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1. Context
La missió d’Andorra Telecom d’apropar el món a les persones ha pres tot el
seu sentit durant la pandèmia del coronavirus. La robustesa de la xarxa de
telecomunicacions no tan sols ha permès garantir la interconnexió
humana en moments d’aïllament domiciliari o malaltia, sinó que ha
garantit el correcte funcionament de les institucions, les empreses i la
societat en general. El manteniment del teletreball com una alternativa
més segura en moments de repunt dels contagis s’ha vist afavorit per
unes infraestructures que ja el 2020 van demostrar estar sobradament
dimensionades per assumir màxims de consum per les videoconferències,
classes telemàtiques o consum audiovisual de lleure.
L’any que tanquem ha estat el de la recuperació econòmica del país, que
Andorra Telecom ha acompanyat amb un servei excel·lent fruit d’una
política d’inversions continuada en bene ci del client i la implicació dels
seus professionals. L’esforç realitzat des de tots els estaments de la
companyia es re ecteix en un increment dels índexs de satisfacció i un
enfortiment de la marca Andorra Telecom, donant també ple sentit a la
visió de l’empresa de «gaudir de la con ança incondicional dels nostres
clients».
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L’Estratègia d’Andorra Telecom ha integrat aquest 2021 els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Les
telecomunicacions tenen un paper essencial en la construcció d’un model
econòmic més verd i social en la direcció marcada per l’Agenda 2030 de les
Nacions Unides i el Govern. La companyia treballa diferents iniciatives amb
l’objectiu d’evolucionar cap a un canvi cultural que ens permeti alinear la
nostra activitat i objectius. El primer pas ha estat identi car aquells ODS
amb els que l’empresa se sent més vinculada tant per la seva activitat com
pel compromís amb la societat. De l’anàlisi interna n’han sortit cinc com a
prioritaris: ODS4. Igualtat de gènere; ODS5. Educació de qualitat; ODS8.
Treball digne i creixement econòmic; ODS9. Indústria, innovació i
infraestructura; ODS12. Producció i consum responsable
La memòria està segmentada pels nostres grups d’interès, és a dir, els
col·lectius de persones amb qui tenim relació i que tenen una major
importància per a la companyia.

2. Gestió de qualitat
L’aposta ferma d’Andorra Telecom per la millora contínua de la gestió, els
processos i activitats porta la companyia a assolir en els darrers anys
diferents certi cacions que s’han renovat durant el 2021 (de qualitat, medi
ambient, prevenció de riscos laborals i seguretat de la informació). Els
esforços per adaptar l’organització als estàndards d’excel·lència en la
gestió empresarial han estat reconeguts internacionalment aquest any.
Andorra Telecom ha obtingut el premi iberoamericà de qualitat en versió
argent lliurat per la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la
Calidad (Fundibeq) (link cap a https://www.fundibeq.org/premioiberoamericano). L’equip avaluador, format per onze experts de sis països
diferents, ha destacat les bones pràctiques en la gestió, l’alta implicació
amb el país i l’objectiu d’assolir la con ança, el compromís i la participació
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dels ciutadans. Ha remarcat igualment l’acció social de la companyia i els
resultats rellevants econòmics, socials, de personal i de client com a
resultat de les línies d’acció, l’estratègia i la implicació de l’equip humà.

Andorra Telecom és una empresa alineada amb la sostenibilitat i amb
l’ODS12, que persegueix fer més i millor amb menys. Durant el 2021 hem
de nit un full de ruta cap a un consum i producció responsable amb
l’objectiu de reduir l’impacte de la nostra activitat sobre l’entorn. Entre les
iniciatives que hem impulsat aquest exercici destaca la digitalització de la
gestió documental, treballant internament amb eines al núvol per
compartir txers. També ens hem involucrat en iniciatives externes
mantenint, per exemple, la col·laboració amb els joves en el Clean Up Day,
una jornada europea de recollida col·laborativa de deixalles.

Veure vídeo
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3. Grup d’interès. L’accionista
Andorra Telecom ha nalitzat el 2021 amb uns resultats que milloren
notablement el tancament del 2020 i les previsions pressupostàries de
l’exercici. L’evolució positiva de l’activitat durant el darrer semestre ha
permès esmorteir part de l’impacte de les restriccions a l’entrada de
turistes per la pandèmia de la covid-19 durant els primers quatre mesos de
l’any. L’increment de la facturació domèstica sumat a la reducció de la
despesa ha en lat el resultat d’explotació ns als 22,8 milions d’euros, un
25,7% més que l’any precedent i un 20,8% superior al pressupost.
Els ingressos de roaming han estat fortament marcats per la davallada de
l’activitat turística dels primers mesos de l’any i han enregistrat una
reducció acumulada de 0,9 milions d’euros respecte del 2020 (-4,4%), que
suposa una caiguda de 5,4 milions d’euros respecte del pressupost
(-22,2%).
En contrapartida, la facturació del negoci domèstic ha crescut un 4,1% (+2,3
milions d’euros) respecte de l’any anterior, gràcies a la bona evolució dels
ingressos dels segments x i mòbil i a la reducció gradual dels descomptes
excepcionals destinats a pal·liar els efectes econòmics i socials de la
pandèmia sobre les empreses i famílies en situació de vulnerabilitat.
Aquests descomptes s’han fet efectius ns al mes de juliol del 2021 i han
comportat aquest any una reducció dels ingressos de 0,4 milions d’euros
(-1,4 milions d’euros el 2020).
La bona evolució del negoci domèstic ha permès compensar la reducció
de la facturació del roaming traduint-se en un increment net d’ingressos
d’1,6 milions d’euros respecte al 2020 (+2,1%). Tot i això, la xifra total
assolida s’ha situat molt per sota de les previsions i ha suposat una
caiguda de 3,2 milions d’euros respecte del pressupost (-3,9%).
La companyia ha fet un esforç molt important de contenció de la despesa
per atenuar la davallada dels ingressos. Cal destacar la reducció dels
costos d’aprovisionament (-16,3%) fruit dels resultats positius de les
negociacions amb els principals proveïdors i que han permès sumar
estalvis per import d’1,6 milions d’euros respecte a l’any anterior. També
han estat importants els estalvis en els costos de reparacions i
manteniment (-4,9%), subministraments (-6,4%) i serveis professionals
independents (-2,1%), que conjuntament amb una reducció a l’epígraf
d’amortitzacions i deteriorament han contribuït en conjunt a la disminució
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de la despesa total d’explotació en un 5,1% (-3 milions d’euros) respecte al
2020. Aquesta reducció de les despeses d’explotació suposa un estalvi de
l’11,2% (-7,1 milions) sobre el pressupost i es deu principalment als esforços
plasmats en gairebé totes les partides: aprovisionaments (-16,1%),
reparacions i conservació (-14,2%), serveis professionals (-35,5%), publicitat i
relacions públiques (-25%), subministraments (-17%) i despeses de personal
(-5,5%), entre d’altres.
Com a conseqüència, el resultat d’explotació se situa en 22,8 milions
d’euros, que suposa una millora del 25,7% respecte al mateix període de
l’any precedent (+4,7 milions d’euros) i del 20,8% en relació amb les
previsions pressupostàries (+3,9 milions d’euros).
Al resultat d’explotació cal afegir un resultat nancer positiu de 2,4 milions
d’euros, que recull principalment una contribució positiva dels fons
d’inversió de +1,8 milions d’euros al tancar l’exercici. També s’hi inclou
l’impacte de les diferències de canvi latents a 31 de desembre per comptes
monetaris per import de 110 milers d’euros i el resultat provinent de les
inversions en deute públic i certi cats de dipòsit que ascendeixen a 427
milers d’euros.
Finalment, el resultat net de l’exercici del 2021 ascendeix a 23,1 milions
d’euros, un 35% superior al del 2020 i un 25,5% per sobre de les xifres
previstes al pressupost.

4. Grups d’interès. El Client
Andorra disposa d’una xarxa de telecomunicacions puntera a Europa amb
una banda ampla de referència tant en connexions xes com mòbils. Les
tes aconseguides al llarg de la història recent -pioners en el
desplegament de la bra òptica o en l’apagada del coure- no s’expliquen
sense la vocació pública i el compromís per oferir a la ciutadania i al teixit
empresarial un avantatge competitiu respecte als països veïns.
La innovació i la infraestructura en matèria de telecomunicacions tenen
un paper clau en la promoció de les noves tecnologies i per afavorir l’ús
e cient dels recursos. Són dos factors essencials per incentivar solucions
duradores per als desa aments econòmics i mediambientals, com ara
l’augment de l’e ciència energètica i de recursos. Andorra Telecom ha
estat en la primera línia de resposta a la covid-19. L’aposta per una xarxa
robusta, capdavantera en les tendències tecnològiques, que ens
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garanteixin la qualitat dels serveis que oferim i que han permès
acompanyar particulars i empreses durant la pandèmia en l’acceleració del
procés de digitalització. El compromís com a empresa pública d’oferir un
servei universal de bra d’alta capacitat i banda ampla mòbil en qualsevol
punt del país ha esdevingut essencial per a la competitivitat del nostre
teixit empresarial i de país. La solidesa i estabilitat de la infraestructura
interna està avalada per les sis sortides internacionals a Espanya i França
que permeten alta capacitat en el transport de dades, seguretat i
redundància davant qualsevol eventualitat.

5. Particulars
Les millores i evolucions de productes i serveis dels darrers anys tenen
continuïtat el 2021 amb l’oferiment de dades en roaming a la nova
telefonia de prepagament, que representa un salt qualitatiu en les
prestacions. També comporta un gran pas endavant la implantació del 5G
als principals nuclis urbans de les parròquies, incloent-hi el Pas de la Casa.
La cinquena generació de telefonia mòbil ofereix una excel·lent resposta a
diferents necessitats de les empreses i de la ciutadania. Entre els
avantatges hi ha: més velocitat, major ample de banda, baixa latència, més
dispositius connectats o l’impuls de noves tecnologies i de nous negocis.
Per posar un exemple, el 5G permet passar d’una latència de 20
mil·lisegons a una de menys de 5 mil·lisegons, amb velocitats superiors a 1
Gbps.
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Durant el 2021 hem iniciat el desplegament del 5G a tot el país, un projecte
que evolucionarà al llarg dels propers anys i que, un cop nalitzat,
permetrà la connexió a la xarxa del 80% dels dispositius del país i dels
turistes.
El projecte del 5G s’ha compatibilitzat amb l’ampliació de la capacitat i el
nombre d’ubicacions de la xarxa 4G, en la qual també hem activat el servei
de veu conegut com VoLTE, que millora la qualitat del de les trucades,
augmenta la velocitat de connexió i redueix el consum de bateria.
L’ús intensiu de l’accés a internet ens ha portat a oferir els servei d’1 Gbps
a residencial i la consolidació de la solució de Wi Total, que garanteix la
cobertura sense l en domicilis o establiments, unes solucions molt
apreciades ja que cada cop s’atorga més valor a la connectivitat.
Les necessitats d’internet a la llar estan creixent de forma exponencial.
Durant el mes de desembre s’ha assolit la xifra rècord de consum
d’internet, arribant a 300 GB mensuals de mitjana per llar. Es tracta d’una
xifra que supera les assolides durant els mesos de con nament a causa de
la pandèmia, que es van situar en 257 GB.
L’augment de la velocitat de les línies amb 700 Mbps i 1 Gbps permet
navegar amb més rapidesa, amb un augment del consum de continguts
online i una qualitat superior.
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També el 2021 ha estat l’any de la consolidació del servei Wi Total, que
garanteix una qualitat òptima a tota la llar i una gestió integral d’extrem a
extrem. Aquest any s’ha doblat el nombre de llars que en gaudeixen,
arribant-se a superar la xifra de 525 clients/clientes.
Disposar de la tecnologia del Sistema de Càrrega en Línia (OCS en les
seves sigles angleses) ens ha
permès oferir roaming de dades pel
postpagament. També hem evolucionat els serveis de les eSIM, la targeta
virtual, i hem renovat la plataforma del nostre facturador internacional
WeDo.
El creixement del nombre de línies s’ha mantingut aquest exercici, una
tendència alcista que es va iniciar durant la pandèmia. La xifra de clients/
clientes de la telefonia mòbil s’ha en lat per sobre dels 90.000, amb
75.000 contractes i 19.000 prepagaments.

Veure vídeo

La reformulació del catàleg de telefonia mòbil, que es va llançar a nal del
2020 i que gairebé va doblar l’oferta de dades, ha tingut molta acceptació.
La tarifa M és la que ha generat més interès amb una quarta part del
nombre de contractes. També en mòbil s’han batut rècords de consum de
dades, amb un increment del 50% respecte al 2020 i assolint-se una
mitjana mensual de 2 GB per línia.
Les millores també s’han fet extensives al servei de televisió, Movistar+. El
nou acord amb la plataforma de continguts espanyola ens ha permès
incorporar durant 12 mesos i sense cap cost afegit el paquet CINE al
paquet Selección, sumant-hi els millors continguts de Movistar.
A més a més, també hem afegit als continguts de Movistar+ tots els
esports de la plataforma DAZN, fet que comporta un augment del catàleg
d’esports. La resposta ha estat immediata, incorporant en un mes 700
clients a aquest paquet.
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Veure vídeo

6. Empreses
Les necessitats tecnològiques de les empreses del país evolucionen dia a
dia i la companyia treballa amb la voluntat d’acompanyar-les, oferint
productes i serveis personalitzats que donin resposta als nous
requeriments. El nostre propòsit és poder oferir solucions ad hoc per a
cada empresa.
La connectivitat i la seguretat centren avui moltes de les necessitats del
teixit productiu. Per aquest motiu han estat dos dels àmbits en els que
hem esmerçat més esforços. Poder desenvolupar xarxes privades sobre
internet amb el nou servei SDWAN, millorar la seguretat amb els tallafocs
o poder gaudir d’un accés de 10 Gbps amb internet d’alta capacitat han
estat alguns dels principals projectes per a empreses que hem engegat. I
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és que els serveis professionals permeten gaudir de con guracions
personalitzades sota demanda, amb uns alts estàndards de qualitat per
adaptar-se a les necessitats de cada empresa.
L’evolució de les infraestructures, en un context de major exigència en
l’accés a internet, és vital. Aquest 2021 hem pogut oferir el 10GPON -10
Gbps- als clients/es amb gran necessitat d’ample de banda. Per protegir
les connexions internacionals del servei d’internet s’ha renovat la solució
antiatac de denegació de servei distribuït (DDoS) d’Arbor, que permet una
resposta coordinada amb els nostres proveïdors d’accés davant aquest
tipus d’atacs volumètrics que tenen un gran impacte sobre el negoci.
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Els serveis de dades a les empreses es complementen amb millores en les
Xarxes Intranet Empreses, SDWAN, FW físics. La renovació de la plataforma
d’emmagatzematge que incorpora la tecnologia S3 ens permetrà millorar
els serveis interns i projectar possibles serveis a empreses amb vista a
l’evolució del nostre servei de Cloud a Andorra.
Amb l’objectiu de facilitar l’accés al Data Center al segment de les
microempreses i les PIME, hem creat el servei Rack Multiclient, que ofereix
a les empreses allotjar un únic o diversos servidors físics en unes
condicions òptimes, amb la màxima seguretat i sense haver de suportar el
cost d’uns espais sobredimensionats a les seves necessitats.

La centraleta virtual és la solució per excel·lència per a les comunicacions
d’aquest segment. L’empresari/ària que la contracta disposa de les línies,
les funcionalitats, els abonaments de minuts i els terminals per gestionar
les comunicacions de manera e cient. El context de pandèmia i la
necessitat dels negocis per descentralitzar serveis i activitats ha
evidenciat les possibilitats i prestacions que ofereix.
Al llarg de l’any s’ha treballat en un projecte d’evolució de la telefonia
d’empreses per oferir solucions de teletreball, de treball col·laboratiu i de
mobilitat, entre altres. El projecte s’ha concretat a nal d’any amb una
nova solució anomenada Centraleta Cloud. Es tracta d’una eina de
comunicació al núvol dissenyada especialment per donar resposta a les
necessitats d’autònoms i empreses, en la qual tots els serveis són
accessibles des de qualsevol lloc del món i des de qualsevol dispositiu
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(mòbil, ordinador i telèfon x). Aquest producte s’està comercialitzant des
del gener del 2022.

Després d’anys d’experiència assegurant el funcionament correcte de les
xarxes nacionals de comunicació, una de les fortaleses d’Andorra Telecom
és justament l’alt coneixement del desenvolupament d’aquestes xarxes.
Avui oferim la solució Wi Professional, un servei òptim tant per a petites
com per a grans empreses. I és que disposar d’una connexió sense l a
internet de qualitat s’ha convertit en pocs anys en un imperatiu per a tota
classe d’establiments. L’accés wi és un actiu imprescindible en el sector
hoteler, la restauració, l’oci o els serveis, entre altres, i alhora un dels més
valorats per la clientela.
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La major part de comerços, locals o establiments que concentren una
gran a uència de públic busquen un accés a internet wi amb una qualitat
de servei i experiència de navegació excel·lent. I aquí una solució d’alt nivell
representa un valor competitiu diferencial.
També cada cop són més les empreses que aposten per solucions
professionals que garanteixin la qualitat de la connectivitat en tots els
espais. Aquest interès s’evidencia amb l’acceptació de la solució Wi
Professional. El nombre d’empreses que trien aquest servei, que permet
una personalització a mida per a cada client, augmenta any rere any. La
solució es personalitza en funció del segment de clientela, local o
establiment.

7. Canals digitals
La digitalització forma part dels objectius que compartim amb
l’administració general i altres entitats públiques i privades. La millora de la
relació amb el client és essencial i aquesta millora passa forçosament per
oferir les gestions online en la contractació de productes i serveis, així
com facilitar canals de comunicació i informació més segmentats que
responguin als interessos de cada persona o empresa.
Durant el 2021 el nostre portal ha esdevingut un important canal de
vendes augmentant les transaccions realitzades en un 44%. Igualment la
nostra aplicació ha viscut un increment de descàrregues i usuaris actius,
amb creixements de l’11% i el 20%, respectivament. La penetració de l’app
s’ha traduït en un increment de les vendes per aquest canal en el 42%.
Cal destacar que el mòbil continua sent el dispositiu més utilitzat per
entrar al nostre portal web.
Andorra Telecom no renuncia, però, als canals tradicionals de comunicació
i interacció, que ens donen l’oportunitat d’oferir una atenció
personalitzada que ha estat sempre molt ben valorada.
Així, el Centre d’Atenció Telefònica (CAT), a través del número 115, es manté
com el principal canal de contacte. Al llarg del 2021 s’atenen un total de
163.098 trucades, que representen una disminució del 10% respecte al
2020, un descens motivat per la recuperació de la tendència precovid i la
implantació de noves operatives per a canals digitals. La majoria de les
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trucades s’atenen en menys de vint segons (84,44%) i el temps mitjà de la
interacció és de 2 minuts i 42 segons.
El CAT també s’encarrega de les campanyes de trucades sortints, que
aquest 2021 s’han elevat a 16.200. La majoria són per informar de diferents
aspectes com poden ser nous productes, informació de facturació,
resolució d’incidències o enquestes.
Aquest 2021 s’ha establert una nova mesura de resolució de la incidència
en primera trucada. De les avaries que entren a través del 115, el 30% les
resolem al mateix moment que es formulen. Els controls de qualitat, que
es posen en marxa el 2007, es tanquen el 2021 amb una nota del 85,01%,
mantenint-nos en una excel·lent atenció telefònica segons l’estàndard de
qualitat utilitzat.
L’any 2021 hem continuat adaptant les variables de qualitat a la mesura de
l’experiència del client i ha fet que els/les gestors/es consolidin aquestes
noves variables. Tal com estava previst, s’ha implantat una nova plataforma
tecnològica de gestió de l’atenció telefònica i es preveu que durant el
2022 es proporcionin noves funcionalitats d’atenció i automatització
d’algunes campanyes telefòniques.
Un altre dels canals d’atenció és la botiga d’Andorra Telecom, un espai que
ha atès aquest 2021 47.595 persones. Aquest resultat suposa una davallada
del 26% si el comparem amb el de l’any 2019. La tendència a la baixa
s’explica principalment per l’ús cada cop més extens d’altres canals
d’atenció per fer gestions com són el servei d’atenció telefònica o l’espai
client de l’app i la web d’Andorra Telecom.
Les gestions a la botiga acostumen a correspondre a persones que es
traslladen a viure a Andorra o bé clients/es que necessiten un
assessorament més personalitzat. El nostre equip comercial presencial els
aporta els seus coneixements tecnològics així com l’experiència a l’hora de
recomanar-los els serveis que més s’adapten a les seves necessitats. La
mitjana del temps d’entrevista és d’onze minuts i el temps d’espera per ser
atès, d’uns tres minuts.
La botiga del Pas de la Casa, ubicada a la zona de tràmits del Comú, també
ha vist un decreixement de les visites respecte al 2019 (-21%) i un lleuger
creixement versus l’any passat (+13%) pels mateixos motius ja esmentats.
Tot i això, s’han atès 748 usuaris/àries durant tot el 2021.
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8. Experiència de client
L’any 2016 es va crear l’àrea d’Experiència de client d’acord amb la línia
estratègica de l’empresa LE1. S’hi recull la veu del client a través
d’enquestes de satisfacció, focus, grups, suggeriments dels clients, l’anàlisi
de les reclamacions i escoltes de trucades. Ens permet obtenir l’opinió en
els diferents punts de contacte amb Andorra Telecom a de detectar
punts de dolor i efectuar accions per augmentar el grau de satisfacció.
Al llarg de l’any es realitza l’enquesta d’Índex Experiència de Client (IEC) via
trucada als clients de manera aleatòria, en la qual es pregunta la valoració
d’Andorra Telecom en una escala del 0 al 10.
El resultat d’aquest 2021 ha estat molt positiu. El 51% dels clients
enquestats manifesten que estan satisfets i que tenen un bon servei. El
resultat és satisfactori respecte al dels anys anteriors, amb un augment de
28,5 punts en comparació amb l’any 2017.
Des d’Experiència de client s’han realitzat controls de qualitat de les
trucades rebudes al 115 i al departament tècnic. L’objectiu és
homogeneïtzar el tracte en tots els departaments que tenen contacte
amb el client per tal de ser més propers, recolzant-nos en una marca més
social, compromesa i determinada en un to de veu més planer i directe.
Aquest 2021 Andorra Telecom passa de centrar-se en el client a fer èmfasi
en els grups d’interès.
En línia amb l’estratègia de l’empresa, se n’han identi cat cinc: accionista,
client, societat, client intern i proveïdors.
L’objectiu és dissenyar l’experiència dels grups d’interès al llarg de la
relació amb Andorra Telecom, mesurar els punts de contacte, detectar
punts de dolor i trobar accions per tal de millorar l’experiència de cada
grup d’interès. Per dur a terme aquest treball s’ha creat un model de
relació per a cada grup que consta de quatre fases: identi cació,
experiència, acció i balanç.

9. Grups d’interès. La societat
Andorra Telecom concep la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) com
una oportunitat per produir un bé per al conjunt de la ciutadania amb
accions directament relacionades amb la nostra activitat. Hi treballem
transversalment des dels diferents àmbits de gestió de l’empresa i
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s’articula a través de dos grans eixos: la tecnologia i les persones. Ens
de nim com una empresa que es regeix sobre una base ètica, fent bones
pràctiques empresarials i amb responsabilitat amb el conjunt de la
societat. La política de patrocinis i aliances ens posiciona com a palanca de
la digitalització i motor econòmic del país, amb una estratègia basada en
la col·laboració en activitats que tenen un impacte directe en la creació de
riquesa i de posicionament com a partner tecnològic d’empreses i
institucions.
El compromís d’Andorra Telecom amb la competitivitat i la innovació té el
seu re ex en la
contribució al Programa de Transformació Digital
d’Andorra (PdTDA). La companyia no tan sols és un actor principal en el
projecte impulsat des d’Andorra Telecom, sinó que hi aporta nançament a
través d’un crèdit extraordinari plurianual de 4,5 milions d’euros. El pla, de
dos anys i mig de durada, transformarà el model de relació de
l’administració amb la ciutadania i les empreses, afavorirà la digitalització
del sector privat i permetrà posicionar internacionalment el país en aquest
àmbit. Altres objectius que s’ha marcat són la millora de la competitivitat
del teixit productiu i l’atracció de noves inversions.

10. L’educació dels joves és una prioritat de l’RSC
de l’operadora.
La companyia ha assumit històricament la connectivitat de tots els
centres educatius del país a través de la Xarxa Educativa Nacional
d’Andorra (XENA), que permet l’accés a internet de més de 3.500
dispositius sense l i 2.500 ordinadors de sobretaula diàriament.
Aquest compromís comporta també la implementació de millores
contínues, com ha estat el projecte de renovació de la xarxa wi a les
escoles encetat aquest 2021 i que nalitzarà al 2022, que la companyia ha
gestionat i nançat i que comporta la renovació íntegra i la modernització
de la totalitat de la infraestructura de la xarxa sense l dels 33 centres
públics del Principat. Aquesta millora permetrà donar una resposta e caç a
les exigències i a la constant evolució de les necessitats tecnològiques del
les escoles.
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En paral·lel, també es treballa també amb en els continguts. La
col·laboració amb el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior ens ha
dut a participar des del 2013 en diferents projectes destinats a potenciar
tant l’ús de les tecnologies de la informació en el conjunt de l’estructura
educativa com en la sensibilització en el bon ús d’internet. Un altre dels
objectius és incentivar l’interès dels nostres joves, especialment de les
noies, per l’apassionant aventura de la descoberta i la curiositat que
demanen les vocacions per la ciència i la tecnologia. Volem acompanyarlos i ser inspiradors en aquest camí i com a eina hem triat l’organització de
competicions de robòtica amb un vincle internacional com són la Micro
First LEGO League (MFLL) i la World Robot Olympiad.

Aquest any hem celebrat la setena edició de la MFLL Andorra Telecom, que
tot i les di cultats per la pandèmia s’ha desenvolupat en format mixt,
presencial i online. En aquesta edició un total de vuit equips han abordat el
repte d’ajudar la comunitat a mantenir-se sana, jugant. Els participants han
dissenyat una cursa d’obstacles en què les persones s’han d’animar a
practicar esport i a jugar. La competició inclou tres categories: el joc del
robot en què l’equip ha de dissenyar-ne un amb peces de LEGO per assolir
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el reptes al tauler de joc; el projecte cientí c que aporti solucions
innovadores a la problemàtica plantejada i, nalment, el projecte de valors,
en què els equips han de demostrar que han treballat seguint atributs de
la competició com són la companyonia, el respecte, la celebració, la
descoberta, etc.
L’equip guanyador en la categoria de robòtica en aquesta edició ha estat
BMO Creators, del Col·legi Sant Ermengol. El millor projecte cientí c ha
estat de l’equip Movers, també del Sant Ermengol, mentre que
l’Opportunity & Company, de l’Escola Andorrana d’Encamp, ha estat el
vencedor en la categoria de valors.
Una altra de les competicions que impulsem és la nal andorrana de la
World Robot Olympiad (WRO). Vuit equips han disputat aquesta setena
edició que ha tingut com a temàtica global l’ús sostenible dels recursos
energètics aplicats a diferents àmbits com la llar o l’automoció. La prova
andorrana s’estructura en quatre categories, WeDo (entre 6 i 10 anys);
Start (entre 7 i 12 anys); Elementary (entre 10 i 15 anys), i Júnior (entre 16 i 18
anys).
Els equips guanyadors han estat AV Frankies de la Seu d’Urgell (categoria
WeDo), Com Tu (Elementary), AVJIP (Star) i 4M (Júnior). En aquesta setena
edició la participació femenina ha arribat al 40%.
El bon ús d’internet és un altre dels àmbits que treballem des de la nostra
RSC. La col·laboració amb el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior
també abraça la lluita contra l’assetjament escolar. L’aplicació B-Resol és
una eina que s’ha posat a l’abast dels centres educatius i que permet als
nens i adolescents informar en temps real dels casos d’assetjament o
qualsevol problemàtica que s’estigui patint tant dins de l’escola com a fora.
Les noti cacions, que tant poden ser de les mateixes víctimes com de
testimonis, tenen caràcter anònim, es poden efectuar en qualsevol
moment del dia i es pot triar quin interlocutor alertar.
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Un nou centre s’ha sumat aquest 2021 a l’ecosistema B-Resol. Es tracta de
l’Escola Andorrana de Santa Coloma, amb la implicació de 420 alumnes i 75
persones entre docents i altres treballadors. S’uneixen així als centres de
segona ensenyança d’Encamp i Ordino de l’Escola Andorrana i als col·legis
Sant Ermengol, Anna Maria Janer i Sagrada Família.
El sector de les telecomunicacions és un dels que pateixen un biaix de
gènere especialment signi catiu. Els recents informes de la UNESCO
indiquen que en les disciplines de ciències, tecnologia o enginyeria,
englobades sota les anomenades carreres STEM, només el 35% de les
matriculacions són de dones. Aquest percentatge es rebaixa ns a un
alarmant 15% en el cas de les enginyeries. Andorra Telecom s’ha marcat
com a objectiu treballar per incentivar les joves estudiants perquè escullin
una carrera en el camp de les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació (TIC) i fomentar la incorporació en empreses del sector. En
aquest sentit, hem participat un any més en la iniciativa dels estats
membres de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) per
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empoderar les joves estudiants i donar a conèixer les grans possibilitats
que ofereixen les carreres de telecomunicacions.

Veure vídeo

11. Patrocinis
Els patrocinis són per a Andorra Telecom una gran oportunitat per
compartir amb els principals actors econòmics i socials del país projectes
que posicionin Andorra en àmbits com la cultura, l’esport i el món
empresarial.

Veure vídeo

L’ús de la tecnologia en l’art ha adquirit en els darrers anys un
protagonisme extraordinari. Un clar exponent és el Museu Carmen
Thyssen Andorra, on les pantalles interactives aportades per la companyia
permeten al visitant complementar l’obra exposada amb informació sobre
el context, obres d’art coetànies, els corrents o les in uències de l’autor.
Andorra Telecom manté el compromís amb el Museu Carmen Thyssen
Andorra, amb el qual col·laborem per enriquir a través de la tecnologia
l’experiència dels visitants. La pinacoteca ha acollit aquest any la cinquena
mostra, que sota el títol genèric de Talents amb denominació d’origen. De
Rigalt a Puigdengolas agrupa una selecció de pintures de la Col·lecció d’Art
de Crèdit Andorrà, creada el 1987, acompanyada d’obres de la Col·lecció
Carmen Thyssen. L’exposició recorre l’obra d’artistes catalans de la del
segle XIX i principi del segle XX, pintors que van coincidir en la seva
formació o que van crear escola pròpia.
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Un altre dels àmbits en què enfoquem els nostres patrocinis és
l’empresarial. Andorra Telecom ha reiterat el suport a la V Jornada de la
innovació i les noves tecnologies, INNTEC 2021, que es va celebrar en un
format semipresencial i que va tractar la temàtica Comerç phygital: els
camins de l’omnipresència.
També hem patrocinat un dels esdeveniments empresarials més
importants que s’han celebrat mai al nostre país: la XIII Trobada
Empresarial Iberoamericana. Aquestes jornades, avantsala de la Cimera de
Caps d’Estat i de Govern, han tingut lloc els dies 19 i 20 d’abril al Centre de
Congressos d’Andorra la Vella. I tot i que la covid ha obligat a reformularla, anant cap a un format mixt presencial i digital, ha comptat amb més
participació que mai. Un total de 4.000 persones han treballat en les
diferents sessions temàtiques al voltant de qüestions com la innovació, la
digitalització, el canvi climàtic, la col·laboració publicoprivada, l’impuls a
l’arbitratge i la mediació o la igualtat de gènere.
Andorra Telecom també ha tingut un paper destacat en l’organització de la
XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, celebrada el 20 i
el 21 d’abril a Soldeu, garantint la connectivitat, que en aquesta edició ha
tingut un paper més fonamental que mai abans.
Sota el lema Innovació per al Desenvolupament Sostenible. Objectiu 2030
– Iberoamèrica davant el repte del coronavirus, ha reunit presencialment a
Andorra el rei i el president del Govern d’Espanya, Felip VI i Pedro Sánchez;
el president i primer ministre de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa i
António Costa; el president de Guatemala, Alejandro Giammattei; el
president de la República Dominicana, Luis Abinader, i la secretària general
iberoamericana, Rebeca Grynspan. Així doncs, s’ha combinat la presència
dels Caps d’Estat i de Govern de la Troica –Andorra, Guatemala i República
Dominicana– amb els països de veïnatge –Espanya i Portugal– i amb
assistència telemàtica dels altres països de la Conferència Iberoamericana.
L’àmbit de l’esport aglutina la resta de patrocinis rellevants de la
companyia. Acompanyem iniciatives que posicionen el nostre país dins del
món de l’esport amb l’objectiu de que la marca Andorra sigui un atractiu
més per a turistes i visitants àvids d’emocions i experiències úniques.
La projecció exterior i la capacitat vertebradora del MoraBanc Andorra són
dos dels factors que han dut Andorra Telecom a apostar de manera
continuada pel bàsquet. El club, que juga en la categoria més alta del
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bàsquet espanyol i en competicions europees de clubs, ha tingut la
temporada 20/21 com una de les més complicades de la seva història a
causa de l’impacte de la covid-19 tant sobre els jugadors i l’equip tècnic
com per les restriccions en l’aforament del Polisportiu d’Andorra. Tot i els
entrebancs, els homes dirigits per Ibon Navarro tanquen l’exercici amb una
meritòria novena plaça. A l’Eurocup, el MoraBanc es va classi car per al Top
16 però no va aconseguir fer-se una plaça als quarts de nal.
Els patrocinis esportius també s’orienten a proves que tenen gran
capacitat per atreure participants com és el cas de l’Spartan Race
d’Encamp o el Tim Andorra.

12. Grups d’interès. El client intern.
La cultura de la con ança és un pilar fonamental i forma part de
l’Estratègia d’Andorra Telecom. Els empleats estan al centre de l’activitat
amb un alt nivell de compromís per assolir els resultats de la companyia.
Mesurem la con ança interna des del 2017 amb una enquesta sobre les
relacions dins de de l’empresa, és a dir, amb el superior, amb els companys
i amb la feina que realitza. Per què creiem que el que passa a dins es
re exa a fora. El nivell de con ança d’aquest 2021 és de 81 sobre 100, un
resultat avalat per l’empresa Great Place to Work, que gestiona la
metodologia que fem servir per mesurar i tenir un Benchmark respecte a
empreses del nostre sector o de la mateixa dimensió quant a nombre
d’empleats/des. Durant aquest 2021 hem sigut reconeguts com un gran
lloc per treballar dins del rànquing d’Espanya Best Workplaces de
l’empresa Great Place To Work amb la 25a posició. La cultura d’Andorra
Telecom es viu en el dia a dia i es treballa a través dels comitès de cultura,
formats per empleats de tots els nivells que lideren iniciatives que fan
millorar l’experiència d’empleat, com són el comitè de lideratge i con ança,
el comitè de valors i el comitè de Soc magenta, que fomenta l’orgull de
pertinença. Tots tres comitès han contribuït a mantenir i adaptar la cultura
a la situació provocada per la covid-19. Per potenciar el compromís dels
empleats trimestralment fem la mesura de l’e-NPS (la valoració sobre si
recomanarien treballar a Andorra Telecom), amb una puntuació el 2021 de
+41. L’e-NPS és una eina que ens permet mesurar, des de l’any 2017 el nivell
de compromís dels empleats a través d’enquestes online. La puntuació
assolida al 2021 (+41) és molt satisfactòria d’acord amb els benchmarks
amb altres empreses.
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Els comitès de cultura són una part essencial en l’establiment i
comunicació dels valors essencials i els comportaments associats que
marquen l’ADN de l’empresa. La creació d’equips de treball formats per
treballadors de tots els nivells permet un treball transversal destinat a
articular iniciatives de millora de l’experiència del client intern o empleat
que, en darrer terme, redunden en una millora de la productivitat. Es tracta
dels comitè de lideratge i con ança, el comitè de valors i el comitè Soc
magenta que fomenta l’orgull de pertinença. Al llarg d’aquest últims 5 anys
hem pogut comprovat la importància de tenir al clients al centre i amb un
equip de persones motivat i entregat, per això estem convençuts de l’alta
correlació entre els resultats de negoci, la satisfacció del client i el nivell de
con ança del empleats. Una fórmula clau per nosaltres, la nostra cultura i
els nostres clients.
El programa de transformació digital intern, impulsat el 2019, té la seva
continuïtat durant el 2021 amb tot d’un seguit de projectes interns i
externs que abracen àmbits com ara la relació amb el client a través dels
canals digitals o la gestió interna.
Aquest any hem iniciat la transformació dels nostres sistemes de suport al
negoci i a l’operació (BSS/OSS) amb NetCracker amb una solució al núvol
que ens ajudarà a millorar en tots els àmbits de relació amb el client i de
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gestió interna de productes, serveis, xarxes i actius. Aquest projecte, pal de
paller del nostre negoci i la punta de llança de l’evolució del negocim
culminarà el 2022
La digitalització és vital per Andorra i especialment per Andorra Telecom,
una empresa que pel seu lideratge en el sector tecnològic ha d’actuar com
a palanca de canvi. Avancem en tots els àmbits digitalitzant i
automatitzant processos interns i migrant a la suite de Microsoft 365
desplegant i adoptant globalment eines de col·laboració com Teams i
Yammer a banda de la nova versió del SharePoint on estem
desenvolupament el nostre gestor documental. L’onboarding digital, que
permet l’alta digital i remota als nostres serveis, és una realitat que ha
tingut molt bona acceptació entre els clients.
El nostre projecte estrella del que tots coneixem el nom és HENKO, que
vol dir transformació en japonès. És més que un projecte, és el programa
que aglutina els esforços per transformar els nostres sistemes de suport
al negoci i a l’operació per poder donar més i millors serveis amb la millor
experiència de client. Abasta des de l’activació i inventari de xarxes i equips
de client als canals digitals passant per la nostra operativa comercial
diària.
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13. Estats financers
BALANÇ
(Euros)

(*) Les xifres de l’exercici 2020 es mostren re-expressades, segons l’exposat
a la nota 2.e)
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(*) Les xifres de l’exercici 2020 es mostren re-expressades, segons l’exposat
a la nota 2.e)
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
(Euros)
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(*) Les xifres de l’exercici 2020 es mostren re-expressades, segons l’exposat
a la nota 2.e)

Pàgina 34 de 88

Memòria 2021

ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU

(*) Les xifres de l’exercici 2020 es mostren re-expressades, segons l’exposat
a la nota 2.e)
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
[Euros]

(*) Les xifres de l’exercici 2020 es mostren re-expressades, segons l’exposat
a la nota 2.e)

14. MEMÒRIA

NOTA 1 – NATURALESA I ACTIVITAT DE L’EMPRESARI
En data 23 de juny de 2015 la Societat Andorra Telecom, SAU va quedar
constituïda davant notari i va ser inscrita posteriorment en el Registre de
Societats, tot d’acord amb el que preveu la llei 33/2014 del 27 de novembre
de creació de la Societat.
Andorra Telecom SAU, d’ara en endavant la Societat, és una societat
pública que es regeix pel que disposa la normativa de dret privat civil i
mercantil vigent i efectua la seva gestió comptable d’acord amb la Llei
30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, sense
perjudici del control nancer establert a la Llei general de les nances
públiques.
La Societat disposa del Número de Registre Tributari (NRT) A-710646-J, i
està inscrita en el Registre de Comerç i Indústria amb els números de
comerç 925270N i 925350F.
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D’acord amb el que preveia la disposició transitòria primera de la llei
33/2014, constituïda la Societat i un cop traspassats la totalitat d’actius i
passius a la mateixa, l’ens públic Servei de Telecomunicacions d’Andorra
(STA) va quedar extingit de ple dret. Una vegada inscrita en el Registre de
Societats, la Societat va assumir automàticament i de ple dret totes les
funcions que corresponien a l’ens públic Servei de Telecomunicacions
d’Andorra (STA) segons la legislació que aquesta Llei derogava, i quedava
subrogada en els drets i les obligacions que l’ens públic esmentat tingués
envers qualsevol tercers i empleats.
D’acord amb l’article 1.2 de la llei 33/2014, la Societat així constituïda té per
objecte dos tipus d’activitats clarament diferenciades:
·
D’una banda, la prestació en exclusiva del servei públic universal de
telecomunicacions d’Andorra, que comprèn amb caràcter necessari les
activitats que es relacionen a l’apartat 3 de la llei 33/2014. Aquestes
activitats consten als Estatuts socials i en el futur només poden ser
modi cades per llei.
·
D’altra banda, diverses activitats associades a les comunicacions
electròniques, que no formen part del servei públic universal de
telecomunicacions i que la Societat pot realitzar sense caràcter
d’exclusiva, en règim de lliure concurrència, i que són inicialment les que es
relacionen a l’apartat 4 de la llei 33/2014. Aquestes activitats consten als
Estatuts socials i en el futur poden ser modi cades i ampliades per acord
de la Junta General de la Societat amb autorització del Govern.
Segons l’article 5 de la llei 33/2014 la Societat pot desenvolupar les
activitats que constitueixen el seu objecte social tant en territori andorrà
com a l’estranger:
·
En territori nacional, ho fa assegurant l’extensió i l’ús general dels
serveis públics de comunicació electrònica d’acord amb els mitjans
disponibles i en les condicions de prestació que determini la normativa
vigent. Ha de vetllar perquè la qualitat del servei sigui uniforme per a tots
els clients i preveure una política d’inversions equitativa en tot l’àmbit
territorial del Principat d’Andorra. En particular la Societat ha de vetllar en
la seva actuació per l’aplicació real i efectiva en tot el territori nacional del
servei universal de telecomunicacions.
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·
A l’estranger, ha d’ajustar les seves actuacions als principis de bona
administració, vetllant perquè les seves activitats comportin un
creixement internacional diversi cat, equilibrat i favorable a la Societat.
En la regulació de la prestació dels serveis de telecomunicacions es tenen
en compte les recomanacions de la Unió Internacional de
Telecomunicacions (UIT) i d’altres organismes internacionals en virtut dels
convenis i tractats de què el Principat d’Andorra sigui part.
Els serveis de comunicacions electròniques s’organitzen al Principat
d’Andorra amb vista a garantir e caçment el secret de les comunicacions,
de conformitat amb l’article 15 de la Constitució, llevat el cas de manament
judicial motivat.
Segons l’article 12 dels estatuts d’Andorra Telecom, SAU, els òrgans rectors
de la Societat són la Junta General d’Accionistes i el Consell
d’Administració, sense perjudici dels càrrecs que es puguin nomenar per
acord de la Junta General o per imperatiu legal, com ara el de Director
General.
L’article 23 apartat a) de l’estatut orgànic d’Andorra Telecom, SAU estableix
que correspon al Consell d’Administració de la Societat redactar la
memòria social i els balanços, per sotmetre'ls a la Junta General i per altra
banda formular i signar els comptes anuals i la proposta d’aplicació del
resultat en el termini màxim de sis mesos des de la data de tancament de
l’exercici.
A 31 de desembre del 2021 el Consell d’Administració d’Andorra Telecom,
SAU està composat pels següents membres:
! Sr. Jordi Torres Falcó, President del Consell d’Administració, Ministre de
Turisme i Telecomunicacions.
! Sr. Eric Jover Comas, Vicepresident del Consell d’Administració, Ministre
de Finances.
! Sr. Jordi Nadal Bentadé, Vocal i Director General d’Andorra Telecom, SAU
! Sr. Cesar Marquina Perez de la Cruz, Vocal
! Sr. Marc Galabert Macià, Vocal
! Sr. Marc Ballestà Alias, Vocal
! Sra. Imma Jiménez González, Vocal
! Sr. Antoni Ambatlle Martin, Vocal
! Sra. Núria Gómez Compte, Secretària no consellera
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Anualment el Consell d’Administració aprova l’avantprojecte del
pressupost i els programes d’actuació i els sotmet a l’aprovació de la Junta
General. D’acord amb el que preveu la Disposició addicional tercera de la
llei 33/2014, Règim pressupostari i de control nancer, l’activitat econòmica
i nancera de la Societat i l’execució del seu pressupost aprovat per la
Junta General s’efectua amb independència de l’aprovació del pressupost
general, llevat del cas que la Societat requereixi nançament a càrrec de
l’Estat per cobrir els possibles dè cits, això sense perjudici de l’obligació de
la Societat de presentar els programes d’actuació, inversions i nançament
per a que siguin consolidats en el pressupost general de l’Estat a efectes
informatius de conformitat amb l’article 12.2 de la Llei general de les
nances públiques.

NOTA 2 – BASES DE PRESENTACIÓ
a)

Marc normatiu d’informació nancera aplicable a la Societat

Els comptes anuals han estat formulats pel Consell d’Administració
d’acord amb el marc normatiu d’informació nancera aplicable a la
Societat segons el que preveu la llei 33/2014, que és l’establert a:
·
Pla General de Comptabilitat aprovat pel Decret de data 23 de juliol de
2008.
·
Llei 20/2007 de Societats anònimes i de responsabilitat limitada.
·
Llei 30/2007 de la Comptabilitat dels empresaris.
·
La resta de normativa comptable andorrana que resulti d’aplicació.
b)

Imatge del

Els comptes anuals adjunts han estat obtinguts dels registres comptables
de la Societat i es presenten d'acord amb el marc normatiu d’informació
nancera que li resulta d’aplicació i, en particular, els principis i criteris
comptables continguts en aquest, de manera que mostren la imatge del
del patrimoni, de la situació nancera, dels resultats de la Societat i dels
uxos d'efectiu produïts durant el corresponent exercici.
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Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2021, es sotmetran a
l’aprovació de la Junta General d’Andorra Telecom, SAU, i s’estima que
seran aprovats sense cap modi cació. Per la seva part, els comptes anuals
de l’exercici 2020 van ser aprovats per la Junta General d’Accionistes
celebrada el dia 31 de març de 2021.
c)

Principis comptables no obligatoris aplicats

El Consell d’Administració ha formulat aquests comptes anuals tot
considerant la totalitat dels principis i normes comptables d'aplicació
obligatòria que tenen un efecte signi catiu en els comptes anuals. No hi
ha cap principi comptable que, sent obligatori, hagi deixat d'aplicar-se. No
s'han aplicat principis comptables no obligatoris.
d)

Agrupació de partides

Determinades partides del balanç, del compte de pèrdues i guanys, de
l'estat de canvis en el patrimoni net i de l'estat de uxos d'efectiu es
presenten de forma agrupada per facilitar la seva comprensió; si bé, en la
mesura que sigui signi cativa, s'ha inclòs la informació desagregada en les
corresponents notes referenciades a la memòria.
e)
Comparació de la informació i canvis en criteris comptables i/o
correccions d’errors
La informació continguda en aquesta memòria referida a l'exercici 2021 es
presenta, a efectes comparatius, amb la informació de l'exercici 2020.
Les xifres de l’exercici 2020 es mostren re-expressades, tal com preveu la
normativa, amb l’objectiu de recollir l’efecte retroactiu d’una regularització
per import de 1.610.868 euros comptabilitzada el 2021 amb càrrec a
reserves, relativa a una revisió del criteri comptable en el càlcul i
meritament d’una provisió anual de ràpels de roaming.
Aquesta re-expressió afecta l’epígraf de l’actiu corrent Clients per Vendes i
Prestacions de Serveis, l’epígraf del passiu corrent Proveïdors i Operadors i
l’epígraf del Patrimoni Net Resultat de l’exercici.
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Més concretament, el canvi de criteri comptable és relatiu a la
interpretació dels compromisos meritats en base a l’acord de roaming
signat entre Andorra Telecom i el grup Vodafone, pel període comprès
entre els mesos d’abril 2020 i març 2021. L’impacte de la Covid en
l’a uència de turistes a Andorra durant l’any 2020, va motivar que les parts
acordessin reduir proporcionalment els compromisos inicialment xats en
base al percentatge de davallada real dels volums generats pel grup
Vodafone durant el període en qüestió. Al moment del tancament de
comptes 2020, Andorra Telecom va realitzar una primera projecció dels
ingressos totals del període contractual (12 mesos), en base als volums
reals generats per Vodafone durant el període abril 2020-desembre 2020 i
a una estimació dels volums futurs pel període gener 2021-març 2021. La
part corresponent als ingressos a meritar en l’exercici 2020 es van calcular
proporcionalment i de manera lineal, segons el criteri aplicat ns aquella
data. Durant el segon quatrimestre de 2021 es va procedir a calcular la
liquidació nal del període abril 2020 – març 2021 que, substancialment
impactada per la davallada de turistes durant el primer trimestre de 2021,
va comportar un excés en els ingressos inicialment estimats i meritats en
l’exercici 2020 per import de 1.610.868 euros.
Addicionalment, la companyia ha decidit canviar pel períodes futurs, el
criteri de repartició dels compromisos de facturació d’aquest operador,
que es basarà a partir del present exercici, en el criteri d’estacionalitat,
molt més representatiu de la realitat del negoci.
A continuació es mostren el balanç de situació i el compte de pèrdues i
guanys de l’exercici 2021 comparats amb les xifres aprovades per l’exercici
2020 i amb les xifres re-expressades a efectes d’aquest tancament:
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NOTA 3 – DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS
La proposta de distribució de resultats de l’exercici 2021 que el Consell
d’Administració elevarà a l’aprovació de la Junta General de la Societat es
detalla a continuació.

NOTA 4 – NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Societat en
l'elaboració dels seus comptes anuals han estat les següents:
4.1 - Actiu immobilitzat intangible
Com a norma general, l'immobilitzat intangible es valora inicialment pel
seu preu d'adquisició o cost de producció. Posteriorment es valora al seu
cost minorat per la corresponent amortització acumulada i, si s’escau, per
les pèrdues per deteriorament que hagi experimentat. Aquests actius
s'amortitzen en funció de la seva vida útil.
L’actiu immobilitzat intangible correspon a:
- Cost de les despeses de recerca i desenvolupament
- Costos d’inscripció de marques i noms comercials a l’O cina de Marques
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- Cost d’adquisició i /o desenvolupament de programes informàtics
- Cost per l’adquisició de drets de propietat intel·lectual
l'exercici.

El manteniment d'aquest actiu es considera com a despesa de
Pel que fa referència a les despeses de recerca i desenvolupament no es
comencen a amortitzar ns al moment de la utilització o posada en venda
del producte.
Considerant el mètode lineal aplicat, les durades de vida útil en vigor són
les següents:
Despeses de recerca i desenvolupament………….… 3 anys
Marques registrades………………………………….………………… 10 anys
Aplicacions informàtiques…………………………………… 3 a 5 anys
Propietat industrial i intel·lectual………………………….…. 5 anys
Propietat industrial i intel·lectual:
La Societat registra com a propietat industrial, els imports satisfets per a
l'adquisició de la propietat o el dret d'ús de les diferents manifestacions
d'aquesta. L'amortització de la propietat industrial es realitza aplicant el
mètode lineal durant un període de cinc anys.
La Societat registra com a propietat intel·lectual els imports satisfets per a
l'adquisició del conjunt de drets que corresponen a autors i altres titulars
respecte de les obres i prestacions fruit de la seva creació. L'amortització
de la propietat intel·lectual es realitza aplicant el mètode lineal durant un
període de cinc anys, o el període sobre el qual s’han obtingut els drets
esmentats.
Altres drets:
La Societat registra com a Altres drets, els imports satisfets per a
l'adquisició del dret d'ús de propietats de tercers. L'amortització d’aquests
drets es realitza aplicant el mètode lineal durant el període sobre el qual
s’han obtingut els drets esmentats.
Aplicacions informàtiques:
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La Societat registra en aquest compte els costos produïts en l'adquisició i
el desenvolupament de programes informàtics, inclosos els costos de
desenvolupament de les pàgines web. L'amortització de les aplicacions
informàtiques es realitza aplicant el mètode lineal durant un període de
tres a cinc anys.
4.2 - Actiu immobilitzat tangible
L’actiu immobilitzat tangible de l’epígraf de terrenys i construccions, pel
que fa als actius als quals fa referència l’article 6 de la llei 33/2014, estan
valorats d’acord amb un estudi d’un expert independent que es va realitzar
en data 8 de juny de 2015.
Pel que fa al terreny situat a l’Av. Meritxell 112, cal mencionar que durant els
exercicis 2016, 2017 i 2018 el seu valor en llibres s’ha vist incrementat a
conseqüència del traspàs del valor net comptable dels edi cis enderrocats
i de l’activació dels costos incorreguts durant les obres de desconstrucció.
Durant l’exercici 2021 la companyia va llençar la convocatòria d’un concurs
públic d’idees per a la construcció d’un nou edi ci situat en aquesta
parcel·la, que constituirà la nova seu d’Andorra Telecom. El projecte
guanyador, anomenat “Node”, preveu la construcció d’un edi ci
avantguardista, innovador i basat en un model de sostenibilitat, i que
degut a la seva singularitat serà declarat edi ci d’interès nacional. Cal
mencionar que aquest projecte es troba emmarcat dins del conveni signat
entre el Comú d’Andorra la Vella i Andorra Telecom el qual preveu, d’entre
altres, la cessió temporal per part de la companyia de determinats espais
que seran destinats a l’ús públic , així com la utilització del subsol de la
mencionada parcel·la, actualment propietat del Comú d’Andorra la Vella,
per part de la companyia per allotjar diversos projectes d’interès.
Conseqüentment, en data desembre de 2021, la Societat va realitzar una
actualització de la taxació d’aquest terreny mitjançant l’obtenció d’un
informe d’un expert independent, que sustenta la valoració actual en
llibres respecte del seu valor de mercat (Nota 6). A data d’aquest
tancament no hi ha indicis de deteriorament que puguin afectar el valor
d’aquest actiu.
L'immobilitzat tangible de la resta d’epígrafs i les adquisicions posteriors
de terrenys i construccions, es valoren inicialment pel seu preu
d'adquisició o cost de producció, i posteriorment es minoren per la
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corresponent amortització acumulada i les pèrdues per deteriorament, si
n’hi hagués.
Les despeses de conservació i manteniment dels diversos elements que
composen l'immobilitzat tangible s'imputen al compte de pèrdues i
guanys de l'exercici en què es produeixen. Per contra, els imports invertits
en millores que contribueixin a augmentar la capacitat o e ciència o a
allargar la vida útil d’aquests béns es registren com a major cost d’aquests.
Per a aquells immobilitzats que necessiten un període de temps superior a
un any per estar en condicions d'ús, els costos capitalitzats inclouen les
despeses nanceres que s'hagin meritat abans de la posada en condicions
de funcionament del bé i que hagin estat girades pel proveïdor o
corresponguin a préstecs o un altre tipus de nançament aliè, especí c o
genèric, directament atribuïble a la seva adquisició o fabricació.
En relació a la classi cació de les instal·lacions tècniques, la Societat inclou
sota l’esmentat concepte l’equipament informàtic i altre immobilitzat
adjacent a les mateixes atès que formen part indissoluble del projecte,
tenint per tant els esmentats elements la mateixa vida útil que la part
principal de la instal·lació tècnica.
La Societat amortitza l'immobilitzat tangible seguint el mètode lineal,
aplicant percentatges d'amortització anual calculats en funció dels anys
de vida útil estimada dels respectius béns, segons el detall següent:
Construccions……………………………………………………… 30 anys
Xarxa………………………………………………………………….. 5 a 15 anys
Cabines……………………………………………………………………… 5 anys
Línies elèctriques……………………………………………….. 15 anys
Aparells instal·lats………………………………………………… 5 anys
Equipament. centrals…………….…………………. 5 a 10 anys
Equipament repetidors……………..……………………. 10 anys
Equips de mesura………………….……………………………. 5 anys
Material de seguretat…………….………………………….. 5 anys
Material i eines………………………………………………. 2 a 5 anys
Material de transport………………….……………………… 5 anys
Material administratiu…………………..…………….3 a 5 anys
Mobiliari………………………………………………………..…………10 anys (*)
(*) Inclou obres d’interès artístic que no s’amortitzen.
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4.3 - Deteriorament de valor d’actius intangibles i tangibles
Sempre que hi hagi indicis de pèrdua de valor, la Societat procedeix a
estimar mitjançant el denominat “test de deteriorament” la possible
existència de pèrdues que redueixin l’import recuperable dels actius
intangibles i tangibles a un import inferior al del seu valor en llibres.
L'import recuperable es determina com el major import entre el valor
raonable menys els costos de venda i el valor en ús. En el cas que s'hagi de
reconèixer una pèrdua per deteriorament d’un actiu, es redueix el valor
comptable de l’actiu ns al límit del major valor entre: el seu valor raonable
menys els costos de venda, el seu valor en ús i zero.
Quan una pèrdua per deteriorament de valor es reverteix posteriorment,
l'import en llibres de l'actiu s'incrementa en l'estimació revisada del seu
import recuperable, però de manera que l'import en llibres incrementat no
superi l'import en llibres que s'hauria determinat de no haver-se
reconegut cap pèrdua per deteriorament en exercicis anteriors. Aquesta
reversió d'una pèrdua per deteriorament de valor es reconeix com a
ingrés.
4.4. Arrendaments
Els arrendaments es classi quen com a arrendaments nancers sempre
que de les seves condicions es dedueixi que es transfereixen a l'arrendatari
substancialment els riscos i bene cis inherents a la propietat de l'actiu
objecte del contracte. Els altres arrendaments es classi quen com a
arrendaments operatius.
Les despeses derivades dels acords d'arrendament operatiu es carreguen
al compte de pèrdues i guanys en l'exercici en què es meriten.
Qualsevol cobrament o pagament que pugui realitzar-se en contractar un
arrendament operatiu, es tractarà com un cobrament o pagament
anticipat que s'imputarà a resultats al llarg del període de l'arrendament, a
mesura que es cedeixin o rebin els bene cis de l'actiu arrendat.
A la data de tancament la Societat no disposa d’arrendaments nancers.
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4.5. Instruments nancers
4.5.1. Actius nancers
Els actius nancers de la Societat estan composats principalment per:
Dipòsits a curt i a llarg termini
Bons i lletres del tresor del Principat d’Andorra a curt i a llarg

·
·
termini
·
·
·

Fons d’inversió a llarg termini
Altres participacions que no cotitzen en mercats secundaris
Crèdits i comptes a cobrar

Valoració inicial:
Els actius nancers es valoren inicialment al valor raonable de l’actiu
nancer a donar d’alta més els costos de transacció directament
atribuïbles a la compra excepte en el cas dels “actius nancers de
negociació”, en que no s’hi afegiran els costos de transacció.
a)

Actius Financers a Cost Amortitzat

La Societat considera actius nancers a cost amortitzat aquells actius
nancers que, no sent instruments de patrimoni ni derivats, tenen
cobraments xos o determinables, que els seus venciments són xos, i la
Societat té la intenció i la capacitat de conservar-los ns al venciment.
També es valoren a cost amortitzat els crèdits per operacions comercials.
Els actius nancers inclosos en aquesta categoria s’han de valorar
inicialment pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestació
lliurada més els costos de transacció que els siguin directament
atribuïbles.
No obstant el que assenyala el paràgraf anterior, els crèdits per operacions
comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Pàgina 49 de 88
fi

fi

fi

Memòria 2021

d’interès contractual, es poden valorar pel seu valor nominal quan l’efecte
de no actualitzar els uxos d’efectiu no sigui signi catiu.
Posteriorment, els actius nancers inclosos en aquesta categoria s’han de
valorar pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats s’han de
comptabilitzar en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del
tipus d’interès efectiu.
Els actius amb venciment no superior a un any que es valorin inicialment
pel seu valor nominal, s’han de continuar valorant per aquest import, llevat
que s’hagin deteriorat.
La pèrdua per deteriorament del valor d’aquests actius nancers és la
diferencia entre l’import en llibres de l’actiu nancer i el valor present dels
uxos d’efectiu futurs estimats descomptats amb el tipus d’interès efectiu
original de l’actiu nancer.
En particular, i respecte a les correccions valoratives relatives als deutors
comercials i altres comptes a cobrar, el criteri utilitzat per la Societat per
calcular les corresponents correccions valoratives, si n’hi hagués, és el
seguiment individualitzat de tots els saldos deutors al tancament de
l’exercici.
La Societat considera actius nancers mantinguts ns al venciment la seva
cartera de bons i lletres del tresor a curt i a llarg termini emesos pel MI
Govern del Principat d’Andorra. A 31 de desembre de 2021 l’import subscrit
d’aquestes emissions era de 19,2 milions d’euros ( 19,2 milions d’euros a 31
de desembre 2020), sense que existeixen deterioraments del seu valor
raonable. (veure nota 7 i nota 10).
b)
Inversions en empreses del grup, multigrup, associades i altres
(Actius Financers a Cost)
Les inversions en empreses del grup, multigrup i associades es registren
inicialment al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos
de la transacció que siguin directament atribuïbles.
Posteriorment es valoren pel seu cost menys, si escau, l’import acumulat
de les correccions valoratives per deteriorament. Aquestes correccions es
calculen com la diferència entre el seu valor en llibres i l'import
recuperable, entès aquest com el major import entre el seu valor raonable
menys els costos de venda i el valor actual dels uxos d'efectiu futurs
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derivats de la inversió. Llevat millor evidència de l'import recuperable, es
pren en consideració el patrimoni net de l'entitat participada, corregit per
les plusvàlues tàcites existents en la data de la valoració.
La Societat participa en el 50% del capital social de la societat ANSEAC, SA
dedicada a la prestació de serveis d’atenció al client en el mercat nacional i
internacional i domiciliada a La Massana, Avinguda Sant Antoni número 32,
edi ci Els Arcs.
L’ import de la participació a data de tancament és de 230 milers d’euros
(30 milers d’euros a 31 de desembre de 2020). L’increment en dita
participació es deu a la formalització de l’adquisició de 30 accions per un
valor global de 200 milers d’euros, efectuada al desembre de 2021 (veure
nota 7.a).
La Societat considera actius nancers a cost les següents participacions:
·
La participació en el 1,062% del capital de la societat SEMTEE, SA
(accions no cotitzades) amb import a data d’aquest tancament de 0,3
milions d’euros;
·
La participació en el 5% del capital de la societat Tecnologia Capital SL
per valor de 150 euros, adquirida en data 16 d’abril de 2018;
·
La participació en el 5% del capital de la societat Celestar, SAU,
dedicada al disseny, explotació, fabricació, assessorament, llançament i
venda d’aparells de telecomunicació i de satèl·lits, per valor de 5.000 euros
i que va ser adquirida en data setembre de 2020;
·
La participació en el 5% del capital de la societat ATHL.EXERCISE, SLU,
que ofereix assessorament i consultoria en l’àmbit de l’activitat física, per
valor de 150 euros i que va ser adquirida també en data setembre de 2020.
L’entrada en el capital d’aquestes tres darreres societats respon a l’exercici
dels drets obtinguts per Andorra Telecom com a resultat de la culminació
del seu procés en el programa d’incubació i acceleració en el NIU
d’Andorra Telecom.
c)

Actius nancers de negociació

La Societat considera actius nancers designats com a “actius nancers de
negociació” aquells actius nancers no derivats que no han estat
designats en cap de les anteriors categories.
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En aquest cas la Societat reconeix els guanys i pèrdues sorgits per la
variació del valor raonable dels actius nancers de negociació directament
al resultat de l’exercici.
La Societat dona de baixa els actius nancers quan expiren o s’han cedit
els drets sobre els uxos d’efectiu del corresponent actiu nancer i s’han
transferit substancialment els riscs i bene cis inherents a la seva
propietat, com ara en vendes en ferm d'actius.
4.5.2 Riscos en instruments nancers
La gestió dels riscos nancers de la Societat està centralitzada en la
Direcció d’Administració i Finances, la qual té establerts els mecanismes
necessaris per controlar l'exposició a les variacions en el tipus d'interès i
tipus de canvi, com també als riscos de crèdit i liquiditat.
a)
Risc de crèdit:
Amb caràcter general la Societat manté la seva tresoreria i actius líquids
equivalents en entitats nanceres d'elevat nivell de solvència. Els comptes
a cobrar estan diversi cats en una quantitat signi cativa de clients.
b)
Risc de liquiditat:
Per tal d'assegurar la liquiditat i poder atendre tots els compromisos de
pagament que es deriven de la seva activitat, la Societat disposa de la
tresoreria que mostra el seu balanç.
c)
Risc de mercat (inclou tipus d'interès, tipus de canvi i altres riscos
de preu):
La tresoreria de la Societat està exposada al risc de tipus d'interès, el qual
podria tenir un efecte advers en els resultats nancers i en els uxos de
caixa. La Societat no disposa de passius subjectes a tipus d’interès, pel que
no existeix aquest risc relacionat amb els passius.
La Societat podria realitzar de manera puntual transaccions rellevants
amb moneda estrangera, en aquest cas es valoren individualment els
riscos associats a l’evolució de la divisa subjacent i realitzen cobertures si
fos necessari.
4.6 - Existències
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Els productes acabats i altres aprovisionaments es valoren al cost
d’adquisició que inclou totes les despeses generades ns que els béns es
trobin en el magatzem, seguint el mètode de cost mig ponderat. Els
descomptes comercials, les rebaixes obtingudes i altres partides similars
es dedueixen en la determinació del preu d'adquisició.
La Societat efectua les oportunes correccions valoratives a tancament de
cada exercici amb un test de deteriorament, reconeixent una despesa en
el compte de pèrdues i guanys quan el valor net realitzable de les
existències és inferior al seu preu d'adquisició o cost de producció.
4.7 - Tresoreria i altres actius líquids equivalents
Corresponen als saldos de lliure disposició que la Societat té a la caixa i als
bancs.
4.8 - Classi cació de saldos entre corrent i no corrent
En el balanç adjunt, els actius i els passius es classi quen en funció del seu
venciment, és a dir, com a corrents aquells amb venciment igual o inferior
a dotze mesos i com no corrents els de venciment superior a aquest
període.
4.9 – Impost sobre bene cis
La Societat és obligat tributari de l’impost de Societats, aprovat per la Llei
95/2010 de l’impost sobre Societats i reglamentat per Decret aprovat en
data 13 de juny de 2012.
Els impostos sobre el bene ci als quals es refereix aquesta norma són els
impostos directes, ja siguin nacionals o estrangers, que es liquiden a partir
d’un resultat empresarial calculat d’acord amb les normes scals que
siguin aplicables.
4.9.1. Actius i passius per impost corrent
L’impost corrent és la quantitat que satisfà l’empresa com a conseqüència
de les liquidacions scals de l’impost o els impostos sobre el bene ci
relatives a un exercici.
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Les deduccions i altres avantatges scals en la quota de l’impost, excloses
les retencions i els pagaments a compte, així com les pèrdues scals
compensables d’exercicis anteriors i aplicades efectivament en aquest,
donaran lloc a un import menor de l’impost corrent.
L’impost corrent corresponent a l’exercici present i als anteriors s’ha de
reconèixer com un passiu en la mesura que estigui pendent de pagament.
En cas contrari, si la quantitat ja pagada, corresponent a l’exercici present i
als anteriors, excedeix de l’impost corrent per aquests exercicis, l’excés
s’ha de reconèixer com un actiu.
4.9.2 Actius i passius per impostos diferits
Diferències temporals
Les diferències temporals són les derivades de la valoració diferent,
comptable i scal, atribuïda als actius i als passius, en la mesura que
tinguin incidència en la càrrega scal futura. La valoració scal d’un actiu o
un passiu, denominada base scal, és l’import atribuït a aquest element
d’acord amb la legislació scal aplicable.
Les diferències temporals es classi quen en:
a)
Diferències temporals imposables, que són les que donaran lloc a
majors quantitats a pagar o menors quantitats a retornar per impostos en
exercicis futurs, normalment a mesura que es recuperin els actius o es
liquidin els passius dels quals es deriven.
b)
Diferències temporals deduïbles, que són les que donaran lloc a
menors quantitats a pagar o majors quantitats a retornar per impostos en
exercicis futurs, normalment a mesura que es recuperin els actius o es
liquidin els passius dels quals es deriven.
Passius per impostos diferits
En general, es reconeix un passiu per impost diferit per totes les
diferències temporals imposables.
Actius per impostos diferits
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D’acord amb el principi de prudència només es reconeixeran actius per
impost diferit en la mesura que resulti probable que l’empresa disposi de
guanys scals futurs que permetin l’aplicació d’aquests actius.
Sempre que es compleixi la condició anterior, es reconeix un actiu per
impost diferit en els supòsits següents:
a) Per les diferències temporals deduïbles
b)
Pel dret a compensar en exercicis posteriors les pèrdues scals que
encara no han estat objecte de deducció
c)
Per les deduccions i altres avantatges scals no utilitzats que quedin
pendents d’aplicar scalment
4.9.3 Valoració dels actius i passius per impostos corrents i diferits
Els actius i passius per impostos corrents es valoraran per les quantitats
que s’espera pagar o recuperar de les autoritats scals, d’acord amb la
normativa vigent. Els actius i passius per impost diferit es valoraran
segons els tipus de gravamen esperats en el moment de la seva reversió,
segons la normativa que sigui vigent en aquell moment.
4.9.4 Despesa (ingrés) per impost sobre bene cis
La despesa (ingrés) per impost sobre bene cis de l’exercici comprèn la part
relativa a la despesa (ingrés) per l’impost corrent i la part corresponent a la
despesa (ingrés) per l’impost diferit.
La despesa o l’ingrés per impost corrent es correspon amb la cancel·lació
dels pagaments a compte, així com amb el reconeixement dels passius i
actius per impost corrent.
La despesa o l’ingrés per impost diferit es correspon amb el
reconeixement i la cancel·lació dels passius i els actius per impost diferit.
En els casos en què alguna qüestió no estigui regulada per aquesta norma
comptable, s’apliquen els criteris establerts en la norma d’impostos sobre
bene cis, establerts a les normes internacionals de comptabilitat i/o en
les normes internacionals d’informació nancera.
4.10 – Impost indirecte sobre la prestació de serveis
La Societat està subjecte a l’Impost General Indirecte que va entrar en
vigor el dia 1 de gener de 2013. Els obligats tributaris han de traslladar o
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repercutir íntegrament l'impost sobre els usuaris per als quals efectuen
l'operació gravada, i aquests darrers queden obligats a suportar-lo sempre
que el trasllat de l'impost s'ajusti al que estableix la Llei.
A 31 de desembre de 2021, la Societat ha comptabilitzat el deute en
concepte d’impost general indirecte, dins de l’epígraf “deutes a curt
termini”.
4.11 – Impost indirecte sobre l’impost de la renda de no residents
L’impost sobre la renda dels no-residents scals a Andorra va entrar en
vigor amb la Llei 94/2010, del 29 de desembre i modi cada en la Llei
18/2011, de l’1 de desembre. Són obligats tributaris d’aquest impost les
persones físiques i les persones jurídiques no-residents scals al Principat
d’Andorra que obtinguin rendes, i que aquestes es consideren generades
en aquest territori.
Són recaptadors d’aquest impost i responen solidàriament del deute
tributari corresponent als rendiments que hagin satisfet, els pagadors dels
rendiments meritats en favor dels obligats tributaris que operin sense
mediació d’establiment permanent a Andorra.
El tipus impositiu de l'impost és del 10% de l'import de la factura pagada. Si
es tracta de rendes pagades en concepte de cànons l'impost és d'un 5%
de la factura pagada i per les reassegurances un 1,5%. Tractant-se de
lloguers d'immobles, s'aplica una reducció d'un 20% sobre l'import rebut.
Amb l’entrada en vigor dels Convenis de Doble Imposició amb França (1 de
juliol del 2015), Espanya (26 de febrer del 2016), Luxemburg (7 de març del
2016), Liechtenstein (21 de novembre del 2016), Portugal (23 d’abril del
2017), Emirats Àrabs Units (1 d’agost del 2017), Malta (27 de setembre del
2017), Xipre (11 de gener del 2019), San Marino (25 de maig de 2021) i
Hongria (8 d’octubre de 2021) s’ha deixat de retenir l’IRNR a les factures
dels proveïdors d’aquests països excepte en el cas dels cànons que
continuen tenint una retenció del 5%.
A 31 de desembre de 2021, la Societat ha comptabilitzat el deute en
concepte d’impost sobre la renda dels no-residents scals (IRNR), dins de
l’epígraf “Deutes a curt termini”.
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4.12 - Transaccions en moneda estrangera
La moneda funcional utilitzada per la Societat és l'euro. Conseqüentment,
les operacions en altres divises diferents de l'euro es consideren
denominades en moneda estrangera i es registren segons els tipus de
canvi vigents a les dates de les operacions.
Al tancament de l'exercici, els actius i passius monetaris denominats en
moneda estrangera es converteixen aplicant el tipus de canvi en la data
del balanç. Els bene cis o pèrdues posats de manifest s'imputen
directament al compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què es
produeixen.
4.13 – Ingressos i despeses
Els ingressos i les despeses s'imputen en funció del criteri de meritació, és
a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que aquests
representen, amb independència del moment en què es produeixi el
corrent monetari o nancer que se’n deriva. Aquests ingressos es valoren
pel valor raonable de la contraprestació rebuda, deduïts els descomptes i
impostos.
El reconeixement dels ingressos per vendes es produeix en el moment en
què s'han transferit al comprador els riscos i bene cis signi catius
inherents a la propietat del bé venut, i no es manté la gestió corrent sobre
aquest bé, ni es reté el control efectiu sobre aquest.
Seguint el criteri de prudència, la Societat únicament comptabilitza els
bene cis realitzats a la data de tancament de l’exercici, en tant que les
despeses, es comptabilitzen no solament les efectivament realitzades,
sinó igualment les que des del moment que se’n tinguin coneixement
suposin riscos previsibles o pèrdues eventuals.
Les vendes de targetes per a cabines, així com les vendes de recarregues
pre-pagades de telefonia mòbil es registren com a productes de l'exercici.
Tanmateix, en aplicació del principi de correlació d’ingressos i despeses, es
constitueix una provisió per “prestacions a realitzar” que té en compte el
cost de les prestacions pendents de consumir al tancament de l’exercici.
4.14 – Provisions i contingències
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La Societat diferencia entre:
a)
Provisions: saldos creditors que cobreixen obligacions actuals
derivades de successos passats, la cancel·lació de les quals és probable
que origini una sortida de recursos, però que resulten indeterminats quant
al seu import i/ o moment de cancel·lació.
b)
Passius contingents: obligacions possibles sorgides com a
conseqüència de successos passats, la materialització futura de les quals
està condicionada al fet que ocorri, o no, un o més esdeveniments futurs
independents de la voluntat de la Societat.
Els comptes anuals recullen totes les provisions respecte a les quals
s'estimi que la probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació és major que en
cas contrari. Els passius contingents no es reconeixen en els comptes
anuals, sinó que s'informa sobre aquests a les notes de la memòria, en la
mesura que no siguin considerats com a remots.
Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de
l'import necessari per cancel·lar o transferir l'obligació, tenint en compte la
informació disponible sobre el succés i les seves conseqüències, i els
ajustos que sorgeixin per l'actualització d’aquestes provisions es registren
com una despesa conforme es va meritant.
Provisions per a pensions i obligacions similars
La Societat té constituïda una provisió per fer front als compromisos
presents i futurs contrets a favor del col·lectiu de personal jubilat i
prejubilat acollits al model de prestació de nida d’acord amb el reglament
de la pensió de jubilació del Consell General del 29 de juliol de 1981 i el
decret de Govern sobre la jubilació anticipada del 5 de juny de 1996, el
Reglament, aprovat pel Consell d’Administració el 12 de març de 2009 i les
taules de mortalitat i invalidesa PER2020. La valoració nancera-actuarial
ha estat realitzada mitjançant el mètode de valoració “Capitalització
individual”, seguint els principis tècnics actuarials generalment reconeguts.
La darrera valoració d’aquests compromisos ha estat efectuada en data 25
de gener de 2022 i ha permès l’actualització de les provisions a curt i llarg
termini, mitjançant les dotacions necessàries, a data 31 de desembre de
2021.
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Cal mencionar que el personal actiu es regeix pel nou Reglament de
Previsió social d’aportació de nida aprovat en data 20 de novembre de
2014, quina gestió va ser externalitzada en data 7 de febrer de 2017 a dues
entitats asseguradores del país.
Altres provisions per a riscos i despeses
La Societat té constituïda una provisió pels compromisos adquirits a nals
de 2019 davant la Fundació Actuatech per un import total de 4,5 milions
d’euros, en relació al nançament del programa de transformació digital
de país. El detall dels imports executats així com els saldos a data d’aquest
tancament es recullen a la nota 13.
Addicionalment, la Societat registra una provisió corresponent a les targes
i serveis prepagats pendents de consumir a 31 de desembre de cada any.
La valoració es realitza d’acord al marge d’explotació observat de l’exercici
anterior.
4.15 – Ajustaments per periodi cació
Els comptes de periodi cació inclouen els conceptes denominats
"pagaments anticipats" i "cobraments anticipats". Els pagaments anticipats
són aquells realitzats en l'exercici tancat per despeses corresponents als
propers exercicis. Els cobraments anticipats són aquells realitzats en
l'exercici tancat i imputables al proper com a productes.
4.16 – Indemnitzacions per acomiadament
D'acord amb la legislació laboral vigent, la Societat està obligada al
pagament d'indemnitzacions a aquells empleats amb els quals, sota
determinades condicions, rescindeixi la seva relació laboral. Per tant, les
indemnitzacions per acomiadament susceptibles de quanti cació raonable
es registren com a despesa a l'exercici en què s'adopta la decisió de
l'acomiadament. En els comptes adjunts no s'ha registrat cap provisió per
aquest concepte.
4.17 – Transaccions i Saldos amb Parts Vinculades
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La Societat desglossa com a saldos i transaccions amb empreses
vinculades, els saldos a tancament de l’exercici i el volum d’operacions
durant el mateix amb empreses participades per aquesta i amb el soci
únic, però en cap cas els corresponents a saldos i transaccions amb
empreses participades pel Soci Únic d’Andorra Telecom, SAU.

NOTA 5 – IMMOBILITZAT INTANGIBLE
El moviment en aquest epígraf durant l’exercici 2021 ha estat conforme al
detall següent:

Al tancament de l’exercici la Societat tenia elements de l'immobilitzat
intangible totalment amortitzats que seguien en ús.
Les principals inversions en immobilitzat intangible corresponen al
projecte d’evolució del sistemes BSS/OSS al Cloud i a la construcció del
nou circuit de redundància de línies internacionals situat a França, dos
projectes estratègics per a la companyia que es troben actualment en
curs.
També s’inclouen noves funcionalitats dels sistemes d’informació actuals
BSS/OSS i aplicacions IT, així com millores en el portal web de la
companyia, l’ERP JDEdwards i l’eina de Business Intelligence Tableau,
d’entre altres.
Les baixes registrades corresponen principalment a diversos actius
relacionats amb la eina de monitorització d’aplicacions APM que ha estat
substituïda, i a actius de la xarxa IMS i la plataforma OSS infovista que han
quedat en desús.
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NOTA 6 – IMMOBILITZAT TANGIBLE
El moviment produït en aquest capítol del balanç durant l’exercici 2021,
com també la informació més signi cativa que afecta aquest epígraf, han
estat els següents:

Les principals inversions en immobilitzat tangible corresponen
principalment a serveis per l’evolució de la xarxa d’accés radio, de la xarxa
mòbil 3G, 4G i desplegament del 5G i del core de telefonia (IMS), treballs pel
desplegament del servei VoLTE (veu sobre LTE), adquisició d’equipament
per a la nova xarxa de transport NGN i renovació de la plataforma antiDDOS.
També s’inclouen treballs d’ampliació de la xarxa de bra òptica, ampliació
de funcionalitats de l’IPTV, millores en l’actual TDT per a la transformació a
HD, així com inversions en l’evolució del correu andorra.ad i canalitzacions.
Les baixes registrades corresponen principalment a actius relacionats amb
la plataforma de prepagament, la xarxa intel·ligent IN d’Alcatel, la xarxa de
transport NGN, la xarxa SDH, i la infraestructura de telefonia-veu d’Alcatel,
que han quedat en desús durant el darrer any.
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L’epígraf Deteriorament de l’immobilitzat tangible inclou una provisió per
import de 303.699 euros, constituïda al 2019, que té per objectiu adequar
el valor en llibres de les inversions relacionades amb el projecte CSP (Cloud
Service Provider) al seu valor en ús. A nal de cada exercici la Societat recalcula el valor actual de la projecció d’ingressos i despeses esperats
d’aquest actiu, i procedeix a ajustar la provisió de deteriorament en
conseqüència. El moviment de l’exercici 2021, per import de 261.259 euros,
correspon a l’aplicació de la part proporcional de la provisió corresponent
al exercici 2021 i a la reversió de l’excés de provisió sorgit de la mencionada
revisió de xifres projectades.
Els béns aportats a la Societat d’acord amb el previst en el Decret relatiu a
l’adscripció i aportació de béns, drets i obligacions a la Societat Pública
Andorra Telecom, SAU de data 17 de juny 2015 amb efectes comptables a 1
de gener de 2015, inclouen l’adscripció dels següents béns del patrimoni
nacional (Annex II del Decret d’adscripció), quina valoració va ser realitzada
per un expert independent en data 8 de juny de 2015. La valoració al
moment de l‘aportació es detalla en el quadre següent:

La composició dels equips i instal·lacions tècniques, a 31 de desembre de
2021, és la següent:
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Els estatuts de la Societat preveuen que el seu objecte constitueix la
gestió i explotació dels serveis de telecomunicacions així com la gestió de
les xarxes nacionals de radiodifusió sonora i televisió. Atès que és la pròpia
Societat qui emet de forma unilateral les senyals de radiodifusió sonora i
televisió, no percep cap contraprestació econòmica relacionada amb la
gestió de les esmentades xarxes. La llei de radiodifusió pública i de creació
de la Societat pública RTVA, SA faculta al Govern l’adscripció a la mateixa
dels béns necessaris per la gestió dels serveis de radiodifusió i televisió
necessaris pel seu funcionament. Aquesta adscripció ha estat feta sense
fer cap menció als béns que estan en possessió o formen part dels actius
de la Societat.
El concepte d’aparells instal·lats, inclòs en les instal·lacions tècniques,
conté elements que són propietat de la Societat però estan en possessió
de tercers, clients de la Societat.
La política de la Societat és formalitzar pòlisses d'assegurances per cobrir
els possibles riscos als quals estan subjectes els diversos elements del seu
immobilitzat material. A data 31 de desembre de 2021 es troben vigents les
pòlisses corresponents per donar cobertura su cient als actius de la
societat.

NOTA 7 – IMMOBILITZAT FINANCER
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Els moviments d’aquest epígraf durant l’exercici 2021 han estat els que es
mostren a continuació:

a) Inversions en el capital d’empreses del grup i associades
La Societat participa en el 50% del capital social de l’empresa ANSEAC, SA.
ANSEAC SA, Andorrana de Serveis d’Atenció al Client, SA, amb NRT
L-7109938-N, registre de comerç 925659-N i amb domicili social a La
Massana, Avinguda Sant Antoni número 32, edi ci Els Arcs, té per objecte la
prestació de serveis d’atenció al client en el mercat nacional i
internacional.
La Societat va ser constituïda el 2015 i va iniciar les seves operacions el
2016 a través del negoci Espic. El valor en llibres de la participació en el
capital social és de 30.000 euros. La societat no cotitza en borsa ni en cap
mercat secundari.
Durant el 2021 s’ha produït un canvi de soci i el mes de desembre de 2021
la Societat va formalitzar l’adquisició al nou soci de 30 accions addicionals
per un valor global de 200 milers d’euros. La transacció té per objectiu
preservar la participació d'Andorra Telecom en la societat ANSEAC, SA, en
el 50%, després que l’altre accionista hagués subscrit una ampliació de
capital de la societat participada mitjançant l’aportació d’una branca
d’activitat pròpia de contact center.
L’import del capital social, reserves i resultat dels darrers exercicis
disponibles són els següents:
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(*) Les xifres de l’exercici 2021 són preliminars i es troben pendents
d’aprovació per part dels òrgans corresponents.
Deute del sector públic a llarg termini
La Societat ha participat en la subscripció de diferents emissions de deute
públic emeses pel Govern d’Andorra. A data d’aquest tancament les
emissions a llarg termini ha estat traspassades a curt termini doncs es
liquidaran dins dels propers 12 mesos.
Crèdit a llarg termini a ANSEAC
En data 1 de març de 2016 la Societat va concedir un préstec a favor de la
Societat participada ANSEAC SA per un import de 250.000€ a retornar en
deu anys a un tipus d’interès x del 3,10%, per a nançar les seves
necessitats de tresoreria.
A data 31 de desembre de 2021 queden pendents d’amortitzar 134.522
euros, dels quals 109.235 euros estan classi cats a llarg termini i 25.287
euros es consideren a curt termini.
b)

Inversions en altres empreses

Inversions en capital
A continuació es presenta la composició de les participacions de la
Societat en altres Societats de dret privat a tancament:

SEMTEE SA, té per objecte l’explotació de l’aigua termal a la parròquia
d’Escaldes-Engordany amb dos centres termolúdics d’activitat, Caldea i
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En data 16 d’abril de 2018 la societat va adquirir el 5% del capital social de
la societat Tecnologia Capital SL per valor de 150 euros. Aquesta societat
gestiona actualment el projecte APARKAND, que va sorgir com a iniciativa
impulsada per la incubadora i acceleradora d’empreses NIU, espai
d’emprenedoria d’Andorra Telecom.
El mes de setembre de 2020 la societat va entrar en el capital d’altres dues
empreses sorgides del NIU, Celestar, SAU, dedicada al disseny, explotació,
fabricació, assessorament, llançament i venda d’aparells de
telecomunicació i de satèl·lits, amb una participació del 5% per valor de 5
milers d’euros, i ATHL.EXERCISE, SLU, que ofereix assessorament i
consultoria en l’àmbit de l’activitat física, amb una participació del 5% per
valor de 150 euros.
Fons d’inversió
La valoració de la cartera a 31 de desembre de 2021 és la següent:

Les altes de l’exercici corrent corresponen a ampliacions en les
participacions als fons d’inversió gestionats per Banc Sabadell d’Andorra i
Crèdit Andorrà, per import de 2 milions d’euros cada un.
Les dates de constitució i venciment de la cartera són les següents:

(*) Correspon a la data de constitució dels fons d’inversió per part del
Servei de Telecomunicacions d’Andorra i que varen ser aportats a la
Societat.
La Societat té la intenció de seguir mantenint la totalitat de la cartera del
fons d’inversió per un període de com a mínim, un any.
Dipòsits a llarg termini
Els dipòsits a llarg termini estan composats per diverses imposicions en
societats bancàries andorranes el venciment dels quals és superior a un
any des de la data de tancament de l’exercici.
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NOTA 8 – EXISTÈNCIES
El detall d’aquesta partida del balanç al 31 de desembre de 2021 i al 31 de
desembre de 2020, és el següent:

La Societat constitueix una provisió per deteriorament, en base al nivell
d’obsolescència d’alguns materials.
El moviment de la provisió per deteriorament durant l’any ha estat el
següent:

NOTA 9 – DEUTORS
El detall d’aquesta partida del balanç a 31 de desembre de 2021 i a 31 de
desembre de 2020, és el següent:
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(*) Les xifres de l’exercici 2020 es mostren re-expressades, segons l’exposat
a la nota 2.e)
L’increment a l’epígraf Operadors es deu principalment a l’augment de les
provisions de ràpels a cobrar (Roaming Out) pel període 2021, originat pel
substancial increment dels volums generats amb alguns operadors, que ha
accentuat el diferencial existent entre els preus estàndard aplicats a les
comunicacions generades durant l’exercici i els preus de descompte a
aplicar al nalitzar el període de liquidació, segons els acords signats entre
les parts. També incideix en aquest increment l’augment dels saldos
corrents a cobrar per factures de roaming in respecte de l’exercici
precedent.
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Els moviments de les provisions per deteriorament durant l’any han estat
els següents:

NOTA 10 – INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI
El moviment d’aquesta partida del balanç durant l’exercici 2021, és el
següent:

Dipòsits a termini
Els dipòsits a termini estan composats per diverses imposicions en
entitats bancàries andorranes.
Deute del sector públic a curt termini
El valor i les principals condicions de les subscripcions enregistrades en
aquest epígraf són les següents:
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Crèdits a empreses vinculades
S’hi recull la sisena quota del préstec a llarg termini a favor de la Societat
participada ANSEAC SA, que es liquidarà durant el segon trimestre de
2022.
Altres crèdits a curt termini
En data desembre de 2019, i a conseqüència de la venda de la participació
en la societat AVATEL & WIKIKER TELECOM S.L, es va incloure a l’epígraf
Crèdits i comptes a cobrar a llarg termini un crèdit per import de 1,5
milions d’euros corresponent a la cessió del dret de presa de participació
que reservava a Andorra Telecom el dret a elevar la seva participació al
50%, amb unes condicions econòmiques i dins d’uns terminis
preestablerts.
Aquest crèdit es va cobrar, segons el previst al contracte, al juny de 2021,
trobant-se completament liquidat a data d’aquest tancament.

NOTA 11 – TRESORERIA
El detall d’aquesta partida del balanç a 31 de desembre de 2021 i a 31 de
desembre de 2020, és el següent:
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NOTA 12 – PATRIMONI NET I FONS PROPIS
12.1 Capital social
El capital social de la Societat, és de 50 milions d’euros, representat per
5.000 accions de 10.000 euros de valor nominal cadascuna, totes elles de
la mateixa classe, totalment subscrites i desemborsades. La totalitat de les
accions, números del 1 al 5.000 ambdós inclosos, representatives del
capital social han estat subscrites pel seu Soci Únic, el Govern d’Andorra.
No hi ha hagut cap variació en el capital social de la Societat des de la
seva constitució.
12.2 Reserva legal i altres reserves
D’acord amb el que preveu el Decret relatiu a l’adscripció i aportació de
béns, drets i obligacions a la Societat Pública Andorra Telecom, SAU, les
reserves aportades a la Societat tenen la naturalesa següent:

D'acord amb la Llei de Societats Anònimes, ha de destinar-se una xifra
igual al 10% del bene ci de l'exercici a la reserva legal ns que aquesta
assoleixi, almenys, el 20% del capital social. La reserva legal només es pot
utilitzar per compensar pèrdues quan no existeixin altres reserves
disponibles. Aquesta reserva es va dotar al 100% a la constitució de la
Societat per un import de 10 milions d’euros.
En data desembre de 2021 la societat ha actualitzat la provisió constituïda
per fer front als compromisos presents i futurs contrets a favor del
col·lectiu de personal jubilat, d’acord amb la darrera valoració nanceraactuarial realitzada per experts independents. L’ajustament per import de
268.317 euros s’ha registrat amb càrrec a reserves, segons el previst a la
normativa vigent (veure nota 13).
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Aquest epígraf també inclou una regularització amb càrrec a reserves per
import de 1.610.868 euros corresponent a un canvi de criteri comptable en
relació a la interpretació de l’acord de roaming signat entre Andorra
Telecom i el grup Vodafone, que determinava els compromisos recíprocs
de facturació (roaming IN i roaming OUT) pel període comprès entre els
mesos d’abril 2020 i març 2021 (veure nota 2.e).
12.3 Repartiment resultat exercici 2020
En data 31 de març de 2021 la Junta General d’Accionistes de la Societat va
acordar la distribució del 100% del resultat de l’exercici 2020 en forma de
dividends. Aquests dividends es van liquidar en la seva totalitat en data 1
d’abril de 2021.

(*) Les xifres de l’exercici 2020 es mostren re-expressades, segons l’exposat
a la nota 2.e)

NOTA 13 –PROVISIONS I DEUTES A LLARG TERMINI
El detall d’aquesta partida del passiu del balanç a 31 de desembre de 2021 i
a 31 de desembre de 2020 és el següent:
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Els principals moviments de la provisió pels compromisos amb el personal
passiu, tant pels imports registrats a llarg com a curt termini, han estat els
que es mostren a continuació:

Aquesta provisió enregistrada per valor de 3.993.325 euros correspon a la
provisió a llarg i curt termini per fer front a les pensions del personal
passiu (jubilats) segons el model de prestació de nida al qual estan
subjectes en base al reglament de la pensió de jubilació del Consell
General del 29 de juliol de 1981, el decret de Govern sobre la jubilació
anticipada del 5 de juny de 1996, i el Reglament intern de data 12 de març
de 2009. A data d’aquest tancament el total d’aquest col·lectiu té l’estatus
de personal jubilat.
Els imports provisionats a 31 de desembre de 2021 es basen en la valoració
actuarial actualitzada a la mateixa data, dels compromisos presents i
futurs contrets. Per a la realització de la valoració actuarial, es tenen en
compte les taules de mortalitat i invalidesa PER2020. Aquesta valoració
nancer-actuarial ha estat realitzada mitjançant el mètode de valoració
“Capitalització individual”, seguint els principis tècnics actuarials
generalment acceptats. L’import corresponent al compromís a llarg
termini s’inclou a l’epígraf Provisions a llarg termini del balanç.
El 100% del personal x en actiu està adherit al pla de previsió social
d’aportació de nida aprovat el 20 de novembre de 2014 pel Consell
d’Administració. La Societat va fer efectiva l’externalització de la gestió del
pla de previsió social en data 7 de febrer de 2017, data a partir de la qual la
Societat efectua aportacions equivalents a les efectuades pel personal
segons preveu el reglament vigent, i ns a un límit del 3% del salari
pensionable.
També s’hi recullen a l’ epígraf Provisions a llarg termini, les provisions pels
compromisos adquirits a nals de 2019 davant la Fundació Actuatech per
un import total de 4,5 milions d’euros, en relació al nançament del
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programa de transformació digital de país. Durant l’exercici 2020 es va
liquidar una primera part d’aquests compromisos per import de 0,8
milions d’euros i es van reclassi car a curt termini 1,6 milions d’euros (nota
14), doncs en preveia la seva liquidació durant el transcurs de l’any 2021. A
data d’aquest tancament s’ha liquidat una segona part dels compromisos
per import de 1,2 milions d’euros i s’espera liquidar l’import romanent en
funció de les necessitats del projecte, durant els exercicis 2022 i 2023.
Els principals moviments de la provisió pels compromisos amb la Fundació
Actuatech, tant pels imports registrats a llarg com a curt termini, han
estat els que es mostren a continuació:

NOTA 14 – CREDITORS A CURT TERMINI
El detall d’aquesta partida del passiu del balanç a 31 de desembre de 2021 i
a 31 de desembre de 2020 és el següent:
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(*) Les xifres de l’exercici 2020 es mostren re-expressades, segons l’exposat
a la nota 2.e)
Les provisions a curt termini recullen els compromisos adquirits davant la
Fundació Actuatech en relació al programa de transformació digital de
país (veure nota 13 pels compromisos a llarg termini), així com la provisió
per les aportacions resultants del conveni signat entre Andorra Telecom i
el Govern d’Andorra al mes de desembre de 2020, relatiu a la renovació i
modernització de la infraestructura de xarxa wi dels centres educatius,
per import de 700 milers d’euros.
El detall de la partida Provisions a curt termini es mostra a continuació:

fi
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Els epígrafs “Agència tributària liquidació mensual IGI” i “IRNR pendent de
pagament” contenen els imports corresponents a les liquidacions de
l’impost general indirecte del períodes novembre i desembre de 2021 i la
liquidació de l’IRNR corresponent al quart trimestre de 2021,
respectivament.
L’epígraf Agència Tributària creditora, apartat ”Agència Tributària i altres
(Rendes en espècie)”, recollia a data 31 de desembre de 2020, el saldo d’una
provisió que corresponia a la regularització en curs de les rendes en
espècie que no havien estat correctament declarades durant el període
comprès entre els anys 2013 i 2017. Aquesta provisió es va dotar en data 31
de desembre de 2017 i durant l’exercici 2018 la Societat va completar les
liquidacions d’aquest passiu davant la Caixa Andorrana de Seguretat Social
per import nal de 427.187 euros. Durant el 2021 la Societat ha revertit
de nitivament la provisió romanent per import de 308.162 euros amb
càrrec a ingressos extraordinaris corresponent a excés de provisió i
obligacions prescrites segons l’article 54 punt 2a) de la Llei 21/2014, del 16
d’octubre, de bases de l’ordenament tributari.
En relació a l’epígraf Crèdits comercials i altres comptes a pagar,
destaquen els següents apartats:
Operadors:
En aquest epígraf guren els deutes amb operadors de telecomunicacions
per operacions de trà c comercial, inclòs els ràpels anuals per Roaming In
enregistrats a favor d’operadors de telefonia mòbil.
Remuneracions pendents de pagament:

fi

fi

fi

fi

Pàgina 76 de 88

Memòria 2021

El desglossament d’aquest epígraf és el següent :

El fons mutu està constituït per aportacions realitzades pels empleats de
la societat de manera voluntària, que tenen per objectiu donar cobertura
salarial complementària ( ns arribar al salari x) en cas de baixa mèdica.
Tot i mostrar-se dins de l’epígraf Creditors comercials i altres comptes a
pagar del balanç, aquest import no representa cap obligació per a la
societat ni a curt ni a llarg termini.

NOTA 15 – AVALS I GARANTIES
A 31 de desembre de 2021 la Societat té concedides garanties per import
de 36 milers d’euros, corresponents a dipòsits a llarg termini amb
operadors i proveïdors per trà c comercial.

NOTA 16 – SALDOS AMB ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
La composició dels saldos corrents amb les Administracions públiques a
data 31 de desembre de 2021 i 31 de desembre de 2020 és la següent:
16.1 Saldos corrents amb les Administracions públiques
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L’epígraf Impost sobre bene cis recull l’import pendent a favor de
l’Administració Tributària tenint en consideració el pagament a compte
corresponent a l’exercici 2021 per valor de 903.989,43 euros i l’impost
efectivament meritat durant aquest exercici.
16.2 Conciliació entre el resultat comptable, base imposable
despesa per Impost de Societats

scal i

La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l’Impost
sobre societats meritat el 2021 i 2020 és la següent:
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(*) Els altres ajustos corresponen a la regularització de boni cacions per
aplicació del 5% sobre inversions en haver-se donat de baixa els elements
abans del període de cinc anys que preveu la Llei de l’IS.
L’impost meritat al 2020 no s’ha re-expressat, doncs es tracta de l’import
efectivament declarat i pagat per aquest període. Conseqüentment,
l’impost meritat a l’exercici 2021 inclou un ajustament permanent a la base
de tributació, per import de 1.610.868 euros, corresponent a la
regularització registrada amb càrrec a reserves detallada a la nota 2.e),
amb l’objectiu de compensar l’impost tributat en excés al període 2020.
16.3 Exercicis Oberts a inspecció respecte a l’impost de Societats
Tal i com s’estableix a la Llei de bases de l’ordenament tributari, els
impostos no es poden considerar de nitivament liquidats ns que les
liquidacions presentades no han estat inspeccionades per les autoritats
tributàries o hagi transcorregut el període de prescripció de tres anys. Per
tant, la societat té obert a inspecció els darrers 4 anys per l’impost de
societats i els darrers 3 anys per tota la resta d’impostos que l’hi són
d’aplicació.
Els Administradors de la Societat consideren que s'han practicat
adequadament les liquidacions dels esmentats impostos, per la qual cosa,
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encara que sorgeixin discrepàncies en la interpretació normativa vigent
pel tractament scal atorgat a les operacions, els eventuals passius
resultants, en cas de materialitzar-se, no afectarien de manera signi cativa
els comptes anuals adjunts.

NOTA 17 – SALDOS I TRANSACCIONS AMB PARTS VINCULADES
Els saldos a 31 de desembre de 2021 i les transaccions efectuades durant
l’exercici amb l’empresa ANSEAC són els següents:
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Els saldos a 31 de desembre de 2021 amb el Govern d’Andorra són els
següents:

Els saldos inclosos a l’actiu corrent a 31 de desembre de 2021 amb el
Govern d’Andorra són deguts principalment al deute públic que la Societat
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ha subscrit, a la factura dels serveis de telecomunicacions del mes de
desembre pendent de cobrar i a altres factures relacionades amb diversos
serveis prestats. Els passius amb el mateix no inclouen els imports
pendents de liquidar en concepte dels diferents impostos als quals es
troba subjecte la Societat.
Així mateix, les transaccions realitzades durant l’any amb el Govern
d’Andorra han estat:

NOTA 18 – IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCI
La composició de l'import net de la xifra de negoci corresponent als
exercicis 2021 i 2020 és la següent:
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(*) Les xifres de l’exercici 2020 es mostren re-expressades, segons
l’exposat a la nota 2.e)
La Societat disposa de contractes amb els operadors, que regulen les
condicions econòmiques i tècniques de la prestació de serveis. Els acords
d’itinerància internacional (Roaming) entre la Societat i els operadors de
l’associació GSM, estan basats en l’acord estàndard (MoU) proposat per la
GSM Association. El preus aplicats corresponen als pactats en els
contractes.

NOTA 19 – APROVISIONAMENTS
El saldo del compte “Consum de mercaderies, matèries primes i altres
materials” de l’exercici 2021 i 2020 es detalla com segueix:
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Els preus aplicats als serveis d’interconnexió corresponen als pactats en
els contractes amb els operadors (nota 18).

NOTA 20 – DESPESES DE PERSONAL
La composició del saldo de l’epígraf “Despeses de personal” de l’exercici
2021 i 2020 és el següent:

La plantilla mitjana per categoria corresponent a l’exercici 2021 es detalla a
continuació:
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NOTA 21 – INGRESSOS I DESPESES FINANCERES
El resultat nancer de l’exercici 2021 i 2020 és el següent:
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NOTA 22 – ALTRA INFORMACIÓ
22.1 Compromisos i contingències amb tercers
Existeix una reclamació per 342.782 euros contra un tercer, de la qual es va
dictar sentència a favor de la Societat i per la que es va presentar
demanda d’execució de costes el mes de febrer del 2013. La Societat va
presentar un escrit d’insistiment sobre aquest litigi durant l’exercici 2015. A
data de tancament no hi ha hagut canvis signi catius sobre aquesta
reclamació.
Així mateix, existeixen determinades reclamacions obertes contra clients
insolvents.
En data 3 d’abril de 2017 la Societat participada Anseac va formalitzar un
préstec per import de 200 milers d’euros amb l’entitat Banc Sabadell
d’Andorra a retornar en 5 anys, i pel qual els dos socis accionistes es van
designar com avaladors en cas d’impagament, cadascú pel 50% del deute
constret. A data d’aquest tancament el capital pendent de retornar per
part d’Anseac ascendeix a 14.237 euros (+84,5 euros d’interessos)
preveient-se l’amortització total del préstec, segons els venciments
establerts, a l’abril de 2022.
22.2 Informació sobre medi ambient
La Societat segueix una política destinada a minimitzar l’impacte medi
ambiental i la protecció i millora del medi ambient, incloent la reducció o
eliminació de la contaminació futura de les operacions de la Societat.
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La Societat no ha incorregut en despeses signi catives en l’àmbit del medi
ambient ni té registrada ni té la necessitat de registrar una provisió per
possibles riscos mediambientals donat que estima que no existeixen
contingències signi catives relacionades amb possibles litigis,
indemnitzacions o altres conceptes. Addicionalment, la Societat disposa
de pòlisses d’assegurances així com de plans de seguretat que permeten
assegurar raonablement la cobertura de qualsevol possible contingència
que es pogués derivar de la seva actuació mediambiental.
22.3 Informació sobre protecció de dades
En data 4 de febrer de 2004 va entrar en vigor la Llei 15/2003 de 18 de
desembre, quali cada de protecció de dades personals amb l’objectiu de
protegir i garantir, pel que fa al tractament i a la utilització de dades
personals, els drets fonamentals de les persones i especialment els
relatius a la intimitat.
Des d’abans de l’entrada en vigor de la Llei 15/2003 quali cada de
protecció de dades personals, la Societat utilitza per a les seves nalitats
diversos txers que contenen dades de caràcter personal. En
conseqüència, i a de fer efectiva l’esmentada Llei, i per tal de garantir la
màxima transparència en el tractament de dades de caràcter personal, el
Govern en la sessió del 8 de febrer de 2006, a proposta del Consell
d’Administració de la Societat, aprova el Decret que regula els txers de
caràcter personal de la Societat. Aquest Decret va ser derogat per un nou
Decret del Govern publicat en data 25 de març de 2009, que regulava
novament els txers de caràcter personal de la Societat.
Recentment, en data 28 d’octubre del 2021, el Consell General va aprovar
una nova llei quali cada de protecció de dades personals, que entrarà en
vigor en el termini de sis mesos des de la seva publicació. Aquesta llei té
per objecte actualitzar la normativa relativa al tractament que, tant
persones o entitats privades com l’Administració pública andorrana, duen
a terme de les dades corresponents a persones físiques acollint-se a la
nova regulació europea i modernitzant el marc jurídic existent basat en la
Llei 15/2003.
22.4 Retribució òrgans d’administració
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(*) D’acord amb el que preveu l’article 19 dels estatuts de la Societat, el
càrrec de president, de vicepresident, i de conseller és gratuït quan
l’ostenti una persona en exercici d’un mandat polític, que forma part de
l’Administració pública, de la companyia Andorra Telecom, SAU, o de
qualsevol empresa participada per capital públic. El càrrec de conseller
exercit per una persona no inclosa en els supòsits de l’apartat 1 és gratuït,
sempre que la Junta General no ho acordi altrament.
La Societat, durant 2021 i 2020, no va concedir bestretes ni crèdits als
membres del Consell d’Administració ni al Comitè Executiu, ni existeix cap
altra obligació concreta, passada, present o futura en matèria de pensions
o pagaments de primes d’assegurança.

NOTA 23 – FETS POSTERIORS
El 24 de febrer de 2022 es va iniciar la invasió d’Ucraïna per part de l’exercit
rus, el que ha generat una certa incertesa geopolítica i econòmica, les
conseqüències de la qual encara es desconeixen.
Els administradors de la Societat han avaluat la situació actual en base a la
millor informació i estimacions disponibles, arribant a la conclusió que fruit
d’aquesta situació no existeixen impactes excessivament rellevants que
afectin a la Societat ja que aquesta no duu a terme operacions ni disposa
d’actius en aquells territoris. Tot i això cal mencionar que la Societat té
vigent un contracte de serveis amb un proveïdor que compta amb part de
la seva plantilla localitzada a la zona actualment en con icte, amb el que
s’estima que dits serveis puguin veure-se’n afectats, al menys parcialment,
durant els propers mesos.

fl

Pàgina 88 de 88

