix amb la comunitat ando-
rrana mitjançant diferents actuacions que comprenen diverses 
activitats en els àmbits científic, artístic, esportiu i humanitari, 
a més, la preocupació per la sostenibilitat i per la necessitat 
de respectar el medi traspassa els límits de l’empresa. A 
moraBanc, treballem per transmetre a la població aquesta 
filosofia, amb accions de difusió i sensibilització en tots els 
àmbits, començant per la mateixa organització. El nostre 
compromís amb el medi ambient ve de lluny, forma part de 
la nostra cultura.   

Cuidar el client, la comunitat i el medi ambient, són essencials 
per a moraBanc i només ho aconseguirem amb un equip humà 
compromès, preparat i involucrat. 

treballem dia rere dia per formar els nostres treballadors 
amb la filosofia d’un banc familiar, tradicional, responsable 
i col·laborador.  

1 | La nosTra VisiÓ de La responsaBiLiTaT sociaL de L’eMpresa

InForme de lA resPonsABIlItAt soCIAl de l’emPresA

ClIents
És obligació del banc generar informa-
ció clara i transparent perquè el client 
pugui prendre les millors decisions.

Col·lABorAdors
Indispensable que els nostres col·laboradors 
se sentin identificats amb la cultura i valors 
corporatius per establir plena confiança entre 
treballadors i clients.

ComunItAt
Compromís en la contribució de  
projectes socials amb estratègies  
transparents i innovadores

1.1 | MoraBanc, una entitat orientada al desenvolupament sostenible del país
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la visió i la missió de moraBanc s’alineen amb els valors fonamentals que defineixen la seva 
cultura organitzativa, en la mesura en què tenen per objectiu contribuir amb el desenvolupa-
ment sostenible de la societat andorrana, integrant l’rsC en el model competitiu.

xifres clau de la generació de valor al país*

*Xifres MoraBanc a 31/12/2014

1.2 | Visió i valors de MoraBanc; l’RSC com a eix transversal de l’estratègia corporativa 

1.4 |  Generació de valor de la nostra política de responsabilitat social per a la comunitat 

VISIÓ
Contribuir al desenvolupament  

sostenible - econòmic, cultural, social 
i mediambiental - d’Andorra.

ÈTICA

COMPETITIVITATCOMPROMÍS AMB 
ANDORRA

INNOVACIÓ

REPUTACIÓ SERVEI CLIENT

EQUIP
HUMÀ

empleats a moraBanc

368
Inversió en la societat

2%
del benefici

economia andorrana

1.078 M€
d’inversió creditícia total en les empre-
ses, llars i projectes en general.

Inversió en medi ambient

268.558 €
inclosa la inversió per disminuir l’impacte 
de la nostra activitat, la compensació 
d’emissions i les accions de promoció

targetes solidàries

44%
del total de targetes i inversió total en 
les onG (banc i clients): 131.904 €

emissions per empleat

2,3t co2 eq

En l’àmbit de l’RSC, hem elaborat unes polítiques i unes accions per avançar vers la visió de MoraBanc i que 
permetran marcar objectius clars, responsabilitats definides i resultats mesurables.

1.3 |  Objectiu principal i objectius específics per al 2015 per assolir la nova visió

Contribuir al desenvolupament sostenible, econòmic, 
cultural, social i mediambiental d’Andorra

responsaBiLiTaT  
i Transparència

inTegrar rsc en  
producTes i serVeis

organiTZaciÓ 
eXeMpLar

inVersiÓ  
a andorra

accions 2015

• millorar comunicació  
en l’estratègia de rsC

• signar i implantar  
internacionals de rsC

• definir una visió clara  
de rsC alineada i integrada 
amb la visió de negoci

• desenvolupar productes i 
serveis que integrin aspectes 
de rsC

• Gestionar impactes 
mediambientals de les 
activitats de l’entitat

• Implementar polítiques  
de rsC amb proveïdors

• desenvolupar polítiques 
laborals responsables

• Invertir en accions  
comunitàries amb  
enfocament rsC

esTigues TranQuiL
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YoutuBe

79
vídeos penjats

61
subscriptors

40.495
visionats total

tWItter

989
seguidors

5.470
tweets

FACeBook

3.113
seguidors

372
publicacions

InstAGrAm

55
fotos

178
seguidors

lInkedIn

971
seguidors

46
publicacions

VoCes eConómICAs

8.837
visites 2014

326
subscriptors

unIenCe

26
seguidors

15
publicacions

2 |  eL cLienT, eL nosTre oBJecTiu priMer

la gran aposta del nostre grup, en matèria de productes i 
serveis, són els territoris moraBanc; una estratègia que neix 
amb la vocació de presentar una nova forma de relacionar-se 
amb els clients i fer banca al país. d’aquesta manera, mora-
Banc ofereix a cada perfil de client una proposta a la seva 
mida, que cobreixi i, fins i tot superi les seves expectatives 
amb serveis afegits. 

Hem creat catorze territoris especialitzats, en funció de 
l’edat i de les necessitats de cada grup de clients en cada 
moment, amb la voluntat d’acompanyar-los i oferir-los solu-
cions adients, en qualsevol moment i etapa de la seva vida. 
moraBanc ofereix un ventall d’avantatges als joves d’entre 
16 i 35 anys, als funcionaris, als sèniors, a la microempresa, 
al comerç, als assalariats o als professionals liberals, entre 
altres. 

destaquem la recent creació de l’àrea de residents inter-
nacionals, per donar un servei diferenciat i personalitzat al 
col·lectiu creixent de residents estrangers.

Amb la finalitat de conèixer el grau de satisfacció del client, 
s’ha implementat una nova metodologia en el nostre control 
de qualitat, el Net Promoter Score (nPs), un sistema que 
permet de mesurar la fidelitat i la satisfacció dels clients 
mitjançant una sola dada: la resposta a la pregunta “Fins a 
quin punt recomanaríeu MoraBanc als vostres familiars, amics 
i companys de feina?” 
 
també s’evaluen altres aspectes com les instal·lacions, 
l’atenció del personal, la seva competència professional o 
la rapidesa de l’atenció telefònica. l’enquesta, que es pot 
realitzar per telèfon i correu electrònic amb diferents perio-

dicitats, aporta als responsables de moraBanc la ràtio nPs 
actualitzada en temps real. Aquesta dada és la diferència 
entre el percentatge de les respostes positives (promotors) i 
de respostes més negatives (detractors). es considera detractor 
aquell que puntua el banc per sota de 6 i promotors els que 
li concedeixen un 9 o un 10.

l’objectiu d’aquest sistema és identificar els motius d’insa-
tisfacció, per tal de millorar els aspectes relacionats amb 
l’atenció al client, els productes i els serveis i garantir una 
millora contínua.

la màxima de moraBanc és estar sempre prop dels seus 
clients i això queda palès en un dels seus principals eslò-
gans: «Amb tu!». Amb la voluntat de millorar aquest aspecte 
i estar presents en tots els canals possibles, moraBanc es 
troba en l’univers de les xarxes socials i disposa de perfils a 
Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Unience i Youtube. 
MoraBanc disposa d’una sala de premsa virtual a la web, amb 
tota l’actualitat del banc, a la qual poden accedir fàcilment 
els clients, els professionals i el públic en general.

L’any 2013 MoraBanc va obrir el blog Voces Económicas; un 
blog especialitzat en economia que pretén esdevenir un punt 
de referència en el sector. Professionals de diferents camps 
hi publiquen, amb un objectiu divulgatiu i pràctic, reflexions 
destinades a totes aquelles persones interessades i afectades 
per allò que passa a nivell econòmic arreu del món.

moraBanc té uns principis essencials en la seva gestió global 
de l’entitat, incloses les seves filials, que són el respecte per 
la legalitat, l’ètica professional, la transparència i la innova-
ció. són fonamentals en la gestió del client i, per tant, en el 
bon govern de l’entitat. 

Per garantir aquests valors i principis prop dels clients i de la 
societat, tots els col·laboradors de moraBanc estan subjectes 
a un codi ètic i de conducta.

El banc disposa, per a la protecció última del client, de tres 
àrees de control dels principis rectors que són: Compliment 
normatiu, riscos i Auditoria Interna.

Compliment normatiu: òrgan que actua amb independència 
funcional i duu a terme la supervisió, el seguiment i la veri-
ficació del compliment permanent i eficaç de les obligacions 
legals i reguladores de les normes ètiques i de conducta, així 
com de les polítiques internes de l’entitat. la seva funció 
s’aplica a la pròpia entitat, a l’alta direcció, al seu personal i 
als agents financers designats, amb l’objectiu de protegir els 
clients i reduir el risc de compliment i altres riscos associats 
a les seves activitats.

riscos: el model de gestió i control de riscos assegura el 
manteniment del perfil de risc definit 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 una funció indepen-
dent, permanent, imparcial i objectiva d’examen, avaluació i 
supervisió dels sistemes de control intern i de gestió de l’orga-
nització. Com a resultat, formula conclusions i recomanacions 
i verifica la implantació de les mateixes.

2.1 |  Productes i serveis adaptats a les necessitats reals dels clients

2.3 |   Satisfacció del client

2.4 |   Nous canals de comunicació: les xarxes socials

2.2 |  Protecció del client i principis de bon govern 

MoraBanc ofereix a cada  
perfil de client una proposta  
a la seva mida, que cobreixi i, 
fins i tot superi les seves  
expectatives amb serveis afegits. 

El banc disposa, per a la  
protecció última del client,  
de tres àrees de control dels 
principis rectors que són:  
Compliment Normatiu, Riscos  
i Auditoria Interna.

Com a exemples d’articles amb gran repercussió:

xifres d’interès a 31/12/2014:

Internet, seGurIdAd Y sentIdo ComÚn: 
9 ConseJos PArA reCordAr
Article d’Enrique Dans 

3.451 visites un 26,5 % del total de visites

REPENSANDO LA “SHARING ECONOMY”
Article d’Enrique Dans 

511 visites un 3,9 % del total de visites
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Des de l’any 1996, MoraBanc disposa de la certificació ISO 
9001 de qualitat en els processos per millorar de forma 
continuada el servei al client. l’abast de la certificació és 
el disseny i la comercialització dels fons d’inversió i els pro-
ductes financers estructurats i el servei d’atenció als clients 
de Private Banking. des d’aleshores, hem renovat anualment 
aquesta certificació i passat favorablement les auditories in-
ternes (per personal intern) i externes (per l’empresa Aenor, 
que és el líder de certificació a Espanya i ocupa els principals 
llocs de la classificació mundial de certificació ambiental i 
de qualitat). l’objectiu fonamental d’aquesta certificació 
és normalitzar els processos i els procediments d’actuació, 
assegurar la qualitat d’aquests productes/serveis, i garantir 
que aconsegueixen satisfer els requisits dels clients a qui van 

destinats i, com a conseqüència, els resultats empresarials 
fixats i el foment del desenvolupament dels empleats. una 
vegada més, la implicació de tots els empleats és primordial 
per assolir la certificació. en definitiva, aquesta certificació 
busca la satisfacció i la seguretat del client en els processos 
inclosos.

la gestió de la nostra entitat ens ha fet valedors, els darrers 
anys, de premis en reconeixement a la nostra manera de fer. 
Els anys 2009, 2011 i 2013, vam rebre el guardó del Banc 
de l’Any d’Andorra, que atorga la revista The Banker del 
Financial Times, i els anys 2010, 2011 i 2014 el del Millor Grup 
Bancari Andorrà lliurat per la prestigiosa revista financera 
World Finance.

La Temporada de música i dansa d’Andorra la Vella MoraBanc 
és, sens dubte, la nostra aportació cultural més rellevant. 

Des de fa gairebé 20 anys, MoraBanc patrocina aquest es-
deveniment, considerat la manifestació social i cultural més 
important del país. des del 2011, moraBanc ha obtingut més 
protagonisme i organitza la Temporada amb el Comú de la 
capital, com a col·laborador principal. des d’aleshores, mo-
raBanc ha incrementat la seva implicació en la temporada, 
destinant-hi més recursos a fi d’oferir un millor programa, 
any rere any.

Aquesta darrera edició 2014 va presentar un cartell amb 
espectacles de gran nivell: la soprano Kiri Te Kanawa, acom-

panyada de Gary Matthewan al piano, Kool & The Gang, 
l’Orquestra simfònica del Teatre Mariinsky sota la direcció 
de Valeri Gergiev, l’Académie de danse Princesse Grace de 
monaco dirigida per luca masala i la BBC Big Band, que 
va tancar una Temporada altament valorada pel públic amb 
un èxit d’assistència. la temporada moraBanc disposa d’un 
microlloc web dedicat especialment al projecte amb tota la 
informació dels espectacles i la venda d’entrades. 
www.temporadamorabanc.com 

D’altra banda, MoraBanc pren part cada any en la Nit Literària 
Andorrana, amb el patrocini de dos premis: el sant Carles Bo-
rromeu, de contes i narracions, i el moraBanc, de divulgació. 
Enguany, ha estat guardonat el llibre “L’Error” de Rosa Pagès. 

2.5 |   La Qualitat i l’Excel·lència: el compromís del grup 3.1 |   MoraBanc amb la Cultura

3 |  accions a FaVor de La coMuniTaT

El grau d’implicació de MoraBanc en la comunitat andorrana és  
elevat i comprèn els àmbits més diversos, com la Temporada de  
música i dansa de la capital, accions en el terreny de la divulgació,  
el patrocini d’activitats esportives o la cooperació amb les ONG. 

Les organitzacions humanitàries són les destinatàries de la targeta 
solidària, una acció decidida de MoraBanc encaminada a facilitar la 
col·laboració dels clients amb els qui més ho necessiten.

L’Académie de Danse  
Princesse Grace de Monaco  
dirigida per Luca Masala

L’Orquestra simfònica del  
Teatre Mariinsky sota la direcció 
de Valeri Gergiev

CulturA
soCIetAt

esPort

solIdArItAt

sostenIBIlItAt

Visualitza l’actuació de Kool & The Gang

http://www.temporadamorabanc.com
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9EXmdxsJIlY%26feature%3Dyoutu.be%26list%3DPLVN0INqGiS4bAWIN19Q-FSbp_EHsV8abe
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9EXmdxsJIlY
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MoraBanc està al costat d’un 
dels esdeveniments educatius 
més rellevants del país,  
l’olimpíada de matemàtiques 
d’Andorra.

en l’àmbit social, moraBanc organitza un seguit de conferèn-
cies de diferents àmbits, orientades al públic en general. 
Aquest passat 2014 moraBanc va organitzar amb col·laboració 
amb Advance medical una conferència a càrrec del prestigiós 
dr. Antoni ribas, professor de medicina, cirurgia i farmacologia 
molecular i mèdica per la universitat de Califòrnia los Ángeles 
(uClA), i director del Programa d’Immunologia tumoral del 
Jonsson Comprehensive Cancer Center (JCCC). sota el títol 
“Com pot el sistema immunitari lluitar contra el càncer” el 
Dr. Ribas va explicar com aconseguir resultats més eficaços i 
duradors en tractaments contra el càncer. 

Durant tot l’any, la sala d’actes de MoraBanc acull regu-
larment reunions i sessions de treball de diversos col·legis 
professionals del Principat: advocats, enginyers, metges o 
farmacèutics, entre altres. 

des de moraBanc donem suport a les empreses del país, 
col·laborem en l’organització de fòrums de debat interna-
cional –com els debats de recerca de la societat Andorrana 
de Ciències–, participem en el patronat de l’Institut d’estudis 

Jurídics, econòmics i Financers d’Andorra i patrocinem con-
ferències i activitats a través de l’associació de l’empresa 
Familiar Andorrana.

Aquest any 2014, MoraBanc, conjuntament amb l’Aliança An-
dorrano-Francesa, ha promogut activitats com la presentació 
de l’obra de teatre “Cher Trésor” al Centre de Congressos 
d’Andorra la Vella, o les conferències a càrrec del professor 
Patrick Barbier que va presentar dues ponències sobre els 
llibres “Farinelli et l’âge d’or des castrats” i “Musique et fêtes 
à Venise au temps de Vivaldi”.

respecte a l’educació, moraBanc està al cos-
tat d’un dels esdeveniments educatius més 
rellevants del país, l’olimpíada de matemàti-
ques d’Andorra, organitzada per l’Ambaixada 
espanyola al Principat. En aquest àmbit, a 
moraBanc fem sessions d’orientació univer-
sitària, adreçades a tots els alumnes dels 
sistemes educatius andorrans, i som presents 
ens els fòrums d’orientació dels estudiants 
per explicar el nostre ofici.

moraBanc també és actiu en promoure ac-
cions de formació a la població. Així, aquest 
2014, i en el marc de la nova legislació fiscal 
andorrana, s’han celebrat sessions formatives 
i de treball dirigides a clients, sobre l’impost 
de la renda de les persones físiques (IrPF). 
rebudes amb interès, aquestes formacions 
van contribuir a resoldre dubtes, respecte de 
l’aplicació d’aquest impost, amb exemples 

pràctics.  Aquesta formació s’ha fet també en anglès per 
tots aquells residents estrangers que tenen inquietuds molt 
concretes sobre l’aplicació d’aquesta llei.

en el vessant esportiu, moraBanc va oferir, de la mà de Grand-
valira, una conferència a càrrec del preparador físic eduard 
Barceló que va donar les claus per trencar amb el sedenta-
risme i millorar la condició física amb l’esquí de muntanya.

Durant el 2014, també hem seguit acompanyant nombroses 
competicions, entre les quals destaca el patrocini de l’equip 
de bàsquet MoraBanc Andorra que, des de l’any 2014, milita 
a la lliga ACB. 

 
 

A més, moraBanc col·labora amb nombroses competicions 
que se celebren al país com, per exemple, les d’esquí de 
muntanya, amb la celebració de la Vertical de la Font Blanca 
de la Copa del món a Andorra o el patrocini de la prova de 
Copa del Món de Quilòmetre Llançat a Grandvalira.

en el món dels esports de la neu, seguim amb el suport als 
corredors de Snow Boarder Cross de la Federació Andorrana 
d’esquí, per aconseguir els objectius competitius que s’han 
marcat. 

moraBanc es manté partner regional del FC Barcelona amb 
exclusivitat en el sector bancari andorrà. 

cursa de la dona 2014
L’any 2014, MoraBanc va seguir donant suport a la cursa de 
la dona a Andorra, en la seva quarta edició, en benefici de la 
lluita contra el càncer de mama. la cursa va agrupar unes 800 
participants, de totes les edats, que van córrer o caminar pels 
carrers cèntrics d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany amb 
l’objectiu de sensibilitzar sobre aquesta malaltia que afecta 
un nombre important de dones.

3.2 |   MoraBanc amb la Societat 3.3 |   MoraBanc amb l’Esport

Dr. Antoni Ribas  
durant la conferència

FOTO SUPERIOR:
Presentació de MoraBanc com a 
patrocinador principal del Bàsquet 
Club Andorra a l’ACB 

FOTO INFERIOR:
Final de la Copa Príncep 2014

Cursa de la 
dona 2014
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Des de fa set anys, col·laborem 
en la campanya de recollida  
de joguines que organitza  
Ràdio i Televisió d’Andorra.

L’últim repte, assolit ja fa sis 
anys, ha estat l’obtenció del 
certificat Clean CO2.

en l’àmbit de la solidaritat, moraBanc disposa de la targeta 
solidària. Al sol·licitar una targeta solidària, el client, cada 
vegada que paga farà una petita aportació a entitats a triar. 
Per cada compra efectuada amb la targeta s’aporten els 
cèntims que manquen fins arrodonir l’import. el banc aporta 
el mateix donatiu del client i afegeix un 50% més de l’import 
dels arrodoniments de les compres. 

totes aquestes aportacions es destinen a les associacions sen-
se ànim de lucre amb les quals el Grup ha arribat a un acord, 
en la proporció que el client decideix. l’acord inclou unicef, 
Aina, Càritas Andorrana, Intermón-oxfam, l’escola especialit-
zada Nostra Senyora de Meritxell, CAI-La Gavernera, Infants 
del món, la Fundació Privada IBo-Àfrica i mans unides. 

moraBanc també va col·laborar amb la Fira Benèfica de la 
comunitat angloparlant, amb el lliurament d’un xec de 1.000 
euros.

Per la seva banda, els empleats de moraBanc van realit-
zar una recollida d’aliments destinats a Càritas andorrana. 
Aquesta campanya interna, que van organitzar i coordinar 
els mateixos treballadors del banc, va permetre de recollir 
un centenar de bosses d’aliments.

Des de fa set anys, col·laborem en la campanya de recollida 
de joguines que organitza ràdio i televisió d’Andorra, per 
aconseguir que cap nen es quedi sense joguines. Al llarg del 
mes de desembre, a totes les nostres oficines, recollim jocs i 
joguines per assolir l’objectiu de la campanya. Com cada any, 
Càritas Andorrana ha estat l’encarregada de fer la recollida 
i la distribució de les joguines als nens i nenes d’Andorra.

tot el que respecta al medi ambient té una importància cabdal 
per a nosaltres. la preocupació per la sostenibilitat i per la ne-
cessitat de respectar el medi traspassa els límits de l’empresa. 

A moraBanc treballem per traslladar a la població aquesta 
filosofia, amb accions de difusió i sensibilització en tots els 
àmbits, començant per la mateixa organització. El nostre 
compromís amb el medi ambient ve de lluny, forma part de 
la nostra cultura i, en aquest sentit, vam ser la primera entitat 
bancària andorrana, i la segona europea, que va aconseguir 
la certificació Iso 14001. 

L’últim repte, assolit ja fa sis anys, ha estat l’obtenció del 
certificat Clean Co2, que hem anat renovant des d’aleshores 
i que qualifica el grup com a empresa neutra en emissions 
de Co2.

3.4 |   MoraBanc Solidari

3.5 |   Sostenibilitat: entitat mediambientalment responsable

MORABANC, EMPRESA NEUTRA EN EMISSIONS DE CO2

TauLa 1.1. tipus t.Co2 eq

Abast 1 emissions directes  
Consum de gasoil i combustibles en  
instal·lacions i vehicles moraBanc

153,42

Abast 2 emissions indirectes  
electricitat

503,95

Abast 3 altres emissions indirectes  
Materials, combustible, desplaçaments, 
consum d’aigua, gestió de residus...

376,29

emissions totals 1.033,66

disTriBuciÓ de Les eMissions de La peTJada de carBoni 

de MoraBanc peraBasTs duranT L’any 2014

A MoraBanc, i per sisè any consecutiu, donem resposta als 
objectius establerts en el nostre model de gestió integral 
de la qualitat, el medi ambient i la millora contínua. Per 
aquest motiu hem decidit seguir amb l’estratègia de gestió 
del carboni de la nostra activitat (iniciada l’any 2009) en 
coherència amb l’estratègia empresarial i el compromís ferm 
amb la sostenibilitat i l’entorn, per fer front al canvi climàtic. 
des del 2009, l’empresa lavola comptabilitza les emissions 
de Co2 de moraBanc segons la metodologia definida per The 
Greenhouse Gas Protocol, a Corporate Accounting and Re-
porting Standard, desenvolupat pel World Business Council 
for Sustainable Development i la Iso 14064-1:2006.  

el càlcul de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GeH) 
derivades de l’activitat de moraBanc ha tingut en compte tres 
àmbits diferents, en funció del tipus d’emissió (vegeu la taula 
1.1.). Aquest any 2014 el Grup MoraBanc ha tingut una emissió 
total per treballador de 2,282 t. Co2 eq. 

reduir al mínim la petjada de carboni d’una activitat és 
fonamental. A moraBanc hem decidit compensar aquelles 
emissions que no s’han pogut evitar, mitjançant l’adquisició 
de 1.033,66 crèdits de carboni d’alta qualitat procedents del 
projecte de reducció d’emissions de Bandirma-3 Wind Power 
Project a turquia.  

el projecte consisteix en la instal·lació de 10 aerogeneradors 
de 2.5 mW a la zona de Bandirma, al nord-oest de turquia. 
l’objectiu consisteix en generar energia renovable a partir del 
vent i contribuir a l’economia nacional. l’activitat del projecte 
reduirà emissions de gasos d’efecte hivernacle, evitant la ge-
neració de diòxid de carboni degut a la producció d’electricitat 
a través de combustibles fòssils. es genera una mitjana anual 
de 99 GWh d’energia renovable que permet una reducció 
d’emissions anual de 59.796 t. Co2 eq. 

Abast 3

36%

Abast 1  

15%

Abast 2

49%
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L’objecte primordial del sistema 
de gestió ambiental (SGA) és 
assegurar l’acompliment dels 
compromisos adquirits en la 
nostra política ambiental.

responsabilitat social de l’empresa

TauLa 1.2. 2014  2013 VariaciÓ

indicadors

Consum de paper reciclat (% reciclat respecte al paper blanc) 100 100 0%

Consum de paper d’informàtica (metres) 583.479 578.023 2%

Consum de paper – altres impresos (kg/any) 1.712,20 1.264,06 35%

Generació de paper per reciclar (kg/empleat/dia) 0,23 0,21 10%

Consum d’electricitat (kWh/any) 3.041.031 3.267.414 -7%

Il·luminació en oficines i seu central   54.251 €

Climatització oficines 123.015 €

Rètols   10.530 €

Aïllament Tèrmic oficines  60.493 €

Total 248.289 €

REDUCCIó DE CONSUMIBLES, RECICLATGE SISTEMA DE GESTIó AMBIENTAL

IMPLICACIó DELS CLIENTS, LA CIUTADANIA I ELS PROVEïDORS

la petjada global de l’activitat de moraBanc durant el 2014 
s’ha reduït un 11% respecte de l’any 2013, per bé que ha crescut 
un 22% respecte de l’any base, l’any 2009. Si s’analitzen les 
emissions per tipus, respecte de l’any anterior, les emissions 
associades a l’abast 1 han disminuït un 22%, les de l’abast 2 
un 4% i les emissions de l’abast 3 un 14%. 

en l’abast 1 les emissions s’han reduït notablement pel que fa 
al consum de gasoil a les oficines, del 22%, i d’una reducció 
d’emissions de 43,80 t. Co2 eq., gràcies al canvi de calderes 
de gasoil per bombes de calor.

en l’abast 2, cal destacar que el consum global d’electrici-
tat en el conjunt d’oficines que moraBanc té a Andorra, ha 
disminuït un 7% gràcies a l’esforç de l’entitat per introduir 
mesures d’eficiència energètica en les seves oficines i reduir 
les emissions derivades dels consums energètics. Enguany, 
les emissions de gasos amb efecte hivernacle de l’abast 2 i 
les emissions de carboni associades al consum elèctric s’han 
reduït també un 4%. 

en l’abast 3 les emissions també s’han reduït per primer cop, 
a conseqüència de la disminució de desplaçaments en avió, 
privilegiant els viatges amb tren. la resta de consums d’aquest 
abast, com el gasoil dels vehicles propis per a desplaçaments, 
també s’ha mantingut per sota dels consums dels anys an-
teriors. en canvi, el consum de targetes bancàries ha crescut, 
encara que amb un impacte molt poc rellevant sobre el total.

MoraBanc és l’única entitat, juntament amb el Centre d’Ando-
rra sostenible, que ha implantat polítiques de compensació de 
les seves emissions de Co2 i que manté objectius de reducció 
contínua d’emissions.

la voluntat de moraBanc és continuar reduint la nostra pet-
jada total. Per això, i per al 2015, ens marquem els objectius 
de millora següents:

• Reduir el consum d’electricitat en cinc centres (Aixovall, 
meritxell 38, la massana, Pas de la Casa i Canillo), mit-
jançant la realització d’un programa d’auditories ambientals 
en aquells centres on no estiguin previstes obres de millora 
i on ja s’hagin canviat sistemes de climatització de gasoil 
per electricitat. 

• Limitar els viatges corporatius i els desplaçaments, privile-
giant les videoconferències i les trucades telefòniques.

• Reduir el consum d’aigua i de targetes bancàries.

• Continuar amb l’acció de comunicació entre els empleats 
sobre les bones pràctiques ambientals a les oficines.

les inversions en aspectes ambientals, per reduir les emissions 
de GeH, han estat importants al 2015:

L’any 2000, MoraBanc va implantar un sistema de gestió 
ambiental, certificat per l’empresa Aenor, que s’ha anat 
renovant cada any. L’abast de la certificació comprèn totes 
les activitats, els productes i els serveis de moraBanc que 
interactuen o poden interactuar amb el medi ambient, en 
qualsevol de les seves instal·lacions. l’objecte primordial del 
sistema de gestió ambiental (sGA) és assegurar l’acompliment 
dels compromisos adquirits en la nostra política ambiental:  

• Complir estrictament la legislació ambiental vigent, així com 
qualsevol altre compromís adquirit. 

• Prevenir la contaminació derivada de les activitats, amb 
l’establiment d’objectius i fites ambientals que permetin 
assegurar la millora continuada i el desenvolupament sos-
tenible, tant en el consum de recursos naturals com en la 
generació de residus i emissions. 

• Col·laborar amb l’Administració pública i amb els grups d’opi-
nió, per difondre aquests principis ambientals al conjunt de 
la societat andorrana. 

• Mantenir una cultura oberta en matèria de medi ambient, 
mitjançant la comunicació d’aquesta política a empleats, 
clients i qualsevol altra part interessada. 

Hem implementat unes fitxes on s’especifica la gestió que es 
fa amb aquests residus: alguns es dipositen en els punts de 
recollida de cada Comú, d’altres s’envien a empreses autorit-
zades per al seu degut reciclatge i la resta s’envia al centre 
de tractament de residus de la Comella.

Amb la finalitat d’assegurar la conservació del medi ambient 
per a les generacions futures, moraBanc ha mantingut sempre 
un alt grau d’implicació en la preservació del medi ambient, 
amb la minimització de qualsevol tipus de contaminació, així 
com la generació de residus i la racionalització de l’ús dels 
recursos naturals i energètics en la seva activitat diària. Col·la-
borem amb qualsevol persona o entitat que demani informació 
sobre procediments de respecte i preservació del medi ambient 
i divulguem comportaments sostenibles entre els empleats, 
els clients i els proveïdors.  

És important destacar la col·laboració amb el departament 
de medi Ambient del Govern d’Andorra, amb el qual, des del 
2006, moraBanc té establert un conveni per subvencionar 
activitats del Centre Andorra sostenible que es va renovant 
cada dos anys. Durant aquests anys de col·laboració, s’han 
dut a terme actuacions de ressò, com el concurs de fotografia.  

en matèria mediambiental, el 2014, moraBanc, juntament 
amb el Centre Andorra sostenible i el Govern, van organitzar 
accions rellevants, com la projecció gratuïta de la pel·lícula 
“Tierra Prometida”, el tercer concurs de fotografia sobre el 
paisatge, amb una gran participació ciutadana, la bicicletada 

popular, o la difusió de “l’hort a casa” a Illa Carlemany. També 
es va publicar una nova guia sobre aspectes de sostenibilitat, 
enguany sobre el consum responsable, dedicada a informar i 
difondre consells i bones pràctiques sobre eines i recursos a 
l’abast dels ciutadans per esdevenir consumidors més sosteni-
bles i responsables en el dia a dia, tant a casa com a l’escola 
i a la feina. Per nadal, vam fer viral un vídeo de consum 
responsable i de reciclatge dels residus. 

Internament, el nostre departament de magatzem i Arxiu, com 
també el d’Immobles i seguretat, tenen la responsabilitat, 
entre altres, de demanar certificacions mediambientals als 
diferents proveïdors/distribuïdors, certificacions que es tenen 
en compte a l’hora d’escollir un proveïdor o un altre. Posat cas 
que el fabricant estranger disposi de certificació mediambiental 
però el distribuïdor d’Andorra no, es demanen certificats que 
permetin de garantir que el producte que es compra correspon 
al fabricant certificat. també enviem el document explicatiu 
de la nostra política ambiental perquè siguin conscients de la 
nostra preocupació pel medi ambient. 

Visualitza el vídeo de la 
campanya Andorra Sostenible

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DTEiJNqnL_sM
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El 2014, s’han impartit els cursos 
de formació de primers auxilis, 
de primera i segona intervenció 
amb la participació d’un total de 
136 empleats.

TauLa 1.3. 2014  2013

Persones en plantilla 368 341

Dones en plantilla - respecte total % 40,60% 43,11%

Persones discapacitades a la plantilla 0 0

Dones amb càrrecs directius - respecte del total de càrrecs directius % 33,33% 33,33%

Plantilla amb contracte indefinit % 96,19% 93,55%

Rotació externa no desitjada % 1,63% 2,05%

Mitjana de permanència a l'empresa 14,95 16,7

Mitjana d'edat de la plantilla 42,11 42,9

Nombre noves incorporacions anyals 50 46

Absentisme sense maternitat % 3,44% 3,02%

Absentisme amb maternitat % 4,57% 3,53%

Promocions anyals % 9,5% 8,2%

TauLa 1.4. 2014  2013

Mitjana d'hores de formació 
per treballador

44,14 39,38

Hores totals de formació  
en PRL / MA*

1.752,50 522,5

Hores totals de formació 16.201 13.428

Despesa en formació respecte 
de la massa salarial %

2,80% 2,35%

Titulats universitaris % 77,38% 73,90%

Titulacions financeres  
oficials europees %

40,60% 26,10%

responsabilitat social de l’empresa

el nivell de formació assolit per tots els components de la 
plantilla al llarg de molts anys, amb una important inversió 
per part de la nostra empresa, ha significat que, actualment, 
hem passat d’una formació generalista a una de més especia-
litzada (vegeu la taula 1.4.).

la seguretat en el treball és un compromís ineludible de 
moraBanc envers els seus col·laboradors. Per seguir amb les 
accions i mesures preses a partir de la llei 34/2008 de la 
seguretat i la salut en el treball, una empresa externa ha 
fet avaluacions i auditories de riscs en tots els centres de 
moraBanc, sobre la base del catàleg de cada lloc de treball 
amb la seva descripció, el nombre de treballadors, els riscs 
detectats en el lloc de treball, l’estimació, les causes, les 
mesures correctores i les mesures preventives del risc. 

el 2014, s’han impartit els cursos de formació de primers au-
xilis, de primera i segona intervenció amb la participació d’un 
total de 136 empleats. la formació bàsica de riscs laborals ha 
estat destinada a 68 nous empleats, i una instrucció específica 
de presa de decisions a 27 persones.

Durant tot l’any, MoraBanc ha seguit amb les revisions mè-
diques als col·laboradors que ho han desitjat, d’acord amb la 
llei mencionada més amunt.

A moraBanc donem suport a les activitats esportives que els 
empleats de l’entitat practiquen, quan representen el grup 
en competicions internacionals. És una forma d’incentivar la 
filosofia del treball en equip, promoure l’instint de superació i 
motivar els col·laboradors en la pràctica de l’esport. moraBanc 
demostra la seva voluntat de propiciar aquestes activitats 
amb la seva subvenció. el grup es fa càrrec de les despeses 
d’inscripció i d’equipament dels participants de moraBanc en 
la competició de la cursa titan desert, al desert del marroc, 
en el trofeu desman i en el torneig interbancari de golf.

4 |  eQuip HuMà de MoraBanc, eL nosTre acTiu principaL

l’equip humà que forma moraBanc és la base de l’èxit de 
l’organització. A moraBanc disposem de gent amb talent, 
capacitat i disciplina de treball, per a qui la formació conti-
nuada i el desenvolupament professional són una inquietud 
constant. som una organització que treballa en equip, on els 
objectius comuns sobresurten per sobre dels individuals i les 

sempre desitjades iniciatives individuals són reconegudes, ja 
que faciliten les fites compartides.  

L’any 2014 hem experimentat un increment de plantilla res-
pecte de l’exercici precedent. (vegeu la taula 1.3.).

4.1 |  L’equip de MoraBanc

4.2 |  Inversió en formació de la plantilla

4.3 |  Seguretat en el treball

4.4 |  La superació dels nostres col·laboradors 
en l’àmbit esportiu

4.5 |  Nadal màgic a MoraBanc

Totes i cadascuna de les persones que formen la plantilla de  
MoraBanc tenen una importància cabdal per a l’organització.  
El treball en equip, els objectius comuns i el reconeixement de la 
feina ben feta són incentius perquè cada treballador es consideri 
part essencial d’aquest grup humà. 

La formació que ofereix MoraBanc als empleats també és una de  
les claus de l’èxit de la qualitat d’aquest col·lectiu, que sap aprofitar 
les oportunitats de millora que li permeten progressar dins de  
l’organització i incrementar el seu bagatge professional.

* Prevenció de riscos laborals/Manual d’autoprotecció. 

es podria dir que aquest darrer nadal, moraBanc va saber il·lu-
minar els desitjos dels seus clients amb una felicitacions molt 
entranyable. Els empleats del banc van ser, sense saber-ho, 
els actors d’un vídeo que resultaria ser una felicitació de 
nadal. durant un mes es van recollir tots els desitjos tant dels 
empleats com dels clients que posteriorment es van llançar a 
l’aigua del llac d’engolasters, que algunes llegendes li donen 
un caràcter màgic, per fer-los realitat. el vídeo va brillar en 
les cases dels nostre clients, empleats i en les xarxes socials. 
moraBanc va desitjar el millor dels nadals.

Visualitza el vídeo de nadal 2014

Visualitza  
el vídeo de  
la desman

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPFNmgVW7YNU%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dx06q5v61UUM%26feature%3Dyoutu.be
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FIlIAls I oFICInes
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Miami | estats units

morA Wm HoldInGs usA, llC 

morA WeAltH mAnAGement llC

morA Wm seCurItIes, llC

1450, Brickell Avenue, suite 2900 
tel. +1 305 459 5400 
miami, Florida 33131

Montevideo | uruguai

morA WeAltH mAnAGement, sA

World trade Center  
luis A. de Herrera, 1248 torre 3, oficina 1676 
tel. +598 262 80693 - montevideo

1.a. | andorra la Vella 

morA BAnC, sAu

Av. meritxell, 96 
(oficina principal) 
tel. +376 88 42 05

morA BAnC GruP, sA

Av. meritxell, 96  
tel. +376 88 47 05

BAnCA d’emPreses I CorPorAtIVA

Av.meritxell, 96
Ad500 Andorra la Vella
tel. +376 88 42 35 

BAnCA InstItuCIonAl

Av.meritxell, 96
Ad500 Andorra la Vella
tel. +376 88 45 30

1.B. | andorra la Vella 

morA GestIó d’ACtIus, sAu

Carrer de l’Aigüeta, 3  
tel. +376 88 48 98

Luxemburg | Luxemburg

morA Asset mAnAGement  
luxemBourG, s.A.

5, rue Goethe  
l-1637 luxembourg
tel. +352 27 177 520

serVeIs CentrAls

Av. meritxell, 96
Ad500 Andorra la Vella
tel. +376 88 44 88 - Fax. +376 88 44 99
Swift BINA AD AD - BINA AD BD

Filials i oficines

Zurich | suïssa

morA WeAltH mAnAGement, AG

talacker, 42 
CH-8001-Zurich 
tel. +41 44 256 8050

dubai | uea

morABAnC mIddle eAst

Al Fattan Currency House
Tower 1, Level 2 - Unit 207, DIFC
dubai, uAe
tel. 043859350

2
1

5

4

3

6

8
7

4 | La Massana 

morA BAnC, sAu

Av. sant Antoni, 21,  
edifici Claperes  
tel. +376 88 48 05

2.B. | escaldes-engordany 

morA AsseGurAnCes, sAu

Plaça Coprínceps, 2 
tel. +376 88 48 74 

3 | ordino 

morA BAnC GruP, sA

Ctra. general d’ordino. 
edifici safir (baixos) 
tel. +376 88 47 85

5 | sant Julià de Lòria 

morA BAnC, sAu

Carretera de la rabassa, 2 
tel. +376 88 48 35

2.a. | escaldes-engordany 

morA BAnC, sAu

Plaça Coprínceps, 2  
tel. +376 88 45 05

6 | encamp 

morA BAnC, sAu

Plaça del Consell, 13 
tel. +376 88 46 05

7 | canillo 

morA BAnC, sAu

Av. sant Joan de Caselles, s/n 
tel. +376 88 46 35

8 | pas de la casa 

morA BAnC, sAu

Carrer Catalunya, 5
edifici maia 
tel. +376 88 46 55

Veure el mapa

Veure el mapa

Veure el mapa

Veure el mapa

Veure el mapa

Veure el mapa

Veure el mapa
Veure el mapa

Veure el mapa

Veure el mapa

Veure el mapa
Veure el mapa

Veure el mapa
Veure el mapa

Veure el mapa

Veure el mapa

https://www.google.es/maps/place/1450%2BBrickell%2BAve%2B%25232900%2C%2BMiami%2C%2BFL%2B33131%2C%2BEstats%2BUnits%2Bd%2527Am%25C3%25A8rica/%4025.7592825%2C-80.1932063%2C16z/data%3D%214m2%213m1%211s0x88d9b68734ab5add:0xc368671cc07afa35
https://www.google.es/maps/place/Carrer%2BCatalunya%2C%2B5%2C%2BAD200%2BPas%2Bde%2Bla%2BCasa%2C%2BAndorra/%4042.5424046%2C1.7333139%2C17z/data%3D%214m2%213m1%211s0x12af7d8b404ed641:0x60e78f66c88ae114
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B033%2756.9%2522N%2B1%C2%B035%2752.3%2522E/%4042.5661375%2C1.5978611%2C17z%20
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a%2Bdel%2BConsell%2C%2B14%2C%2BAD200%2BEncamp%2C%2BAndorra/%4042.5363913%2C1.5820439%2C17z/data%3D%214m2%213m1%211s0x12a58a0b90a8bd77:0x46f308d0e136d7c2
https://www.google.es/maps/place/Ctra.%2Bde%2Bla%2BRabassa%2C%2B2%2C%2BAD600%2BSant%2BJuli%C3%A0%2Bde%2BL%C3%B2ria%2C%2BAndorra/%4042.4667884%2C1.4924503%2C17z/data%3D%214m2%213m1%211s0x12a5f49cc7f8a4c3:0x9e20cd1480cdc70b
https://www.google.es/maps/place/Av.%2Bde%2BSant%2BAntoni%2C%2B21%2C%2BAD400%2BLa%2BMassana%2C%2BAndorra/%4042.545962%2C1.5149051%2C17z/data%3D%214m2%213m1%211s0x12af5ff95e6c20e7:0x26c5751205585d6
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B033%2719.2%2522N%2B1%C2%B031%2759.5%2522E/%4042.5560446%2C1.5331944%2C17z%20
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a%2BCopr%25C3%25ADnceps%2C%2B2%2C%2BAD700%2BEscaldes-Engordany%2C%2BAndorra/%4042.5096659%2C1.5397538%2C17z/data%3D%214m2%213m1%211s0x12a58add79aeebf7:0x99894e47cb0df042%20
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a%2BCopr%25C3%25ADnceps%2C%2B2%2C%2BAD700%2BEscaldes-Engordany%2C%2BAndorra/%4042.5096659%2C1.5397538%2C17z/data%3D%214m2%213m1%211s0x12a58add79aeebf7:0x99894e47cb0df042%20
https://www.google.es/maps/place/Al%2BFattan%2BCurrency%2BHouse%2B-%2BDubai%2B-%2BUni%C3%B3%2Bdels%2BEmirats%2B%C3%80rabs/%4025.2129738%2C55.2809662%2C17z/data%3D%214m2%213m1%211s0x3e5f428e1f08c995:0x5dfa5775463c12f7%3Fhl%3Dca%20
https://www.google.es/maps/place/Talacker%2B42%2C%2B8001%2BZ%C3%BCrich%2C%2BSu%C3%AFssa/%4047.3727523%2C8.5353365%2C17z/data%3D%214m2%213m1%211s0x47900a0407914cc5:0xa1ac44f719ae1294
https://www.google.es/maps/place/5%2BRue%2BGoethe%2C%2B1637%2BLuxembourg%2C%2BLuxemburg/%4049.6071911%2C6.1291289%2C17z/data%3D%214m2%213m1%211s0x479548d3ee4f43d5:0x4eb40dcf0372ca71%3Fhl%3Dca%20
https://www.google.es/maps/place/Carrer%2Bde%2Bl%27Aig%C3%BCeta%2C%2B3%2C%2BAD500%2BAndorra%2Bla%2BVella%2C%2BAndorra/%4042.5083173%2C1.5311897%2C17z/data%3D%214m2%213m1%211s0x12a58ada0ce70287:0xd3ae457559e03f3c
https://www.google.es/maps/place/Av.%2BMeritxell%2C%2B96%2C%2BAD500%2BAndorra%2Bla%2BVella%2C%2BAndorra/%4042.5088632%2C1.5309034%2C16z/data%3D%214m2%213m1%211s0x12a58ada70dbed53:0xc49e68cadcd5ded4
https://www.google.es/maps/place/Av.%2BMeritxell%2C%2B96%2C%2BAD500%2BAndorra%2Bla%2BVella%2C%2BAndorra/%4042.5088632%2C1.5309034%2C16z/data%3D%214m2%213m1%211s0x12a58ada70dbed53:0xc49e68cadcd5ded4
https://www.google.es/maps/place/World%2BTrade%2BCenter%2BMontevideo%2B-%2BTorre%2B3%2C%2BAv%2BDr%2BLuis%2BAlberto%2Bde%2BHerrera%2B1248%2C%2BMontevideo%2B11300%2C%2BUruguai/%40-34.9020303%2C-56.1421814%2C15z/data%3D%214m2%213m1%211s0x959f813e2be50197:0x8a2525435cd35f83%20


disseny i maquetació: Fuelgrafics
Fotografia: Josep soto, ImAnd i moraBanc

http://www.fuelgrafics.com
https://www.flickr.com/photos/josepsoto/
http://www.imand.ad/es
http://www.morabanc.com


www.morabanc.com

EstiguEs tranquil

http://www.morabanc.com

