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0. Principals dades del Grup Andbank
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VOLUMS 2014 2013
  
Actiu Total 4.898.401 4.042.977
Recursos de clients 21.451.093 13.473.266
Inversions Creditícies Brutes 1.899.489 1.767.835
Volum de Negoci 23.350.582 15.241.101
Recursos Propis 538.762 481.946

RÀTIOS 2014 2013

ROE 12,67% 13,81%
ROA 1,43% 1,65%
Eficència 60,49% 50,61%
Solvència 16,68% 20,69%
Treballadors 1007 752

RESULTATS 2014 2013

Marge Financer 50.370 43.439
Marge Bàsic 170.897 154.441
Marge Ordinari 220.259 194.611
Marge Explotació 86.109 86.389
Resultat abans d’impostos 71.404 71.306
Resultat net 64.269 64.080

RÀTING (FITCH RATINGS)  2014 2013

Llarg Termini A- A-
Curt Termini F2 F2

Dades en milers d’euros

Dades en milers d’euros
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1. Carta del President
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El 2014 el creixement mundial, en general, ha experimentat una recuperació gradual. Tot i que a l’inici d’any prenia embranzida, a 
la segona meitat apuntava cap a un creixement més moderat. 

Un fet destacable d’aquest any ha estat la significativa caiguda del preu del petroli, que ha comportat una estimulació de l’economia 
mundial a la segona meitat de l’any, juntament amb la forta perspectiva de creixement als Estats Units. La part negativa d’aquesta 
segona meitat de l’any és el deteriorament d’algunes economies emergents que han afectat a les perspectives de creixement a 
escala global, especialment a Amèrica Llatina. Aquesta regió s’ha vist afectada negativament com a conseqüència de l’enduriment 
monetari de la Fed i per l’enfortiment del dòlar. També, ha trasbalsat la zona la caiguda del preu del petroli atès que aquests països 
en són grans exportadors. 

A Europa s’ha continuat amb un creixement feble, amb un creixement interanual del PIB del 0,8 % gràcies a la baixada del preu 
del petroli i a la depreciació de l’euro.

Els mercats de renda fixa han experimentat un comportament excel·lent, així com els actius de renda variable, que han augmentat 
una mitjana del 8,9 %. No ha estat el mateix per les matèries primeres, que han patit un fort retrocés amb una caiguda de l’ordre 
del 21,4 %.

Quant a l’entorn normatiu, les noves regulacions estan tenint i tindran un impacte estructural en el sector bancari en el seu 
conjunt, especialment, pel cost inherent del compliment normatiu de la nova regulació bancària i pels alts requisits de capital i 
liquiditat.

En aquest entorn de lenta recuperació, de certa dificultat per a l’economia global i amb constants canvis reguladors en el sector 
financer, hem continuat amb el nostre model de negoci, basat en un servei personalitzat als nostres clients i en un ferm compro-
mís amb la disciplina, el control de risc i el compliment estricte de les normes internacionals. ANDBANK compleix amb escreix tant 
els requeriments de solvència com els estàndards de compliment normatiu marcats pels reguladors.

Tot això ha estat molt ben valorat tant pels reguladors com per les agències de ràting. Aquesta ferma constància ha estat també 
reconeguda per la prestigiosa revista financera The Banker, que ens ha atorgat el premi al millor banc de Banca Privada i al millor 
banc d’Andorra del 2014. 
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El 2014 hem iniciat un nou Pla Estratègic, 2014-2017, la base del qual és consolidar el creixement assolit els darrers anys. En el 
primer exercici d’aquest Pla podem confirmar que hem acomplert els objectius previstos:

 • Hem crescut en volum d’actius gestionats de clients fins als 21,5 mil milions d’euros.
 • Som el primer grup bancari andorrà per volum d’actius gestionats.
 • Les jurisdiccions internacionals representen més del 70 % dels recursos de clients del grup a final del 2014.
 • A tancament de l’any tenim més de 1.000 treballadors en tot el Grup.

El 2014, el Grup ha continuat reforçant la seva presència als 11 països on és present i ha consolidat els resultats operatius. Aques-
ta fita ha estat acompanyada per la incorporació de nou talent. Aquests professionals, que provenen de 28 nacionalitats, amb 
experiència i ambició, han ajudat a fer possible el nostre èxit i garanteixen la continuïtat del nostre treball per assolir els nostres 
objectius.

Al Brasil hem obtingut la setena llicència bancària gràcies a la compra del Banco Bracce (transacció tancada a principi del 2015). 
Hem entrat amb pas ferm en un dels principals mercats d’Amèrica Llatina que és un dels pilars del nou pla estratègic. 

A final del 2014 també s’ha fet efectiva la integració del negoci minorista de Banco Inversis. Aquest, sumat al negoci del nostre 
banc a Espanya, ens situa com a un dels principals gestors de patrimoni de la Península Ibèrica. 

Pel que fa al compte de resultats, s’ha tancat l’exercici amb un resultat de 64,3 milions d’euros, tot i l’increment en les despeses pel 
creixement internacional i els criteris de prudència en la dotació de provisions.

L’estructura de capital i liquiditat d’ANDBANK s’ha mantingut consistentment alta durant el 2014. A ANDBANK gaudim d’una sòlida 
ràtio de liquiditat del 61,22 %, i mantenim una molt bona posició de solvència, amb una destacada ràtio del 16,68 %. Totes dues 
pel dessobre del mínim exigit.

Els principals eixos del nou pla són: la millora i la modernització de la Direcció d’Operacions; la implantació d’un model de govern 
corporatiu a nivell de grup, segons la darrera circular de la UE, i la consolidació del negoci als diferents països on prestem serveis.

ANDBANK considera i s’autoexigeix que el compliment escrupolós de la normativa no sigui només un mer compliment formal 
o legal, sinó un dels seus pilars estratègics que té com a objecte una total transparència en la prestació dels seus serveis i la pro-
tecció dels seus clients i de les seves contrapartides. ANDBANK té un ferm compromís amb l’estricte compliment de la normativa 
aplicable tant en matèria de prevenció de blanqueig de capitals com de prestació de serveis d’inversió.

Tant la matriu com totes les filials d’ANDBANK mantenen uns alts estàndards de govern corporatiu, normes de conducta, políti-
ques de control i procediments de compliment normatiu. 
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Manel Cerqueda Donadeu
President del Consell d’ Administració

El nou Pla Estratègic 2014-2017 ens referma en la convicció de ser un banc independent de referència en banca privada. Un banc 
de capital familiar i alhora un referent en cadascuna de les jurisdiccions en què som presents. Els propers anys requeriran, un cop 
més, un gran esforç de treball i adaptació als canvis.

Els accionistes estem convençuts del potencial de creixement que tenim davant nostre. Partim d’una proposta de valor diferencial, 
una gran diversificació geogràfica i una base de capital sòlida i independent. I, el més important, un grup que ofereix un projecte 
atractiu als millors professionals i, per tant, amb capacitat d’atreure talent. 

ANDBANK és un grup de propietat privada, fet que ens permet pensar en el llarg termini, tot definint lliurement la nostra estratègia 
sense pressions externes. La nostra trajectòria de més de 80 anys d’experiència en banca privada, ens avala i assegura la continuïtat 
i durada de les relacions amb els nostres clients i col•laboradors. 

El que, per sobre de tot, distingeix ANDBANK és el millor equip de professionals compromesos amb el projecte. Estic convençut 
que aquesta serà la clau per convertir-nos en un líder en el sector financer internacional. 

Per acabar, voldria agrair als nostres clients i col•laboradors la seva confiança i fidelitat. Vull remarcar el nostre compromís per se-
guir treballant amb honestedat i rigor, i fer tot el possible per ser mereixedors d’aquesta confiança.
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Comportament de l’economia global 
el 2014

El creixement mundial ha experimentat, pro-
gressivament, una recuperació gradual al llarg 
de l’any 2014, per bé que aquest procés hagi 
estat dispar en el temps i segons les econo-
mies. Després del repunt del creixement 
mundial a mitjan 2014, les dades disponibles 
per països apunten a una lleugera moderació 
del creixement mundial en la part final de 
l’any. 

D’una banda, es preveu que la significativa 
caiguda dels preus del petroli, durant la se-
gona meitat de l’any, hagi estimulat l’activitat 
econòmica mundial. Un factor que, al seu 
torn, ha estat recolzat per les sòlides perspec-
tives de creixement als Estats Units. 
Pel costat negatiu, la deterioració de la situa-
ció en algunes economies emergents (espe-
cialment a Llatinoamèrica i de forma particu-
lar a Brasil) hauria afectat a les perspectives de 
creixement a escala global.

La inflació mundial s’ha moderat els darrers 
mesos. Les taxes d’inflació interanual es man-
tindran, probablement, a nivells reduïts en el 
curt termini, degut al descens que han experi-
mentat els preus del petroli i la resta de matè-
ries primeres, i augmentaran de manera molt 
gradual més endavant, a mesura que continuï 
la recuperació. 

Zona euro

Tal com es descriu en el darrer informe de 
conjuntura del BCE, la recuperació econòmica 
de la zona de l’euro s’ha anat consolidant de 
manera progressiva des de mitjan 2014, i la si-
tuació dels mercats de treball hauria millorat, 
per bé que de manera marginal. 

El quart trimestre, el PIB real va augmentar un 
0,3 %, en taxa intertrimestral, davant d’un 0,2 % 
el tercer trimestre de 2014. Per tant, després 
de set trimestres consecutius de creixement, 
el quart trimestre de l’any 2014 el PIB real de 
la zona euro va tornar-se a situar al nivell del 
primer trimestre de 2011, per bé que va conti-
nuar estant gairebé un 2 % per sota del nivell 
enregistrat just abans de l’inici de la crisi, al 
2008.

A més, diversos factors han donat, darrera-
ment, un impuls addicional a l’activitat de la 
zona de l’euro. La caiguda dels preus del pe-
troli s’està traduint en una major renda real 
disponible, cosa que afavoreix el consum pri-
vat. 

La recent depreciació del tipus de canvi de 
l’euro ha facilitat un millor comportament del 
sector exterior net, amb la qual cosa la neces-
sitat neta de finançament s’ha reduït. 

El programa ampliat de compra d’actius, 
anunciat durant molt de temps, ha contribuït 
de manera decisiva a relaxar encara més les 
condicions financeres, cosa que ha provocat, 
al seu torn, la millora dels marges d’explotació 
de les empreses i, caldrà veure-ho, si també 
ha contribuït a relaxar les condicions de fi-
nançament i d’accés al crèdit.

Estats Units

El sòlid creixement econòmic als Estats Units, 
durant els trimestres centrals de l’any, també 
hauria sostingut l’activitat mundial. Als Estats 
Units, els ritmes d’expansió van continuar sent 
sòlids durant la part final de l’any 2014, per bé 
que a uns nivells ja molt més moderats; una 
expansió impulsada, com ja és habitual, pel 
consum personal i la inversió residencial. 
El mercat laboral també va continuar millo-
rant i es va poder constatar una vigorosa ex-
pansió de l’ocupació. 

Per la seva banda, la millora de la confiança, 
l’enfortiment de la demanda i els tipus 
d’interès baixos, també han impulsat, proba-
blement, alguns factors domèstics d’activitat, 
i caldrà veure si també la inversió empresarial, 
la qual cosa compensaria així la important 
desacceleració en inversió de capital en les 
indústries del petroli no convencional.

 1Q-2014 2Q-2014 3Q-2014 4Q-2014

Europa (EU 28) 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,3 %

EUA (q/q saar) -2,1 % 4,6 % 5,0 % 2,2 %
Àsia 4,7 % 3,8 % 3,4 % 3,3 %
LatAm 1,6 % 1,0 % 1,0 % 2,5 %

Global 2,6 % 2,4 % 2,3 % 2,3 %

2. Evolució Econòmica i Mercats Financers 2014
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Regne Unit

Al Regne Unit, malgrat el lleuger alentiment 
constatat durant el quart trimestre de l’any 
2014, l’economia ha mantingut la seva ex-
pansió a un ritme relativament robust, tot i les 
contínues mesures de consolidació fiscal que, 
sens dubte, han moderat el creixement. 

Aquí també, la caiguda dels preus d’energia 
i l’acceleració del creixement dels salaris (de-
gut al fort procés de contractació, sobretot al 
sector financer) han afavorit un augment de 
la renda real disponible i del consum privat. 
A més, aquesta recuperació de la demanda, 
juntament amb una relaxació de les condi-
cions creditícies, han donat peu a una millora 
generalitzada en els índexs dels gerents de 
compra (PMI).

Al llarg dels quatre trimestres de l’any, el Reg-
ne Unit ha mantingut un ritme estable, al 
voltant del 2,5 % interanual, amb l’últim tram 
de l’any en què es va poder observar el ritme 
més vigorós (2,7 % y/y).

Japó

Al Japó, després de l’enfonsament de 
l’activitat que va seguir l’increment de l’IVA, el 
mes d’abril de l’any passat, el creixement va 
reprendre durant el quart trimestre de 2014, 
per bé que encara amb taxes molt reduïdes. 
Tant és així, que la taxa interanual (any rere 
any) continua estant en territori negatiu. 

Com en la resta d’economies, l’activitat (o el 
menor deteriorament) s’ha vist afavorida per 
l’augment de la renda real de les llars, associat 
als preus més baixos del petroli; en el cas del 
Japó, però, també ha tingut una força influèn-
cia l’impuls al creixement de les exportacions, 
degut a la depreciació del ien japonès. 

Economies Emergents d’Àsia
 
Les condicions també han millorat en algunes 
economies emergents, de resultes d’un abara-
timent en els costos de les principals matèries 
primeres. Els que més se n’han beneficiat han 
estat els països importadors de petroli i, espe-
cialment, els consumidors intensius d’energia. 

A la Xina, encara que la desacceleració del 
mercat de l’habitatge va afectar el creixement 
durant el quart trimestre de 2014, la caiguda 
dels preus del petroli, la solidesa sostinguda 
del consum, la recent relaxació de la política 
monetària i el lleuger estímul fiscal, han recol-
zat l’economia. 

Els líders polítics xinesos han insistit, cada 
cop més, en la necessitat de fer front a la fra-
gilitat financera, al perill de la configuració de 
“bombolles”, com també als desequilibris ma-
croeconòmics des d’una perspectiva de més 
llarg termini. Per això, han continuat imple-
mentant el conegut “Fine Tuning”. Una sèrie de 
mesures encaminades a frenar les dinàmiques 
en aquells sectors amb més excessos de ca-
pacitat i de deute. Quelcom que, sens dubte, 
estaria frenant els ritmes al país. 

A mesura que es desenvolupa la gestió 
d’aquests riscos (“bombolles”), els ritmes són 
menys vigorosos i l’economia, però, avança 
vers un camí més sostenible. 
La desacceleració del creixement a la Xina tin-
drà efectes desfavorables en les economies 
asiàtiques amb les quals la Xina manté estrets 
lligams econòmics i financers. No obstant, la 
major sostenibilitat del creixement a la Xina 
farà que, a la llarga, la regió també es beneficiï 
d’una major visibilitat, fruit d’una major esta-
bilitat.

Amèrica Llatina

Les perspectives a la regió s’han vist afectades 
negativament (més del que s’havia previst 
anteriorment) a conseqüència d’un hipotètic 
enduriment monetari des de la Fed i el conse-
güent enfortiment de l’US dòlar. 

Després d’un període de taxes de creixement 
decebedores, s’esperava una certa recupera-
ció dels ritmes. No obstant això, com acostu-
ma a ser habitual en aquestes economies, el 
creixement s’ha vist entelat per estrangula-
ments d’oferta i elevats desequilibris interns. 

La caiguda dels preus del petroli també està 
afectant a les perspectives d’aquests països, 
però en aquest cas, negativament, ja que 
molts d’aquests països són grans exportadors 
de cru.

Comportament dels mercats financers du-
rant el 2014

Mercats de Renda Fixa

El bo del Tresor americà a 10 anys va experi-
mentar un important retrocés en TIR al llarg 
de l’any: des del 3,04 % a tancament de desem-
bre, fins al 2,17 % a desembre de 2014, i va pre-
sentar, per tant, un excel·lent comportament 
en l’evolució del seu preu.

A la Zona Euro, el bo de referència (Bund 10 
anys alemany) també va experimentar un re-
trocés en TIR (augment en preu) fins i tot en-
cara més intens, per passar de nivells d’1,94 % 
a tancament de 2013, a un mínim històric (fins 
avui dia) de 0,53 %. 
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2. Evolució econòmica i mercats financers 2014

El deute perifèric va ser l’autèntic actiu estel·lar 
de l’any 2014, amb retrocessos en TIR de l’ordre 
dels 260 punts bàsics en el cas del bo espanyol 
(des del 4,18 % fins a l’1,61 %), o els 225 punts 
bàsics de retallada en TIR per al bo italià, o la 
impressionant retallada de 344 punts bàsics en 
TIR del bo portuguès. Irlanda també va expe-
rimentar una dinàmica similar, amb 220 punts 
bàsics de reducció en prima de risc.

El deute de governs emergents també va tenir 
un comportament excel·lent, especialment a 
Àsia, on el retrocés en TIR va ser de l’ordre dels 
75 punts bàsics, i on van destacar els 130 punts 
bàsics de retallada a l’Índia (del 9,12 % al 7,85 %), 
els 94 punts bàsics de retallada del bo de la 
Xina o els 105 punts bàsics de reducció en TIR 
a Tailàndia.

A Llatinoamèrica, tant el bo 10 anys de Mèxic 
com el de Brasil van experimentar millores (re-
tallades) en els costos de finançament, de 60 
punts bàsics i 84 punts bàsics respectivament.

La renda fixa corporativa també va tenir un 
excel·lent comportament, tant en USD com en 
EUR. L’índex ML 1-10 anys de deute corporatiu 
“Investment Grade” va mantenir estable el seu 
diferencial contra swap entorn als 95 punts bà-
sics; amb la qual cosa es va poder beneficiar del 
“carry” i del descens en el tipus swap. El mateix 
índex referenciat a emissions en euros va ex-
perimentar, fins i tot, un millor comportament, 
amb retrocessos tant a nivell dels diferencials 
(de 117 punts bàsics a 105 punts bàsics) com 
en els tipus swap en euros.

Mercats de Renda Variable

2014 ha estat, en definitiva, un bon any per 
als actius de renda variable global, amb aug-
ments mitjans del 8,9 %.

Els millors comportaments se situen a Àsia 
amb un índex a nivell regió que es va reva-
lorar un 11,2 %, amb la borsa xinesa que va 
créixer prop del 25 % i l’Índia amb un impres-
sionant 34 %.

El mercat USA, mesurat per l’índex S&P, també 
va fer prova d’un bon comportament durant 
el 2014; va sobrepassar el nivell dels 2.000 
punts i va constatar una revaloració d’un 11,4 % 
en preu.

A Europa, el comportament dels índex de 
borsa fou molt més modest, amb revalora-
cions mitjanes del 2,3 % (per al MSCI EMU).

Els principals mercats de Llatinoamèrica tam-
poc van oferir un gran potencial durant el 
2014: Mèxic +1 % i Brasil -2,9 %.

Mercats de Matèries Primeres

Forts retrocessos per al conjunt de les matè-
ries primeres l’any 2014, amb l’índex genè-
ric CRY que va recular dels 280 punts a 230 
punts. Una retallada que suposa una caiguda 
en els preus de l’ordre del 21,4 %.

El “commodity” que va experimentar una de 
les majors caigudes durant la segona meitat 
de l’any, fou el petroli (WTI), amb una caiguda 
de preus del 52,6 %, passant dels 98,2 USD per 
barril a tancament de 2013, als 53,5 USD per 
barril a tancament de 2014.

Mercat de Divises

En aquest mercat no podem deixar de men-
cionar l’important retrocés que va experimen-
tar l’Euro (contra dòlar), amb una retallada del 
12 % i una cotització que va passar d’1,38 a 1,21.

En el mateix sentit, el JPY es va depreciar un 
14,4 % contra l’USD, el Peso mexicà va reta-
llar un 12,5 % contra la divisa nord-americana, 
mentre que el Real brasiler ho va fer en un 
12,7 %.

Per la seva banda, la lliura esterlina es va de-
preciar un 6,2 % contra l’USD, per bé que va 
augmentar un 6,7 % contra l’EUR.
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Perspectives econòmiques globals per 
al 2015

El procés deflacionista que estem experimen-
tant no és una dinàmica que hagi aparegut per 
generació espontània recentment. És un llarg 
procés que es gesta des de fa més de dues dè-
cades i al que creiem que encara li queda un 
llarg recorregut.

El món capitalista està tornant a les seves arrels 
deflacionàries (IPC mundial del 3,8 % l’any 
2014, enfront de la mitjana mòbil de 20 anys 
del 5,4 %). (Vegeu gràfic inferior).

No obstant, no contemplem el desenvolupa-
ment d’un escenari de “depressió deflacionis-
ta”, més aviat apostem a favor d’un escenari 
de “boom deflacionista” on es compatibilitzen 
preus baixos amb expansió de volums (PIB). 
Les raons que configuren la nostra previsió 
són: (1) Que avui dia no es donen les condi-
cions perquè es desenvolupi una depressió 
deflacionària, i que són uns marges per sota 
del cost del capital i un deute real massiu. (2) 
Als països desenvolupats, el sector serveis re-
presenta el 60-80 % del PIB i la majoria de les 
empreses venen béns, la demanda dels quals 
és elàstica. (3) En una depressió deflacionària, 

ra molt per sota de la mida del programa des-
plegat per la Fed o pel Banc Central del Japó 
–en què el balanç del banc central ja ha assolit 
el 60 % del PIB-. En finalitzar aquesta primera 
ronda d’expansió monetària, el BCE tindrà en 
la seva possessió el 15 % dels bons de govern 
emesos. També, molt per sota del que, a dia 
d’avui, manté la Fed o el BoJ.

Per consegüent, i recolzat per l’optimisme i la 
confiança en el bon funcionament d’aquest 
programa, el BCE ha augmentat les seves pro-
jeccions per al PIB i la inflació de l’Eurozona. Per 
al ritme del PIB projecta un avenç de l’1,5 % per 
al 2015, de l’1,9 % per al 2016 i del 2,1 % el 2017.

Les dades macroeconòmiques de la zona euro 
han començat a batre les previsions en els pri-
mers compassos del 2015. A la millora de les 
dades de consum, amb un augment de les 
vendes minoristes per tercer mes consecutiu, 
es va sumar la de la producció industrial d’Itàlia 
i França, i la de comandes de fàbrica a Alemanya.

La millora dels indicadors respon a 
l’abaratiment del petroli, a la depreciació de 
l’euro i als increments salarials a Alemanya. La 
sostenibilitat dependrà de que les cotitzacions 
del petroli i de l’euro es mantinguin a nivells 
baixos. No veiem, però, progressos significatius 
en l’àrea de les reformes estructurals. Cosa que 
ens fa ser prudents quant a la nostra visió de 
més llarg termini. Sobretot quan sabem que els 
nivells d’endeutament nacional han continuat 
augmentant.

Respecte de la banca, recentment hem assistit 
a un examen de qualitat dels actius bancaris 
(AQR) per part del BCE. Milers d’inspectors van 
revisar els llibres de 130 bancs, i van concloure 
que, a finals de 2013, els seus actius estaven 
sobrevalorats en 48.000 milions d’EUR i la mo-
rositat, subestimada en 136.000 milions d’EUR.
Tanmateix, van reconèixer que des de l’estiu 
2013, els balanços de la banca a l’Eurozona 

3. Perspectives per a l’Economia Global 
i els Mercats Financers

Al nostre parer, la desinflació persistirà (promig 
del 2,5 % en la propera dècada) degut a una sè-
rie de factors: (1) Els multiplicadors bancaris se-
guiran baixos a Occident. (2) Avui, la capacitat 
d’incorporar la robòtica no té precedents. (3) 
La inversió en mineria i energia ha dut l’excés 
de capacitat a màxims històrics; en especial 
després de l’obertura dels nous projectes el 
2015 a Mongòlia i a diversos punts de Llatinoa-
mèrica. (4) La progressiva internacionalització 
del Renminbi permet actualment la ràpida 
industrialització de països pobres de l’ASEAN 
(gràcies al crèdit xinès barat).

la rendibilitat dels actius de renda variable no 
acostuma a superar el cost del capital, cosa 
que, de fet, només ha succeït en tres dels úl-
tims 10 anys.
 
Eurozona

Finalment, Draghi ha començat a desplegar el 
seu ambiciós programa d’expansió monetària. 
Un programa que, al nostre parer, es podria es-
tendre més enllà de setembre del 2016 si fos 
necessari (com així ho creiem). El programa 
serà aleshores equivalent a l’11 % del PIB (enca-
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s’han enfortit en 203.000 milions d’EUR (mit-
jançant accions, convertibles, beneficis i venda 
d’actius). Amb aquestes xifres, sabem que en 
un escenari de condicions econòmiques ad-
verses, les ràtios de capital caurien del 12,4 % 
al 8,3 % (encara per sobre del llindar mínim del 
5,5 %).

Solidesa, per tant, del sector bancari de la zona 
euro, amb unes necessitats de capital de no-
més 10.000 milions d’EUR. Si bé això no apunta 
a una normalització de l’oferta de crèdit. 

Estats Units

La Fed, no només va posar fi al seu programa 
d’expansió quantitativa sinó que, en els primers 
compassos del 2015, ha retirat del seu discurs 
paraules clau com “paciència en la pujada de 
tipus”, el què, sens dubte, ens posa a les por-
tes d’un procés d’enduriment monetari (puja-
des de tipus). En qualsevol cas, no preveiem 
que aquesta actuació sigui agressiva. Així, no 
contemplem un risc global en general, ni en 
mercats emergents en particular, fruit d’un en-
duriment monetari des dels EUA.

De fet, després de la darrera reunió de la FED, 
el març del 2015, aquest organisme ha rebaixat 
les seves expectatives de tipus per als pròxims 
dos anys. 

Amb tot, esperem un abandonament gradual 
de la política de tipus zero per part de la Fed. 
El que ens podria dur, a finals d’any, a nivells 
d’entre el 0,5 %-1,00 % en els Fed Fund rates.

La Fed també va canviar les seves projeccions 
per a l’economia, adoptant ara un to menys 
vigorós i reemplaçant del seu discurs expres-
sions com “ritme sòlid” per arguments més 
moderats.

Els indicadors de creixement dels salaris reflec-
teixen una tendència a l’alça, amb un incre-
ment salarial mig del 2,1 % interanual. 
Al nostre parer, el 2015 els EUA poden assolir 

un creixement de l’ordre del 3 %, amb una taxa 
de desocupació de l’ordre del 5,5 % però amb 
una inflació clarament per sota del que les au-
toritats desitgen. Projectem una evolució en 
els preus inferior a l’1 % per al conjunt de l’any.

Regne Unit

La lliura esterlina s’ha apreciat aproximada-
ment un 15 % enfront de l’EUR els darrers 18 
mesos i, des de 2009, aproximadament entre 
un 15 %-20 % enfront de l’USD (mesurat pel 
tipus de canvi real efectiu).
Això podria ser degut al fet que el Regne Unit 
ha estat la principal economia avançada que 
més ha crescut l’any 2014. 

Tanmateix, el Regne Unit pateix diversos pro-
blemes greus que, al nostre parer, faran que 
el ritme en PIB observat l’any 2014 sigui insos-
tenible i la GBP es depreciï (sobretot, contra 
l’USD).

Aquests problemes estructurals es resumeixen 
en: (1) Un sector industrial amb un pes molt 
escàs en la configuració del PIB. (2) Un mercat 
de l’habitatge excessivament car. (3) Un sector 
exterior amb un exercici pobre (contracció de 
les exportacions els darrers 12 mesos).

Això ens recorda perillosament l’apreciació de 
la lliura en termes reals efectius, que va passar 
entre 1996 i el 2000, i que va perjudicar greu-
ment el sector industrial britànic que va patir 
un estancament, entre els anys 2000 i 2008, 
període durant el qual el seus homòlegs ale-
manys o irlandesos duplicaven la producció.

Amb el sector industrial de capa caiguda i 
les exportacions en contracció, el creixement 
econòmic britànic ha depès de la contractació 
en el sector financer. Però, amb la seva rendi-
bilitat limitada (degut a una regulació de l’UE 
més estricta), i amb un mercat de treball menys 
folgat, aquesta dinàmica positiva observada el 

2014 no durarà. Sense una millora en els sec-
tors industrial i exportador, el ritme actual de 
creixement del Regne Unit no és sostenible.

Japó

D’acord amb un article publicat per Nikkei, que 
citava una enquesta de sentiment econòmic, 
el 81 % dels enquestats pensa que la política 
ultra expansiva de Shinzo Abe no ha suposat 
cap millora tangible en l’economia.

De fet, les dades del PIB per al quart trimestre 
del 2014 han estat revisades a la baixa (fins 
al 0,4 % q/q), el que ha deixat el creixement, 
per al conjunt de l’any, en terreny contractiu 
(-0,1 %).

De cara al 2015, esperem una certa millora de 
l’activitat, fruit d’uns preus més baixos del cru, 
que provocaran un augment de la renda dis-
ponible i un nivell baix en la divisa nipona. No 
obstant, especulem amb un ritme de creixe-
ment per al 2015 inferior a l’1 %.

De la mateixa manera, els preus no acaben de 
repuntar de manera sostenible (com es pretén 
amb aquest tipus de mesures). En aquest sen-
tit, molts membres del BoJ estarien plantejant 
els seus dubtes, pel que fa a la capacitat de la 
política monetària, de situar la inflació en el 2 % 
en temps i forma. 

No obstant, fruit d’aquesta política monetària 
expansiva, l’activitat de “carry-trade” (demanar 
prestat en JPY) s’ha incrementat substancial-
ment i se situa ara en màxims de sis anys.

Això també explicaria que els inversors inter-
nacionals continuïn les seves compres d’actius 
de risc denominats en JPY (que recolzarien la 
política d’expansió monetària i la canalització 
d’aquests nous fons vers aquests actius).
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Economies Emergents d’Àsia
 
Les economies de la regió (excloent la Xina 
i l’Índia) van acabar l’any registrant ritmes 
sòlids de creixement de l’ordre del 4,2 % in-
teranual. Uns ritmes que, cal recordar, s’han 
mantingut generalment estables durant els 
dos darrers anys.

Si considerem la Xina i l’Índia (amb ritmes cla-
rament superiors als de la resta de països de 
la regió) l’evolució es pot considerar netament 
positiva i esperançadora per a la zona.

Actualment, els millors posicionats (que pre-
senten ritmes d’activitat més vigorosos) són 
la Xina (+7,3 %), Filipines (+7 %), l’Índia (+6 %), 
Malàisia (+5,8 %), i Indonèsia (+5 %) i Tailàndia 
(+2,2 %) que, malgrat el menor ritme, cal des-
tacar que ha tornat al creixement després dels 
violents episodis de l’any 2014, amb la destitu-
ció del govern i la presa de control per l’exèrcit.

Si mirem endavant, esperem una acceleració 
en el ritme de creixement de la regió d’un 6 % 
aproximadament, durant els dos pròxims anys. 
Més a llarg termini, els ritmes tindrien tendèn-
cia a normalitzar-se al voltant d’un 5 %-5,5 % 
(veure gràfic inferior).

Quines raons s’amaguen darrere de la nostra 
projecció favorable a mig-llarg termini? Aques-
tes economies estan ben posicionades per be-
neficiar-se d’un creixement sòlid als EUA. De la 
mateixa manera, la regió és de les més afavori-
des per un preu baix del cru. I per últim, la infla-
ció també es manté ben ancorada en aquests 
països, el que deixa espai als respectius bancs 
centrals per mantenir una política monetària 
acomodatícia que ajudi a expandir l’activitat.

Un altre esdeveniment rellevant és la confi-
guració del nou Banc Asiàtic per a la Inversió 
en Infraestructures (AIIB) liderat per la Xina. La 
decisió de països com el Regne Unit i, previsi-
blement, França, Alemanya i Japó, d’unir-se a 
aquest nou organisme supranacional, podria 
suposar de fet un gran triomf per a Beijing.

Certament, aquest desenvolupament és im-
portant dins d’un escenari en el que Pekín 
intenta reconfigurar l’arquitectura econòmica 
d’Àsia. Aquest banc pot ser un bon instrument 
per augmentar la seva influència a través d’una 
estratègia de préstecs. Observem aquest nou 
organisme financer (AIIB) com un rival fort per 
al World Bank (dominat pels EUA) i, fins i tot, 
un rival per al propi Asian Developement Bank 
(dominat per Japó).

En definitiva, veiem aquests moviments com 
un ferm pas de la Xina per convèncer els seus 
veïns de que Beijing pot oferir desenvolupa-
ment regional.

Si unim tots aquests factors, podem dibuixar, 
amb un cert grau de confiança, un escenari 
general en el qual la majoria d’aquests països 
seguiran registrant creixements constants du-
rant els dos pròxims anys.

Sobre la Xina, potser el més destacable si-
gui mencionar com capitalitza les dinàmi-
ques geopolítiques globals molt encertada-
ment. Així, per exemple, sap treure profit de 
l’aïllament internacional que estarien patint 
països como Rússia, per tancar amb el Kremlin 
els contractes energètics més rellevants de la 
història i a preus d’enderrocament. 
Això implica que la Xina hauria passat de ser 
una “prenedora de preus” a tenir una certa ca-
pacitat per configurar-los. 

Partint del fet que la Xina és, i seguirà sent, la 
major consumidora d’energia (i matèries pri-
meres en general) del món, això suposa, sens 
dubte, un gran avantatge per a Beijing. 

Pel que fa al model de creixement de la Xina, 
únicament corroborar que segueixen immer-
sos en un profund procés de reformes amb 
l’objectiu d’evitar la configuració de bombo-
lles. Aquestes reformes es materialitzaran en 
forma de lleis de contenció d’activitat, i estan 
especialment dissenyades per ser aplicades 
en tots aquells sectors que presenten majors 
excessos de capacitat (i, per tant, deute). Amb 
tot, els sectors més afectats són el de la inversió 
residencial, el crèdit en general al consum i les 
finances públiques dels governs locals.

Un exemple clar de tot això, el tenim en 
l’aplicació de la Directiva 43, que prohibeix a 
les administracions locals avalar l’emissió de 
deute d’empreses i captar recursos a través '12 '14 '16 '18 '20 '22 '24 '26 '28 '30 '32 '34 '36
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de vehicles de finançament municipal (LGFV). 
Aquestes mesures ja estarien donant els seus 
fruits en forma de nivells d’emissió de deu-
te molt inferiors (11.300 milions RMB/mes en 
l’actualitat, contra 52.800 milions RMB/mes 
l’any anterior).

Com a conseqüència d’aquestes mesures de 
contenció, tots aquests sectors afectats experi-
menten fortes moderacions en els seus ritmes 
d’activitat (fins i tot contracció en algun cas).

D’altra banda, converses amb l’FMI intenten in-
corporar el Renminbi com un Dret Especial de 
Cobrament (SDR). Una cistella de divises (cinc) 
que conformen una unitat que pot ser utilitza-
da a manera de divisa de reserva artificial. Això, 
sumat al llançament del Sistema Internacional 
de Pagament interfronterer per al Renminbi 
(que s’espera per a finals del 2015), suposa un 
pas ferm en un hipotètic ús massiu de la divisa 
xinesa com mitjà d’intercanvi global.

Cal destacar també que, per primer cop, FTSE 
ha llançat un índex de bons on-shore denomi-
nats en Renminbi, el que apunta a una inversió 
massiva en aquest mercat, un cop s’hagi libera-
litzat completament.

Amb tot, esperem que l’economia xinesa mos-
tri algun símptoma d’afebliment durant els 
primers compassos del 2015 (com acostuma 
a succeir cada any) per recuperar el vigor en 
el decurs del segon i tercer trimestres i acabar 
l’any amb un creixement del 7 %.

Pel que fa a l’altre colós de la regió, l’Índia, ob-
servem amb una especial atenció la força amb 
la que el nou primer ministre (Nerandra Modi) 
duu a terme la seva agenda de reformes. Un 
procés en el que hi ha dipositades grans espe-
rances si realment, com així s’ha donat a enten-
dre, es materialitzen en els terminis promesos.

Entre les grans actuacions que comporta el 
procés de reformes, destaquem les següents:

Retallades a nivell de despeses corrents. El nou 
govern assenyala les nòmines del sector públic 
(difícil) i les subvencions (ja eliminades quant 
al dièsel, però no així pel que fa al querosè o al 
gas liquat per a ús domèstic), unes retallades 
que equivaldrien a l’1,5 % del PIB. 

Inversió pública. Els esforços per impulsar la 
inversió no contradiuen les expectatives de 
consolidació fiscal. Les retallades en les sub-
vencions per l’1,5 % del PIB, juntament amb la 
reforma de l’impost sobre béns i serveis (GST), 
encara deixen marge per elevar la inversió pú-
blica i mantenir un objectiu de dèficit del 3,8 %.
Reforma tributària. La nova llei del GST signi-
ficaria una base tributària més àmplia i una 
recaptació fiscal més estable. Alguns estats 
s’oposen a aquesta mesura.

Desinversions. Fins ara, només s’ha obtingut 
250.000 milions d’INR (dels 600.000 milions 
previstos) per la venda del 10 % de Coal India i 
sembla ser (de nou) que els plans de privatitza-
ció no assoliran els objectius, atès que aquest 
apartat de les reformes és el que, decidida-
ment, queda per darrere de les expectatives.

Pel que fa al sector bancari a l’Índia, observem 
com, tot i que la morositat se situï en el 4 % 
i la reestructuració creditícia en el 9 %, el risc 
de crisi bancària es baix. (1) Els préstecs fallits 
no són elevats pel que acostuma a ser habitual 
en mercats emergents; (2) el 90 % del préstec 
en mora està en mans de bancs estatals; (3) el 
risc de que el deute empresarial assoleixi ni-
vells insostenibles és reduït, sobretot si tenim 
en compte que els ritmes de creixement del 
crèdit s’han normalitzat gradualment des del 
2008 fins a nivells sostenibles del 10 % y/y; (4) 
el gruix del crèdit es recolza en imposicions a 
termini de residents (la ràtio Crèdit sobre di-
pòsits és inferior a 1, molt per sota de la resta 
de països d’aquesta categoria), el que fa que 
els bancs indis siguin molt menys vulnerables 
contra retirades sobtades de capital.

No obstant, la progressió més significativa de 
l’economia hindú se situa, sens dubte, en el 
control de les autoritats sobre el dèficit per 
compte corrent (vegeu el gràfic inferior); el 
que contribuiria a que, ara, aquest colós sigui 
menys vulnerable a xocs externs.
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Amèrica Llatina

El col·lapse en els preus de les matèries prime-
res, des de l’estiu del 2014, ha posat de manifest 
les fragilitats a nivell de la balança de pagaments 
en la majoria de les economies d’aquesta regió. 
Com resultat de tot això, hem pogut observar 
un fort retrocés en la majoria de les divises re-
gionals contra el dòlar nord-americà.

No obstant, no tot el retrocés en els preus dels 
actius d’aquesta regió tindria el seu origen en 
factors externs. També han contribuït al dete-
riorament de les condicions una sèrie de fac-
tors locals. 

A Brasil, per exemple, la investigació sobre un 
escàndol de corrupció vinculat a l’empresa 
pública Petrobras ha resultat en una disputa 
política sense precedents i una total pèrdua de 
confiança per part de l’inversor.

A mitjà termini, les previsions continuen sent 
molt moderades i sense gaire espai per a les 
sorpreses positives. Aquestes economies hau-
ran de lidiar amb l’amenaça d’un enduriment 
per part de la Fed i un dòlar USA fort, cosa que, 
tradicionalment, les ha acabat perjudicant.
Esperem un deteriorament en la majoria 
d’aquestes divises durant l’any 2015.

Malgrat tot, hem començat a veure passos 
en la bona direcció en economies clau com 
ara Brasil, després del nomenament d’un nou 
equip econòmic liderat per Joaquim Levy (un 
“hawkish” que pot posar sota control les finan-
ces públiques i recompondre la confiança dels 
inversors internacionals en l’economia Brasilera).

De fet, el contingut del programa d’austeritat 
del govern brasiler s’ha començat a conèixer, 
fins i tot abans que fos aprovat el pressupost 
(un missatge clar sobre el compromís del nou 
equip econòmic per assolir els ajusts necessa-
ris i tornar la confiança a l’inversor). 

Encara que l’impacte negatiu d’aquest ambi-
ciós programa d’ajust fiscal a Brasil és inevita-
ble, el considerem un progrés clar en termes 
nets. Entre les principals mesures cal destacar 
les següents: (1) Reducció del recolzament 
federal a les empreses de serveis públics. (2) 
Majors impostos sobre els combustibles. (3) 
Pujada dels impostos indirectes. (4) Augment 
dels preus regulats. (5) Reducció de la despesa 
en programes socials. (6) Augment dels tipus 
d’interès de préstecs bancaris subvencionats 
(el Banco Nacional de Desarrollo Económi-
co y Social (BNDES) va concedir el 20 % de 
l’increment en el crèdit brut). 

Evidentment, com no podria ser d’una altra 
manera, un ajust d’aquestes característiques 
tindrà un cost a curt termini: (1) L’any 2015, 
la inflació podria superar el 7 %, però hem de 
tenir present els seus factors subjacents. Dit 
això, previsiblement disminuirà un 5,3 % el 
2016. (2) El creixement del PIB serà menor (0,5 
% el 2015), però es recuperarà l’any 2016 fins 
a un 1,5 %.

No obstant, aquestes reformes suposaran 
avantatges a mig-llarg termini que, al nostre 
parer, compensen sobradament els costos: 
(1) Aquestes mesures facilitaran reduir el dèfi-
cit pressupostari (del 6,7 % l’any 2014 al 5,5 % 
el 2015, i del 4,2 % el 2016). (2) El dèficit per 
compte corrent també millorarà, per passar de 
l’actual 4 % el 2014 al 3,5 % l’any 2015 i al 3 % 
el 2016. (3) El saldo primari passarà d’un dèficit 
del -0,6 % el 2014 a un superàvit de l’1,2 % l’any 
2015, i del 2 % el 2016.

A Mèxic, el perjudici ocasionat als ingressos de 
l’estat per la baixada dels preus del petroli, va 
fer que el Ministre de Finances es veiés obligat 
a anunciar una retallada en la despesa pública 
(per un import equivalent al 0,7 % del PIB). 
Pel costat positiu, la inflació va registrar una 
caiguda significativa durant el mes de gener 
degut a la reducció de les tarifes elèctriques, 

al cost dels serveis de telecomunicacions i a 
l’eliminació dels efectes de la reforma fiscal.

Le xifres de consum van ser millors del que 
s’esperava, amb una recuperació de les vendes 
minoristes i en grans magatzems, el mes de 
gener.

Perspectives per als mercats financers per 
al 2015

Mercats de Renda Fixa

En un escenari d’inflacions baixes com el que 
plantegem, les rendibilitats nominals dels bons 
continuaran el seu camí baixista dels darrers 
anys. Per consegüent, aquests actius continua-
ran proposant comportaments raonablement 
positius malgrat els nivells baixos de TIR.

Per al bo del Tresor americà a deu anys, plan-
tegem una oscil·lació entre l’1,75 % i el 2,25 %, 
per bé que aquest darrer nivell és un punt en 
el que aconsellaríem tornar a comprar de nou. 
En 2,5 % de TIR, és forta compra.

En el cas del Bund alemany, les rendibilitats 
es mantindran extremadament baixes i no 
descartem veure el 0 %. Tanmateix, a aquests 
nivells, el “carry” no compensa els riscos de re-
punt, motiu pel qual recomanaríem estar fora. 
Nivells d’entrada a 1,00 % (encara que veiem 
gairebé impossible que s’assoleixin durant 
l’any 2015).

El deute perifèric continuarà a estrènyer les 
seves primes de risc i preveiem una retallada 
de les rendibilitats del bo a 10 anys d’Espanya 
i Itàlia per sota de l’1 %. Portugal s’atansarà a 
l’1 % en rendibilitat, mentre que Irlanda anirà 
cap al 0,5 %.

Pel que fa a Grècia, mantenim un escenari cen-
tral de solució política satisfactòria, amb una 

3. Perspectives per a l’economia global i els mercats financers
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reestructuració (suavització) dels termes del 
programa d’assistència financera oficial. No 
hem de descartar que aquesta “reestructura-
ció” afecti d’alguna manera als bonistes privats, 
encara que, ara per ara, aquest no seria un es-
cenari central.

Quant a la renda fixa emergent, continuem 
veient inflacions que col·lapsen en la regió 
asiàtica, el que garanteix una dinàmica de TIR 
a la baixa (preus a l’alça) en els bons d’aquesta 
regió. Mantenim un to positiu per a aquests 
actius.

A Llatinoamèrica, veiem majors vulnerabili-
tats davant d’un xoc extern, motiu pel qual 
l’amenaça d’un enduriment per part de la Fed 
(i el consegüent enfortiment del dòlar) els po-
den afectar encara més negativament.  Caldria 
evitar els bons d’aquests emissors en divisa local 
(a l’espera de nivells més atractius). Tanmateix, 
trobem atractius els bons denominats en “hard 
currency”.

Mercats de Renda Variable

Per a aquest 2015 hem plantejat un any en el 
qual es guanyarà diners en els mercats de ren-
da variable a nivell global.

Els mercats preferits són Eurozona i Àsia. A La-
tam el milllor és Mèxic.

Per a la zona euro, estem projectant un creixe-
ment en vendes al voltant de l’1 % i uns marges 
que repuntaran lleugerament vers el 5,25 %, grà-
cies a la retallada a nivell dels costos de finança-
ment i la facilitat per seguir millorant en costos 
unitaris (degut a la poca tensió dels mercats 
laborals). Amb tot, els beneficis augmentaran 
un 10,7 %. Si a això hi afegim una actuació del 
BCE que durà al límit la política monetària, no 
resulta difícil imaginar que es pot produir una 
considerable expansió de múltiples (cap al ni-
vell de les 20x). Això ens deixa, per a aquests 
mercats de la zona euro, una revaloració po-
tencial superior al 20 %.

A Àsia, projectem unes vendes del 8,7 % i uns 
marges del 7,9 %, el que donarà peu a un 
creixement en vendes de l’ordre del 14,1 %. 
Si mantenim estables els múltiples a finals del 
2015 (PE en 16), ens dóna un objectiu de reva-
loració de doble dígit.

Pel que fa al mercat nord-americà, estem pro-
jectant, per a les empreses del S&P, un creixe-
ment en vendes del 4,9 % amb uns marges 
estables al 10 %, el que ens dóna un augment 
en benefici per acció del 4,9 %. Mantenint uns 
múltiples estables entorn a 17 a final d’any, sig-
nifica que el recorregut potencial per al 2015 
no és molt ampli (inferior al 5 %). Preu objectiu 
de 2.140.

Mercats de Matèries Primeres

El nou ritme estructural de producció de la 
indústria pesada xinesa és coherent, amb un 
creixement nul de la cotització de les matèries 
primeres.

D’altra banda, hi ha factors de regulació local 
que impedeixen un fort augment en els preus 
d’alguns minerals. Els reguladors xinesos, per 
exemple, van intervenir per restringir la pigno-
ració del coure amb finalitats de garantia (State 
Grid Corporation).

Ja en termes més generals, la sobreinversió en 
el decurs de l’última dècada ha dut l’excés de 

capacitat productiva a nivells sense precedents 
(vegeu el gràfic inferior), alhora que nous pro-
jectes estan enfilant la plena capacitat: projec-
te Oyu Tolgoi, de Rio Tinto a Mongòlia (450.000 
t/any). Projecte Toromocho, de Chinalco 
(230.000 t/any). Projecte Las Bambas (400.000 
t/any el 2016). La xilena Escondida preveu am-
pliar la producció a 300.000 t/any, etc.

Durant el període 2006-2012, el creixement de 
l’oferta va ser de l’1,8 % interanual, mentre que 
el de la demanda fou del 3 % interanual. Ara 
que han desaparegut els problemes que van 
mantenir la contenció de l’oferta, es preveu 
que l’excés de capacitat serà de 2,7 milions de 
tones (el que doblarà la capacitat actual).

Amb tot això en ment, la nostra previsió a llarg 
termini per a les matèries primeres industrials 
(minerals i metalls) és que les perspectives 
d’un nou mercat alcista de caràcter estructural 
són exigües. 

Pel que fa a l’evolució del petroli, mantenim una 
inclinació a pensar que continuarà pressionat a 
la baixa. D’una banda, tenim un discurs ferm per 
part de països clau en el si de l’OPEP, com Aràbia 
Saudita, segons el qual continuaran manten-
int l’estratègia de plena producció. Al mateix 
temps, tenim uns nivells d’existències de cru a 
nivell global que se situen en màxims històrics. 
Aquests factors poden mantenir perfectament 
un cru baix durant una gran part de l’any.
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Amb una visió més estratègica, hem assistit a 
desenvolupaments geopolítics globals que 
han transformat el funcionament del mercat 
energètic i que apunten a preus estructurals 
(de llarg termini) més moderats. Així, per exem-
ple, la Xina hauria capitalitzat perfectament 
l’aïllament internacional que estaria patint Rús-
sia. A la petició del Kremlin de tancar un acord 
energètic entre ambdues nacions, donant així 
veu a la reivindicació del Kremlin de que no es 
pot aïllar econòmicament a Rússia, Pekín va 
respondre amb la molt encertada estratègia 
d’exercir el seu poder de compra en temps 
de dificultat per a Rússia, a través del ma-
jor contracte energètic de la història, a preus 
d’enderrocament. Això situa Beijing en una 
nova esfera, passant de “prenedor de preus” a 
un nou estatus de “fixador de preus”. 

Des d’aquest punt de vista, i sabent que la 
Xina continuarà sent un gran consumidor 
d’energia, i que és probable que Rússia no 
aconsegueixi superar ràpidament el conflicte 
amb Occident, obtenim un escenari en què 
els agents que determinen el preu estan del 
costat del comprador. El que significa pressió 
a la baixa per als preus.

Mercat de divises

En contra de l’opinió de consens, segons la 
qual la majoria dels inversors “estan extrema-
dament llargs en” el dolar USA, els darrers in-
formes de posicionament indiquen el contrari. 
El número total de posicions llargues en el 
dòlar USA ha decrescut de forma molt signifi-
cativa durant els primers mesos del 2014 (un 
50 %), el que ha fet que s’acumulés un total de 
contractes llargs en futurs (en relació a l’interès 
total obert) a nivells d’1,3 cops mesurat pel Z-
score de tres anys. Un posicionament net llarg, 
però en absolut a nivells estressats que puguin 
impedir que el dòlar pugui continuar el seu 
“momentum” contra la resta de divises. El nivell 
actual contrasta significativament amb el po-

sicionament llarg de 2,4 (en z-score) que es va 
veure a finals de l’any 2014.

Amb tot, i projectant una divergència de 
polítiques monetàries entre la Fed i el BCE 
que pogués magnificar els moviments de 
l’encreuament EUR/USD, ens trobem còmodes 
projectant una estimació d’entre 0,9-1,05 per a 
l’EUR/USD.

Per a la resta de divises projectem, a final d’any, 
els nivells següents:

JPY/USD a 130; MXN/USD a 14,50; BRL/USD a 
3,00; GBP/USD a 0,68; i finalment, projectem 
una certa estabilitat o, fins i tot, pel seu im-
portant descompte acumulat, una lleugera 
apreciació de l’ordre del 5 % contra l’USD en les 
divises de l’ASEAN.

3. Perspectives per a l’economia global i els mercats financers
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4.Informe d’Auditoria
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5.Estats Financers Consolidats
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Actiu 2014 2013
  
Caixa i bancs centrals de l’OCDE 40.560 37.265
  
INAF (nota 4 i 22) 210 210
  
Intermediaris financers a la vista i Bancs i entitats  
de crèdit (notes 4 i 5)  1.268.929 578.430
Bancs i entitats de crèdit 1.269.948 579.195
Altres intermediaris financers 1 762
Fons de provisió per a insolvències (1.020) (1.527)
  
Inversions creditícies (notes 4 i 6) 1.853.800 1.727.661
Préstecs i crèdits a clients 1.805.098 1.632.542
Descoberts en comptes de clients 88.873 128.009
Cartera d’efectes de clients 5.518 7.284
Fons de provisió per a insolvències (45.689) (40.174)
  
Cartera de valors (notes 4 i 7) 1.169.515 1.147.427
Obligacions i altres títols de renda fixa 1.118.926 1.139.076
Fons de provisió per a insolvències (2.581) (3.904)
Fons de fluctuació de valors (5.247) (16.958)
Participacions en empreses del grup  4.391 4.420
Fons de fluctuació de valors (45) (8)
Altres participacions 4.797 4.781
Fons de fluctuació de valors (58) (58)
Accions i altres títols de renda variable 6.206 6.278
Organismes d’inversió 45.417 16.094
Fons de fluctuació de valors (2.291) (2.294)
  
Diferències positives de consolidació (nota 8.b) 136.338 34.912
  
Actius immaterials i despeses amortitzables (nota 8.a) 76.110 19.173
Actius immaterials i despeses amortitzables 117.424 55.183
Fons d’amortització (41.314) (36.010)
  
Actius materials (nota 8.a) 166.631 147.343
Actius materials 265.448 235.877
Fons d’amortització (96.664) (79.878)
Fons de provisió per a depreciació de l’actiu material (2.153) (8.656)
  
Comptes de periodificació 50.373 37.751
Interessos meritats i no cobrats 41.526 35.190
Despeses pagades per anticipat 8.847 2.561
  
Altres actius (Nota 13) 135.935 312.805
Operacions en curs 9.695 5.897
Existències 13 13
Opcions adquirides 71.939 65.640
Altres 46.250 237.691
Impostos 8.038 3.564

TOTAL ACTIU 4.898.401 4.042.977

Balanços de situació Consolidats al 31 de desembre de 2014 i 2013 Expressats en 
milers d’euros

Les notes 1 a 24 adjuntes formen part integrant 
d’aquests estats financers consolidats.
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5. Estats financers consolidats

Passiu 2014 2013
  
INAF (nota 4) 4.212 2.058
  
Creditors (nota 4) 4.102.070 3.332.281
Bancs i entitats de crèdit  328.880 641.253
Altres intermediaris financers 97.615 301
Dipòsits de clients       3.675.575 2.690.727
  
Deutes representats per títols (nota 4) 65.509 81.258
  
Fons de provisions per a riscos i càrregues (nota 9) 12.898 11.713
Provisions per a pensions i obligacions similars 6.844 6.816
Altres provisions 6.054 4.897
  
Passius subordinats - -
  
Fons per a riscos generals (nota 11) 8.493 5.393
  
Comptes de periodificació 34.024 26.124
Despeses meritades i no pagades 32.952 25.086
Ingressos cobrats per anticipat 1.072 1.038
  
Altres passius (Nota 13) 132.434 102.204
Dividends pendents de pagament - - 
Operacions en curs             19.554 24.029
Opcions emeses 747 3.387
Proveïdors i altres creditors 86.363 59.509
Impostos 25.770 15.279
  
Capital social (nota 11) 78.842 78.842
Capital subscrit 78.842 78.842
  
Reserves (nota 11) 395.650 357.068
Reserva legal 15.768 15.612
Reserves en garantia 22.077 24.025
Reserves estatutàries - -
Reserves voluntàries 205.787 169.279
Reserves de consolidació 17.529 12.780
Reserves de revalorització (nota 8) 61.175 61.912
Primes d’emissió 73.441 73.441
Diferències de conversió (127) 19

Resultats (notes 10 i 11) 64.269 46.036
Resultat de l’exercici 64.269 64.080
Dividends a compte - (18.044)
  
Interessos minoritaris - -
  
TOTAL PASSIU 4.898.401 4.042.977

Les notes 1 a 24 adjuntes formen part integrant 
d’aquests estats financers consolidats.

Balanços de situació Consolidats al 31 de desembre de 2014 i 2013 Expressats en 
milers d’euros
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Comptes d’ordre 2014 2013
  
Passius contingents 87.101 73.895
 Garanties, caucions, fiances i avals atorgats 86.998 73.835
 Crèdits documentaris emesos o rebuts i confirmats als clients 103 60
 Acceptació d’efectes i similars - -
  
  
Compromisos i riscos contingents 302.173 348.050
 Compromisos i riscos de naturalesa operacional 294.602 340.523
 Compromisos i riscos de naturalesa actuarial 7.571 7.527
  
  
Operacions de futur (nota 14) 6.612.725 8.209.787
 Compravenda no vençuda de divises 2.383.362 1.716.465
 Operacions sobre instruments financers a termini 4.229.363 6.493.322
  
  
Dipòsits de valors i altres títols en custòdia (nota 19 i 20) 15.388.132 8.701.609
 Dipòsits de valors i altres títols en custòdia de tercers  14.784.996 7.978.278
 Dipòsits de valors i altres títols en custòdia propis 603.136 723.331
  
  
Altres comptes d’ordre amb funcions exclusives  
de control administratiu    1.319.827 1.425.699
 Garanties i compromisos rebuts 1.097.805 1.203.530
 Altres comptes d’ordre (nota 21) 222.022 222.169
  
TOTAL COMPTES D’ORDRE 23.709.958 18.759.040

Les notes 1 a 24 adjuntes formen part integrant 
d’aquests estats financers consolidats.

Comptes d’ordre Consolidats a 31 de desembre de 2014 i 2013 Expressats en 
milers d’euros
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Comptes de pèrdues i guanys 2014 2013
  
Interessos i rendiments assimilats 135.466 111.104
 INAF i intermediaris financers a la vista i a termini 62.681 49.257
 D’inversions creditícies 39.696 38.100
 D’obligacions i altres títols de renda fixa 33.089 23.747
  
Interessos i càrregues assimilables (90.450) (68.621)
 INAF i intermediaris financers (76.429) (34.140)
 De dipòsits de clients (13.943) (34.403)
D’altres  (78) (78)
  
Rendiments de valors de renda variable 5.354 956
 De participacions en empreses del Grup 5.251 956
 D’altres participacions 103 -
  
 MARGE FINANCER 50.370 43.439
  
Comissions per serveis netes 120.527 111.002
 Comissions meritades per serveis prestats  144.387 127.638
 Comissions meritades per serveis rebuts (23.860) (16.636)
  
Resultats d’operacions financeres 49.198 39.281
 Dotacions netes al fons de fluctuació de valors (nota 7) 12.001 (7.288)
 Resultats per diferències de canvi 4.240 2.254
 Resultats d’operacions amb valors  19.163 33.733
 Resultats d’operacions de futur 8.741 5.419
Altres  4.134 3.711
Diferències de canvi per consolidació - -
Participacions en pèrdues/beneficis de societats posades en equivalència 919 1.452
   
Altres resultats ordinaris 164 889
  
 MARGE ORDINARI 220.259 194.611
  
Despeses de personal (79.193) (64.168)
 Personal, Consell d’Administració i indemnitzacions (72.093) (54.909)
 Seguretat Social (4.523) (4.290)
 Altres despeses de personal (2.577) (4.969)
  
Despeses generals (40.060) (34.337)
Material  (325) (283)
 Serveis externs (30.152) (23.982)
 Tributs (nota 20) (2.431) (1.897)
 Altres despeses generals (7.152) (8.175)
  
Amortitzacions d’actius netes de recuperacions (nota 8) (11.289) (7.411)
 Dotació al fons d’amortització per a actius immaterials i materials (11.289) (7.411)
  
Provisions per a depreciació d’actius netes de recuperacions (nota 8) (3.608) (2.306)

Comptes de pèrdues i guanys Consolidats dels exercicis anuals 
acabats a 31 de desembre de 2014 i 2013

5. Estats financers consolidats

Expressats en 
milers d’euros
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Comptes de pèrdues i guanys 2014 2013 

 MARGE D’EXPLOTACIÓ 86.109 86.389
  
Provisions per a insolvències netes de recuperacions (7.479) (13.640)
 Dotacions al fons de provisió per a insolvències (notes 5, 6 i 7) (9.306) (13.640)
 Recuperacions del fons de provisió per a insolvències 1.827 -
  
Provisions per a riscos i càrregues netes de recuperacions (nota 9.b) (737) (1.334)
 Dotacions al fons de provisió per a riscos i càrregues  (1.359) (1.875)
 Recuperacions del fons de provisió per a riscos i càrregues  622 541
  
Dotacions al fons per a riscos generals (nota 11.g) (3.100) (1.200)
  
 RESULTAT ORDINARI 74.793 70.215
  
Resultats extraordinaris  (3.389) 1.091
  
 RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 71.404 71.306
  
Impost sobre societats (nota 15) (6.562) (7.813)
  
Impost sobre societats estranger (573) 587
  
 RESULTAT CONSOLIDAT 64.269 64.080
  
Resultats atribuïts a la minoria - -
  
Resultats atribuïts al grup 64.269 64.080

Expressats en 
milers d’euros

Les notes 1 a 24 adjuntes formen part integrant 
d’aquests estats financers consolidats.
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ORÍGENS DELS FONS 2014 2013
  
Recursos generats per les operacions 92.439 98.021
  
Resultat de l’exercici 64.269 64.080
Dotacions netes  al fons de provisió per a insolvències 7.480 13.640
Dotacions netes als fons de depreciació d’actius 3.607 2.306
Dotacions netes al fons de fluctuació de valors - 7.288
Dotacions netes a altres fons (fons de pensions i riscos generals) 3.737 2.534
Amortitzacions d’actius materials i immaterials 11.289 7.411
Pèrdua en venda d’immobilitzat 2.038 1.026
Pèrdua per venda d’accions pròpies i participacions - -
Benefici per venda d’immobilitzat - -
Benefici per venda d’accions pròpies i participacions - -
Altres - -
Resultats aportats per societats posades en equivalència (-) 19 (262)
  
Variació positiva de passius menys actius 307.329 173.895
  
INAF i intermediaris financers 2.153 780
Bancs i Entitats de crèdit (Passiu – Actiu) - 151.573
Altres intermediaris financers (Passiu - Actiu) 98.075 -
Altres conceptes (Passiu - Actiu) 207.101 21.542
  
Increment net de passius 984.849 123.330
  
Creditors: clients 984.849 110.221
Deutes representats per títols - 13.109
  
Disminució neta d’actius - 62.379
  
Caixa i Bancs centrals de l’OCDE - 4.932
Inversions creditícies: clients - 57.310
Cartera de valors menys participacions - 137
  
Vendes d’inversions permanents 12 -
  
Vendes de participacions 12 -
Vendes d’immobilitzat - -
  
Recursos generats per les activitats de finançament - 4.222
  
Aportacions externes de capital - 4.222
Altres partides de fons propis - 
Dividends cobrats de participacions permanents - -
  
TOTAL ORIGEN DELS FONS 1.384.629 461.847

Les notes 1 a 24 adjuntes formen part integrant 
d’aquests estats financers consolidats.

Estats d’Origen i Aplicació de Fons Consolidats corresponents als exercicis 
anuals acabats el 31 de desembre de 2014 i 2013

Expressats en 
milers d’euros

5. Estats financers consolidats
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APLICACIÓ DELS FONS 2014 2013
  
Recursos aplicats a les operacions 12.001 -
  
Aplicacions dels altres fons (fons de pensions, ...) - -
Altres 12.001 -
  
  
Variació positiva d’actius menys passius 952.735 235.294
  
INAF (Actiu –Passiu) - -
Bancs i Entitats de crèdit (Passiu – Actiu) 948.126 -
Altres intermediaris financers (Actiu - Passiu) - 1.563
Altres conceptes (Actiu-Passiu) 4.609 233.731
  
  
Disminució neta de passius 15.749 -
  
Deutes representants per títols 15.749 -
  
Increment net d’actius 199.051 160.575
  
Caixa i bancs centrals de l’OCDE 3.296 -
Inversions creditícies: Clients 131.655 -
Cartera de valors menys participacions 64.100 160.575
  
  
Compres d’inversions permanents 195.277 29.243
  
Compres de participacions 101.426 888
Compres d’immobilitzat 93.851 28.355
  
  
Recursos aplicats per les activitats de finançament 9.816 36.735
  
Dividends a compte de l’exercici - 18.044
Dividends complementaris de l’exercici anterior 9.816 18.691
Disminució de reserves - -
Altres partides de fons propis - -
  
TOTAL APLICACIÓ DELS FONS 1.384.629 461.847

Les notes 1 a 24 adjuntes formen part integrant 
d’aquests estats financers consolidats.

Estats d’Origen i Aplicació de Fons Consolidats corresponents als exercicis 
anuals acabats el 31 de desembre de 2014 i 2013

Expressats en 
milers d’euros
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1. Activitat

Andorra Banc Agrícol Reig, SA és una societat anònima constituïda l’any 1930 segons les lleis andorranes i domiciliada a Escaldes - Engordany 
(Principat d’Andorra). 

El 10 de maig de 2002, en Junta General Extraordinària i Universal es va aprovar la modificació  de  la  seva  denominació  social  fins  alesho-
res  Banc  Agrícol  i  Comercial d’Andorra, S.A. per la d’Andorra Banc Agrícol Reig, SA (d’ara endavant, Andbank o el Banc), amb la corresponent 
modificació de l’article 1 dels seus Estatuts socials. El Banc té com a objecte social, l’exercici de l’activitat bancària segons està definida per la 
normativa del sistema financer andorrà. Així mateix podrà realitzar totes quantes operacions i activitats siguin accessòries o complementàries 
de l’objecte social.

Així mateix, a fi d’adaptar-se a la Llei 7/2013 de 9 de maig de 2013, el Consell d’Administració amb data 28 de juny de 2013 amplià el seu objecte 
social a totes les activitats que la normativa del sistema financer andorrà permet a les entitats bancàries i poder també realitzar totes quantes 
operacions i activitats siguin accessòries o complementàries de l’objecte principal. 

Andbank és la societat matriu del Grup Andorra Banc Agrícol Reig (d’ara endavant el Grup Andbank) en el que s’integren diverses societats 
detallades a les notes 2.d i 7.b.

Com a part del sistema financer andorrà, el Grup Andbank està subjecte a la supervisió de l’INAF, autoritat del sistema financer andorrà que 
exerceix les seves funcions amb independència de l’Administració General, i al compliment de determinada normativa local andorrana (vegeu 
nota 22). 

2. Bases de presentació i principis de consolidació

a) Imatge fidel
Els estats financers consolidats adjunts s’ajusten als models establerts pel Decret pel qual s’aprova el Pla comptable normalitzat del 19 de gener 
de 2000, que han d’implantar tots els components operatius del sistema financer, publicat en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Número 
5 any 12, de 26 de gener de 2000, i s’han preparat a partir dels registres de comptabilitat d’Andorra Banc Agrícol Reig, SA i societats dependents 
a 31 de desembre de 2014, de forma que presenten la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’origen i aplicació 
del fons consolidat del Grup a la data esmentada.

Les xifres contingudes en els documents que componen aquests estats financers consolidats estan expressades en milers d’euros.

Els estats financers consolidats del Grup així com els de les filials que composen el Grup estan pendents d’aprovació per les respectives Juntes 
Generals d’Accionistes. No obstant això, la Direcció estima que seran aprovats sense canvis significatius. Els estats financers corresponents a 
l’exercici 2013 van ser aprovats per la Junta General d’Accionistes 30 el d’abril de 2014.

5. Estats financers consolidats
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Els estats financers d’Andorra Banc Agrícol Reig, SA a 31 de desembre de 2014 i 2013 es presenten de forma separada d’aquests estats financers. 
Les principals magnituds que es desprenen dels esmentats estats financers, són les següents:

b) Comparació de la informació
La informació continguda en els estats financers consolidats del 2014 relativa al 2013 es presenta, exclusivament, a efectes comparatius i, per tant, 
no constitueix els estats financers consolidats del Grup de l’exercici 2014.

D’acord al requerit per les normes comptables aplicables, determinats saldos corresponents a l’exercici 2013 referents a Derivats financers (nota 
14) que es mostren en aquests comptes anuals, han estat reexpressats, respecte als mostrats en els comptes anuals corresponents a l’esmentat 
exercici, reclassificant part del saldo de permutes financeres de negociació a cobertura en funció de la seva naturalesa.

c) Principis comptables
Per a l’elaboració dels estats financers consolidats s’han seguit els principis comptables generalment acceptats descrits en la nota 3. No hi ha 
cap principi comptable obligatori amb un efecte significatiu en els estats financers consolidats que s’hagi deixat d’aplicar en la seva elaboració.

d) Principis de consolidació dels estats financers
Els estats financers a 31 de desembre de 2014 i 2013 objecte de consolidació són els corresponents al Grup que han estat preparats per la Direcció 
del Banc.

Actiu total 
Capital social i Reserves
Resultats de l’exercici

 2014 2013
 4.042.087 3.373.575
 457.090 423.111
 58.570 61.912

Milers d’euros
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    2014

          Milers d’Euros

          Resultats
          d’exercicis
          anteriors
Societat  Domicili Activitat % Participació % Participació Societat Dividend    pendents 
   Directa Indirecta auditada a compte Fons Propis Capital Reserves d’afectació Resultats

           

Caronte 2002, SLU (*) Andorra Serveis 100% - No - 38 32 6 - -

           

Clau d’Or, SL (*) Andorra Immobiliària 100% - No - 8 30 79 (77) (24)

           

Món Immobiliari, SLU (*) Andorra Immobiliària 100% - No - 15 30 95 (106) (4)

           

Andorra Gestió Agrícol Reig, SAU Andorra Gestora de fons d’inversió 100% - Si 2.700 2.529 1.000 1.200 - 3.029

           

Andbank Bahamas (Limited).  Bahames Entitat Bancària 100% - Si 3.770 35.804 21.500 12.048 - 6.027

           

Nobilitas N.V.  Antilles Holandeses Societat patrimonial  100% - No - (1.131) 1.000 8.933 (9.606) (1.458)

           

Egregia B.V. Holanda Societat instrumental - 100% No - 2.689 180 11.469 (8.295) (665)

           

Zumzeiga Coöperatief U.A Holanda Societat instrumental - 100% No - 1.592 551 - 1.725 (684)

           

Andorra Assegurances Agrícol Reig, SAU Andorra Assegurances 100% - Si 500 3.304 2.404 481 - 919

           

AndPrivate Wealth S.A.  Suïssa Gestora de patrimonis - 100% Si - 2.635 3.350 - 28 (744)

           

Columbus de México, S.A.C.V. Mèxic Gestora de patrimonis - 50% Si - 978 692 - 148 138

           

Quest Capital Advisers Agente de Valores, S.A.  Uruguai Agència de Valors - 100% Si - 2.132 12 1 460 1.659

           

Andbank Asset Management Luxembourg. Luxemburg Gestora de fons d’inversió - 100% Si - 4.685 3.000 - (554) 2.238

           

Andbank Luxembourg S.A. Luxemburg Entitat Bancària 100% - Si - 51.229 54.100 - (3.776) 905

           

Andbank España, S.A. Espanya Entitat Bancària 100% - Si - 198.809 75.000 128.920 (3.446) (1.545)

           

Andbank Wealth Management, SGIIC, SAU Espanya Agència de Valors - 100% Si - 1.700 1.004 187 - 509

           

Medipatrimonia Invest, S.L. Espanya Empresa de serveis d’inversió - 51% Si - (26) 28 883 (688) (248)

           

AndPrivate Consulting, S.L. Espanya Serveis 100% - No - (2.307) 3 - (2.136) (174)

Notes als Estats Financers Consolidats 

Les societats participades més significatives d’Andorra Banc Agrícol Reig, SA a 31 de desembre de 2014 i 2013 i les seves principals dades socie-
tàries són les següents (imports expressats en milers d’euros):

5. Estats financers consolidats
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    2014

          Milers d’Euros

          Resultats
          d’exercicis
          anteriors
Societat  Domicili Activitat % Participació % Participació Societat Dividend    pendents 
   Directa Indirecta auditada a compte Fons Propis Capital Reserves d’afectació Resultats

Andbanc Wealth Management LLC E.E.U.U Holding - 100% No - 470 9.747 - (7.365) (1.912)

           

Andbanc Advisory LLC EE.UU Assessorament - 100% Si - 2.109 1.608 - 83 418

           

Andbanc Brokerage LLC EE.UU Serveis Financers - 100% Si  - 161 1.202 - (962) (79)

           

APW International Advisors Ltd.(*)  Illes Verges Britàniques Gestora de Patrimonis 100% - Si  - 900 8 806 - 86

           

APW Consultores Financeiros, Lda Brasil Serveis Financers  100% - Si  - (6.947) 299 - (4.661) (2.585)

           

AND PB Financial Services, S.A Uruguai Oficina de representació  100% - Si  - 194 169 - 5 19

           

Andorra Capital Agrícol Reig BV Holanda Societat Instrumental 100% - Si  - 109 18 - 61 31

           

Andbank (Panamá) S.A. Panamà Entitat Bancària 100% - Si  2.393 7.175 5.756 - 299 3.513

           

And Private Wealth (Xile) (*) Xile Serveis Financers - 100% No - - - - - -

           

Andbanc Monaco S.A.M. Monaco Entitat Bancària 100% - Si - 28.909 21.000 2.376 1.733 3.800

           

Tonsel Corporation Belize Societat Instrumental 100% - No - (282) 41 - (323) -

           

Mangusta Antilles Holding, N.V. Curaçao Societat Instrumental - 100% No - (81) 5 243 (337) 9

           

LLA Participaçoes Ltda Brasil Gestora de carteres i organismes 51,63% - Si - 16 7 - 21 (12)
  d’inversió col·lectiva         

Andbank (Brasil) Holding Financeira Ltda Brasil Holding 100% - No - 31 31 - - -

           

(*) Dades de 31 de desembre 2013

Notes als Estats Financers Consolidats 
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    2013

          Milers d’Euros

          Resultats
          d’exercicis
          anteriors
Societat  Domicili Activitat % Participació % Participació Societat Dividend    pendents 
   Directa Indirecta auditada a compte Fons Propis Capital Reserves d’afectació Resultats

       

Caronte 2002, SLU Andorra Serveis 100% - Si - 38 32 6 - -

           

Clau d’Or, SL Andorra Immobiliària 100% - No - 30 - - - -

           

Món Immobiliari, SLU Andorra Immobiliària 100% - No - 27 - - - -

           

Andorra Gestió Agrícol Reig, SAU Andorra Gestora de fons d’inversió 100% - Si 1.750 2.732 1.000 1.200 - 2.282

           

Andbank Bahamas (Limited).  Bahames Entitat Bancària 100% - Si 2.500 33.519 21.500 7.853 - 6.666

           

Nobilitas N.V.  Antilles Holandeses Societat patrimonial  100% - No - 428 1.000 8.933 (9.606) 101

           

Egregia B.V. Holanda Societat instrumental - 100% No - 3.294 180 11.468 (8.302) (52)

           

Zumzeiga Coöperatief U.A Holanda Societat instrumental - 100% No - 2.276 551  1.637 88

           

Savand, SAU  Andorra Serveis Financers 100% - Si - 2.181 2.100 41 - 40

           

Andorra Assegurances Agrícol Reig, SAU Andorra Assegurances 100% - Si 1.000 3.336 2.404 481 - 1.451

           

AndPrivate Wealth S.A.  Suïssa Gestora de patrimonis - 100% Si - 3.318 3.290 - - 28

           

Columbus de México, S.A.C.V. Mèxic Gestora de patrimonis - 50% Si - 834 679 8 69 78

           

Quest Capital Advisers Agente de Valores, S.A.  Uruguai Agència de Valors - 100% Si - 2.582 10 1 405 2.166

           

Andbank Asset Management Luxembourg. Luxemburg Gestora de fons d’inversió - 100% Si - 2.567 3.000 - (1.309) 876

           

Andbank Luxembourg S.A. Luxemburg Entitat Bancària 100% - Si - 50.324 54.100 - (4.938) 1.161

           

Andbank España, S.A. Espanya Entitat bancària 100% - Si - 18.719 20.000 (140) 1.971 (3.112)

           

Andbank Wealth Management, SGIIC, SAU Espanya Agencia de Valors - 100% Si - 571 1.004 187 (645) 25

           

Medipatrimonia Invest, S.L. Espanya Empresa de serveis d’inversió - 51% Si - 433 54 1.732 (802) (551)

           

AndPrivate Consulting, S.L. Espanya Serveis 100% - No - (2.133) 3 - (1.665) (471)

Notes als Estats Financers Consolidats 

5. Estats financers consolidats
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    2013

          Milers d’Euros

          Resultats
          d’exercicis
          anteriors
Societat  Domicili Activitat % Participació % Participació Societat Dividend    pendents 
   Directa Indirecta auditada a compte Fons Propis Capital Reserves d’afectació Resultats

Andbanc Wealth Management LLC E.E.U.U Holding - 100% No - (3.773) 2.714  - (4.738) (1.749)

           

Andbanc Advisory LLC EE.UU Assessoramemt - 100% Si  95 4 - 19 72

           

Andbanc Brokerage LLC EE.UU Serveis Financers - 100% Si - 12 872 - (718) (142)

           

APW International Advisors Ltd.(*)  Illes Verges Britàniques Gestora de Patrimonis 100% - Si - 715 7 612  96

           

APW Consultores Financeiros, Lda Brasil Serveis Financers  100% - Si - (4.320) 297 - (3.232) (1.385)

           

AND PB Financial Services, S.A Uruguai Oficina de representació  100% - Si - 185 171 - (54) 68

           

Andorra Capital Agrícol Reig BV Holanda Societat Instrumental 100% - Si - 77 18 - 28 31

           

Andbank (Panamá) S.A. Panamà Entitat Bancària 100% - Si 289 5.330 5.067 - (380) 932

           

Andbank Luxembourg Limited Hong Kong  Hong Kong Serveis - 100% Si - 93    -

           

And Private Wealth (Xile) Xile Serveis Financers - 100% No - -    -

           

Andbanc Monaco S.A.M. Monaco Entitat bancària 100% - Si - 25.188 21.000 2.352 1.279 557

           

Tonsel Corporation Belize Societat Instrumental 100% - No - (248) 36 - (284) -

           

Mangusta Antilles Holding, N.V. Curaçap Societat Instrumental - 100% No - (109)    (25)

           

LLA Participaçoes Ltda Brasil Gestora de carteres i organismes 51,63% - Si - 26 7 - 18 2
  d’inversió col·lectiva

Notes als Estats Financers Consolidats 

(*) Dades de 31 de desembre 2012
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A continuació es detalla una breu descripció de les societats i subgrups:

Nobilitas N.V. posseeix la totalitat del capital de la societat Egregia B.V. i el 99% de la societat Zumzeiga Coöperatief, U.A., Egregia B.V. posseeix la totalitat 
del capital de la societat  AndPrivate Wealth, S.A. i el 50% de la societat Andprivate Wealth, S.A. (Xile), i Zumzeiga Coöperatief U.A. posseeix la totalitat 
de capital Quest Capital Advisers Agente de Valores, S.A., el total del capital de Andbanc Wealth Management LLC, el 50% de la societat Columbus 
de México i el 50% restant de la societat Andprivate Wealth, S.A. (Xile). A 31 de desembre de 2014, la matriu (Andorra Banc Agrícol Reig, SA) manté 
préstecs a Zumzeiga Coöperatief, U.A. 

Savand, SAU és una societat financera de crèdit especialitzada a particulars d’Andorra i participada al 100% per Andorra Banc Agrícol Reig, SA de forma 
directa. En data 27 de juny de 2013 el Consell d’Administració de la Societat acordà per unanimitat comunicar i demanar la sol·licitud prèvia a l’INAF 
per tal d’iniciar les actuacions necessàries per procedir a la fusió per absorció per part del Banc de Savand SAU. Amb data 23 de maig de 2014 l’INAF 
va acordar atorgar l’autorització prèvia per iniciar el procés de fusió. Així mateix, en data 31 de juliol de 2014 es va elevar a públic la fusió de societats 
per absorció de Savand SAU (societat absorbida) pel Banc (societat absorbent). 

En data 1 de juliol de 2013, Andbank España SAU es va constituir com a filial bancària a Espanya mitjançant l’aportació dels actius i passius de la sucur-
sal d’Andbank Luxembourg, SA un cop obtingudes les pertinents autoritzacions legals. En data 20 de desembre de 2013, Andorra Banc Agrícol Reig, 
SA va adquirir el 100% de les accions representatives del capital social de la filial espanyola d’Andbank Luxembourg, SA, és a dir, Andbank España SAU 
pel seu valor teòric comptable a 30 de setembre de 2013 per un import aproximat de 19,2 milions d’euros, transmetent per tant la totalitat d’accions 
d’Andbank España SAU a Andorra Banc Agrícol Reig, SA. Així mateix, Andbank España, SAU va adquirir el 100% d’Andbank Wealth Management 
S.G.I.I.C., S.A.U. i Medipatrimonia Invest, S.L., societats participades al 100% per Andbank Luxembourg, SA.

Andbank Luxembourg Limited Hong Kong va ser creada l’any 2010 i estava participada al 100% per Andbank Luxembourg, S.A. La societat s’ha dissolt 
i liquidat el 2 de desembre de 2014 segons el Registre Públic de Hong Kong. 

LLA Participaçoes Ltda. és la societat holding d’un grup de societats gestores de carteres i societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva. El 
51,63% de les accions de la societat holding van ser adquirides pel Grup Andbank el 25 d’octubre de l’any 2011. 

Amb data 21 de gener de 2014 el Banc sol·licità a l’INAF la seva autorització prèvia per tal de poder adquirir fins el 100% de les accions de Banco Bracce, 
SA. Amb data 17 de desembre de 2014 el Banc Central de Brasil (“Bacen”) va autoritzar dita adquisició junt amb un seguit d’ampliacions de capital en 
uns 33 milions d’euros entre 2014 i 2016 a comptar des de la darrera autorització regulatòria. Així mateix, l’operació ha estat autoritzada per part de 
l’INAF en data 23 de desembre de 2014 i s’ha perfeccionat durant el mes de gener del 2015.

Addicionalment, el Banc ha constituït una societat no financera que serà la propietària del 100% de les accions de Banco Bracce, S.A. anomenada 
Andbank (Brasil) Holding Financeira Ltda. de la qual el Banc és propietari del 99,99% de les seves accions.

El Banc arribà a un acord en data 12 de juliol de 2013 amb Banca March per tal d’adquirir el negoci de banca privada minorista de Banco Inversis, SA 
per un import de 179,8 milions d’euros. 

En aquest sentit el Banc ha obtingut totes les autoritzacions pertinents i en concret l’autorització per part de l’INAF de data 19 juny 2014, per tal de dur 
a terme l’escissió i aportació de dita branca d’activitat del negoci retail de Banco Inversis, S.A a favor d’Andbank España, SAU, juntament amb l’augment 
de capital social a Andbank España, SAU i la transmissió per part de Banca March, S.A. a favor del Banc de les accions de nova creació un cop inscrites 
al registre mercantil. 

En data 3 de desembre de 2014 es va inscriure en el Registre Mercantil de Madrid l’escriptura pública d’escissió parcial en relació a l’adquisició del 
negoci retail de Banco Inversis S.A. per part del Banc. Aquesta data determina la presa de control, i els efectes de l’adquisició entre les parts i davant 
de tercers.

Addicionalment el Banc manté el 100% del capital en diferents societats de serveis diferenciats de l’activitat principal del Grup domiciliades a Andorra 
(Caronte 2002, SLU – Societat en Liquidació, Clau d’Or, SL i Món Immobiliari, SLU.) i a Espanya (AndPrivate Consulting, S.L.).
Les societats APW International Advisors Ldt, Clau d’Or, SL i Món Immobiliari, SLU no es consoliden per la seva escassa importància relativa respecte 
les dades agregades del Grup.

La definició del Grup s’ha efectuat d’acord amb el Decret pel qual s’aprova el Pla comptable normalitzat del 19 de gener de 2000 del Govern Andorrà.

5. Estats financers consolidats
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Els mètodes de consolidació emprats han estat els següents:

 - Integració proporcional per la societat Columbus de México, S.A.C.V. i LLA Participaçoes, Ltda.

 - Posada en equivalència per Andorra Assegurances Agrícol Reig, SAU.

La resta de societats es consoliden pel mètode d’integració global que consisteix bàsicament en la incorporació al balanç de la societat dominant, 
de tots els béns, drets i obligacions que composen el patrimoni de les societats dependents, i al compte de pèrdues i guanys, de tots els ingressos i 
despeses que concorren en la determinació dels resultats de les societats dependents. Es consoliden per aquest mètode totes les  participacions de 
les que es posseeix un percentatge de participació superior al 50%, la seva activitat no està diferenciada de la pròpia del Banc i constitueixen conjun-
tament amb aquest una unitat de decisió.

Per a l’aplicació de la integració proporcional, la incorporació dels elements del balanç i del compte de pèrdues i guanys de la participada a consolidar 
es fa en la proporció del capital que representa la participació, sense perjudici de les homogeneïtzacions pertinents. Per a la resta, el procés és similar 
al d’integració global. Es consoliden per aquest mètode les societats multigrup i amb activitat no diferenciada.

El mètode de posada en equivalència consisteix en substituir el valor comptable pel qual una inversió figura en els comptes d’actiu, per l’import co-
rresponent al percentatge que, dels fons propis de la societat participada, li correspongui. El resultat aportat per les societats consolidades per posada 
en equivalència s’ha integrat en el compte de pèrdues i guanys consolidat. S’han consolidat aquelles societats dependents en les quals la participació 
directa i/o indirecta d’Andorra Banc Agrícol Reig, SA en el seu capital social és igual o superior al 20%, no superant el 50%, o tot i ser superior al 50%, la 
seva activitat està diferenciada de la pròpia del Banc.

Tots els saldos i transaccions significatives entre les societats consolidades han estat eliminats en la consolidació dels estats financers.

En els estats financers individuals de les societats que formen part del perímetre de consolidació s’han fet les homogeneïtzacions comptables neces-
sàries per dur a terme la consolidació.

3. Principis comptables i criteris de valoració aplicats

Els principis comptables i criteris de valoració aplicats són els següents:

a) Principi de la meritació
Com a norma general, els ingressos i les despeses es registren en funció del seu flux real, amb independència del flux monetari o financer que se’n 
deriva. Es comptabilitzen tots els ingressos meritats i les despeses produïdes o meritades, menys els interessos meritats dels riscos dubtosos i molt 
dubtosos que només es registren quan es cobren efectivament.

En aplicació d’aquest principi, els comptes de periodificació recullen els ingressos/despeses meritats i no cobrats/pagades, i els ingressos/despeses 
cobrats/pagades anticipadament.

b) Principi de registre
Tots els drets i obligacions del Grup, inclosos els de caràcter futur o contingent, es registren en el mateix moment en que s’originen, ja sigui en 
comptes patrimonials o en comptes d’ordre, segons correspongui.

Igualment es comptabilitzen tan aviat com es coneixen les alteracions o transformacions de valor dels anteriors drets i obligacions.

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) Valoració dels comptes en divises
Els actius i passius en altres monedes diferents de l’euro, així com les operacions de compravenda de divises al comptat contractades no vençudes, 
que són de cobertura, s’han convertit a euros utilitzant els tipus de canvi de mercat vigents, a la data del Balanç de Situació.

El benefici o la pèrdua resultant de la conversió esmentada i els resultats de les operacions en divises realitzades durant l’exercici es registren ínte-
grament pel net com a resultats d’operacions financeres en el Compte de Pèrdues i Guanys consolidat.
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En referència a la compravenda de divises a termini es valoren segons la cotització de l’últim dia hàbil de tancament del Balanç de Situació pel 
termini residual de l’operació. Els beneficis o les pèrdues per les diferències de canvi originades es registren íntegrament pel net en el Compte de 
Pèrdues i Guanys consolidat.

La resta de Comptes d’Ordre en divisa es presenten convertits a euros utilitzant els tipus de canvi dels mercats internacionals, segons la cotització 
del darrer dia hàbil de tancament del Balanç de Situació.

Els productes i despeses en moneda estrangera, es converteixen a euros a les cotitzacions prevalents en el moment de registrar les operacions.
Els actius, passius i resultats de l’exercici de les societats dependents en altres monedes diferents de l’euro, s’han convertit a euros utilitzant els tipus 
de canvi de mercat vigents a la data del Balanç de Situació.

d)  Fons de provisió per a insolvències
El fons de provisió per a insolvències té com a objecte cobrir les pèrdues que puguin produir-se en la recuperació de les inversions creditícies i 
altres riscos de crèdit i contrapartida. El fons s’abona per les dotacions registrades amb càrrec a resultats i es carrega per les cancel·lacions de deutes 
considerats com a incobrables i per la recuperació dels imports prèviament dotats. 

La provisió d’insolvències, d’acord amb el Pla Comptable del Sistema Financer Andorrà, es calcula segons els següents criteris:

 •  La provisió específica, corresponent a tota classe d’actius i partides de comptes d’ordre, es determina a partir d’estudis individualitzats de la 
qualitat dels riscos contrets amb els principals deutors i prestataris, basats principalment en funció de les garanties i del temps transcorregut des 
del venciment impagat.

 •  La provisió genèrica estableix una dotació d‘un 0,5 % de les inversions creditícies netes i títols de renda fixa d’entitats bancàries i l’1 % de les 
inversions creditícies netes a clients i títols de renda fixa, excepte per la part coberta per garanties dineràries contractualment pignorades i els 
riscos amb garantia pignoratícia de valors cotitzats, amb el límit del valor de mercat d’aquests valors, els crèdits i préstecs hipotecaris i els títols 
sobre les administracions centrals d’Andorra i dels països de l’OCDE o expressament garantits per aquests organismes.

 •  La provisió de risc país es determina mitjançant l’anàlisi consolidada dels esmentats riscos amb criteris de màxima prudència que determinin les 
cobertures necessàries. Es consideren per a l’apreciació global del risc l’evolució de la balança de pagaments, nivell d’endeutament, càrregues al 
servei del deute, cotitzacions dels deutes en mercats secundaris internacionals i d’altres indicadors i circumstàncies del país.

Des de l’exercici 2010, en compliment del Comunicat Tècnic de l’INAF 198/10 s’encarrega a experts independents la renovació de les taxacions de 
les garanties hipotecàries de la cartera d’inversió creditícia constituint les provisions d’insolvències addicionals necessàries en funció dels resultats 
de les taxacions (vegeu Nota 6).

e) Línies de crèdit no disposades
Les línies de crèdit concedides a clients es registren en el balanç de situació per la part disposada i es comptabilitzen els imports disponibles a 
comptes d’ordre dins de l’epígraf “Compromisos i riscos contingents – Compromisos i riscos de naturalesa operacional”.

f ) Cartera de valors
Els valors que constitueixen la cartera de valors del Grup a 31 de desembre de 2014 es presenten, atesa la seva classificació, segons els criteris se-
güents:

 •  La cartera de negociació recull els valors adquirits amb la finalitat d’ésser venuts en un curt termini de temps. Els valors assignats en aquesta 
cartera es presenten al seu preu de cotització al tancament de l’exercici o, si no n’hi ha, al calculat per un expert independent. Les diferències que 
es produeixen per les variacions de valoració es registren (sense incloure el cupó corregut dels títols de renda fixa) pel net, segons el seu signe, 
en el capítol Resultat d’operacions financeres del Compte de Pèrdues i Guanys consolidat adjunt de l’exercici.

 •  Els valors assignats a la cartera d’inversió a venciment, que està integrada per aquells valors que el Banc ha decidit mantenir fins al venciment 
final dels títols, es presenten al seu preu d’adquisició corregit (el preu d’adquisició es corregeix mensualment per l’import resultant de periodi-
ficar financerament la diferència entre el preu d’adquisició i el valor de reembossament). El resultat d’aquesta periodificació, juntament amb els 
cupons meritats, es registren a l’epígraf Interessos i rendiments assimilats del compte de Pèrdues i Guanys consolidat adjunt de l’exercici.

5. Estats financers consolidats
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Els resultats de les alienacions que es puguin produir es porten al Compte de Pèrdues i Guanys com a Resultat extraordinari, però en cas de guany 
es periodifica linealment al llarg de la vida residual del valor venut a l’epígraf resultats d’operacions amb valors.

Per aquest tipus de cartera no cal constituir provisió com a fons de fluctuació de valors per les variacions entre el valor de mercat i el preu d’adquisició 
corregit. No obstant, es registren dins del compte de pèrdues i guanys de l’exercici les pèrdues de valor irreversibles.

 •  La cartera de participacions permanents engloba les inversions de renda variable efectuades en les Filials i Participades que formen el Grup 
que s’han consolidat per posada en equivalència, així com les participacions minoritàries en societats l’activitat de les quals és complementària 
a l’activitat financera i que estan destinades a servir de manera continuada a les activitats del Banc. Aquestes últimes estan registrades al preu 
d’adquisició. Si aquest valor és superior al valor teòric comptable, s’efectua provisió per la diferència amb càrrec al Compte de Pèrdues i Guanys 
consolidat.

 •  La cartera d’inversió ordinària recull els valors de renda fixa o variable no classificats en les carteres anteriors. Els valors de renda fixa es compta-
bilitzen pel seu preu d’adquisició corregit (es periodifica financerament la diferència entre el preu d’adquisició i el valor de reembossament). Per 
a les pèrdues potencials netes per fluctuació de les cotitzacions o, si no n’hi ha, per la variació del valor calculat per un expert independent, es 
dota un fons de fluctuació amb càrrec al Compte de Pèrdues i Guanys, igual a la suma de les diferències positives i negatives, fins al límit de les 
negatives.

Els títols de renda variable inclosos en la cartera ordinària es registren en el Balanç de Situació consolidat pel seu preu d’adquisició o al seu valor de 
mercat, el menor. El valor de mercat s’ha determinat d’acord amb els criteris següents:

 - Títols cotitzats: cotització del darrer dia hàbil de l’exercici.

 - Títols no cotitzats: valor teòric comptable de la participació obtingut a partir del darrer Balanç de Situació disponible.

Per tal de reconèixer les minusvàlues corresponents, s’ha constituït un fons de fluctuació de valors que es presenta disminuint l’actiu del Balanç de 
Situació consolidat adjunt. 

g)  Diferències positives de consolidació
L’apartat “Diferències positives de consolidació” mostra les diferències de consolidació que es van originar en l’adquisició d’accions de societats 
consolidades pels mètodes d’integració global, integració proporcional o posada en equivalència (vegeu nota 8.b.). 

Tal i com s’estableix als comunicats 227/12 relatiu a les diferències de primera consolidació i 228/12 relatiu al fons de comerç, les diferències de 
primera consolidació i els fons de comerç no s’amortitzen; en canvi, es realitza un test de deteriorament, segons les normes de valoració vigents 
a escala internacional reconegudes en aquesta matèria pel sector i, en cas de que hi hagi indicis de deteriorament d’aquest actiu, es procedeix 
a registrar la corresponent pèrdua al compte de pèrdues i guanys, la qual té caràcter irreversible. En cas que el deteriorament efectuat sobre la 
inversió en una participada evidenciï un deteriorament sobre la inversió en cartera, es procedeix també a corregir el valor de la participada en els 
corresponents estats financers individuals. Addicionalment, s’ha de constituir una reserva indisponible per un import igual al valor de les diferències 
de primera consolidació, dotant anualment, com a mínim un 10 % d’aquest import mitjançant l’aplicació del resultat de l’exercici (vegeu nota 11.b). 

Les adquisicions de les societats que van generar un fons de comerç de consolidació des del 2008 fins a l’exercici 2014 es detallaren en la nota 8.b.

h) Immobilitzat material i immaterial
L’immobilitzat es mostra, en general, al seu valor de cost deduïda l’amortització acumulada corresponent, la qual s’efectua pel mètode lineal segons 
uns percentatges que s’estimen adequats per tal de tenir valorat l’immobilitzat al seu valor residual a la fi de la seva vida útil.
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Els tipus d’amortització emprats han estat:

El cost dels actius multipropietat de l’immobilitzat immaterial s’amortitza linealment en un període igual a la vida residual del contracte de referència.

En el cas de que els actius, pel seu ús, utilització o obsolescència, pateixin depreciació irreversible, es comptabilitza directament la pèrdua i dismi-
nució del valor del bé corresponent.

L’amortització de les obres i instal·lacions activades en relació a actius llogats s’amortitzen d’acord amb la seva vida útil estimada, amb el límit de 
duració del contracte d’arrendament en vigor.

Tal i com s’indica a la nota 8, els immobles afectes a l’explotació adquirits o construïts abans del 30 de novembre de 2008 varen ser revaloritzats 
en aquella data, havent-se constituït una reserva de revaloració en aquell moment per la diferència entre el valor estimat de mercat i el cost 
d’adquisició, net de l’amortització acumulada. A 31 de desembre de 2014 el Banc ha actualitzat el valor en llibres dels immobles afectes a l’explotació 
registrant-se una provisió per revalorització de 737 milers d’euros contra reserves de revalorització (vegeu notes 8 i 11).  

Quan es produeix una baixa d’aquests actius, els corresponents imports reconeguts en la reserva de revaloració poden ser traspassats, si escau, 
directament a reserves voluntàries. 

i) Immobilitzat material aliè a l’explotació
L’immobilitzat aliè a l’explotació inclou els elements no afectes directament a l’activitat bancària, així com els actius adjudicats.

Els elements no afectes a l’activitat bancària inclouen terrenys, immobles, instal·lacions i mobiliari que es valoren al seu cost d’adquisició i s’amortitzen 
en la seva vida útil estimada en els mateixos percentatges que l’immobilitzat afecte a l’explotació.

Els actius adjudicats inclouen terrenys i immobles que es valoren al cost d’adjudicació o al seu preu de mercat si aquest fos inferior, deduïdes les 
provisions determinades pel calendari marcat per la normativa vigent.

j) Derivats financers 
El Banc ha utilitzat aquests instruments de manera limitada tant en operacions de cobertura de les seves posicions patrimonials, com en altres 
operacions.

S’inclouen com a Comptes d’Ordre les operacions denominades de futur per la normativa de l’Institut Nacional Andorrà de Finances associades al 
risc de canvi, d’interès, de mercat o de crèdit i en concret:

 •  Les compravendes de divises no vençudes i permutes financeres de monedes es comptabilitzen en virtut del termini del seu venciment, 
comptat o termini, segons si és inferior o superior a dos dies hàbils. Dites permutes financeres es registren pels nominals de cadascun dels 
acords d’intercanvi de fluxos implícits en les operacions de permuta financera contractades pel Banc amb les seves contraparts habituals 
(veure nota 14).

 •  Els acords sobre tipus d’interès futurs (FRA), permutes financeres d’interessos i altres contractes de futur contrets fora de mercats organitzats 
es comptabilitzen pel principal de l’operació.

  Percentatge anual
 
Edificis d’ús propi 3%
Instal·lacions i maquinària 10%
Mobiliari i maquinària d’oficina 20%
Equips informàtics 20-33%
Aplicacions informàtiques 20%
Vehicles 20%

5. Estats financers consolidats
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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 posi-
cions patrimonials o en altres operacions, s’han considerat com de cobertura. En aquestes operacions de cobertura, els beneficis o crebants generats 
s’han periodificat de forma simètrica als ingressos o costos de l’element cobert. 

Les operacions que no siguin de cobertura, també denominades operacions de negociació, contractades en mercats reglamentats, s’han valorat 
d’acord amb la seva cotització. Les pèrdues o els beneficis resultants de les variacions en les cotitzacions s’han registrat íntegrament en el Compte de 
Pèrdues i Guanys consolidat en funció de la seva liquidació diària.

Els resultats de les operacions de negociació contractades fora d’aquests mercats reglamentats no es reconeixen com a realitzats en el Compte de 
Pèrdues i Guanys consolidat fins a la seva liquidació efectiva. No obstant això, s’han efectuat valoracions de les posicions i s’han provisionat amb 
càrrec a resultats les pèrdues potencials netes per a cada classe de risc que, si s’escau, hagin resultat d’aquestes valoracions. Les classes de riscos que 
es consideren a aquests efectes són el de tipus d’interès (per divisa), el de preu (per emissor) de mercat i el de canvi (per divisa).

k) Fons per a riscos generals
La provisió per a riscos generals inclou els imports que el Grup estima adient per a la cobertura dels riscos generals i es destina a cobrir riscos inhe-
rents a l’activitat bancària i financera.

Les dotacions al fons es reflecteixen a la partida Dotacions al fons per a riscos generals del Compte de Pèrdues i Guanys consolidat i les recuperacions 
a la partida corresponent dins de Resultats extraordinaris.

l) Periodificació d’interessos
El Grup calcula pel mètode financer (és a dir, en funció del tipus intern de rendibilitat o cost que resulti) la periodificació d’interessos, tant d’actiu com 
de passiu, amb terminis superiors a 12 mesos.

Per a les operacions de termini inferior a 12 mesos, el Grup pot escollir entre aquest mètode i el de periodificació lineal.

m) Provisions per a riscos i càrregues

 • Provisions per a pensions i obligacions similars

El Banc té registrades obligacions amb personal per diversos conceptes: obligacions amb jubilats, obligacions amb prejubilats i fons de pensions 
intern d’aportació definida per empleats en actiu al Banc.

El  personal  provinent  de  l’anteriorment  anomenat  Banc Agrícol  i  Comercial d’Andorra, SA jubilat amb anterioritat al 22 de desembre del 1995, 
gaudeix d’un sistema de pensions de jubilació creat l’any 1989, de prestació definida. Els empleats incorporats desprès de l’1 de maig de 1995, a 
excepció de determinats col·lectius amb un sistema d’aportació definida, no gaudeixen de cap sistema de pensions de jubilació.

En exercicis anteriors, el Banc va signar amb diversos empleats acords de prejubilació individuals.

Pels pactes expressos realitzats amb personal jubilat, el Banc està obligat a efectuar retribucions complementàries. Per les obligacions contretes a 31 
de desembre de 2014 hi ha constituït un fons per import de 620 milers d’euros (755 milers d’euros a 2013). Així mateix, pel personal prejubilat hi ha 
constituït a 31 de desembre de 2014 un fons intern per un import de 222 milers d’euros (433 milers d’euros a 2013) que coincideix amb l’import de 
les obligacions meritades a aquesta data.
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  Jubilats Prejubilats
  
Taules de supervivència GRMF-95 GRMF-95
Taxa nominal d’actualització 3,5% 3,5%
Taxa nominal de creixement salarial - 1,6%
Taxa anual de creixement de les pensions 1,6% -
Edat de jubilació - 65

Les variables actuarials i altres hipòtesis utilitzades en la valoració a 31 de desembre de 2014 i 2013 per al personal jubilat i prejubilat, són les següents:

L’import de les dotacions al fons de pensions intern del personal en actiu de l’exercici 2014 es va establir en un 1,5 % de revalorització respecte les 
aportacions de l’any 2013, i una taxa d’interès de l’1,5 % l’any 2014 per als empleats que mantenen el fons dins del Balanç de Situació (veure nota 9). 

Pel que fa al personal en actiu afecte al pla de pensions, els empleats que ho sol·licitin poden mobilitzar el seu fons de pensions a plans d’inversió 
gestionats pel Banc fora del Balanç de Situació (veure nota 9). A 31 de desembre de 2014 els saldos gestionats fora de balanç eren de 1.035 milers 
d’euros (1.038 milers d’euros a 2013), mentre que els fons interns estaven registrats a l’epígraf “Fons de provisions per a riscos i càrregues”, per import 
de 6.002 milers d’euros (5.629 milers d’euros a 2013). 

 • Altres provisions

Aquest epígraf de Balanç inclou el registre derivat de la valoració de tots els derivats de negociació, contractats en mercats no reglamentats, dels 
quals el Banc és contrapartida (veure nota 3.j).

n) Impost sobre societats
Amb data 1 de desembre de 2011 el Consell General del Principat d’Andorra, va aprovar la Llei 17/2011, de l’1 de desembre, de modificació de la Llei 
95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, (publicat al BOPA número 80, amb data 28 de desembre de 2011). Aquesta Llei va entrar 
en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i s’aplica als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 
2012. El Banc està subjecte a un tipus de gravamen del 10 %.

Amb data 13 de juny de 2012 el Govern d’Andorra va aprovar el Reglament que regula la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre societats 
o de la Llei 96/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre la renda de les activitats econòmiques per la seva aplicació desenvolupa les obligacions 
formals que han d’acomplir els obligats tributaris d’aquests tributs, així com el sistema de gestió, de liquidació i de control dels Impostos esmentats.

El pagament a compte es determina aplicant el 50 % sobre la quota de liquidació de l’exercici anterior.

La base de tributació s’estableix pel mètode de determinació directa i es calcula corregint el resultat comptable, determinat d’acord amb les normes 
del Pla General de Comptabilitat del Sector Financer, amb l’aplicació dels principis i els 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. La despesa per impost sobre societats 
representa la suma de la despesa per impost sobre els beneficis de l’exercici així com per l’efecte de les variacions dels actius i passius per impostos 
anticipats, diferits i crèdits fiscals.

Els ajustos extracomptables, positius o negatius, des d’un punt de vista fiscal, poden ser permanents o temporals segons reverteixin o no en períodes 
impositius posteriors. 

La despesa per l’impost de societats de l’exercici es calcula en funció del resultat econòmic abans d’impostos corregit per les diferències permanents 
amb els criteris fiscals, i minorat per les bonificacions i deduccions aplicables. L’efecte impositiu de les diferències temporals, els crèdits per pèrdues 
a compensar i els drets per deduccions i bonificacions pendents d’aplicació s’inclouen, en el seu cas, en les corresponents partides del balanç de 
situació, classificats en funció del termini segons el període de revisió o realització previst.

5. Estats financers consolidats
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Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporals que s’identifiquen com aquells imports que es preveuen pagadors o re-
cuperables per les diferències entre els imports en llibres dels actius i passius i el seu valor fiscal, així com les bases de tributació negatives pendents 
de compensació i els crèdits per deduccions fiscals no aplicables fiscalment. Aquests imports es registren aplicant a la diferència temporal o crèdit 
que correspongui al tipus de gravamen al que s’espera recuperar-los i liquidar-los.

Es reconeixen passius per impostos diferits per totes les diferències temporals imposables. Per la seva part, els actius per impostos diferits, identifi-
cats amb diferències temporals, bases de tributació negatives i deduccions pendents de compensar, només es reconeixen en el supòsit de que es 
consideri probable que la Societat tingui en el futur suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-les efectives.

Amb ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats (tant actius com passius) amb l’objectiu de comprovar que es 
mantenen vigents, efectuant-se les oportunes correccions als mateixos d’acord amb els resultats dels anàlisi realitzats.

L’esmentada despesa es troba dins l’epígraf de “Impost sobre societats” del compte de pèrdues i guanys adjunt, per l’import meritat durant l’exercici, 
i al balanç, en el capítol “Altres passius”, per l’import pendent de liquidar a través d’aquesta societat, i en “Altres actius”, per l’import de les retencions 
i pagaments a compte. 

 
o) Impost indirecte sobre els lliuraments de béns, les prestacions de serveis i les importacions 
El Consell General del Principat d’Andorra, en la seva sessió del 21 de juny de 2012, va aprovar la llei de l’Impost General Indirecte (IGI) que va entrar 
en vigor l’1 de gener de 2013. L’impost general indirecte grava els lliuraments de béns, les prestacions de serveis i les importacions realitzades en el 
territori Andorrà per empresaris o professionals a títol onerós amb caràcter habitual o ocasional en el desenvolupament de la seva activitat econò-
mica, amb independència de la finalitat o dels resultats perseguits en l’activitat econòmica o en cada operació en particular i inclús de la condició 
de l’importador.

El tipus de gravamen general és d’un 4,5 %, el reduït d’un 1 % i l’incrementat és d’un 9,5 % que s’aplica a les prestacions de serveis bancaris i financers. 

La disposició addicional cinquena a la Llei 11/2012, de l´Impost general Indirecte (IGI), aprovada per la Llei 10/2014 del 3 de juny de modificació de la 
Llei 11/2012, estableix un règim especial del sector financer al qual s’han d’acollir les entitats bancàries i les entitats financeres –no bancàries- de crèdit 
especialitzat que facin activitats subjectes al tipus de gravamen incrementat previst a l’article 60 de la Llei Aquest règim especial va entrar en vigor l’1 
de juliol de 2014.

El període de liquidació depèn de l’import net de la xifra anual de negocis pel conjunt d’activitats dutes a terme per l’obligat tributari l’any immediata-
ment anterior, aquest pot ser semestral, trimestral o mensual. Els obligats tributaris  han de determinar en cada període de liquidació el deute tributari, 
minorant l’impost general indirecte repercutible en el període, per les quotes de l’impost general indirecte suportat que tinguin el caràcter de deduïble. 
Amb l’entrada en vigor de la llei 11/2012 del 21 de juny de l’impost general indirecte i posteriors modificacions, queda derogada la llei de l’impost indi-
recte sobre la prestació de serveis bancaris i serveis financers del 14 de maig de 2002.

p) Impost sobre la renda dels no residents fiscals
D’acord amb la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no residents fiscals  (d’ara endavant la Llei 94/2010) que grava la renda 
obtinguda a Andorra per persones i entitats considerades per la llei com a no residents a efectes fiscals, les societats del Grup Andbank amb residència 
fiscal a Andorra són subjecte obligat de retenció i ha aplicat als proveïdors de serveis no residents a Andorra una retenció del 10% des de l’1 d’abril de 
2011, data d’entrada en aplicació d’aquesta llei. En data 1 de desembre de 2011, el Consell General del Principat d’Andorra va aprovar la Llei 18/2011, de 
l’1 de desembre, de modificació de la Llei 94/2010, que s’aplica des de l’1 de gener de 2012. 
Aquests es troben inclosos dins l’epígraf de “Tributs” del compte de pèrdues i guanys adjunt, per l’import meritat durant l’exercici, i al balanç, en el capítol 
“Altres passius”, per l’import pendent de liquidar a través d’aquesta Societat.

q) Comptes d’ordre
Els valors i títols en custòdia, de tercers o propis, es valoren, sempre que sigui possible, a preus de mercat. Si no existeixen preus de mercat disponi-
bles, el Banc aplica la següent jerarquia per determinar el valor de mercat dels valors i títols:

 • Preu informat per l’emissor del títol; 

 •  Tècniques de valoració generalment acceptades. Entre les diferents metodologies de valoració les més utilitzades són els models de descomp-
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te de fluxos, Black Scholes, Cos Ross Rubinstein, Simulació Montecarlo, Hull & White, Libor Market Model o variacions sobre aquests models. Per 
a realitzar la valoració dels diferents valors i títols, s’utilitzen inputs observables del mercat, o bé en el cas que no siguin observables són estimats 
en base a la informació proporcionada pels mercats no organitzats o Over The Counter (OTC), o segons mètodes interns d’interpolació en base 
a inputs observables en els mercats organitzats; 

 • O bé, en el cas que no sigui possible aplicar cap de les dues valoracions anteriorment citades, es valora a preu de cost.

4. Venciment residual d’actius i passius

El desglossament per venciments de les Inversions creditícies brutes, dels saldos creditors i dels saldos en Bancs i entitats de crèdit bruts a 31 de 
desembre de 2014 i 2013 és el següent:

       Milers d’euros

     2014

  Fins a D’1 a 3 De 3 mesos D’1 any Més de Sense
 Vençut 1 mes mesos a 1 any a 5 anys 5 anys venciment Total
        

INAF - - - - - - 210 210

Bancs i entitats de crèdit i altres        

intermediaris financers - - - 80 - - 1.269.869 1.269.949

Préstecs i crèdits a clients 53.375 48.896 101.267 388.187 462.243 751.130 - 1.805.098

Descoberts en comptes de clients 57.646 - - - - - 31.227 88.873

Cartera d’efectes de clients 65 1.357 685 601 2.684 126 - 5.518

       Milers d’euros

     2013

  Fins a D’1 a 3 De 3 mesos D’1 any Més de Sense
 Vençut 1 mes mesos a 1 any a 5 anys 5 anys venciment Total
        

INAF - - - - - - 210 210

Bancs i entitats de crèdit i altres        

intermediaris financers - 402.764 - 177.161 - - 32 579.957

Préstecs i crèdits a clients 5.322 67.177 85.551 344.185 304.882 822.703 2.722 1.632.542

Descoberts en comptes de clients 46.309 - - - - - 81.703 128.009

Cartera d’efectes de clients - 2.994 601 1.111 2.578 - - 7.284
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A continuació es desglossa la subpartida del capítol Obligacions i altres títols de renda fixa de l’actiu del Balanç de Situació consolidat adjunt a 31 de 
desembre de 2014 i 2013, en funció dels venciments residuals:

Els venciments dels dipòsits de l’INAF i dels saldos creditors a 31 de desembre de 2014 i 2013, són els següents:

       Milers d’euros

     2014

  Fins a D’1 a 3 De 3 mesos D’1 any Més de Sense
 Vençut 1 mes mesos a 1 any a 5 anys 5 anys venciment Total
        

INAF - - - 3.227 - - 985 4.212

Bancs i entitats de crèdit i        

altres intermediaris financers - - - - 100 - 426.395 426.495

Dipòsits de clients 269.630 329.712 521.950 336.879 16.905 15.705 2.184.794 3.675.575

Deutes representats per títols - - - - 29.167 36.342 - 65.509

       Milers d’euros

     2013

  Fins a D’1 a 3 De 3 mesos D’1 any Més de Sense
 Vençut 1 mes mesos a 1 any a 5 anys 5 anys venciment Total
        

INAF - 1.848 - 210 - - - 2.058

Bancs i entitats de crèdit i        

altres intermediaris financers - 236.413 148.071 44.064 60.000 153.006 - 641.554

Dipòsits de clients - 1.002.114 91.643 456.692 8.465 7.779 1.124.034 2.690.727

Deutes representats per títols - 3.770 18.859 2.248 14.610 41.771 - 81.258

       Milers d’euros

     2014

  Fins a D’1 a 3 De 3 mesos D’1 any Més de Sense
 Vençut 1 mes mesos a 1 any a 5 anys 5 anys venciment Total
        

Obligacions i altres títols de Renda Fixa 5.038 27.452 112.581 107.551 464.665 401.639 - 1.118.926

       Milers d’euros

     2013

  Fins a D’1 a 3 De 3 mesos D’1 any Més de Sense
 Vençut 1 mes mesos a 1 any a 5 anys 5 anys venciment Total
        

Obligacions i altres títols de Renda Fixa 105.618 15.165 5.970 162.093 410.338 366.859 73.033 1.139.076
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El detall per divisa de les Inversions creditícies brutes, dels saldos creditors i la Cartera de valors bruta a 31 de desembre de 2014 i 2013, és el següent:

Pel que fa als dipòsits de l’INAF i dels saldos creditors dels Balanços de Situació consolidats adjunts, el detall per divisa a 31 de desembre de 2014 i 
2013 és el següent:

 Milers d’euros

 2014

 Euros Resta de divises Total

INAF 210 - 210

Bancs i entitats de crèdit i altres intermediaris financers 727.642 542.307 1.269.949

Préstecs i crèdits  1.585.486 219.612 1.805.098

Descoberts en comptes de clients 66.227 22.646 88.873

Cartera d’efectes de clients 5.514 4 5.518

Cartera de valors 734.053 445.684 1.179.737

 Milers d’euros

 2014

 Euros Resta de divises Total

INAF 4.209 3 4.212

Bancs i entitats de crèdit i altres intermediaris financers 297.431 129.064 426.495

Dipòsits de clients 2.498.104 1.177.471 3.675.575

Deutes representats per títols 57.286 8.223 65.509

 Milers d’euros

 2013

 Euros Resta de divises Total

INAF 2.058 - 2.058

Bancs i entitats de crèdit i altres intermediaris financers 417.710 223.844 641.554

Dipòsits de clients 1.972.757 717.970 2.690.727

Deutes representats per títols 81.258 - 81.258

 Milers d’euros

 2013

 Euros Resta de divises Total

INAF 210 - 210

Bancs i entitats de crèdit i altres intermediaris financers 235.927 344.030 579.957

Préstecs i crèdits  1.495.479 137.063 1.632.542

Descoberts en comptes de clients 99.232 28.777 128.009

Cartera d’efectes de clients 7.282 2 7.284

Cartera de valors 970.704 199.887 1.170.649
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El desglossament per venciments de l’apartat “Deutes representats per títols” el qual inclou les emissions de títols de renda fixa fetes per Andorra 
Capital Agrícol Reig, BV a 31 de desembre de 2014 és el següent:

5. Intermediaris financers a la vista i bancs i entitats de crèdit

El saldo d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2014 i 2013 es desglossa de la forma següent:

 Milers d’euros

 2014

  D’1 any Més de Sense
 Vençut a 5 anys 5 anys venciment Total 
 

Deutes representats per títols emesos durant el 2013 - 5.257 7.200 - 12.457

Deutes representats per títols emesos durant el 2014 - 23.910 29.142 - 53.052

 Milers d’euros

  2014 2013

Comptes Corrents  

 Bancs i entitats de crèdit 1.048.923 534.529

 Altres intermediaris financers 1 762

  1.048.924 535.291

Dipòsits a termini  

 Bancs i entitats de crèdit 221.025 44.666

 Altres intermediaris financers - -

  221.025 44.666
  

Menys, fons de provisió per a insolvències (1.020) (1.527)

  1.268.929 578.430
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El moviment del fons de provisió per a insolvències durant l’exercici 2014 i 2013 es detalla com segueix:

A 31 de desembre de 2014 i 2013, en els epígrafs d’Intermediaris financers a la vista i Bancs i entitats de crèdit no hi ha partides vençudes ni dub-
toses. 

6. Inversions creditícies

El detall d’aquest capítol dels Balanços de Situació consolidats adjunts a 31 de desembre de 2014 i 2013, per situació del crèdit i tipus de garantia 
és el següent:

 2014

 Riscos específics Riscos genèrics Total

Saldo al 31 de desembre de 2012 - 425 425

Dotacions  - 1.102 1.102

Aplicacions - - -

Recuperacions - - -

Saldo al 31 de desembre de 2013 - 1.527 1.527

Dotacions  - - -

Aplicacions - - -

Recuperacions - (507) (507)

Saldo al 31 de desembre de 2014 - 1.020 1.020

 2014

Situació del crèdit
 Normal Vençut Dubtós Total
Préstecs i crèdits a clients 1.793.682 2.351 9.065 1.805.098

Descoberts en comptes de clients 28.462 1.641 58.770 88.873

Cartera d’efectes de clients 5.518 - - 5.518

 2013

Situació del crèdit
 Normal Vençut Dubtós Total
Préstecs i crèdits a clients 1.608.139 2.450 21.953 1.632.542

Descoberts en comptes de clients 80.306 1.176 46.527 128.009

Cartera d’efectes de clients 7.278 - 6 7.284
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A l’epígraf de Descoberts en comptes de clients a 31 de desembre de 2014 s’inclouen els crèdits en què s’han iniciat accions judicials per un im-
port de 57.760 milers d’euros (46.327 milers d’euros al 2013), dels quals un import de 38.189 milers d’euros està cobert amb garantia (30.863 milers 
d’euros al 2013).

El moviment durant l’exercici 2014 i 2013 de la provisió per a insolvències ha estat el següent:

 Riscos específics Riscos genèrics Total

Saldo a 31 de desembre de 2012 27.957 4.267 32.224
   

Dotacions  13.207 434 13.641

Recuperacions - - -

Utilitzacions (4.836) (887) (5.723)

Altres 32 - 32

   

Saldo a 31 de desembre de 2013 36.360 3.814 40.174
   

Dotacions  9.214 - 9.214

Recuperacions - (32) (32)

Utilitzacions (8.189) - (8.189)

Altres 1.769 2.753 4.522

   

Saldo a 31 de desembre de 2014 39.154 6.535 45.689

 2014

    Garantia
    personal
Tipus de garantia Hipotecària Dinerària Valors i altres Total 
 

Préstecs i crèdits a clients 762.784 230.092 482.638 329.584 1.805.098

Descoberts en comptes de clients 38.189 - 18.270 32.414 88.873

Cartera d’efectes de clients - - - 5.518 5.518

 2013

    Garantia
    personal
Tipus de garantia Hipotecària Dinerària Valors i altres Total 
 

Préstecs i crèdits a clients 880.306 23.862 393.336 335.038 1.632.542

Descoberts en comptes de clients 42.658 - 58.704 26.647 128.009

Cartera d’efectes de clients - - - 7.284 7.284
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La dotació de l’exercici 2014 inclou l’efecte derivat de l’actualització de les garanties hipotecàries esmentada a la Nota 3.d, per import de 1.362 milers 
d’euros (2.193 milers d’euros a 2013).

A continuació es detallen les inversions creditícies amb entitats del sector públic a 31 de desembre de 2014 i 2013, les quals corresponen en la seva 
totalitat a préstecs i crèdits:

Al 31 de desembre de 2013, dins d’aquest epígraf, s’incloïen també productes en cartera per un valor nominal de 96.424 milers d’euros sobre els 
que el Banc va signar un acord el mes de desembre de l’exercici 2013 per a la seva liquidació i els quals van ser liquidats durant el primer trimestre 
de l’exercici 2014.

b) Participacions en empreses del Grup

El detall de les Participacions en empreses del Grup a 31 de desembre de 2014 i 2013 és el següent:

(*) Dades dels estats financers corresponents a l’exercici 2013

7. Cartera de valors

a) Obligacions i altres títols de renda fixa
La composició d’aquest capítol a 31 de desembre de 2014 i 2013 és la següent:

  2014 2013

Administracions centrals 54.836 44.288

Administracions locals 26.553 27.811

  81.389 72.099

  2014 2013

Deute públic del Principat d’Andorra (veure nota 21 i 22)            73.132 55.506

Deute públic de països de l’O.C.D.E. 698.822 466.377

Altres obligacions i títols negociables de renda fixa 346.972 617.193

  1.118.926 1.139.076

    2014
          
          
 Domicili % Participació  Resultat de Dividend de Total  Valor patrimonial 
     Directa Capital l’exercici l’exercici Fons Propis net de la participació 
  

Clau d’Or, S.L. (immobiliària) (*)  Andorra 100% 30 (24) - 8 30

Mon Immobiliari, S.L.U. (immobiliària) (*) Andorra 100% 30 (4) - 15 8

Participacions en empreses del        
grup consolidades per posada en equivalència 
(vegeu nota 2)   - - - - 4.303

Altres participacions   - - - - 50

       4.391
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El detall de les Participacions en empreses del Grup consolidades per posada en equivalència a 31 de desembre de 2014 i 2013 és el següent:

    2014
          
    Valor patrimonial Total fons Dividends 
 % Participació Capital net de la participació propis en 2014 

Andorra Assegurances Agrícol Reig, SA (asseguradora)  100% 2.404 3.304 3.304 500

    2013
          
    Valor patrimonial Total fons Dividends 
 % Participació Capital net de la participació propis en 2014 

Andorra Assegurances Agrícol Reig, SA (asseguradora)  100% 2.404 3.336 3.336 1.000

    2013
          
          
 Domicili % Participació  Resultat de Dividend de Total  Valor patrimonial 
     Directa Capital l’exercici l’exercici Fons Propis net de la participació 
  

Clau d’Or, S.L. (immobiliària)  Andorra 100% 30 - - 30 30

Mon Immobiliari, S.L.U. (immobiliària) Andorra 100% 30 - - 27 8

Participacions en empreses del        
grup consolidades per posada en equivalència 
(vegeu nota 2)   - - - - 2.181

Altres participacions   - - - - 88

       4.420
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c) Altres participacions
El capítol d’Altres participacions recull les inversions en accions de societats en les que no es posseeix majoria del capital ni poder de decisió.
Les participacions a 31 de desembre de 2014 i 2013 són les següents:

(*) Dades dels estats financers corresponents a l’exercici 2013

(*) Dades dels estats financers corresponents a l’exercici 2012

d) Accions i altres títols de renda variable 
Les accions i altres títols de renda variable recullen totes aquelles accions i títols, cotitzats i no cotitzats, assignats a la cartera de negociació, que 
representen participacions en el capital d’altres societats, en les que no existeix una vinculació duradora ni estan destinades a contribuir a l’activitat 
del Banc.

 2014
          
          

Denominació  Participació Capital Total Benefici de Dividends de  Fons fluctuació
social i activitat Domicili Directa Subscrit Fons Propis l’exercici  l’exercici Cost de valors 

Serveis i mitjans de pagament XXI, SA(*) Andorra 20% 60 183 (53) - 12 3

Túnel d’Envalira, SA (infraestructures) Andorra 10% 8.400 13.939 359 - 840 55

S.E.M.T.E.E. (oci i salut)  Andorra 12% 29.403 44.103 (1.806) - 3.929 -

        

       4.781 58

 2013
          
          

Denominació  Participació Capital Total Benefici de Dividends de  Fons fluctuació
social i activitat Domicili Directa Subscrit Fons Propis l’exercici  l’exercici Cost de valors

Serveis i mitjans de pagament XXI, SA (*) Andorra 20% 60 73 (14) - 12 3

Túnel d’Envalira, SA (infraestructures)(*) Andorra 10% 8.400 14.492 (55) - 840 55

S.E.M.T.E.E. (oci i salut) (*) Andorra 12% 29.403 49.530 904  3.929 -

        

       4.781 58
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f ) Valoració de la cartera
A continuació es detallen els títols a 31 de desembre de 2014 i 2013 classificats en les categories de valoració descrites en la nota 3 (f ):

El valor de mercat o valor raonable, a 31 de desembre de 2014, de les carteres d’inversió a venciment i ordinària és de 561.639 i 266.443 milers 
d’euros, respectivament (661.242 i 273.477 milers d’euros al 31 de desembre de 2013). Del valor de mercat de la cartera a venciment 362.912 milers 
d’euros corresponen a títols cotitzats i la resta, 198.727 milers d’euros, corresponen a títols valorats segons model o no cotitzats (vegeu nota 3.f.). 

Del valor raonable de la cartera ordinària, 200.939 milers d’euros corresponen a títols cotitzats i la resta, 65.504 milers d’euros, corresponen a títols 
valorats segons model o no cotitzats.

El 3,31% del valor de mercat dels títols de la cartera de negociació ha estat calculat en base a models fets per un expert independent i la resta         
mitjançant preus de cotització.

e) Organismes d’inversió
El detall de les Participacions en organismes d’inversió brutes desglossades en funció de les entitats que les gestionen a 31 de desembre de 2014 i 
2013 són les següents:

Dins dels fons d’inversió gestionats pel Grup s’inclouen a 31 de desembre de 2014 els següents fons d’inversió: Alternative Investment Conservative-
A, Alternative Investment Growth-A, Alternative Investment Private Equity-A, Alternative Andbank Short Term Class B, Halley Sicav-H Eur. Eq. a Cap, 
Halley Momentum Flex. All. Low Eur (I) i Halley Momentum Flex. Al. High Eur (I).

  2014 2013
Gestionats per:  

Entitats vinculades al Grup 40.012 9.603

Entitats no vinculades al Grup 5.405 6.491

  45.417 16.094

  2014 2013

Cartera de negociació  412.624 244.460

 Renda fixa 371.676 235.694

 Renda variable 377 448

 Organismes d’inversió 40.571 8.318

Cartera d’inversió ordinària: 213.231 281.118

 Renda fixa 202.557 267.512

 Organismes d’inversió 4.845 7.777

 Renda variable 5.829 5.829

Cartera a venciment 544.693 635.870

Cartera d’inversió permanents 9.189 9.201

  

  1.179.737 1.170.649
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h) Fons de provisió per a insolvències

g) Fons de fluctuació de valors
A continuació s’indica el moviment del fons de fluctuació de valors durant els exercicis 2014 i 2013:

A 31 de desembre de 2014 i 2013, el fons de provisió per a insolvències correspon exclusivament a la provisió genèrica corresponent a la 
cartera de valors.

 
Saldo a 31 de desembre de 2012 3.256
 
Dotacions netes al fons 648
 
Saldo a 31 de desembre de 2013 3.904
 
Recuperacions netes al fons (1.323)
 
Saldo a 31 de desembre de 2014 2.581

   
 
Saldo a 31 de desembre de 2012 12.072
 
Dotacions cartera ordinària 7.426
Dotacions cartera de participacions permanents -
Recuperacions -
 
Saldo a 31 de desembre de 2013 19.318
 
Dotacions cartera ordinària -
Dotacions cartera de participacions permanents 37
Recuperacions (11.714)
 
Saldo a 31 de desembre de 2014 7.641
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8. Actiu immobilitzat

a) Moviment dels actius materials, immaterials i despeses amortitzables
El moviment dels Actius immaterials i despeses amortitzables durant els exercicis 2014 i 2013 i dels seus corresponents fons d’amortització és el 
següent:

  31/12/2013 Altes Baixes Traspassos 31/12/2014

Cost:     
     
Actius multipropietat 557 48.619 (20) - 49.156
Aplicacions informàtiques 41.211 7.320 (769) 4.262 52.024
Altres  13.415 7.720 (629) (4.262) 16.244
     
Total  55.183 63.659 (1.418) - 117.424
     
Fons d’amortització:     
     
Actius multipropietat (140) (695) - - (835)
Aplicacions informàtiques (28.635) (444) (1.067) - (30.146)
Altres (7.235) (2.980) (118) - (10.333)
     
Total FONS D’AMORTITZACIÓ: (36.010) (4.119) (1.185) - (41.314)
     
Total NET 19.173 59.540 (2.603) - 76.110

Les altes d’actius immaterials durant el 2014 corresponen majoritàriament a la incorporació de la cartera de clients provinents del negoci retail de 
Banco Inversis, S.A. per import 42.798 milers d’euros.

  31/12/2012 Altes Baixes Traspassos 31/12/2013

Cost:     
     
Actius multipropietat 537 20 - - 557
Aplicacions informàtiques 34.220 913 - 6.078 41.211
Altres  12.725 6.768 - (6.078) 13.415
     
Total  47.482 7.701 - - 55.183
     
Fons d’amortització:     
     
Actius multipropietat (130) (10) - - (140)
Aplicacions informàtiques (26.220) (2.415) -  - (28.635)
Altres (6.971) (264) - - (7.235)
     
Total FONS D’AMORTITZACIÓ: (33.321) (2.689) - - (36.010)
     
Total NET 14.161 5.012 - - 19.173
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  31/12/2013 Altes Baixes Traspassos Revaloracions 31/12/2014
Cost:      

AFECTES A L’EXPLOTACIÓ:
Terrenys 47.714 - - (2.355) - 45.359

Immobles 44.533 - - (734) - 43.798

Mobiliari 5.907 878 - 323 - 7.108

Instal·lacions 31.348 2.825 - 5.173 - 39.346

Equip de processament de dades 25.718 1.793 - - - 27.511

Vehicles 1.532 645 - (245) - 1.932

Immobilitzat en curs 2.967 1.493 - (3.389) - 1.071

      

 Subtotal 159.719 7.634 - (1.227) - 166.125

ALIÈ A L’EXPLOTACIÓ:      
Immobles 61.085 30.139 (7.285) - - 83.940

Terrenys 10.641 - - - - 10.641

Instal·lacions 4.304 - - - - 4.304

Equips informàtics 92 - - - - 92

Mobiliari 35 6 - - - 41

Vehicles 1 304 - - - 305

      

 Subtotal 76.158 30.449 (7.285) - - 99.323
      

Total ACTIUS MATERIALS: 235.877 38.082 (7.285) (1.227) - 265.448
      

Fons d’amortització:      

      

AFECTES A L’EXPLOTACIÓ:      
Immobles (16.757) (1.785) - (7.194) - (25.737)

Mobiliari (5.283) (292) - (1.297) - (6.871)

Instal·lacions (23.291) (1.969) - (1.546) - (26.806)

Equip de processament de dades (22.010) (698) - - - (22.708)

Vehicles (632) (146) - 245 - (532)

      

 Subtotal (67.973) (4.889) - (9.791) - (82.654)

Fons d’amortització:      

      

ALIÈ A L’EXPLOTACIÓ:      

Immobles (7.524) (2.254) - 176 - (9.602)

Instal·lacions (4.257) (14) - - - (4.272)

Equips informàtics (92) - - - - (92)

Mobiliari (32) - - - - (32)

Vehicles - (12) - - - (12)

      

 Subtotal (11.905) (2.281) - 176 - (14.010)
      

Total FONS D’AMORTITZACIÓ: (79.878) (7.170) - (9.616) - (96.664)
   

Fons de provisió per la depreciació  (8.656) (4.214) 611 10.843 (737) (2.153)

      

Total ACTIUS MATERIALS NET 147.343 26.698 (6.673) - (737) 166.631

El moviment dels Actius materials durant els exercicis 2014 i 2013, i dels seus corresponents fons d’amortització és el següent:
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  31/12/2012 Altes Baixes Traspassos Revaloracions 31/12/2013
Cost:      

AFECTES A L’EXPLOTACIÓ:
Terrenys 47.714 - - - - 47.714

Immobles 44.533 - - - - 44.533

Mobiliari 5.581 326 - - - 5.907

Instal·lacions 30.270 1.078 - - - 31.348

Equip de processament de dades 24.257 1.383 - 78 - 25.718

Vehicles 1.462 153 (83) - - 1.532

Immobilitzat en curs 1.547 1.498 - (78) - 2.967

      
 Subtotal 155.364 4.438 (83) - - 159.719
      
ALIÈ A L’EXPLOTACIÓ:      
Immobles 44.776 18.694 (2.502) 117 - 61.085

Terrenys 10.641 - - - - 10.641

Instal·lacions 4.304 - - - - 4.304

Equips informàtics 92 - - - - 92

Mobiliari 35 - - - - 35

Vehicles 11 7 (17) - - 1

      
 Subtotal 59.859 18.701 (2.519) 117 - 76.158
      
Total ACTIUS MATERIALS: 215.223 23.139 (2.602) 117 - 235.877
      
Fons d’amortització:      
      
AFECTES A L’EXPLOTACIÓ:      
Immobles (14.872) (1.885) - - - (16.757)

Mobiliari (5.080) (203) - - - (5.283)

Instal·lacions (21.613) (1.369) - (309) - (23.291)

Equip de processament de dades (21.099) (913) - 2 - (22.010)

Vehicles (471) (161) - - - (632)

     - 
 Subtotal (63.135) (4.531) - (307)  (67.973)

Fons d’amortització:      
      
ALIÈ A L’EXPLOTACIÓ:      
Immobles (4.531) (271) - (2.722) - (7.524)

Instal·lacions (4.241) (16) - - - (4.257)

Equips informàtics (92) - - - - (92)

Mobiliari (32) - - - - (32)

      
 Subtotal (8.896) (287) - (2.722) - (11.905)
      
Total FONS D’AMORTITZACIÓ: (72.031) (4.818) - (3.029) - (79.878)

Fons de provisió per la depreciació  (9.511) (2.301) 247 2.912 - (8.656)

      
Total ACTIUS MATERIALS NET 133.681 16.020 (2.358) - - 147.343
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El detall de la contraprestació entregada, del valor raonable dels actius nets adquirits i del fons de comerç generats en relació a l’adquisició del 
negoci retail de Banco Inversis S.A. per part del Banc (vegeu nota 2.d) és com segueix:

Per a la identificació dels elements patrimonials tramesos s’ha pres com a balanç de referència el que figura al Projecte Comú d’Escissió Parcial de 
Banco Inversis, S.A. a favor d’Andbank España, S.A.U. Dit balanç és de data 31 d’octubre del 2013.

La incorporació efectiva de tots els elements patrimonials i humans, així com dels drets i obligacions, que integren, com unitat econòmica, l’activitat 
de banca minorista o retail de la societat escindida a favor d’Andbank España, S.A.U., s’ha produït amb data 28 de novembre de 2014.
Durant l’exercici 2014 i 2013 no s’han capitalitzat interessos o diferències de canvi corresponents a l’actiu immobilitzat. 

Prenent com a data el 30 de novembre de 2008 i amb l’autorització expressa de l’INAF de data 9 de desembre de 2008, el Banc va procedir a 
l’actualització del valor en llibres dels immobles on es troba la seva Seu Social i la xarxa d’oficines (veure notes 3h i 11). Cada dos anys es comprova, 
mitjançant una taxació feta per un expert independent, que el valor de mercat dels béns esmentats es situa per sobre del seu valor en llibres, pro-
cedint a fer les dotacions necessàries en els casos on no és així. A 31 de desembre de 2014 el banc va actualitzar el valor en llibres dels immobles 
afectes a l’explotació registrant-se un fons de provisió per deteriorament de 737 milers d’euros contra reserves de revaloració (veure nota 11.d).  

b) Diferències positives de consolidació

L’adquisició de Quest Capital Advisers Agencia de Valores, SA el dia 17 de desembre de 2009 va generar un fons de comerç de consolidació de 
13.556 milers d’euros, d’aquests 7.482 van ser activats durant l’exercici 2010 en reconeixement dels pagaments ajornats de l’operació d’adquisició, 
registrats aquests últims a l’apartat “Altres Passius” del Balanç de Situació a 31 de desembre de 2014.

D’altra banda l’adquisició de Columbus de México, SA, C.V. el dia 11 d’abril de 2008 va generar un fons de comerç de consolidació de 3.572 milers 
d’euros.

 
Contraprestació entregada 

 Efectiu pagat 179.800

 

Valor asignable raonable d’actius nets adquirits 89.959

 

Fons de Comerç (nota 8b) 89.841

 
Saldo a 31 de desembre de 2012 33.664
 

Adquisicions  1.052

Diferències de canvi 196

Saldo a 31 de desembre de 2013 34.912
 

Adquisicions  93.405

 

Diferències positives de consolidació –Fons d’amortització 5.677

Diferències de canvi 2.344

 

Saldo a 31 de desembre de 2014 136.338

5. Estats financers consolidats
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Així mateix, l’adquisició d’Andbanc Monaco, SAM. el dia 30 de juny de 2011 i LLA Participaçoes, Ltda el 25 d’octubre de 2011 van generar uns fons 
de comerç de consolidació de 11.347 i 10.482 milers d’euros respectivament (vegeu nota 2 i 3g). 

L’adquisició de Medipatrimonia Invest, SL i d’Anbank Wealth Management SGIIC, SAU (anteriorment Medivalor AV Agencia de Valores, S.A.U) per part 
d’Andbank Luxemburg, S.A. va generar un fons de comerç de consolidació de 1.052 milers d’euros (vegeu nota 2d).

L’adquisició de la branca d’activitat del negoci retail de Banco Inversis, S.A per part d’Andbank España, S.A. i l’adquisició de la cartera Swiss Asset 
Advisors per part d’Andbanc Advisory LLC han generat un fons de comerç de consolidació de 89.841 i 1.676 milers d’euros, respectivament.

9. Fons de provisions per a riscos i càrregues

a) Provisions per a pensions i obligacions similars
El moviment del fons per a pensions i obligacions similars durant els exercicis 2014 i 2013 ha estat el següent:

La dotació al Fons de pensions està registrada dins l’epígraf “Altres despeses de personal al Compte de Pèrdues i Guanys”. Aquesta dotació inclou, 
a l’exercici 2014 i 2013, 72 milers d’euros en concepte de càrrega financera. La línia “Altres moviments”  inclou la incorporació del fons de pensions 
d’Andbanc Monaco, SAM. que és d’aportació definida.

Els pagaments efectuats a pensionistes i prejubilats durant l’exercici 2014 s’han registrat contra el fons de provisió.

El saldo del fons assignat a pensions, que correspon al personal actiu, està cobert amb dipòsits cedits al mercat interbancari.

Pel que fa al personal en actiu afecte al pla de pensions d’aportació definida, els empleats que ho sol·licitin poden mobilitzar el seu fons de pensions 
a plans d’inversió gestionats pel Banc fora del Balanç de Situació (veure nota 9). A 31 de desembre de 2014 els saldos gestionats fora de balanç eren 
de 1.035 milers d’euros, mentre que els fons interns estaven registrats a l’epígraf “Fons de provisions per a riscos i càrregues”, per import de 5.694 
milers d’euros.

 
  Jubilacions Prejubilacions Fons de pensions Total
    
Saldo a 31 de desembre de 2012 808 646 5.247 6.701
    
Dotació de l’exercici amb càrrec al compte 2 6 599 607
de pèrdues i guanys    
Pagaments efectuats a pensionistes i rescats (76) (189) (552) (817)
de l’exercici    
Altres moviments 20 (30) 335 325
    
Saldo a 31 de desembre de 2013 754 433 5.629 6.816
    
Dotació de l’exercici amb càrrec al compte    
de pèrdues i guanys 2 6 599 607
Pagaments efectuats a pensionistes i rescats    
de l’exercici (67) (158) (526) (751)
Altres moviments (69) (59) 300 172
    
Saldo a 31 de desembre de 2014 620 222 6.002 6.844
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b) Altres provisions
El moviment d’aquestes provisions té el seu origen, principalment, en les dotacions efectuades en els exercicis 2014 i 2013 per tal de cobrir la co-
rrecció valorativa de determinades opcions emeses.

El moviment d’altres provisions durant els exercicis 2014 i 2013 ha estat el següent:

10. Distribució de resultats

La proposta de distribució del benefici corresponent a l’exercici 2014 d’Andorra Banc Agrícol Reig, S.A, que el Consell d’Administració presentarà a 
la Junta General d’Accionistes per a la seva aprovació, és el següent:

Dins de l’import destinat a reserva voluntària, 913 milers d’euros corresponen a la dotació anual de la reserva indisponible per diferències positives 
de consolidació (veure nota 3.g).

Durant l’exercici 2014, el Banc no ha distribuït dividends a compte del resultat de l’exercici 2014.

La distribució del resultat de la Societat de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2013, aprovat per la Junta General d’ Accionistes el 30 d’abril de 
2014 va ser la següent:

  31/12/13 Recuperacions Dotacions Utilitzacions 31/12/14
     
Altres provisions 4.897 (1.802) 2.959 - 6.054
     
 Totals 4.897 (1.802) 2.959 - 6.054

 
 Milers d’euros
 
  31/12/12 Recuperacions Dotacions Utilitzacions 31/12/13
     
Altres provisions 3.184 541 1.772 - 4.897
     
 Totals 3.184 541 1.772 - 4.897

   2014

A reserva legal -

A reserva voluntària 30.710

Dividend a compte -

Dividend   27.860

   58.570

   2013

A reserva legal 156

A reserva voluntària 33.896

Dividend a compte 18.044

Dividend complementari 9.816

   61.912

5. Estats financers consolidats
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11. Moviment dels fons propis i fons per a riscos generals

El moviment dels fons propis del Grup durant els exercicis 2014 i 2013 ha estat el següent:

a) Capital social

Amb data 7 de novembre de 2013 el Banc va procedir a dur una ampliació de capital per import de 781 milers d’euros quedant un capital social a 
31 de desembre de 2013 de 78.842 milers d’euros mitjançant l’anul·lació de la sèrie actual de 1.751.825 accions la simultània substitució de les ma-
teixes per 1.751.825 noves accions i l’emissió d’altres 17.518 noves accions. Aquestes accions tenen un valor nominal de 44,56 i una prima d’emissió 
conjunta de 3.442 milers d’euros.

Dita ampliació de capital va ser totalment subscrita i desemborsada per determinats directius del Banc. 

b) Reserva legal i reserves voluntàries

D’acord amb la legislació mercantil Andorrana els Bancs han de dotar un 10 % del benefici de l’exercici a la reserva legal fins arribar a un 20 % del 
capital social. Aquesta reserva legal a 31 de desembre de 2013, està totalment constituïda. 

           Aj. consol. 
 Capital  Reserva Reserva Prima  Reserves de Reserves Diferències Reserves Dividend Dividend sense efece 
 social legal en garantia d’emissió Revaloració  voluntàries de Conversió  de consolidació  a compte compl. Patrimoni Resultat   

        

Saldo a 31 de desembre de 2012 78.061 15.612 20.900 69.999 61.912 149.322 18 12.363 (18.499) - - 56.581

            

Distribució  de resultats 

de l’exercici 2012 - - - - - 15.934 - - 18.499 18.691 - (53.124)

Ajustaments Consolidació - - - - - - 1 417 - - 3.039 (3.457)

Altres  (Nota 3f ) - - - - - 7.148 - - - - - -

Ampliació de capital - - - - - - - - - - - -

Actualització Rves. Gtia. - - 3.125 - - (3.125) - - - - - -

Resultat de l’exercici 2013 - - - - - - - - - - - 64.080

Dividends a compte - - - - - - - - (18.044) - - -

Traspàs de reserves - - - - - - - - - - - -

Ampliació de capital 781 - - 3.442 - - - - - - - -

Saldo a 31 de desembre de 2013 78.842 15.612 24.025 73.441 61.912 169.279 19 12.780 (18.044) - - 64.080

            

Distribució  de resultats 

de l’exercici 2013 - 156 - - - 33.896 - - 18.044 9.816 - (61.912)

Ajustaments Consolidació - - - - - - (146) 4.749 - - (7.435) (2.832)

Altres  (Nota 3f ) - - - - - 664 - - - - - 664

Revaloració immobles (nota 8) - - - - (737) - - - - - - -

Ampliació de capital - - - - - - - - - - - -

Actualització Rves. Gtia. - - (1.948) - - 1.948 - - - - - -

Resultat de l’exercici 2014 - - - - - - - - - - - 64.269

Dividends a compte - - - - - - - - - - - -

Traspàs de reserves - - - - - - - - - - - -

Ampliació de capital            

Saldo a 31 de desembre de 2014 78.842 15.768 22.077 73.441 61.175 205.787 (127) 17.529 - - - 64.269
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Dins de les reserves voluntàries s’inclou un import de 916 milers d’euros com a reserves no disponibles en relació a l’adquisició dels fons monetaris.

Dins de les reserves voluntàries, s’inclou 18.035 milers d’euros en concepte de reserves de diferències de primera consolidació que no són de lliure 
disposició. 

Considerant l’anterior, el 93,21% de les reserves voluntàries i la prima d’emissió del Banc a 31 de desembre de 2014 són de lliure disposició (vegeu 
nota 3f ). 

c) Reserves en garantia
Aquest apartat inclou les reserves en garantia de dipòsits i d’altres obligacions operacionals a mantenir dipositades a l’INAF per les entitats enqua-
drades en el sistema financer.

En compliment de la “Llei 01/2011, de 2 de febrer, de creació d’un sistema de garantia de dipòsits per a les entitats bancàries”, al 31 de desembre de 
2014 i 2013 l’import de  l’epígraf “Reserves en garantia” ascendeix a 22.077 milers d’euros i 24.025 milers d’euros, respectivament.

d) Reserves de revaloració
El saldo de l’epígraf “Reserves de revaloració” correspon a l’actualització en llibres del valor de mercat de determinats immobles del Banc (veure notes 
3h i 8).

Les Reserves de Revaloració tenen caràcter indisponible fins que l’actiu surti efectivament del Grup i/o l’INAF autoritzi la seva disposició. 

e) Reserves de consolidació
Les reserves de consolidació corresponen a les següents societats:

  2014 2013

Andorra Gestió Agrícol Reig, SAU. 2.492 3.817

Andorra Assegurances Agrícol Reig, SA 1.741 1.649

Grup Nobilitas N.V. 1.910 1.920

Andbank Bahamas (Limited) 7.871 7.906

Savand, SAU.  - 226

Grup Andbank Luxembourg (661) (1.948)

Altres  4.176 (790)

  

Total  17.529 12.780

5. Estats financers consolidats
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El moviment de les reserves de consolidació durant els exercicis 2014 i 2013 ha estat el següent:

Saldo a 31 de desembre de 2012 12.363

 

Distribució del resultat de 2012 a reserves (558)

Dividend complementari 2011 (3.181)

Altres ajustaments de consolidació 4.156

 

Saldo a 31 de desembre de 2013 12.780

 

Distribució del resultat de 2013 a reserves 3.376

Dividend complementari 2012 (4.242)

Altres ajustaments de consolidació 5.615

 

Saldo a 31 de desembre de 2014 17.529

f ) Resultats atribuïts al grup
El detall dels Resultats atribuïts al Grup a 31 de desembre de 2014 i 2013 és el següent:

 (*) Aquestes societats durant l’exercici 2013 formaven part del Grup Andbank Luxemburg (vegeu nota2)

  2014 2013

Andorra Banc Agrícol Reig, SA 58.570 61.912
Societats consolidades per integració global: 14.052 7.142
Andorra Gestió Agrícol Reig, SA 3.029 2.282

Andbank Bahamas (Limited) 6.027 6.666

Grup Nobilitas N.V. (1.458) 101

 Columbus de México, SA, CV 138 78

 And Private Wealth, SA (744) (47)

 Quest Capital Advisers 1.659 1.780

 Andbanc Wealth Management LLC (1.912) (1.750)

 Ajustaments de Consolidació Grup Nobilitas  (599) 40

Savand, SAU. - 40

Grup Andbank Luxemburg 3.135 2.584

 Andbank (Luxemburg) SA 905 1.929

 Andbank Asset Management Luxembourg, SA 2.238 876

 Ajustaments de Consolidació Grup Andbank Lux (8) 32

Grup Andbank España (1.272) (3.112)

 Andbank España, SA (1.545) 1.929

 Andbank Wealth Mangament,SGIIC, SAU(*) 509 25

 Mepatrimonia Invest, SL (*) (248) -

 Ajustaments de Consolidació Grup Andbank España 12 -

Andbank (Panamà), SA 3.513 932

APW Consultores Ltda. (2.585) (1.385)

Andbanc Monaco, SAM 3.800 557

Altres  (137) (1.523)

Societats consolidades per posada en equivalència 919 2.640
Andorra Assegurances Agrícol Reig, SA 919 2.640

Ajustaments de consolidació  (9.272) (7.615)
  64.269 64.080
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Fons per a riscos generals 

El moviment del fons per a riscos generals durant els exercicis 2014 i 2013 ha estat el següent:

12. Saldos en Euros i resta de divises

La composició de l’actiu i passiu dels Balanços de Situació al 31 de desembre de 2014 i 2013 entre Euros i d’altres monedes, és com segueix:

 2014 2013
  Actiu Passiu Actiu Passiu
    

Euros 3.810.284 3.409.457 3.377.536 3.072.935

Resta divises 1.088.117 1.488.944 665.441 970.042

    

  4.898.401 4.898.401 4.042.977 4.042.977

Saldo a 31 de desembre de 2012 4.193

 

Dotacions al fons 1.200

 

Recuperacions netes al fons  -

 

Saldo a 31 de desembre de 2013 5.393

 

Dotacions al fons 3.100

   

Recuperacions netes al fons  -

 

Saldo a 31 de desembre de 2014 8.493

5. Estats financers consolidats
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13. Altres partides del balanç de situació i del compte de pèrdues i guanys

Addicionalment, a 31 de desembre 2014 i 2013 trobem aquestes altres partides significatives:

a) Altres actius

L’epígraf “Operacions en curs” inclou els saldos pendents de liquidar amb les contrapartides de mercat.

L’epígraf “Impostos” inclou el pagament a compte de l’Impost de Societats realitzat durant l’exercici 2014. 

b) Altres passius

L’import dels títols agafats pel Banc de la seva cartera custodiada i prestats a mercat es registren als apartats “Altres passius – Títols agafats” del passiu 
del balanç i “Inversions creditícies – Préstecs i crèdits a clients” de l’actiu del balanç respectivament.

La correcció valorativa de les opcions emeses es realitza, si s’escau, a l’apartat “Provisions per a riscos i càrregues” (veure nota 9.b).

  2014 2013

Operacions en curs 9.695 5.897

Existències  13 13

Opcions adquirides 71.939 65.640

Administracions Públiques - -

Impostos  4.155 1.666

Altres Deutors Varis (veure nota 2.d) 50.133 239.589

  

  135.935 312.805

  2014 2013

Operacions en curs 19.554 24.029

Opcions emeses 747 3.387

Administracions Públiques 14.257 15.850

Títols Agafats  33.530 19.318

Altres Creditors Varis 64.346 39.620

  

  132.434 102.204
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14. Derivats financers

Pel que fa a les operacions de futurs i derivats financers, tot seguit es presenta el desglossament dels valors nocionals per tipus de productes derivats 
que manté el Grup a 31 de desembre de 2014 i 2013, i es distingeix entre operacions de negociació i de cobertura i per mercat al que pertanyen:

Les operacions de compravenda no vençudes de divises són formalitzades en ferm amb la finalitat principal de cobrir a mercat les operacions de 
clients i en imports menys rellevants per cobrir riscos de divisa patrimonial. La posició global de l’entitat per divises i terminis es controla i es tanca 
diàriament.

Les permutes financeres i opcions es contracten en ferm amb la finalitat de cobrir el risc de tipus d’interès d’operacions amb clients. El banc controla 
regularment el diferencial existent entre el nominal contractat i l’import de les operacions a cobrir, considerant-se aquest diferencial com a permutes 
financeres de negociació.

Els altres acords corresponen a operacions en ferm de cobertura a mercat de les operacions formalitzades amb clients i a operacions de negociació 
que complementen les posicions de la cartera de valors.

 2014

  Mercat Cobertura Negociació Total

Compravenda no vençuda de divises No reglamentat 2.383.362 - 2.383.362

Opcions No reglamentat 441.146 265.076 706.222

Permutes financeres No reglamentat 1.464.734 249.763 1.714.497

Altres acords No reglamentat 1.783.373 25.271 1.808.644

  

   6.072.615 540.110 6.612.725

 2013

  Mercat Cobertura Negociació Total

Compravenda no vençuda de divises No reglamentat 1.716.465 - 1.716.465

Opcions No reglamentat 290.141 14.118 304.259

Permutes financeres No reglamentat 4.406.591 135.404 4.541.995

Altres acords No reglamentat 1.572.300 74.768 1.647.068

  

   7.985.497 224.290 8.209.787

5. Estats financers consolidats
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Els terminis de les operacions de futurs i derivats financers presenten el següent detall:

 2014

  Fins a D’1 any Més de
  un any a 5 anys 5 anys Total

Compravenda no vençuda de divises 2.255.828 124.924 2.610 2.383.362

Opcions 339.932 346.213 20.077 706.222

Permutes financeres 545.780 1.059.599 109.118 1.714.497

Altres acords 438.048 1.302.996 67.600 1.808.644

    

  3.579.588 2.833.732 199.405 6.612.725

 2013

  Fins a D’1 any Més de
  un any a 5 anys 5 anys Total

Compravenda no vençuda de divises 1.716.465 - - 1.716.465

Opcions 56.497 75.243 172.519 304.259

Permutes financeres 1.858.936 2.384.177 298.882 4.541.995

Altres acords 398.943 1.087.825 160.300 1.647.068

    

  4.030.841 3.547.245 631.701 8.209.787
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  2014 2013
    
Resultat comptable abans d’impostos (*) 68.161 73.496
  
Diferències permanents 1.605 (2.337)
   amb origen en l’exercici 1605 (2.337)
   amb origen en exercicis anteriors - -
  
Base comptable de l’impost 69.766 71.159
  
Diferències temporals 2.407 13.705
   amb origen en l’exercici 2.407 13.705
   amb origen en exercicis anteriors - -
  

Base de tributació 72.173 84.864
  
Tipus de gravamen al 10% 7.217 8.486
  
Quota de tributació 7.217 8.486
  
Deduccions i bonificacions (655) (706)
  
Quota de liquidació 6.562 7.780
  
Bonificació quota de liquidació del 50% - -
  
Retencions i pagaments a compte (3.863) (2.237)

Quota diferencial 2.699 5.543

15. Situació fiscal: Impost sobre societats

Des de l’exercici 2012, el Grup tributa per l’Impost sobre societats. Els beneficis, determinats d’acord amb la legislació fiscal, estan subjectes a un 
tipus de gravamen del 10% sobre la base de tributació. De la quota de tributació poden practicar-se determinades deduccions d’acord amb la 
legislació vigent en cada moment. Les societats estrangeres tributen d’acord amb la legislació de cada país.

En opinió dels Administradors del Banc, 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 vigent.  

Degut al diferent tractament que la legislació fiscal estableix per determinades operacions, el resultat comptable difereix de la base de tributació. 
A continuació s’inclou una conciliació entre el resultat comptable de l’exercici i la quota de liquidació que la Societat espera declarar una vegada 
aprovats els presents estats financers, conjuntament amb un detall de la liquidació prevista per la Societat:

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

5. Estats financers consolidats

 

Milers d’euros



71

La despesa de l’exercici per l’impost sobre beneficis es calcula com segueix:

A continuació es presenta una reconciliació entre el resultat comptable abans d’impostos i la despesa per impost de societats per l’exercici 2014 i 
2013:

Segons el càlcul estimat per l’exercici 2014, la Societat no disposa de bases de tributació negatives a compensar contra eventuals beneficis fiscals 
futurs.

16. Actius cedits en garantia

El Banc no té al 31 de desembre de 2014 i 2013 actius cedits en garantia dels seus compromisos o de compromisos de tercers.

  2014 2013
    
Saldo d’ingressos i despeses abans de l’impost 
sobre beneficis més diferències permanents 72.173 84.864
  
Base comptable pel 10%   7.217 8.486
Deduccions, bonificacions i reduccions (655) (706)
  6.562 7.780

  2014 2013
    
Saldo d’ingressos i despeses de l’exercici 68.161 73.496
10% del saldo d’ingressos i despeses de l’exercici 6.816 7.349
Efecte fiscal de les diferències temporals i permanents 401 1.137
Deduccions i bonificacions de l’exercici corrent (655) (706)

Despesa per impost sobre Beneficis 6.562 7.780
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  2014

    Membres del    
   Consell  Membres de la
  Societats d’Administració Direcció General  Altres parts   
 Accionistes participades (no accionistes) (no accionistes) vinculades 

Bancs i entitats de crèdit     

A  ctiu - - - - -

  Passiu - - - - -

Inversions creditícies 53.095 - - - 45.845

Comptes d’ordre  20.104 - - - 66.435

Dipòsits de clients 1.469 - - - 6.166 

 

  2013

    Membres del    
   Consell  Membres de la
  Societats d’Administració Direcció General  Altres parts   
 Accionistes participades (no accionistes) (no accionistes) vinculades 

Bancs i entitats de crèdit     

  Actiu - - - - -

  Passiu - - - - -

Inversions creditícies 61.354 - - - 52.675

Comptes d’ordre  28.699 - - - 67.607

Dipòsits de clients 844 - - - 442

Les posicions del Banc mantingudes amb accionistes corresponen a 1 persona física, la qual no és membre del Consell d’Administració o membre 
de la Direcció General. 

Pel que fa a les societats participades, als membres del Consell d’Administració no accionistes, als membres de la Direcció General no accionistes i a 
altres parts vinculades, no hi han posicions que representin més del 10 % dels fons propis a 31 de desembre de 2014 i 2013. 

Les posicions mantingudes amb altres parts vinculades corresponen a 1 persona física, la qual no és membre del Consell d’Administració o membre 
de la Direcció General. 

Pel que fa als accionistes, als membres del Consell d’Administració no accionistes, a les societats participades, als membres de la Direcció General no 
accionistes i a altres parts vinculades, durant l’exercici 2014 i 2013 no hi ha hagut transaccions que representin més del 5 % del resultat de l’exercici 
2014 i 2013.

Totes les operacions vinculades han estat dutes a terme a preus de mercat.

17. Operacions amb entitats i persones vinculades

El detall de les operacions amb entitats i persones vinculades que sobrepassen el 10% dels fons propis a 31 de desembre de 2014 i 2013 és el se-
güent:

5. Estats financers consolidats
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18. Control i Gestió de Riscos 

El control i la gestió del risc és un element clau i objectiu prioritari en el Grup Andbank i es tracta d’un pilar fonamental del sistema de control intern. 
El marc de control de risc inclou un component qualitatiu, relatiu a la definició de polítiques i responsables, i un component quantitatiu associat a 
l’establiment de límits.

El posicionament del Grup en termes de gestió del risc es basa en mantenir una política prudent, on l’assumpció de riscos va estretament lligada a 
l’exercici de les activitats de negoci en banca comercial, banca privada i gestió de patrimonis.

L’establiment de les polítiques, la determinació dels límits i la supervisió global de riscos és responsabilitat del Comitè d’Actius, Passius i Riscos 
(COAP), qui té delegada aquesta funció per part del Consell d’Administració. Així, les polítiques generals i els límits específics definits al COAP es 
presenten al Consell d’Administració per al seu anàlisi i aprovació. 

Per a determinar els límits de riscs atorgats a països o institucions financeres, el Grup es basa en variables relativament estables, com poden ser el 
ràting o el Tier I, i variables de mercat, com ara el nivell al que cotitza el Credit Default Swap. La continuïtat en la crisi del deute sobirà i l’entorn de 
revisió a la baixa de ràtings de països i entitats financeres, han portat a que la revisió de límits hagi estat freqüent.

Com a responsable de la gestió del risc de tipus d’interès, risc de tipus de canvi, risc país i de contrapartida, risc de liquiditat i risc de mercat, el COAP 
es reuneix com a mínim amb periodicitat mensual. El COAP té delegada la supervisió d’aquests riscos al departament Middle Office, el qual reporta 
als seus membres amb periodicitat diària i setmanal segons correspongui la informació de gestió relativa als riscos supervisats. Addicionalment, és 
responsabilitat del comitè la gestió del balanç i la gestió del capital, amb l’objectiu de mantenir un alt nivell de solvència.

La responsabilitat de garantir que l’activitat de gestió de patrimonis es desenvolupa d’acord amb el marc legal i reglamentari establert i avaluar-ne 
els resultats s’assigna al COAP de Gestió, que es reuneix amb periodicitat mensual. El comitè delega el seguiment de la gestió de patrimonis al Middle 
Office. A més del control de la subjecció al marc regulatori, el Middle Office avalua l’acompliment amb la política d’inversió dels fons i carteres i 
realitza un seguiment periòdic de les mesures de rendibilitat i les mesures de risc.

Risc de tipus d’interès

El risc de tipus d’interès es defineix com l’impacte en el valor de mercat dels actius i passius del Grup com a conseqüència dels moviments en els 
tipus d’interès. Les mesures que utilitza el Grup per a avaluar aquest impacte són la sensibilitat del marge financer per a un període d’un any a des-
plaçaments paral·lels de la corba de tipus d’interès de 100 punts bàsics per a les principals divises del balanç i la sensibilitat del valor de mercat dels 
recursos propis a desplaçaments paral·lels de la corba de tipus d’interès de 100 punts bàsics.

En la conjuntura de tipus d’interès històricament baixos en la que ens trobem els darrers anys, el Grup ha mantingut una exposició positiva a des-
plaçaments de la corba de tipus d’interès, és a dir, el marge financer del Grup augmentaria davant d’un repunt dels tipus d’interès i es veuria reduït 
davant d’una disminució d’aquests. Així, aquesta gestió s’ha traduït en un gap de repreciacions dels actius i passius sensibles als tipus d’interès del 
balanç positiu, és a dir, a nivell global la repreciació dels actius és anterior en el temps a la dels passius. En aquest posicionament hi ha contribuït la 
cessió de dipòsits a l’interbancari a terminis molt curts i la inversió en bons a tipus fix i bons amb rendibilitat lligada a l’euribor 3/6 mesos amb ven-
ciments a curt i mig termini, tot i que una part de la cartera es composa de bons de venciments llargs a tipus fix sense cobertura per a augmentar 
la duració de l’actiu del balanç.

El límit establert com a pèrdua màxima com a conseqüència d’un desplaçament paral·lel de la corba de tipus d’interès de 100 punts basics és del 5 % 
dels recursos propis. Durant l’any 2014 aquest límit no ha estat excedit.

Risc de mercat

El risc de mercat s’entén com la pèrdua potencial a la qual està exposada la cartera de valors com a conseqüència de canvis en les condicions de 
mercat, tals com els preus dels actius, els tipus d’interès, la volatilitat del mercat i la liquiditat del mercat. Les mesures que utilitza el Grup per a ges-
tionar el risc de mercat de la cartera pròpia són la metodologia value at risk (VaR), el stress testing i mesures de sensibilitats de tipus d’interés i spreads 
de crèdit dels elements exposats a aquests factors de risc, en línia amb l’estàndard general del mercat.

El VaR es mesura utilitzant el mètode històric. El càlcul obtingut correspon a la pèrdua màxima esperada a un horitzó temporal determinat i amb un 
nivell de confiança definit. El Grup calcula el VaR per a un horitzó temporal d’una setmana i amb un nivell de confiança del 99 % i el període històric 
considerat és de un any. 
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Durant l’any 2014, aquest límit de VaR no ha estat superat en cap moment. Així, el VaR mitjà calculat per a la cartera d’inversió ordinària i la cartera de 
negociació ha estat de 0,89 milions d’euros, amb un màxim de 1,7 milions d’euros i un mínim de 0,36 milions d’euros, mentre que la posició mitjana 
de la cartera d’inversió ordinària i de negociació ha estat de 465 milions d’euros. En global, la posició neta mitjana de la cartera de valors del Grup 
(que inclou 225 milions d’euros en derivats de cobertura) ha estat de 1,025 milions d’euros, havent estat el VaR mitjà del 0.61% de la posició mitjana.

El stresstest consisteix en mesurar el comportament de la cartera del Banc en termes de resultats en circumstàncies de mercat extremes tenint en 
compte escenaris històrics i hipotètics.

Les mesures de sensibilitat es fan tenint en compte un desplaçament paral·lel de les corbes de tipus d’interès i de probabilitat de default dels emis-
sors de 1 punt bàsic.

Risc de crèdit

El risc de crèdit es refereix a la pèrdua potencial derivada del fet que una contrapartida no acompleixi amb les obligacions que té compromeses 
amb el Grup. 

El Grup aplica una política prudent en l’assignació de límits, autoritzant exposició al risc a aquells països amb una alta qualificació creditícia i, dins 
d’aquests, a aquelles entitats financeres amb qualificació creditícia amb grau d’inversió i que tenen uns diferencials de crèdit moderats. En qualsevol 
cas, l’aprovació dels límits de risc per part del Consell d’Administració és anual, tot i que l’actualització de límits sigui més freqüent, amb l’objectiu 
de reflectir els canvis en la qualitat creditícia i tensionaments en els diferencials de crèdit de les entitats, mantenint així un nivell de risc moderat. 

La concessió de límits és estricta per a aquelles posicions amb contrapartides on no existeix un col·lateral com a garantia. En aquest cas, es requereix 
que la contrapartida tingui un ràting d’alta qualitat creditícia en base a la valoració de les principals agències (Moody’s, Fitch i S&P) i que el mercat li 
assigni un risc de crèdit relatiu moderat, reflectit en el nivell al qual cotitza el CDS a 5 anys. L’observació de la variable de mercat permet incorporar 
en el model amb major immediatesa qualsevol canvi en la qualitat creditícia de la contrapartida.

Risc de liquiditat

El risc de liquiditat es defineix com el risc que una entitat no pugui fer front als seus compromisos de pagament en un moment determinat, ja siguin 
els derivats del venciment de dipòsits, la disposició de línies de crèdit concedides o els requeriments de garanties en operacions amb col·lateral, 
entre d’altres. 

El departament Middle Office monitoritza la posició de liquiditat diàriament, controlant que es mantingui per sobre del mínim de liquiditat establert 
pel COAP. S’ha definit un import mínim disposable en cash a dia i un import mínim addicional en cash i posicions altament líquides disposable a una 
setmana. Es controla diàriament també el seguiment de les posicions finançables amb repo.

Cada mes s’avalua l’acompliment amb la ràtio de liquiditat establert per l’INAF, l’organisme supervisor del sistema financer andorrà. Aquesta ràtio 
compara els actius líquids i fàcilment mobilitzables i els passius exigibles, i es fixa en un mínim del 40 %. El Grup ha mantingut una ràtio de liquiditat 
de mitjana durant l’any 2014 del 66,38 %, essent a final d’any del 61,22 %.

Des de l’inici de la crisi financera internacional, s’elabora mensualment un pla de contingència de la liquiditat del Grup, on s’avalua quina és la liqui-
ditat contingent en funció de diferents nivells de mobilització dels actius líquids i considerant quin és el cost al qual s’obtindria aquesta liquiditat. 
Una altra mesura de gestió de la liquiditat a curt i mig termini que utilitza el Grup és el venciment residual dels actius i passius del balanç del Grup.

5. Estats financers consolidats
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Els límits d’exposició màxima d’acord amb diferents mesures, segons el factor generador de risc, han estat durant l’exercici 2014 i 2013 els següents 
(en milers d’euros) :

19. Dipòsits i altres títols en custòdia

A 31 de desembre de 2014 i 2013, el detall d’aquest epígraf dels comptes d’ordre consolidats adjunts, d’acord amb el tipus de valor, és el següent:

  2014 2013
    
RENDA FIXA – Posició destinada a “trading” 15.000 15.000

CANVIS – Posició Global Termini/Comptat 6.000 6.000

INTERÈS- Pèrdua patrimonial per pujada d’un 1 % en la  

corba de tipus d’interès (*) 5 % 5 %

RENDA VARIABLE- Posició destinada a “trading” 6.000 6.000

  2014 2013
    
Accions i altres títols de renda variable 2.842.187 1.369.472

Obligacions i altres títols de renda fixa 5.659.107 5.470.796

Participacions d’organismes d’inversió no gestionats pel Grup 6.255.160 1.081.825

Participacions d’organismes d’inversió gestionats pel Grup 490.507 771.637

Altres  141.171 7.879

  15.388.132 8.701.609

A 31 de desembre de 2014, l’epígraf Dipòsits de Valors i altres títols en custòdia inclou 500.908 milers d’euros (452.040 milers d’euros al 2013) en 
concepte de garantia de diverses operacions d’actiu amb garantia de valors (veure nota 6) i risc de firma.

A 31 de desembre de 2014 el patrimoni de clients individuals gestionat mitjançant mandat es troba registrat a l’epígraf de Dipòsits de valors i altres 
títols en custòdia de tercers dels Comptes d’Ordre i comptes creditors del passiu del Balanç de Situació consolidat adjunt. Els ingressos registrats en 
concepte de comissions de gestió de patrimoni estan inclosos a l’epígraf Comissions per serveis prestats del compte de Pèrdues i Guanys consolidat 
adjunt.

Les normes de valoració valors i títols en custòdia es detalla a la nota 3.q. 

 

Milers d’euros

 

Milers d’euros

* Límit sobre recursos propis



76

21. Altres comptes d’ordre

El detall d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2014 i 2013 és el següent:

L’apartat “Fidúcies” inclou els títols de renda variable no cotitzats que l’entitat té per compte de tercers. Aquests títols hi figuren pel valor nominal.

  2014 2013
    
Actius molt dubtosos 67.133 57.002
Altres  154.889 165.167
    Fidúcies  70.687 91.308
    Altres  84.202 73.859
 Deute públic emès pel M.I.Govern 73.132 55.506
 Títols Propis no cotitzats 9.189 9.201
 Altres 1.881 9.152
  222.022 222.169

22. Compliment de les normes legals

Llei de regulació del coeficient d’inversions obligatòries.

El M.I. Consell General del Principat d’Andorra, en la seva sessió del 30 de juny de 1994, va aprovar la Llei de regulació del coeficient d’inversions 
obligatòries. El Reglament que desenvolupa aquesta llei concerneix exclusivament a les entitats bancàries, i les obliga a mantenir en el seu actiu un 
coeficient d’inversió en fons públics andorrans.

Amb data 31 de desembre de 2005 el Govern va dictar un Decret d’emissió de deute públic de la que el Banc va subscriure 55.766 milers d’euros 
amb venciment 31 de desembre de 2009 i remunerat al tipus d’interès oficial del Banc Central Europeu a un any. El 31 de desembre 2009 aquest 
deute públic va ser renovat per un import de 55.506 milers d’euros i amb venciment 31 de desembre de 2013 (veure nota 7). Un cop arribat a ven-
ciment de 31 de desembre de 2013, aquesta emissió s’ha renovat establint el nou venciment en data 31 de desembre de 2015.

Així mateix, també resultaven homologables com a fons públics els crèdits concedits pels Bancs dins d’un programa qualificat d’interès nacional i 
social, destinat al finançament privilegiat de l’habitatge, aprovat pel M.I. Govern d’Andorra el dia 26 d’abril de 1995. Els crèdits concedits pel Banc per 

20. Recursos gestionats de tercers

El detall dels recursos gestionats de tercers, custodiats o no pel Grup a 31 de desembre de 2014 i 2013, és com segueix:

 2014 2013

 Custodiats/  Custodiats/  Custodiats/ Custodiats/  
 dipositats dipositats  dipositats dipositats    
 per l’entitat per tercers Total per l’entitat per tercers Total 

Organismes d’inversió col·lectiva 554.217 - 554.217 863.055 - 863.055

Carteres de clients individuals 

gestionades mitjançant mandat 9.504.299 876.352 10.380.651 2.739.372 1.055.617 3.794.989

Altres clients individuals 7.442.476 3.073.749 10.516.225 6.338.981 2.503.241 8.842.222

Total 17.500.992 3.950.101 21.451.093 9.914.407 3.558.859 13.473.266

5. Estats financers consolidats
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aquest concepte suposen a 31 de desembre de 2014 un import de 53 milers d’euros (125 milers d’euros a 31 de desembre de 2013) i es registren 
en l’epígraf “Inversions creditícies / Préstecs i crèdits a clients” del Balanç de Situació consolidat adjunt. Aquests crèdits meriten un tipus d’interès 
anual fix del 6 %.

El M.I. Consell General del Principat d’Andorra, en la seva sessió de l’11 de maig de 1995, va aprovar la Llei de regulació de reserves en garantia de 
dipòsits i d’altres obligacions operacionals a mantenir i dipositar per les entitats enquadrades en el sistema financer. Aquesta llei obliga les entitats 
integrades en el sistema financer andorrà a mantenir entre els seus recursos permanents unes reserves mínimes de fons propis en garantia de les 
seves obligacions operacionals de fins el límit del 4% de les inversions totals de les entitats, deduïdes les realitzades amb fons propis i fons d’origen 
bancari. Segons la llei 1/2011, del 2 de febrer, de creació d’un sistema de garantia de dipòsits per a les entitats bancàries”, les quantitats dipositades 
a l’INAF en virtut de les disposicions de la Llei de reserves en garantia de dipòsits i altres obligacions operacionals” van ser lliurades. En aquest sentit, 
com a conseqüència de l’acord pres per la Comissió Gestora del fons de garantia en data 29 d’agost de 2011 en seguiment de la Llei 1/2011, de 2 
de febrer, l’entitat ha procedit a constituir una reserva de 1.948 milers d’euros a 31 de desembre de 2014 (vegeu nota 11.c)

Amb data 3 de març de 2010 el Govern va dictar un decret de qualificació d’interès nacional i social sota el programa destinat al finançament privi-
legiat d’empreses i negocis de nova creació, innovació, reconversió i projectes emprenedors. Bàsicament consisteix en impulsar i donar suport a les 
noves idees d’aquells esperits que, en temps difícils i entorns de canvi, hi veuen oportunitats i reptes que, sense estar exempts de risc, poden aportar 
desenvolupament econòmic al país mitjançant l’atorgament de crèdits, prèvia valoració i validació global dels projectes presentats, per part d’una 
comissió mixta entre la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU, l’Associació de Bancs d’Andorra 
(ABA) i el Govern d’Andorra.

A 31 de desembre de 2014 el saldo pendent de cobrament és de 426 milers d’euros (498 milers d’euros a 2013) i figuren dintre del balanç a l’apartat 
de “Préstecs i crèdits a clients”.

Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les entitats financeres

El M.I. Consell General del Principat d’Andorra, en la seva sessió de 29 de febrer de 1996, va aprovar la Llei de regulació dels criteris de solvència i de 
liquiditat de les entitats financeres. 

Aquesta llei obliga les entitats bancàries a mantenir una ràtio de solvència, formulada a partir de les recomanacions del Basel Committee on Banking 
Regulation and Supervisory Practices, com a mínim del 10 %, determinada mitjançant un coeficient que posa en relació als recursos propis ajustats 
amb els actius de risc ponderats d’acord amb el grau de risc d’aquests actius. Així mateix, obliga a mantenir una ràtio de liquiditat com a mínim del 
40 %.

Les ràtios de solvència i de liquiditat dels estats consolidats, determinades d’acord amb aquesta llei, eren a 31 de desembre de 2014 del 16,68 % i 
61,22 % respectivament, (23,33 % i 67,33 % a 31 de desembre de 2013).

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 de l’entitat bancària. D’altra banda l’esmentada llei estableix que l’acumulació de riscos que individual-
ment 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 mencionats riscos són ponderats segons el que estableix l’esmentada llei.

En el present exercici el Grup ha complert amb els requeriments continguts en aquesta Llei. La concentració de risc a favor d’un mateix beneficiari 
màxima assolida ha estat del 17,99 % dels fons propis (16,23 % en l’exercici 2013). Els crèdits, o altres operacions que impliquen risc a favor d’un 
mateix beneficiari, que excedeix el 5% dels fons propis, no han sobrepassat una acumulació de riscos agregadament del 99,96 % (99,96 % per a 
l’exercici 2013).

Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional. 

En la seva sessió del 29 de desembre de 2000, el M.I Consell General, va aprovar la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blan-
queig de diners o valors producte de la delinqüència internacional la qual va ser modificada posteriorment per la Llei 28/2008, de l’11 desembre, 
per la Llei 4/2011, del 25 de maig, per la Llei 20/2013 del 10 d’octubre i per la Llei 4/2014 de 27 de març. 
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D’acord amb el que disposa la Llei, el Grup ha establert els procediments adequats i suficients de control i comunicació interna, a fi de protegir el 
secret bancari i de prevenir i impedir operacions relacionades amb el blanqueig de capitals procedents d’activitats delictives. En aquest sentit s’han 
dut a terme programes específics de formació del personal.

Llei sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats 
financeres al Principat d’Andorra

En la seva sessió del 9 de maig del 2013, el M.I. Consell General, va aprovar la Llei 7/2013 sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema 
financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra.

La finalitat d’aquesta llei és la d’unificar en un únic text normatiu la normativa sobre les entitats operatives del sistema financer dispersa entre les 
lleis 24/2008, 13/2010, 14/2010 i la Llei de regulació de les facultats operatives dels diversos components del sistema financer de l’any 1996. És per 
això, que aquesta Llei no introdueix modificacions significatives a la regulació existent, sinó que actua com una refosa i una reestructuració de les 
lleis vigents en la matèria per tal d’aportar més seguretat jurídica al marc legislatiu que regula el sistema financer andorrà.

L’aprovació de la Llei 7/2013 comporta la derogació de la Llei de regulació de les facultats operatives dels diversos components del sistema financer 
de l’any 1996; la derogació de la Llei 24/2008 sobre el règim de les entitats financeres no bancàries de crèdit especialitzat; la derogació de la Llei 
13/2010 sobre el règim jurídic de les entitats financeres d’inversió i de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva; i la derogació dels 
articles 8 a 17 de la Llei 14/2010 de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu de les entitats operatives del sistema financer.   

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

En la seva sessió del 9 de maig del 2013, el M.I. Consell General, va aprovar la Llei 8/2013 sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcio-
nament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera.

La finalitat d’aquesta llei és mantenir un sistema financer estructuralment i funcionalment sòlid, apostant per una clarificació del marc legal vigent a 
Andorra que regula el sistema financer, unificant així en un únic text les disposicions de la Llei 14/2010 i les disposicions vigents de la Llei d’ordenació 
del sistema financer andorrà de 27 de novembre de 1993, alhora que incorpora a la legislació andorrana els compromisos adquirits sobre informació 
privilegiada i manipulació i abús de mercat amb la signatura de l’Acord Monetari amb la Unió Europea.

Aquesta Llei recull els principis establerts en la directiva comunitària 2004/39/CEE, del Parlament Europeu i del Consell, del 21 d’abril del 2004, 
coneguda com a MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), relatius a les normes ètiques i de conducta que han de complir les entitats 
financeres d’inversió.
 
L’aprovació de la Llei 8/2013 comporta la derogació dels articles 1 a 7, 18 a 44 i 46 a 55 de la Llei 14/2010 de règim jurídic de les entitats bancàries 
i de règim administratiu de les entitats operatives del sistema financer; i la derogació de la Llei d’ordenació del sistema financer andorrà de 27 de 
novembre de 1993.   

Llei de l’Institut Nacional Andorrà de Finances

En la seva sessió del 23 de maig del 2013, el M.I. Consell General, va aprovar la Llei 10/2013 de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF).
 
La finalitat d’aquesta llei és dotar a l’INAF dels mitjans necessaris per a la consecució dels seus objectius, alhora que ampliant-los, tenint en compte 
la globalitat de l’àmbit d’actuació de l’INAF en un context d’expansió internacional del sistema financer andorrà, a l’evolució dels mercats financers 
a nivell internacional, i als compromisos adquirits per Andorra amb la firma de l’Acord Monetari amb la Unió Europea. 

L’aprovació de la Llei 10/2013 comporta la derogació de la Llei 14/2003 de l’Institut Nacional Andorrà de Finances; la derogació de l’article 45 de 
la Llei 14/2010 de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu de les entitats operatives del sistema financer; i la derogació de 
l’article 22 de la Llei de regulació dels criteris de solvència i liquiditat de les entitats financeres del 29 de febrer de 1996, entre altres regulacions.

5. Estats financers consolidats
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Llei de l’Impost General Indirecte

El Consell General del Principat d’Andorra, en la seva sessió del 21 de juny de 2012, va aprovar la llei de l’Impost General Indirecte (IGI) que va entrar 
en vigor l’1 de gener de 2013. 

Aquesta Llei fou posteriorment modificada per la Llei 29/2012 del 18 d’octubre i per la Llei 11/2013 del 23 de maig, de modificació de la Llei 11/2012.

L’impost general indirecte grava els lliuraments de béns, les prestacions de serveis i les importacions realitzades en el territori andorrà per empre-
saris o professionals, a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional, en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, amb independència 
de la finalitat o dels resultats perseguits en l’activitat econòmica o en cada operació en particular i inclús de la condició de l’importador. El tipus 
de gravamen general és d’un 4,5 %, amb un tipus reduït de l’1% i un tipus incrementat del 9,5 %, que s’aplica només a les prestacions de serveis 
bancaris i financers. 

La disposició addicional cinquena a la Llei 11/2012, de l´Impost general Indirecte (IGI), aprovada per la Llei 10/2014 del 3 de juny, estableix un règim 
especial del sector financer al qual s’han d’acollir les entitats bancàries i les entitats financeres –no bancàries- de crèdit especialitzat que facin activi-
tats subjectes al tipus de gravamen incrementat previst a l’article 60 de la Llei. Aquest règim limita la deducció de les quotes suportades a un import 
màxim equivalent al 10 % de les quotes repercutides al tipus impositiu del 9,5 % per les prestacions de serveis bancaris i financers, amb el límit de 
l’impost suportat en les activitats subjectes. No és aplicable al béns immobles. Donat que va entrar en vigor l’1 de juliol de 2014, la regularització 
anyal de l’exercici 2014 només ha considerat les quotes d’IGI corresponents al segon semestre de l’exercici.

El període de liquidació depèn de l’import net de la xifra anual de negocis pel conjunt d’activitats dutes a terme per l’obligat tributari l’any imme-
diatament anterior. Aquest pot ser semestral, trimestral o mensual. Els obligats tributaris  han de determinar en cada període de liquidació el deute 
tributari, minorant l’impost general indirecte repercutible en el període, per les quotes de l’impost general indirecte suportat que tinguin el caràcter 
de deduïble. El crèdit o deute mantingut amb el Govern d’Andorra derivat de la declaració de l’esmentat impost es registra respectivament als ca-
pítols del balanç de situació “Crèdits i comptes a cobrar” o “Deutes a curt termini”.

Amb l’entrada en vigor de la llei 11/2012 del 21 de juny de l’impost general indirecte, queda derogada la llei del 14 de maig de 2002 sobre l’Impost 
Indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i serveis financers. 

Llei d’aplicació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea 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’interessos. Així mateix, en la seva sessió de 13 de juny del 2005, va aprovar la Llei d’aplicació de l’esmentat Acord.

En el present exercici, el Banc, en qualitat d’agent pagador, ha complert amb les obligacions contingudes en l’Acord i en la seva Llei d’aplicació, i ha 
liquidat l’import de la retenció seguint l’establert en la legislació esmentada.

Llei de l’Impost sobre la Renda de No Residents Fiscals

El M.I. Consell General del Principat d’Andorra, en la seva sessió del 29 de desembre de 2010, va aprovar la Llei de l’impost sobre la renda dels no-
residents fiscals. Aquest impost, de caràcter directe, té per objectiu gravar les rendes obtingudes en el territori del Principat d’Andorra per les perso-
nes físiques o jurídiques no-residents fiscals en aquest.

La quota de liquidació de l’impost es calcula restant la deducció per doble imposició de la base de tributació, determinada d’acord amb el que 
preveu la Llei de l’impost sobre la renda de no-residents.

D´acord amb el que estableix la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, modificada per la Llei 18/2011, 
de l’1 de desembre, el tipus de gravamen aplicable en l’exercici 2014 ascendeix al 10% en caràcter general, al 1,5 % quan es tracti de rendiments 
derivats d’operacions de reassegurança i al 5 % quan es tracta de rendes satisfetes en concepte de cànon.
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Els pagaments a compte per l’impost sobre la renda de no-residents fiscals realitzats pel Banc durant els exercicis 2014 i 2013 es comptabilitzen en 
l’epígraf “Altres actius – Impostos” del balanç de situació adjunt (vegeu nota 13).

23. Actuacions en matèria d’obra social o similar

El Grup no té contretes obligacions legals ni estatutàries en matèria d’obra social. No obstant això, el Grup sempre s’ha caracteritzat per un fort 
compromís social i una decidida vocació de treball en favor de l’interès general, facilitant el progrés econòmic i social del país. 

24. Fets posteriors

El Consell d’administració del Banc, en la seva reunió del 26 de novembre de 2014, va acordar sol·licitar autorització per l’emissió d’obligacions, per 
import de 50 milions d’euros. L’INAF va atorgar l’autorització prèvia el 29 de desembre de 2014 per emetre obligacions subordinades perpètues per 
import de 35 milions d’euros i per emetre obligacions convertibles per 15 milions d’euros.

Dita emissió, prenent com a referència els requeriments establerts en la normativa europea i més en concret a la “Directive 2013/36/EU on access to 
the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms (CRD IV) “ i “Regulation (EU) No 575/2013 
on prudential requirements for credit institutions and investment firms (CRR)” poden ser computades com a instruments de capital de nivell 1 addi-
cional d’acord amb dit marc regulatori, essent la millora en la ràtio de capital de Tier 1 d’aproximadament 178 punts bàsics.

Considerant l’actual normativa, l’emissió d’aquestes obligacions, prenent com a referència el càlcul a 31 de desembre de 2014, representaria una 
millora de la ràtio de solvència del grup que passaria de 16,68 % a 19,41 % (de 23,33 % a 25,84 % a l’individual).

Durant els primers dos mesos de l’exercici 2015 s’ha dut a terme el procés d’emissió i  comercialització de dits productes. A data de formulació 
d’aquests estats financers s’han venut la totalitat de les dues emissions.

5. Estats financers consolidats
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6. Gestió del risc

La gestió i el control del risc són un aspecte 
primordial en la gestió del Grup Andbank. Els 
principals riscs als quals s’exposa el Grup, en el 
desenvolupament de la seva activitat, són els 
següents:

 - Risc de tipus d’interès
 - Risc de tipus de canvi
 - Risc de mercat
 - Risc de crèdit
 - Risc de liquiditat
 - Risc operacional
 - Risc reputacional

La funció de seguiment i control permanent 
del risc a escala global la té assignada el Chief 
Risk Officer (CRO) del qual depenen els depar-
taments següents: Risc de Crèdit, que gestio-
na i segueix el risc de crèdit amb els clients; 
Middle Office, que supervisa els riscs de tipus 
d’interès, tipus de canvi, mercat, contrapartida, 
país i liquiditat; Controller Europa i Controller 
LatAm, que controlen l’activitat de les filials 
internacionals per assegurar que aquesta es 
desenvolupa en el marc regulador establert i 
que es dóna compliment als requeriments del 
supervisor de cada jurisdicció i, finalment, Risc 
Operatiu, que supervisa els riscs operacionals 
de l’entitat. 

Addicionalment, els responsables de control 
de risc de cada una de les entitats que formen 
part del Grup depenen funcionalment del CRO, 
el qual, com a funció global que és, supervisa 
la seva activitat i assegura que, més enllà dels 
requeriments locals, s’apliquen uns estàndards 
de control homogenis en el Grup.

A més a més, el Departament Auditoria Inter-
na, que assumeix un rol de control puntual 
dels riscs esmentats, posa de manifest, en el 
cas de no haver estat detectat i reportat pels 
diferents responsables de control permanent, 
l’incompliment o l’assumpció de riscs no auto-
ritzats i en planteja les mesures correctores.

El marc de control de risc està format per un 
component qualitatiu, associat a la definició de 
polítiques i responsables, i per un component 
quantitatiu, basat en l’establiment de límits. El 
posicionament del Grup, en termes de ges-
tió del risc, es fonamenta en el manteniment 
d’una política prudent, en què l’assumpció 
de riscs va lligada a l’exercici de les activitats 
de negoci en banca comercial, banca privada 
i gestió de patrimonis. Els principis en què es 
basen la gestió i el control dels riscs del Grup 
són els que s’indiquen a continuació:

•  Definició clara de responsabilitats de les uni-
tats implicades en el control del risc;

•  Dotació dels recursos humans i tècnics ade-
quats per a una execució efectiva de les fun-
cions;

• Sistemes de control intern adequats;
•  Transparència en la informació relativa als 
riscs assumits.

La definició de les polítiques, l’especificació 
dels límits i la supervisió dels riscs són respon-
sabilitat del Comitè d’Actius, Passius i Riscs 
(COAP), que té delegada aquesta funció pel 
Consell d’Administració. Per tant, les polítiques 
i els límits definits en el COAP es presenten al 
Consell d’Administració per a la seva ratifica-
ció. A més, els límits de risc són revisats pe-
riòdicament per adaptar-los a la conjuntura 
econòmica i dels mercats i, en qualsevol cas, 
es presenten, com a mínim, un cop l’any al 
Consell d’Administració per a la seva aprovació. 
Durant l’any 2014, el marc de límits de risc de 
país i de contrapartida va ser presentat en dues 
ocasions al Consell d’Administració per a la co-
rresponent aprovació.

Pel que fa a la metodologia d’assignació de 
límits de risc de país, es prenen en conside-
ració factors relativament estàtics, com són la 
pertinença a organismes internacionals (UE, 
OCDE) o el ràting, i factors dinàmics (variables 
de mercat), com ara el nivell al qual cotitza el 
credit default swap del país. Quant als límits de 
risc assignats a institucions financeres, es tenen 
en compte factors com ara el ràting i el capital 
Tier I, així com indicadors de mercat, concre-
tament el nivell al qual cotitza el credit default 
swap. Aquesta metodologia permet mantenir 
unes exposicions en risc estables, en països i 
contrapartides amb una bona qualitat credití-
cia, així com reajustar ràpidament l’exposició 
en aquells països i contrapartides que pre-
senten un deteriorament de la seva capacitat 
creditícia.

Com a responsable de la gestió del risc de tipus 
d’interès, de tipus de canvi, de país i de contra-
partida, de liquiditat i de mercat, el COAP es 
reuneix amb periodicitat mensual. Aquest co-
mitè també és responsable de la gestió del ba-
lanç i del capital, amb l’objectiu de mantenir un 
alt nivell de solvència del Grup. Per la seva part, 
el COAP té delegada la supervisió d’aquests 
riscs al Departament Middle Office.

La responsabilitat de garantir que l’activitat de 
gestió de patrimonis es dugui a terme d’acord 
amb el marc legal i reglamentari establert, així 
com d’avaluar-ne els resultats i els riscs, està 
assignada al Comitè de Seguiment de Ges-
tió que es reuneix amb periodicitat mensual. 
Aquest comitè té delegat el seguiment de la 
gestió de patrimonis al Departament Middle 
Office. A més del control de la subjecció dels 
organismes i models d’inversió al marc regula-
dor, Middle Office avalua el compliment de la 
política d’inversió establerta i fa un seguiment 
periòdic de les mesures de rendibilitat i de risc.

Durant els darrers anys, el Grup Andbank ha 
adaptat la gestió de riscs als esdeveniments 
lligats a la crisi financera europea –en espe-
cial les tensions que s’han donat amb el deute 
sobirà perifèric–, mitjançant revisions periòdi-
ques dels límits de risc amb l’objectiu de reduir 
l’exposició en aquells països i contrapartides 
que havien sofert davallades a nivell del ràting 
i un repunt a l’alça del diferencial de crèdit del 
seu deute. Aquesta gestió dinàmica del risc 
de contrapartida, com també un enfocament 
prudent en la presa de riscs, han permès de 
mantenir, al llarg de la crisi financera, un nivell 
de risc moderat d’acord amb la política de riscs 
del Grup.

En termes de gestió del risc per a l’any 2015, els 
objectius del Grup se centren en consolidar els 
nous sistemes implementats per al monitorat-
ge dels riscs –especialment els riscs de mercat 
associats a les operacions realitzades en els 
mercats financers–, en mantenir la flexibilitat 
per fer front als reptes derivats de les noves ac-
tivitats que es duguin a terme i en implemen-
tar, en temps i forma, les mesures adequades 
per mantenir el perfil de risc desitjat.

Risc de tipus d’interès

El risc de tipus d’interès es defineix com 
l’impacte dels actius i passius del Grup en el 
valor de mercat, com a conseqüència dels 
moviments en els tipus d’interès. Les mesures 
que utilitza el Grup per avaluar aquest impacte 
són la sensibilitat del marge financer, per a un 
període d’un any, a desplaçaments paral·lels de 
la corba de tipus d’interès de 100 punts bàsics 
per a les principals divises del balanç, i la sensi-
bilitat del valor de mercat dels recursos propis 
a desplaçaments paral·lels de la corba de tipus 
d’interès de 100 punts bàsics.
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En la conjuntura de tipus d’interès històrica-
ment baixos dels darrers anys, el Grup manté 
una exposició positiva a desplaçaments de la 
corba de tipus d’interès. És a dir, que el mar-
ge financer del Grup augmentaria en el cas 
d’un repunt dels tipus d’interès i, a la inversa, 
es veuria reduït en el supòsit d’una disminució 
dels tipus d’interès. Tot i així, en els nivells de 
tipus actuals aquesta sensibilitat és asimètri-
ca i la sensibilitat positiva és d’una magnitud 
molt superior a la negativa. Així, el gap de re-
preciacions dels actius i passius sensibles als 
tipus d’interès del balanç és positiu, és a dir 
que, globalment, la repreciació dels actius és 
anterior en el temps a la dels passius. Aquest 
posicionament es reflecteix en la cessió de 
dipòsits a l’interbancari a terminis molt curts i 
en la tinença d’una cartera d’inversió de renda 
fixa invertida principalment en bons amb la 
rendibilitat lligada a l’EURIBOR a 3 o 6 mesos, 
o en bons a tipus fix amb venciments a curt 
i mitjà termini, tot i que una part de la cartera 
es compon de bons a tipus fix de venciments 
llargs que permeten generar un marge addi-
cional i augmenten la duració de l’actiu del 
balanç. Bona part d’aquests bons es financen 
a mercat amb operacions repo a tipus fix, que 
permeten cobrir-ne el risc de duració. Durant 
l’any 2014, també s’han contractat futurs, amb 
la finalitat de cobrir temporalment el risc de ti-
pus d’interès de bons a tipus fix de la cartera 
de negociació, així com interest rate swaps per 
cobrir el risc de duració dels bons a mitjà i llarg 
termini de la cartera d’inversió ordinària o a 
venciment. 

El límit de sensibilitat dels recursos propis, com 
a conseqüència d’un desplaçament paral·lel 
de la corba de tipus d’interès de 100 punts bà-
sics, va ser aprovat pel Consell d’Administració 
en un nivell del 5 %. Al llarg de l’any 2014, i a 
conseqüència de l’estratègia de tipus d’interès 
adoptada i del posicionament del balanç, la 

sensibilitat dels recursos propis ha estat positi-
va per bé que sempre s’ha mantingut per sota 
d’aquest límit.

Risc de tipus de canvi

El Grup entén el risc de tipus de canvi com 
l’impacte, en el valor de mercat, dels actius i 
passius del Grup denominats en divises dife-
rents de l’euro, de resultes dels moviments en 
els tipus de canvi. Diàriament, es realitza un se-
guiment de les operacions de canvi al comptat 
i a termini per tal que la posició oberta de divisa 
es mantingui dins els límits autoritzats. Al final 
de l’any, la posició oberta global era de 0,028 
milions d’euros, quan el límit global de posició 
neta oberta en divises és de 6 milions d’euros. 
Al llarg de l’any, la posició neta curta màxima 
ha estat de -1,383 milions d’euros i la posició 
neta llarga màxima d’1,15 milions d’euros.

Risc de mercat

El risc de mercat s’entén com la pèrdua poten-
cial a la qual està exposada la cartera de valors 
a conseqüència de canvis en les condicions de 
mercat, com ara els preus dels actius, els tipus 

d’interès, la volatilitat i la liquiditat del mercat. 
La mesura que utilitza el Grup per gestionar el 
risc de mercat de la cartera pròpia és la meto-
dologia valor en risc (value at risk o VaR) com 
estàndard general del mercat, així com les 
proves d’estrès (stress testing) de la cartera 
d’inversió a venciment.

El mètode de càlcul del VaR utilitzat és el mèto-
de històric. El càlcul obtingut correspon a la pè-
rdua màxima esperada en un horitzó temporal 
determinat i amb un nivell de confiança definit. 
El Grup calcula el VaR per a un horitzó tempo-
ral d’una setmana i amb un nivell de confiança 
del 99 %, i el període històric considerat per al 
càlcul és d’1 any. Durant l’any 2014, el VaR mitjà 
calculat per a la cartera d’inversió ordinària i la 
cartera de negociació ha estat de 0,89 milions 
d’euros, amb un màxim d’1,7 milions d’euros i 
un mínim de 0,36 milions d’euros, mentre que 
la posició mitjana de la cartera d’inversió or-
dinària i de negociació ha estat de 465 milions 
d’euros. Globalment, la posició neta mitjana de 
la cartera de valors del Grup (que inclou 225 
milions d’euros en derivats de cobertura) ha 
estat de 1.025 milions d’euros, i el VaR mitjà ha 
estat del 0,61 % de la posició mitjana invertida.
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El Grup aplica les proves d’estrès a la cartera 
d’inversió a venciment, per avaluar quina seria 
la pèrdua de valor que experimentaria aques-
ta cartera si es donessin situacions extremes 
d’increments de la corba de tipus d’interès o 
d’ampliació dels diferencials de crèdit. Aques-
tes proves s’apliquen mitjançant simulacions 
de canvis en el valor de mercat dels actius que 
componen la cartera davant diferents escena-
ris. S’analitzen set escenaris. Quatre són his-
tòrics (crisi grega del 2010, fallida de Lehman 
Brothers del 2008, atacs terroristes a les Torres 
Bessones del 2001 i crisi del deute rus del 1998) 
i tres són hipotètics (dreçament de la corba de 
tipus, ampliació general dels diferencials de 
crèdit i dreçament de la corba de tipus corre-
lacionat amb una ampliació dels diferencials 
de crèdit). Se selecciona l’escenari més advers 
i s’avalua l’impacte que tindria aquest escenari 
en els fons propis del banc.

Risc de crèdit

El risc de crèdit fa referència a la pèrdua poten-
cial provinent del fet que una contrapartida no 
acompleixi les obligacions que té comprome-
ses amb el Grup. L’exposició que té el Grup al 
risc de crèdit comprèn:

-  El risc d’incompliment derivat de l’operativa 
habitual de tresoreria, que inclou, bàsica-
ment, préstecs al mercat interbancari, prés-
tecs i endeutament amb valors, operacions 
repo i transaccions amb derivats OTC;

-  El risc d’incompliment dels emissors de bons 
en cartera pròpia.

El Grup aplica una política prudent en 
l’assignació de límits i autoritza l’exposició al 
risc a països amb bona qualificació creditícia i, 
dins d’aquests països, a aquelles entitats finan-
ceres que presenten un risc de crèdit mode-
rat. L’aprovació dels límits de risc per part del 
Consell d’Administració és anual, tot i que l’any 
2014 van ser presentats al Consell en dues oca-
sions per a la seva aprovació.

La concessió de límits és més estricta per a les 
exposicions a contrapartides en què no hi ha 
un col·lateral com a garantia. En aquests ca-
sos, es requereix que la contrapartida tingui 
un ràting d’alta qualitat creditícia partint de 
l’avaluació de les principals agències (Moody’s, 
Fitch i S&P) i que el mercat li assigni un risc de 
crèdit moderat en termes relatius, que es re-
flecteix en el nivell al qual cotitza el CDS a 5 
anys respecte a un índex. L’observació de la va-
riable de mercat permet incorporar en el mo-
del amb més immediatesa qualsevol canvi en 
la qualitat creditícia de la contrapartida.

6. Gestió del risc

Amb la finalitat de reduir l’exposició al risc, el 
Grup utilitza valors com a col·lateral en diver-
ses operacions, bàsicament transaccions amb 

derivats OTC, operacions repo i préstec i en-
deutament de valors. Per a les contrapartides 
amb les quals hi ha signat un contracte màs-
ter ISDA amb acceptació de netting, s’efectua 
una compensació de l’exposició en derivats 
entre ambdues contrapartides. Durant el 2014, 
Andbank ha signat contractes ISDA, CSA i 
GMRA amb noves contrapartides, el que per-
met diversificar les contrapartides disponibles 
amb les quals efectuar transaccions amb deri-
vats i, al mateix temps, limitar l’exposició al risc 
de la contrapartida. Paral·lelament, s’està duent 
a terme una gestió de col·laterals molt activa, 
que comprèn un monitoratge diari de les ex-
posicions subjectes als contractes esmentats i 
l’emissió de peticions de col·lateral addicional a 
les contrapartides en les quals hi ha una expo-
sició al risc que cal mitigar.

Durant l’any 2014 la cartera de renda fixa 
del Grup s’ha vist afectada positivament per 
l’estrenyiment dels diferencials de crèdit dels 
emissors sobirans i financers europeus. Així, 
les posicions amb una duració més llarga de 
la cartera d’inversió al venciment han experi-
mentat guanys de valor destacables, mentre 
que una part de les emissions de la cartera 
d’inversió ordinària i de negociació s’han venut 
en el mercat amb la realització de plusvàlues. A 
la darrera part de l’any s’ha procedit a la cons-
titució d’una cartera de risc sobirà americà 
(Ràting AAA), per tal d’aprofitar els diferencials 
amb el tipus d’interès americans i amb la inten-
ció d’aprofitar els fluxos de liquiditat en USD 
provinents del passiu del balanç. Pel que fa al 
risc creditici, la cartera de renda fixa es compon 
d’emissions en les quals el Grup manté una ex-
posició directa al risc de l’emissor i/o garant, les 
quals en la seva gran majoria tenen ràting de 
grau d’inversió, així com de bons de cobertura 
de dipòsits estructurats de clients, que el Grup 
manté en el balanç, però per als quals s’ha 
transferit el risc als seus clients. La classificació 

de la cartera de renda fixa segons el ràting de 
l’emissor és la següent (en milers d’euros):

Respecte a l’exposició al risc de crèdit per ope-
rativa amb clients, la inversió creditícia del Grup 
se situa en 1.899 milions d’euros, principalment 
en pòlisses de crèdit i préstecs, i en destaquen 
les operacions amb garantia hipotecària (801 
milions d’euros) i garantia pignorativa (501 mi-
lions d’euros).

Els principals elements en la gestió del risc de 
crèdit són les polítiques de concessió i facul-
tats, el monitoratge de l’evolució de l’exposició 
i l’establiment de comitès periòdics (Risc Irre-
gular i Comissió Delegada). Les concentracions 
en risc de crèdit es revisen amb periodicitat 
setmanal, amb un seguiment per tal que esti-
guin dins els paràmetres marcats pel supervi-
sor i establint nivells d’endeutament màxim en 
determinats col·lectius. La responsabilitat de la 
gestió i el control del risc de crèdit amb clients 
correspon al Departament de Risc de Crèdit.
 
Paral·lelament, es duu a terme un control 
dels nivells de morositat per producte per tal 
d’ajustar les polítiques de concessió i les facul-
tats. Les decisions de concessió es determinen 
en relació amb l’operació. El seguiment de 
l’evolució del risc es fa a partir de l’anàlisi de 
variables, qualitatives i quantitatives, adapta-
des als requeriments del supervisor. La ràtio de 
morositat del Grup és del 3,57 % i se situa per 
sota de la mitjana de les institucions financeres 
dels països veïns. Durant el 2014, el Grup ha 
mantingut una política de dotacions conser-
vadora, i la ràtio de cobertura s’ha incrementat 
del 58,38 % al 67,68 %. A més, durant l’any, s’ha 
procedit a la regularització de saldos antics i 
que es trobaven totalment dotats per un im-
port de 4,2 milions d’euros.

Cartera de renda �xa

Ràting Total

AAA 302.994 -                              302.994  
AA+ �ns a AA- 297.121 - 

- 
297.121  

A+ �ns a A- 117.222  117.222  
BBB+ �ns a BBB- 384.858 - 384.858  

Grau d’inversió 1.102.195 0  1.102.195  
BB+ �ns a BB- 13.727 2.613   16.339 
B+ 392   0  392
Grau especulatiu 14.119 2.613 16.731
Total 1.116.313 2.613 1.118.926  

Amb exposició al risc de
l’emissor i/o garant

Amb transferència del 
risc als clients
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Risc de liquiditat

El risc de liquiditat es defineix com el risc que el 
Grup no pugui fer front als seus compromisos 
de pagament en un moment determinat, ja si-
guin els ocasionats pel venciment de dipòsits, 
la disposició de línies de crèdit concedides o 
els requeriments de garanties en operacions 
amb col·lateral, entre d’altres. La major part 
del finançament prové dels dipòsits de clients, 
tot i que el mercat interbancari, principalment 
mitjançant operacions repo, és una font de 
finançament rellevant. En els darrers anys, 
l’augment de recursos propis, procedent d’una 
ampliació de capital i de la retenció de benefi-
cis, també ha estat una font de fons addicional.

Una de les mesures de gestió de la liquiditat 
a curt i mitjà termini és el venciment residual 
dels actius i passius del balanç del Grup. El De-
partament Middle Office controla la posició de 
liquiditat cada dia, i verifica que es mantingui 
per sobre del mínim de liquiditat establert pel 
COAP. Aquest mínim se situa en els 100 milions 
d’euros de cash en un dia i 100 milions d’euros 
addicionals entre cash i posicions altament lí-
quides en una setmana. Aquest control inclou 
el seguiment diari de les posicions finançables 
amb repo.

Mensualment es calcula la ràtio de liquiditat 
que estableix l’INAF, l’organisme supervisor del 
sistema financer andorrà. Aquesta ràtio com-
para els actius líquids i fàcilment mobilitzables 
amb els passius exigibles i es fixa en un mínim 
del 40 %. És a dir que s’exigeix que l’entitat dis-
posi, com a mínim, d’un 40 % de liquiditat o 
d’actius fàcilment convertibles en liquiditat, 
per fer front, amb disponibilitat immediata o 
en un curt període de temps, a la totalitat del 
finançament rebut. Durant l’any 2014, la ràtio 
de liquiditat mitjana del Grup ha estat del 65,58 %, 
situant-se en el 61,41 % a la fi de l’any.
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Des de l’inici de la crisi financera internacio-
nal, s’elabora amb periodicitat mensual un pla 
de contingència de la liquiditat del Grup, en 
què s’avalua quina és la liquiditat contingent 
en funció de diferents nivells de mobilització 
dels actius líquids i les fonts de finançament 
disponibles, considerant quin és el cost al qual 
es podria generar aquesta liquiditat. Així, es fa 
un rànquing dels actius mobilitzables i les fonts 
de liquiditat gestionables, en què es prioritza la 
utilització de fonts de liquiditat que tenen un 
impacte baix en el compte de resultats, pos-
tergant l’ús de fonts de liquiditat que tenen un 
impacte negatiu elevat en el compte de resul-
tats. També s’identifiquen les situacions poten-
cials de sortida de liquiditat, ja siguin derivades 
de l’activitat dels clients com de l’activitat en 
els mercats financers, i es classifiquen en dos 
grups, en funció del grau de probabilitat que 
succeeixin, com probables i improbables. Al 
final, es contrasta la liquiditat que es podria 
generar respecte a les sortides potencials i 
s’avalua que l’excedent sigui superior al nivell 
mínim de liquiditat aprovat.

Risc operacional

S’entén per risc operacional el risc de pèrdues 
derivades de la insuficiència o dels errors dels 
processos interns, l’actuació de les persones, 
els sistemes interns o els esdeveniments ex-
terns.

El Grup considera el risc operacional com una 
categoria de risc que requereix una gestió in-
tegral del risc, tal com es realitza amb altres 
categories de riscs bancaris, com ara el risc de 
crèdit o el risc de mercat. Així, el Grup té esta-
blert un procés continu de gestió del risc ope-
racional que es duu a terme en quatre etapes:

•  Identificació dels riscs operacionals als quals 
està exposada cada entitat del Grup i registre 
dels esdeveniments operatius que han oca-
sionat pèrdues o beneficis imprevistos.

•  Avaluació i mesura de l’impacte potencial i 
real dels riscs identificats, així com la probabi-
litat d’ocurrència futura.

•  Seguiment de l’evolució dels riscs identificats 
prèviament.

•  Control i mitigació dels riscs a través de 
l’establiment de plans d’acció de millora so-
bre els processos i controls relacionats.

L’Àrea de Control i Seguiment del Risc és res-
ponsable de la gestió d’aquest risc, i manté una 
base de dades d’incidències operacionals que 
analitza i en presenta les mesures correctives a 
la Direcció General.

El funcionament eficient del sistema de con-
trol intern genera un valor afegit al Grup en la 
mesura en què permet millorar-ne la gestió i, 
d’aquesta manera, garantir l’eficàcia dels pro-
cessos de negoci i facilitar l’acompliment de 
les normes legals vigents en cada país on el 
Grup té presència.

Risc reputacional

El Grup Andbank defineix el risc reputacional 
com el vinculat a la percepció que tenen del 
Banc els diferents grups d’interès amb els quals 
es relaciona en el desenvolupament de la seva 
activitat, i que pot tenir un impacte advers en 
els resultats o les expectatives de desenvolu-
pament dels negocis. Inclou, entre d’altres, 
aspectes jurídics, econòmics, financers, ètics, 
socials i ambientals.

En la gestió del risc reputacional participen 
diferents departaments del Grup, entre els 
quals destaquen: Compliment Normatiu, De-
partament Jurídic, Auditoria Interna, Qualitat i 
Middle Office.

Prevenció del blanqueig de capitals i fi-
nançament del terrorisme

Per al Banc, constitueix un objectiu estratègic 
disposar d’un sistema de prevenció, tant de 
blanqueig de capitals com del finançament del 
terrorisme, així com d’una política sòlida per a 
l’adopció de clients prenent el risc com a base.

El Banc disposa d’un model permanentment 

Risc de liquitat
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adaptat a les últimes regulacions locals i inter-
nacionals que s’articula a través de tres figures: 
el Departament de Compliance, els represen-
tants davant de la Unitat d’Intel·ligència Finan-
cera (UIF ) i el Comitè de Compliance.

Durant el 2013, el Departament de Complian-
ce ha pres les mesures necessàries per assolir 
la completa adaptació de les unitats a la Llei 
20/2013, del 10 d’octubre, sobre prevenció del 
blanqueig de capitals i finançament del terro-
risme.

Addicionalment, el Banc disposa de sistemes 
informatitzats per a la detecció d’operatives 
sospitoses, i contrasta la base de dades de 
clients, ordenants i beneficiaris amb llistes in-
ternacionals de persones susceptibles de blan-
queig de capitals o terrorisme.

Protecció de l’inversor

El compromís del Banc amb els seus clients 
té dos eixos fonamentals: la creació de valor a 
llarg termini i la màxima transparència informa-
tiva. A aquest efecte, el Banc disposa de proce-
diments adequats per garantir el compliment 
dels requisits que estableix 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.

Aquests procediments permeten al Departa-
ment de Compliance una gestió eficaç de pos-
sibles situacions de conflictes d’interès i trac-
tament de la política d’incentius, garanteixen 
condicions de millor execució i la salvaguarda 
d’actius, i permeten d’establir controls contra 
l’abús de mercat, etc.

Gestió del coneixement i formació

En aquesta matèria, una de les actuacions prio-
ritàries del Banc és l’adopció de les mesures ne-
cessàries, com ara accions formatives, perquè 
tots els empleats tinguin coneixement de les 
exigències derivades de la normativa vigent i 
dels procediments implantats pel Banc.

Incidències i reclamacions

El Banc disposa d’un model avançat de gestió 
d’incidències, a través del qual el Departament 
de Qualitat canalitza totes les disconformitats 
que el client transmet al Banc per mitjà dels 
diferents canals de relació. L’objectiu d’aquest 
departament és aconseguir una resolució àgil 
de les incidències.

Principis ètics i normes de conducta

El Banc incorpora l’ètica com a part de la seva 
cultura i dels valors corporatius. A aquest efec-
te, disposa d’un codi d’ètica corporatiu, comu-
nicat a tots els professionals i disponible a la 
intranet de l’entitat.

Gestió del capital

La gestió del capital no només es basa en la 
preservació d’una ràtio mínima de capital su-
ficient per suportar les activitats de negoci 
actuals i futures, i que compleixi amb els re-
queriments del supervisor, sinó també en el 
manteniment d’un nivell de capital que posi-

cioni Andbank en el grup d’entitats financeres 
amb uns alts nivells de solvència. L’elevada 
solvència del Grup transmet un alt nivell de 
confiança i de seguretat als clients, a les enti-
tats financeres amb les quals Andbank manté 
relacions i, en general, a tots els grups d’interès.

Al final de l’any, la ràtio de solvència del Grup 
se situa en el 16,51 %, un 65 % més del nivell 
mínim exigit pel supervisor, que és del 10 %, i 
superior a la ràtio comparable que és la mitjana 
de les institucions financeres europees. Així, els 
recursos propis ajustats assoleixen els 332,12 
milions d’euros i el Grup manté un excedent 
de recursos propis de 148,74 milions d’euros. 
Pel que fa a la ràtio de core equity, se situa en 
el 16,86 % i l’import de core capital net d’actius 
immaterials és de 346,04 milions d’euros.

En el marc dels requeriments de capital acor-
dats pel Comitè de Supervisió Bancària de Ba-
silea l’any 2010, l’1 de gener del 2013 es van 
començar a aplicar les noves normes de ca-
pital. L’1 de gener del 2014 es va requerir als 
bancs que mantinguessin un nivell de capital 
(core equity) com a mínim del 4,0 %, que l’1 

6. Gestió del risc

de gener del 2015 va augmentar fins un mínim 
del 4,5 %. Així mateix, l’1 de gener del 2014, la 
ràtio Tier I mínima va quedar fixada en el 5,5 %, 
per augmentar fins al 6,0 % a partir de l’1 de 
gener del 2015. Addicionalment, les entitats 
hauran de mantenir una provisió de conserva-
ció del capital d’un 2,5 % addicional i, en funció 
de les circumstàncies, una provisió anticíclica 
addicional de fins al 2,5 % del capital. Com a 
conseqüència de l’anterior, i a partir de l’1 de 
gener del 2019, la ràtio de capital total mínima 
no podrà ser inferior al 10,5 %. En aquest en-
torn regulador, més exigent pel que fa a reque-
riments mínims de capital, el Grup Andbank es 
troba en una posició de solvència rellevant.
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El grup Andbank és conscient que cal tenir pre-
sent en totes les seves decisions i actuacions 
empresarials els tres pilars de la sostenibilitat: el 
progrés econòmic, el progrés sociocultural i el 
progrés ambiental, amb el convenciment que la 
primera responsabilitat d’una empresa és crear 
riquesa d’una manera honesta i sostenible.

Com a entitat, cerquem ser socialment respon-
sables amb l’ètica i la cohesió necessàries. 

Aquest compromís, que comporta una relació 
molt directa i acurada amb totes les persones 
que formen part de l’empresa, requereix el 
consens entre totes les parts i la implementa-
ció de polítiques de comunicació innovadores 
que fomentin, en tots els àmbits de l’empresa, 
la interrelació i la participació en la presa de 
decisions, a fi de promoure la coresponsabilitat 
entre els diversos nivells de l’organització i la 
confiança en el teixit empresarial del país.

La nostra responsabilitat social corporativa 
obeeix a una profunda consciència de xarxa 
que no només porta a pensar en els processos, 
sinó també en les seves conseqüències. És un 
element clau de la nostra cultura corporativa 
que es basa en els principis de la nostra mis-
sió com a entitat, visió com a empresa, i valors 
corporatius que ens defineixen com una enti-
tat orientada a la creació de valor per als nos-
tres grups d’interès, i amb una gestió i un pro-
cediment basats en l’excel·lència dels serveis.

Els nostres clients són el centre de tota la nos-
tra activitat financera i la raó de ser del nostre 
negoci. Per aquest motiu, hem de vetllar pels 
seus interessos i satisfer les seves necessitats 
més imminents. Per tal de complir aquesta 
condició, els nostres gestors i especialistes cer-
quen contínuament els millors productes per 
oferir les millors solucions.

La presència de l’entitat a 11 països demostra 
la gran aposta del banc pel seu creixement 

internacional. La solvència i la innovació 
bancària són dos dels pilars en què es basa 
Andbank per assolir la gran tasca duta a terme 
per les entitats de cada país i esdevenir un 
referent com a millor grup financer de banca 
privada. En aquest sentit, Andbank ha rebut 
el premi de millor banc d’Andorra 2014 i el de 
millor banc de Banca Privada, que concedeix 
la prestigiosa revista financera The Banker, que 
ha reconegut la gran aposta del banc pel seu 
creixement internacional. És el primer cop que 
un banc del país rep les dues nominacions el 
mateix any.

El nostre grup cerca constantment les actua-
cions més idònies per als seus grups d’interès 
afectats d’una manera significativa pel negoci. 
Per aquest motiu, els hem de tenir en compte: 
clients, accionistes, col·laboradors, proveïdors i 
la societat en general de totes les jurisdiccions 
on Andbank té presència, intentant mantenir-hi 
una relació i una implicació estretes, per tal de 
conèixer-los millor i aconseguir formar part del 
seu desenvolupament d’una manera activa.

Per mantenir aquesta relació i implicació en-
vers la societat en general, i el país en particu-
lar, l’entitat cerca sempre les actuacions més 
idònies que aportin valor als seus integrants.

Andbank social i cultural

Un dels indicadors que permet mesurar el 
desenvolupament de qualsevol societat és el 
grau de benestar social. Un dels àmbits d’acció 
d’Andbank ha estat d’oferir el suport a altres 
entitats que tenen per missió oferir ajuda a 
persones amb pocs recursos. 

El Patronat de Dames de Meritxell és un d’ells. 
Aquesta associació de dones, creada l’any 
1972, gestiona actualment l’escola bressol Me-
ritxell i l’escola especialitzada Nostra Senyora 
de Meritxell.

En col·laboració amb el Patronat, es va organit-
zar una conferència sobre emocions positives i 
benestar, a càrrec del cèlebre catedràtic en psi-
cologia, i autor de diverses publicacions sobre 
aquest camp, Dr. Enrique García Fernández-
Abascal. El Dr. García va oferir una ponència 
sobre les emocions positives, la seva importàn-
cia, característiques i els avantatges envers els 
avatars i problemes que poden sorgir a la vida.

Així mateix, Andbank va fer un donatiu al Pa-
tronat de Dames de més de 100 obres de la 
seva col·lecció privada d’art, per tal de cele-
brar una venda benèfica, la recaptació de la 
qual es destina als projectes d’ajuda previstos 
per aquesta associació sense ànim de lucre.

Andbank aporta un suport incondicional a 
la cultura en considerar-la un dels eixos de 
cohesió de tota societat. La col·laboració 
anual amb l’Ambaixada francesa ha permès 
d’escoltar una de les cantants franceses de 
més renom, Patricia Kaas, que va oferir un re-
cital en homenatge a la cèlebre artista Edith 
Piaf, en commemoració del 50 aniversari de 
la seva mort. Igualment, com a resultat de la 
col·laboració amb l’Ambaixada espanyola, es 
va oferir un concert líric a càrrec dels joves in-
tèrprets del conservatori del Liceu de Barcelo-
na. La soprano Paula Sánchez i el tenor Roger 
Quintana, acompanyats del pianista Manuel 
José Ruiz Segarra, van oferir peces de les sar-
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Conferència del Dr. Enrique García Fernández-Abascal
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sueles Luisa Fernanda i la Taberna del Puerto, 
així com de l’òpera La Traviata i dels musicals 
El mago de Oz i West Side Story.

Un any més, i en la 37a edició de la Nit literària 
que el Cercle de les Arts i les Lletres organit-
za anualment, es va lliurar el Premi Manuel 
Cerqueda de novel·la curta. Aquest any, atesa 
la minsa participació i la poca qualitat de les 
obres, el premi va quedar desert.

Andbank amb la cultura gastronòmica

Un dels puntals de tota cultura és la gastrono-
mia, un àmbit en el que s’estudia la relació en-
tre la cultura autòctona i el menjar, coneixent 

tot el que té a veure amb la cuina, l’elaboració 
i composició dels plats i l’art de la degustació. 
Andbank ha donat suport a l’acadèmia de 
gastronomia d’Andorra, la missió de la qual és 
la investigació, la pràctica i la divulgació de la 
cuina autòctona, dels productes i de les ac-
tivitats gastronòmiques, procurant mantenir 
les tradicions populars i la seva difusió.

Per tal de presentar l’acadèmia a la societat 
del país veí, es va celebrar un acte a Barcelona 
en el que es van lliurar els primers premis de 
gastronomia d’Andorra i Pirineus. 

A l’acte van assistir, el Sr. Rafael Ansón, presi-
dent de la Real Academia de Gastronomía de 
España i membres de l’acadèmia catalana de 
gastronomia. Els premiats d’aquesta primera 
edició van ser Rafael Ansón per la Promoció 
i cultura gastronòmica, Ferrán Adrià per Art 
en la Gastronomia, Valentí Fusté per la Investi-
gació científica i Eric Ripert, del restaurant Le 
Bernardin de Nova York, com l’andorrà més 
Internacional.

L’associació amb la gastronomia ha portat 
Andbank a col·laborar amb el cicle de ma-
ridatges als Jardins del Park Hotel, on es va 
combinar una gran selecció dels millors vins 
i caves amb una excel·lent gastronomia, tot 
acompanyat d’una oferta artística singular. 

L’Art & Vi va proposar una oferta gastronòmica 
i enològica d’alt nivell en la que es van reunir 
diferents cases distribuïdores del país amb els 
seus millors productes.

La cultura gastronòmica no només consisteix 
en mantenir i difondre la cultura autòctona, 
sinó conèixer i compartir la d’altres països. En 
aquest sentit, Andbank va convidar, a la seva 
seu, el President de l’associació de talladors 
de pernil, Emilio García Ortigosa, acreditat per 
la Real Academia de Gastronomía de España 

com a un dels 10 millors talladors de pernil. 
Amb la seva “maestría” i el seu art, va captivar 
a tots els assistents amb una classe magistral 
sobre els diferents tipus de pernil ibèric, la 
seva criança i cura i com reconèixer els seus 
sabors. 

Andbank amb l’esport

La vinculació històrica d’Andbank amb 
l’esport és coneguda per tothom. El 2014 ha 
estat un any de gran intensitat per al Comi-
tè Olímpic Andorrà (COA). Els esportistes del 
COA van participar als Jocs Olímpics de la 
Joventut de Nanjing (Xina) 2014, celebrats a 
l’agost. Per primer cop, Andorra participava 
amb dos equips de bàsquet 3x3 i dos neda-
dors. A l’hivern van viatjar fins a Sochi, Rússia, 
per participar als XXII Jocs Olímpics. 

Un any més, Andbank ha patrocinat l’equip de 
freestyle de la Federació Andorrana d’Esquí. 
L’Andbank Freestyle Team, format per joves co-
rredors que estan obtenint excel·lents resultats 
en les competicions, està donant fruit en aque-
lles competicions en què participa.

Seguint amb l’esquí, es va celebrar la tradicio-
nal cursa anual del Memorial Manuel Cerqueda 
d’esquí de veterans, organitzada per l’Esquí Club 
d’Andorra. La 25a edició va tenir lloc a les pistes del 
sector d’Arinsal, a Vallnord, i hi van participar més 
de 50 esquiadors en la categoria d’eslàlom gegant.

Primers premiats per l’Acadèmia de Gastronomia d’Andorra 

i Pirineus

Presentació dels equips de freestyle i esquí de fons

Els premiats de la 37a edició de la Nit Literària d’Andorra
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El golf continua sent un dels patrocinis 
d’Andbank de referència. El 2014 es va cele-
brar la catorzena edició del Circuit Andbank 
de Golf, amb nou proves i una final a la que 
van participar els guanyadors del circuit. Un 
dels objectius d’aquest torneig ha estat sem-
pre accedir a camps espanyols de prestigi 
reconegut. En aquesta edició, les proves es 
van disputar en diversos camps del territori 
espanyol, entre ells el Reial Club de Golf El 
Prat (Barcelona), que donà el tret de sortida 
del torneig el 14 de març i, com a tancament 
del circuit, El Saler Club de Golf, València. Amb 
més de 1.000 participants, el circuit  Andbank 
ha estat un èxit d’assistència.

Continuant amb el golf, Andbank ha 
col·laborat, un any més, en el trofeu de golf de 
la Fundació Leo Messi. Amb la participació de 
més de 200 jugadors, la competició va tenir 
lloc al Club de Golf Vallromanes. La recaptació 
obtinguda es va lliurar íntegrament a la Fun-
dació, l’objectiu de la qual és aportar l’ajuda 
necessària a nens i adolescents en situació de 
risc en els àmbits d’educació i salut. 

Andbank i l’entorn empresarial

Andbank, juntament amb altres entitats finan-
ceres del país, també impulsa iniciatives en 
l’entorn empresarial i destaca la col·laboració 

en l’organització del Fòrum de l’Empresa Fa-
miliar. Amb el títol “I ara, què ve?”, la 13a edició 
del Fòrum de l’Empresa Familiar es va iniciar 
amb l’assistència de gran part del teixit em-
presarial familiar del país. El tema principal va 
tractar sobre els nous paradigmes en la gestió 
de les empreses i les oportunitats empresa-
rials al país. 

En aquesta jornada, l’EFA va convidar ponents 
de primer ordre, com el Sr. Luis Conde, fun-
dador de Seeliger y Conde, empresa especia-
litzada en processos de successió de grans 
corporacions; el Sr. Simon Dolan, professor 
d’ESADE, el Sr. Joaquín Serra, Senior Executi-
ve Vice President de Natura Bissé i el Sr. Luis 
Cantarell, Executive Vice President Nestlé SA, 
Europe, Middle East, North Africa.

Un dels ponents més sol·licitats ha estat el 
nostre expert en macroeconomia, Àlex Fusté. 
Durant el 2014, s’han celebrat els ja habituals 
esmorzars a la seu social de l’entitat, en què 
Fusté comenta i debat la situació econòmica 
i financera mundial. Per segon any, ha assistit 
com a convidat a la IAE Business School de 
Buenos Aires per impartir una conferència a 
la qual van assistir més de 70 persones. Així 
mateix, va viatjar a Panamà per participar al 
Latin investors Summit 2014. L’objectiu princi-
pal d’aquest esdeveniment és explorar els as-
pectes clau i les qüestions relacionades amb 

les millors pràctiques d’inversió. Igualment, 
ha realitzat diverses conferències a Barcelona 
i Madrid. En aquesta última ciutat va prendre 
part a la taula rodona –Claus de l’èxit de la 
nostra empresa familiar a Amèrica Llatina– or-
ganitzada per la Casa de América.

Per acabar, les col·laboracions interempre-
sarials formen part de les relacions socials i 
dels partenariats que les entitats cerquen per 
aportar valor afegit als seus grups d’interès. 

A Barcelona, en col·laboració amb l’empresa 
Oblyon, es va presentar una col·lecció de joies 
antigues amb el nom “Arqueojoya”. Aquestes 
joies estan elaborades amb peces antigues, 
del segles IV a. de C. fins al II d. de C., amb un 
acurat disseny i realitzades de manera total-
ment artesanal.

Andbank solidari

Creada l’any 2007, l’Associació Solidària de 
Col·laboradors d’Andbank (ASCA) ha com-
plementat, un any més, les seves accions 
solidàries amb les d’Andbank, i ha donat 
projecció i suport d’una manera altruista a 
les demandes d’ajuda solidària que arriben 
a l’entitat. Aquests projectes, tant en l’àmbit 
nacional com internacional, es coordinen des 
de la mateixa associació.

7. Informe de responsabilitat social corporativa

Àlex Fusté en la conferència organitzada per la Casa de 

América

Entrega del xec al Rotary Club d’Andorra

Entrega de premis del Circuit de Golf Andbank
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La col·laboració anual amb l’Hospital Sant 
Joan de Déu té per finalitat participar en el 
programa «Cuida’m», que té com objectiu 
ajudar els nens i les nenes, la vida dels quals 
depèn de la possibilitat d’accedir a un tracta-
ment medicoquirúrgic d’alta complexitat. 

A més d’aquest projecte, es duen a terme 
d’altres que ja s’han convertit en campanyes 
habituals, com ara: la col·laboració amb La Ga-
vernera, la recollida d’aliments i/o material per 
a famílies necessitades del país, la campanya 
de recollida de taps de plàstic per aconseguir 
cadires adaptades i la campanya de «Vi solida-
ri», en la que participen set cellers del Masroig 
(Priorat) juntament amb empreses del sector, 
i que destinen els fons recollits de la venda a 
l’Hospital Sant Joan de Déu. L’ASCA també ha 
participat en el 3r Raid Solidari Andorra–Ouzi-
na (Marroc) en què es transporten, fins a destí, 
materials tant escolars com higiènics. 

Durant el 2014 s’ha col·laborat amb 
l’Associació Andorrana de Cooperació Vete-
rinària a l’Àfrica de l’Est (Daktari), que aporta 
serveis veterinaris a les comunitats properes 
a les zones protegides del sud-oest Ugandès 
i del Parc Nacional dels Virunga a la República 
Democràtica del Congo. A banda del projecte 
estrictament veterinari i de formació en me-
dicina veterinària, Daktari aporta solucions 
complementàries a problemes com l’accés a 
l’aigua o la reducció dels conflictes entre les 
comunitats locals i els depredadors.

Dins de l’àmbit solidari, Andbank ofereix als 
membres del Rotary Club d’Andorra la tar-
geta VISA Rotary que permet, mitjançant les 
compres efectuades, retornar al club un per-
centatge de les operacions i la totalitat de la 
comissió de tinença anual d’aquesta targeta, 
per tal de subvencionar els projectes solidaris 
que realitza el club dins del país.

D’altres entitats no governamentals del país 
amb les que Andbank treballa en comú són 
AINA i Càritas. Amb la primera, la col·laboració 

en l’edició del cançoner fa possible concedir 
beques a infants que no disposen de possibi-
litats econòmiques familiars. A Càritas Ando-
rrana es fa una aportació anual per tal d’oferir 
tot el suport als projectes que duu a terme i 
promou aquesta entitat.

Andbank Internacional

Emmarcat dins del pla estratègic, l’expansió 
internacional és un dels objectius del grup 
Andbank. És per això que el compromís de 
l’entitat s’estén més enllà de les fronteres i 
intenta mantenir una estreta relació i implica-
ció envers el teixit empresarial i la societat en 
general de totes les jurisdiccions on Andbank 
és present.

El 2014 s’ha realitzat un cert nombre d’accions, 
entre les quals un cicle de reunions a diverses 
ciutats espanyoles, a fi i efecte de presentar 
les novetats fiscals previstes i les oportunitats 
de planificació patrimonial dins l’àmbit finan-
cer i empresarial. 

Andbank ha participat en diverses jornades i 
ponències divulgatives, com la quarta edició 
d’EAFI i Agents Financers, la XV jornada de 
Banca privada i els col·loquis que organitzen 
diverses entitats a l’Estat espanyol. El grup 
Andbank també va patrocinar la CEO-CF 
Meeting 2014 que organitza l’ajuntament de 
Barcelona. En aquestes reunions, la comunitat 
de CEO, constituïda per uns 200 directors exe-
cutius de 30 nacionalitats diferents, es reuneix 
per abordar els problemes més importants i 
comentar el temes més a l’alça del món em-

presarial.
En l’àmbit de la formació, Andbank Bahamas va 
participar en un programa de fi de carrera lide-
rat per Bahamas Press. Aquest projecte permet 
que els millors estudiants puguin optar a rea-
litzar les seves pràctiques finals en una entitat 
bancària. Els dos estudiants seleccionats han 
estat durant uns mesos treballant, en estreta 
col·laboració tant amb l’equip de banquers 
privats com amb les àrees de compliment nor-
matiu i risc, per adquirir la major experiència en 
tot tipus de gestions operatives i reunions amb 
clients. 

Andbank i la Formació

Malgrat la conjuntura econòmica encara poc 
favorable a nivell global, durant el 2014 And-
bank ha continuat creant ocupació i va incor-
porar 311 persones, a les quals se’ls ha facilitat 
les condicions per desenvolupar les seves ca-
pacitats i habilitats, amb la confiança que afa-
voriran la seva carrera professional al banc.

Formació i desenvolupament professional per 
a tots els treballadors. Andbank inverteix en la 
formació dels seus treballadors, per tal de pro-
moure el seu desenvolupament professional i 
afavorir la millora contínua i l’eficiència operati-
va del banc. L’any 2014, van rebre formació 438 
persones, el que representa un total de 5.569 
hores. La formació s’ha dut a terme, tant a ni-
vell presencial com online, a través del Campus 
Andbank. Les formacions que es van impartir 
van ser:

Ricard Tubau i Xavier Trias al CEO-CF Meeting

• Formació Específica de Negoci

• Formació Específica de Compliment normatiu

• Formació Financera
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Presidència

Òscar Ribas Reig
President Honorari

Manel Cerqueda Donadeu
President

Oriol Ribas Duró
Vicepresident

Consell d’Administració

Germán Castejón Fernández
Conseller en representació de Reig 
Finances, S.A.

Jordi Comas Planas
Conseller Delegat

Pere Grau Hoyos
Conseller en representació de CEDO, S.A.

Jaume Serra Serra
Conseller

Manel Ros Gener
Conseller

Xavier Santamaria Mas
Conseller

Josep Vicens Torradas
Conseller en representació d’IGESA

Josep Sansa Torres 
Secretari (no conseller)

Estructura Organitzativa

Josep M. Cabanes Dalmau
Chief Andorran Business
Officer

Josep X. Casanovas Arasa
Chief Risk Officer

Jordi Checa Gutés
Chief Resources Officer

Víctor Dorado González
Chief Legal Councel

Àlex Fusté Mozo
Chief Economist

Josep García Nebot
Chief Global Wealth Planning
Officer

Ángel Martínez Belmonte
Chief Information Technology
Officer

Sergi Pallerola Gené
Chief Private Banking and
Business Support Officer

Galo Juan Sastre Corchado
Chief Compliance Officer

8. Consell d’Administració i Organització

Direcció General

Ricard Tubau Roca
Director General

José Luis Muñoz Lasuén
Director General Adjunt
Serveis Corporatius

Santiago Mora Torres
Director General Adjunt
Inversions
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9. Localitzacions i Adreces 
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ANDORRA

Andorra Banc Agrícol Reig, S. A.
Llicència Bancària
C/Manuel Cerqueda i Escaler, 6
AD700 Escaldes-Engordany. Andorra
Tel. +376. 873. 333
comunicacio@andbank.com

Andorra Gestió Agrícol Reig, S. A.U., SGOIC
Gestora de Fons d’Andorra
C/Manuel Cerqueda i Escaler, 4
AD700 Escaldes-Engordany. Andorra
Tel. +376. 873. 333
comunicacio@andbank.com

BRASIL

Grup LLA 
Gestora de fons i de carteres
Av. Brigadeiro Faria Lima,
2179 - 8 andar Jd. Paulistano
CEP 01452-000
São Paulo - SP. Brasil
T. +55. 113. 095. 70. 70
contato@lla.com.br

Banco Andbank (Brasil), S.A.
Llicència Bancària
Av. Brigadeiro Faria Lima,
2179 - 8 andar Jd. Paulistano
CEP: 01452-000
São Paulo - SP. Brasil
T.  (011) 3529-0400
centraldeatendimento@bancobracce.com.br

ESPANYA

Andbank España, S.A.U.
Llicència bancària
Paseo de la Castellana, 55, 3º
28046 Madrid. España
T. + 34. 91. 206. 28. 50
info.spain@andbank.es

Andbank Wealth Management SGIIC S.A.U.
Gestora d’Institucions d’Inversió Col·lectiva
Paseo de la Castellana, 55, 3º
28046 Madrid. España
T. + 34. 91. 206. 28. 50
andbankwmes@andbank.es

Medipatrimonia Invest S. L.
Assessor Financer Independent
Passeig de la Bonanova, 47, 2n
08017 Barcelona. España
T. + 34. 93. 567. 88. 51
medpatrimonia@med.es

ESTATS UNITS

Andbanc Wealth Management, LLC
Holding
1221 Brickell Avenue, Suite 1550
Miami, FL 33131. USA
T. +1. 305. 702. 06. 00
info.miami@andbank.com

Andbanc Brokerage, LLC
Activitats d’intermediació financera
1221 Brickell Avenue, Suite 1550
Miami, FL 33131. USA
T. +1. 305. 702. 06. 00
info.miami@andbank.com

Andbanc Advisory, LLC
Gestió de carteres i assessorament financer
1221 Brickell Avenue, Suite 1550
Miami, FL 33131. USA
T. +1. 305. 702. 06. 00
info.miami@andbank.com

LES BAHAMES

Andbank (Bahamas) Limited
Llicència bancària
2nd floor, One Montague Place
East Bay Street
P.O. Box AP 59223, Slot 417
Nassau. The Bahamas
T. +1. 242. 394. 70. 90
info.bahamas@andbank.com

LUXEMBURG

Andbank Luxembourg, S. A.
Llicència bancària
7A Rue Robert Stümper
L-2557 Luxembourg
T. +35. 227. 497. 61
info.luxembourg@andbank.com

Andbank Asset Management
Luxembourg, S. A.
Gestora de fons i carteres
7A Rue Robert Stümper
L-2557 Luxembourg
T. +35. 227. 497. 61
info.luxembourg@andbank.com

MÈXIC

Columbus de Mexico, S.A. de CV
Assessor Independent en Inversions
Blvd. Adolfo López Mateos 2370, 1º
Colonia Altavista
01060 México D.F. , México
T. +52. 555. 377. 28. 10
columbus@columbus.com.mx

9. Localitzacions i adreces
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MÒNACO

Andbanc Monaco, SAM
Llicència bancària
1, Avenue des Citronniers - BP 97
MC 98002 Monte - Carlo
Principauté de Monaco
T. +377. 93. 253. 013
info@andbank-monaco.mc

PANAMÀ

Andbank (Panamá), S. A.
Llicència bancària internacional i
casa de valors
Torre Generali (piso 26)
Samuel Lewis Avenue, Street 54
East, Obarrio Area. Panamá
T. +507. 297. 58. 00
info.panama@andbank.com

SUÏSSA

And Private Wealth, S. A.
Gestora de Patrimonis
Place du Molard, 3
1204 Genève. Suisse
T. +41. 228. 183. 940
info.apw@andpw.com

URUGUAI

AND PB Financial Services, S.A.
Oficina de Representació d’Andorra Banc
Agricol Reig, S.A. i d’Andbank (Panamá), S.A.
Dr. Luis Bonavita 1266
WTC Torre IV - Of 1901
11300 Montevideo. Uruguay 
T. +598. 262. 868. 85 
info.uruguay@andbank.com 

Quest Capital Advisers Agente de Valores, S.A.
Agència de valors
WTC Free Zone
Dr. Luis Bonavita 1294 piso 11 of 1101
11300 Montevideo, Uruguay
T. +598. 262. 623. 33 
info@questadvisers.com 

Yuswer International, S.A.
Assessor en Inversions
Dr. Luis Bonavita 1266
WTC Torre IV - Of 1901
11300 Montevideo. Uruguay 
T. +598. 262. 868. 85 


