COMPTES ANUALS
2021

PREÀMBUL
Andorra Telecom, SAU és una societat pública de dret privat amb NRT A-710646-J i números de registre
de comerç 925270N i 925350F que va ser constituïda el 23 de juny 2015 davant notari, de conformitat
amb la Llei 33/2014 del 27 de novembre, de creació de la societat pública Andorra Telecom, SAU i el
previst pel Decret(1) relatiu a l’adscripció de béns, drets i obligacions a la Societat Pública Andorra
Telecom, SAU, de data 17 de juny 2015.

D’acord amb el que preveuen els seus estatuts, la societat 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 financer establert a la
Llei general de les finances públiques.

D’acord amb l’anterior, la Societat ha formulat per separat :
-

Els comptes anuals a 31 de desembre de 2021 segons preveu el Pla General de Comptabilitat dels
Empresaris del Principat d’Andorra del 23 de juliol del 2008 i les seves modificacions posteriors i
reglaments que el despleguen i comprenen:
-

-

(1)

Balanç
Compte de pèrdues i guanys
Estat de canvis en el patrimoni net
Estat de fluxos d’efectiu
Memòria

La liquidació pressupostària a 31 de desembre de 2021 d’acord amb el que preveu la Llei de Finances
Públiques del 19 de desembre de 1996

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 de data 17 de Juny 2015, amb la inscripció de la nova societat
en el Registre de Societats, aquesta va passar a assumir automàticament i de ple dret totes les
funcions que corresponien a l’ens públic Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA) segons la
normativa vigent fins a l’entrada en vigor de la Llei 33/2014, de 27 de novembre, de creació de la societat
pública Andorra Telecom, SAU i que aquesta Llei va derogar, tot amb efectes comptables 1 de gener de
2015.
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2 – INFORME DE GESTIÓ

Andorra Telecom ha finalitzat 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 enfilat el resultat d’explotació fins als 22,8 milions d’euros, assolint xifres marcadament superiors
a les de l’any precedent i a les pressupostades pel exercici.
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 0,7 milions d’euros respecte del 2020 (-4,1%), 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 de l’activitat comercial dels segments fix 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 fins 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).
Els abonaments a la telefonia mòbil de contracte han crescut un 3,6% enguany i assoleixen les 74.600 línies
contractades a finals d’any. La telefonia mòbil de prepagament recupera nivells molt superiors inclús a les
dades prepandèmia i assoleix la xifra de 19.000 línies. El 2020 la companyia va llançar una millora important
de la seva oferta comercial tant del catàleg de prepagament mòbil com de contracte que ha rebut una molt
bona acceptació al llarg del 2021. El nombre de línies de telefonia fixa també ha crescut en un 2,4% i la
connectivitat Internet via Fibra Òptica, amb un augment del 4,6%, es troba a les portes d’assolir els 40.000
punts d’accés contractats al país. El tràfic internet via fibra òptica ha evolucionat exponencialment i ja dobla
el consum anual del 2019 prepandèmia. Durant el 2021 la companyia ha continuat enriquint la seva oferta de
connectivitat internet sobre fibra tant per a residencial com per a empreses amb l’ampliació de velocitats de
fins a 1Gbps i 10 Gbps respectivament.
La bona evolució del negoci domèstic ha permès compensar la reducció de la facturació del roaming traduintse en un increment net d’ingressos d’3,3 milions d’euros respecte del 2020 (+4,3%). 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 de 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 de la despesa total d’explotació en un 5,1% (-3 milions d’euros) respecte del 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, el que suposa una millora del
37,9% respecte de l’any precedent (+6,3 milions d’euros) i del 20,8% en relació a les previsions pressupostàries
(+3,9 milions d’euros).
Al resultat d’explotació cal afegir un resultat financer 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
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d’euros i el resultat provinent de les inversions en deute públic i certificats de dipòsit que ascendeixen a 427
milers d’euros.
Finalment, el resultat net de l’exercici 2021 s’eleva fins als 23,2 milions d’euros, un 50% superior al del 2020 i
un 26,4% per sobre de les xifres previstes al pressupost.

Compte de pèrdues i guanys comparat amb l’exercici anterior i les previsions pressupostàries
(Euros)

REAL
31/12/2021

REAL
31/12/2020 (*)

PREVIST
31/12/2021

DIF
REAL-PREV

DIF
N-(N-1)

DIF %

DIF %

Xifra de negoci sense Roaming In

58.842.007

56.536.923

56.273.898

2.568.110

4,6%

2.305.084

Xifra de negoci Roaming In

18.834.474

18.090.999

24.199.090

-5.364.616

-22,2%

743.474

4,1%

922.279

664.857

1.360.057

-437.778

-32,2%

257.422

38,7%

193.803
78.792.563

242.289
75.535.069

118.572
81.951.617

75.231
-3.159.054

63,4%
-3,9%

-48.486
3.257.494

-20,0%
4,3%

Xifra de negoci diversificació
Altres ingressos d'explotació
Ingressos d'explotació
Consums i altres aprovisionaments

4,1%

-8.083.220

-9.661.119

-9.634.586

1.551.365

-16,1%

1.577.898

-16,3%

Altres despeses d'explotació
Valor afegit

-13.416.216
57.293.127

-13.348.276
52.525.674

-15.983.180
56.333.851

2.566.964
959.276

-16,1%
1,7%

-67.940
4.767.453

0,5%
9,1%

Despeses de personal
Excedent brut d'explotació

-13.838.070
43.455.057

-13.603.181
38.922.493

-14.644.351
41.689.501

806.280
1.765.556

-5,5%
4,2%

-234.889
4.532.564

1,7%
11,6%

Amortitzacions, deteriorament i resultats immobilitzat

-20.516.420

-22.417.727

-22.804.249

2.287.828

-10,0%

1.901.306

-8,5%

-125.441

33.270

0

-125.441

--

-158.710

-477,0%

Deteriorament circulant

Resultat d'explotació
Altres actius financers

22.813.196

16.538.036

18.885.252

3.927.944

20,8%

6.275.160

37,9%

426.804

720.195

364.804

62.001

17,0%

-293.391

-40,7%

Variació valor raonable instruments financers

1.842.567

580.756

515.631

1.326.936

257,3%

1.261.811

217,3%

Diferències netes de canvi
Resultat financer

110.043
2.379.414

59.715
1.360.666

0
880.434

110.043
1.498.979

50.328
1.018.747

84,3%
74,9%

25.192.609

17.898.702

19.765.686

5.426.923

7.293.907

40,8%

382.631
382.631

-568.831
-568.831

-4.826
-4.826

387.457
387.457

951.463
951.463

-167,3%
-167,3%

25.575.241

17.329.871

19.760.861

5.814.380

-170,3%
-27,5%
--8028,9%
-8028,9%
-29,4%

8.245.370

47,6%

Resultat de les activitats ordinàries
Operacions netes extraordinàries
Resultat extraordinari
Resultat net abans d'impostos
Impost de societats

Resultat després d'Impostos

-2.343.780

23.231.461

-1.846.305

15.483.566

-1.376.086

18.384.775

-967.694

4.846.687

70,3%

26,4%

-497.474

7.747.895

26,9%

50,0%

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

Riscs i incerteses
Els riscs i incerteses de la Societat són els propis derivats de les operacions comercials en els mercats en els
quals opera, i s’espera que es vegin afectats durant almenys l’exercici corrent, per l’impacte de la pandèmia
Covid-19 i per les conseqüències de les tensions geo-polítiques i el conflicte armat entre Rússia-Ucraïna, en
tant fan preveure una afectació en la cadena d’aprovisionament i augment dels costos.
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3 – ESTATS FINANCERS
3.1 – ESTATS FINANCERS

3.1.1 - Balanç
3.1.2 - Compte de Pèrdues i Guanys
3.1.3 - Estat de Fluxos d’Efectiu
3.1.4 - Estat de Canvis en el Patrimoni Net
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3.1.1 – BALANÇ
(Euros)
ACTIU
A) ACTIUS NO CORRENTS
I

Immobilitzat Intangible

4

Altres Actius Intangibles

II

Immobilitzat Tangible

31/12/2020 (*)
re-expressat

31/12/2021

(Nota 5)
(Nota 6)

174.522.190

194.199.278

6.615.351

6.342.355

6.615.351

6.342.355

96.136.132

107.855.407

1

Terrenys i Construccions

44.292.938

44.886.318

2

Instal·lacions Tècniques i Altre Immobilitzat Tangible

50.328.721

61.496.946

3

Immobilitzacions Materials en Curs i Bestretes

1.514.473

1.472.143

IV
IVa
1
2
IVb

Immobilitzat financer

(Nota 7)

Empreses del grup i associades
Instruments de patrimoni
Crèdits i comptes a cobrar
Altres empreses

71.770.708

80.001.517

339.235
230.000

19.357.522
30.000

109.235

19.327.522

71.431.473

60.643.995

1

Instruments de patrimoni

57.295.504

51.506.403

3

Inversions financeres a llarg termini

14.100.000

9.100.000

4

Altres

35.969

37.592

195.688.549

161.461.179

2.339.170
2.291.051

2.402.273
2.348.893

48.119

52.889

(Nota 15)

B) ACTIUS CORRENTS
II
1

Existències
Matèries primeres i consumibles

3

Productes acabats i mercaderies

4

Bestretes a proveïdors

III
1
2
3

Crèdits i comptes a cobrar a curt termini
Crèdits i comptes a cobrar en empreses del grup i associades

IV
1

En empreses del grup i associades

V
VI

(Nota 9)

Clients per Vendes i Prestacions de Serveis
Resta de crèdits i comptes a cobrar
Inversions financeres a curt termini

2

(Nota 8)

Resta d'actius financers
Tresoreria
Ajustaments per periodificació
TOTAL ACTIU

(Nota 17)
(Nota 10)

(Nota 11)

(-)0

491

47.108.138
45.962.896

23.492.031
22.290.221

216.952

312.738

928.290

889.072

142.895.823

133.598.697

19.237.684

44.561

123.658.140

133.554.136

2.701.462

1.494.079

643.956

474.100

370.210.739

355.660.458

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

5

Comptes anuals 2021
Consell d’Administració de data 29/03/2022
PASSIU
A) PATRIMONI NET

31/12/2021
(Nota 12)

31/12/2020 (*)
re-expressat

331.594.084

325.725.374
50.000.000

I

Capital

50.000.000

1

Capital

50.000.000

50.000.000

III

Reserves

258.362.623

260.241.808

1
5
VI

Reserva legal
Altres Reserves
Resultat de l'exercici

B) PASSIUS NO CORRENTS
I

Provisions a llarg termini

II

Deutes a llarg termini

3

(Nota 13)

Altres

C) PASSIUS CORRENTS

10.000.000

10.000.000

248.362.623
23.231.461

250.241.808
15.483.566

4.797.826

6.327.326

4.251.216

5.825.478

546.610

501.848

546.610

501.848

33.818.829

23.607.757

II

Provisions a curt termini

(Nota 14)

2.070.478

2.319.565

III

Deutes a curt termini

(Nota 14)

3.346.856

3.530.443

4
V

Altres
Creditors comercials i altres comptes a pagar

1

Proveïdors i Operadors

2
3

Empreses del grup i associades, creditores
Creditors Diversos

4

Bestretes de clients

5

Altres
TOTAL PASSIU

(Nota 14)
(Nota 17)

3.346.856

3.530.443

28.401.495

17.757.749

26.017.767

15.372.353

112.536
110.528

242.978
110.908

123.648

201.471

2.037.016

1.830.039

370.210.739

355.660.458

(*) Les xifres de l’exercici 2020 es mostren re-expressades, segons l’exposat a la nota 2.e)
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3.1.2 – COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
(Euros)
COMPTE DE RESULTATS (Euros)
I
1
2

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
Import net de la xifra de negocis
Altres ingressos d'explotació
Total Ingressos d'explotació

II
1
2

DESPESES D'EXPLOTACIÓ
Consum de mercaderies, altres materials i serveis
Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
c) Altres despeses de personal
Amortització, deteriorament i resultats per venda o
baixa de l'immob intangible i de l'immob tangible

3

4

5

a) Amortització
b) Deteriorament
c) Resultats per venda o baixa
Deteriorament del circulant
a) Existències
b) Crèdits i comptes a cobrar
c) Altres
Altres despeses d'explotació
a) Arrendaments i cànons
b) Reparacions i conservació
c) Serveis professionals independents
d) Assegurances
e) Serveis de Publicitat i RRPP
f) Subministraments
g) Tributs
h) Altres serveis exteriors
Total despeses d'explotació

31/12/2021

(Nota 18)

78.598.760
193.803
78.792.563

75.292.780
242.289
75.535.069

(Nota 19)
(Nota 20)

(-)8.083.220
(-)13.838.070
(-)11.522.690
(-)1.827.984
(-)487.396

(-)9.661.119
(-)13.603.181
(-)11.325.985
(-)1.796.350
(-)480.846

(Notes 5 i 6)

(-)20.516.420
(-)20.640.883
261.259
(-)136.797
(-)125.441
(-)8.967
(-)18.943
(-)97.531
(-)13.416.216
(-)675.482
(-)7.307.083
(-)1.745.213
(-)304.984
(-)634.294
(-)1.071.072
(-)43.625
(-)1.634.463
(-)55.979.367

(-)22.417.727
(-)22.172.320
1.783
(-)247.189
33.270
120.143
10.620
(-)97.493
(-)13.348.276
(-)527.362
(-)7.686.662
(-)1.782.692
(-)293.587
(-)546.036
(-)1.143.848
(-)41.248
(-)1.326.841
(-)58.997.033

22.813.196

16.538.036

426.804
426.804
1.842.567
110.043
2.379.414

720.195
720.195
580.756
59.715
1.360.666

25.192.609

17.898.702

387.042
(-)4.410
382.631

141.730
(-)710.561
(-)568.831

25.575.241

17.329.871

(-)2.343.780

(-)1.846.305

23.231.461

15.483.566

(Nota 8)
(Nota 9)

RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ
III
1
3
4

INGRESSOS I DESPESES FINANCERES
(Nota 21)
Ingressos Financers
b) D'altres actius financers
Variació de valor raonable en instruments financers de negociació
Diferències de canvi
Resultat financer
RESULTAT DE LES OPERACIONS

IV
1
2

ALTRES INGRESSOS I DESPESES NO RECURRENTS
Altres ingressos no recurrents
Altres despeses no recurrents
Total altres ingressos i despeses no recurrents
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

V

IMPOST SOBRE BENEFICIS
RESULTAT DE L'EXERCICI

31/12/2020 (*)
re-expressat

(*) Les xifres de l’exercici 2020 es mostren re-expressades, segons l’exposat a la nota 2.e)
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3.1.3 – ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU
(Euros)

31/12/2021

31/12/2020
(*) re-expressat

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ
1. Resultat del període abans d'impostos
2. Ajustaments del resultat
a) Amortització d'immobilitzat intangible i tangible (+).
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-).
c) Variació de provisions(+/-).
e) Resultats per baixes i alienacions d'immobilitzat intangible i tangible (+/-).
g) Ingressos financers (-).
i) Diferències de canvi (+/-).
j) Variació de valor raonable en instruments financers (+/-).
k) Altres ingressos i despeses (-/+).
3. Canvis en el capital corrent
a) Existències (+/-).
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-).
c) Altres actius corrents (+/-)
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-).
e) Altres passius corrents (+/-).
f) Altres actius i passius no corrents (+/-).
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
c) Cobraments d'interessos (+).
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/- 1+/- 2+/- 3+/- 4)
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
6. Pagaments per inversions (-).
a) Empreses del grup i associades.
b) Immobilitzat intangible.
c) Immobilitzat tangible
e) Altres actius financers.
7. Cobraments per desinversions (+).
a) Empreses del grup i associades.
b) Immobilitzat intangible
c) Immobilitzat tangible
e) Altres actius financers.
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6).
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni.
a) Dividends (-)
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament ( +/- 9 +/- 10 - 11)
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi ( i decimals)
E) AUGMENTS/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/- A +/- B +/- C +/- D)
Efectiu o equivalents a l'inici del període
Efectiu o equivalents al final del període

26.697.251
25.575.241
17.879.816
20.640.883
0
(-)135.819
136.797
(-)426.804
(-)110.043
(-)1.842.567
(-)382.631
(-)14.876.759
54.136
(-)23.671.435
(-)57.792
10.167.172
382.631
(-)1.751.472
(-)1.881.047
418.833
(-)2.299.880
26.697.251

34.013.442
17.329.871
21.592.622
22.172.320
329.097
(-)364.149
247.189
(-)720.195
(-)59.715
(-)580.756
568.831
(-)3.737.482
(-)80.782
11.488.719
361.546
(-)13.259.841
(-)568.831
(-)1.678.292
(-)1.171.569
849.898
(-)2.021.467
34.013.442

(-)8.505.478
(-)142.125.756
(-)200.000
(-)3.198.487
(-)6.054.033
(-)132.673.236
133.620.278
29.457
0
17.140
133.573.681
(-)8.505.478

14.179.820
(-)161.020.134
0
(-)1.760.756
(-)7.045.487
(-)152.213.891
175.199.954
24.417.754
9.500
18.362
150.754.337
14.179.820

(-)17.094.434
(-)17.094.434
(-)17.094.434
(-)17.094.434

(-)47.959.779
(-)47.959.779
(-)47.959.779
(-)47.959.779

110.043
1.207.382
1.494.079
2.701.462

59.715
293.199
1.200.881
1.494.079

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

Prima
d'emissió

Capital
B)
I
II

Saldo ajustat a 01/01/20
Resultat de l'exercici
Ingressos i despeses reconeguts en Patrimoni Net

III
1
4
C)
I
D)
I
II
III
1
E)

Reserva de
revaloració

Altres reserves

Instruments Resultats
Altres
de capital d'exercicis aportacions
propis
anteriors
de socis

Resultat de
l'exercici (*)

Dividend a
compte

TOTAL

50.000.000
0
0

0
0
0

0
0
0

275.231.870
0
(-)321.124

0
0
0

0
0
0

0
0
0

33.290.841
17.094.434
0

0
0

Operacions amb socis i propietaris

0

0

0

(-)14.668.938

0

0

0

(-)33.290.841

0

Distribució de dividends

0

0

0

(-)23.759.779

0

0

0

(-)24.200.000

0

Altres moviments

0

0

0

9.090.841

0

0

0

(-)9.090.841

0

0

50.000.000

0

0

260.241.808

0

0

0

17.094.434

0

327.336.242

0

0

0

0
260.241.808
0
(-)268.317
(-)1.610.868

0

0

0
0
0
0
0

-1.610.868
15.483.566
23.231.461
0
(-)15.483.566

0

-1.610.868
325.725.374
23.231.461
(-)268.317

0

0

0

(-)1.610.868

0

0

0

(-)15.483.566

50.000.000

0

0

258.362.623

0

0

0

23.231.461

Saldos a 31/12/20
Ajustaments per canvis de criteris comptables 2020 i
anteriors
Saldo ajustat a 01/01/21
Resultat de l'exercici
Ingressos i despeses reconeguts en Patrimoni Net
Operacions amb socis i propietaris
Distribució de dividends

Saldos a 31/12/21

50.000.000
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

358.522.711
17.094.434
(-)321.124
(-)47.959.779

(-)17.094.434

331.594.084

(*) Les xifres de l’exercici 2020 es mostren re-expressades, segons l’exposat a la nota 2.e)
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3.2 – 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 financer
establert a la Llei general de les finances 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.
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 modificades 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 modificades 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.

•

A l’estranger, ha d’ajustar les seves actuacions als principis de bona administració, vetllant
perquè les seves activitats comportin un creixement internacional diversificat, equilibrat i
favorable a la Societat.
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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
eficaçment 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

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 financer, l’activitat econòmica i financera 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 finançament a càrrec de l’Estat per cobrir els
possibles dèficits, això sense perjudici de l’obligació de la Societat de presentar els programes d’actuació,
inversions i finançament 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 finances públiques.
NOTA 2 – BASES DE PRESENTACIÓ
a)

Marc normatiu d’informació financera aplicable a la Societat

Els comptes anuals han estat formulats pel Consell d’Administració d’acord amb el marc normatiu
d’informació financera 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.
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•
•
•

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 fidel
Els comptes anuals adjunts han estat obtinguts dels registres comptables de la Societat i es presenten
d'acord amb el marc normatiu d’informació financera que li resulta d’aplicació i, en particular, els principis
i criteris comptables continguts en aquest, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la
situació financera, dels resultats de la Societat i dels fluxos d'efectiu produïts durant el corresponent
exercici.
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 modificació. 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 significatiu 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 fluxos d'efectiu es presenten de forma agrupada per facilitar la seva comprensió; si bé, en la
mesura que sigui significativa, 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.
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’afluència de turistes a Andorra durant l’any
2020, va motivar que les parts acordessin reduir proporcionalment els compromisos inicialment fixats 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 2021març 2021. La part corresponent als ingressos a meritar en l’exercici 2020 es van calcular proporcionalment
i de manera lineal, segons el criteri aplicat fins aquella data. Durant el segon quatrimestre de 2021 es va
procedir a calcular la liquidació final 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.
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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:
ACTIU
A) ACTIUS NO CORRENTS
I

Immobilitzat Intangible

4

Altres Actius Intangibles

II

Immobilitzat Tangible

31/12/2020 (*)
re-expressat

31/12/2021

(Nota 5)
(Nota 6)

31/12/2020

174.522.190

194.199.278

194.199.278

6.615.351

6.342.355

6.342.355

6.615.351

6.342.355

6.342.355

96.136.132

107.855.407

107.855.407

1

Terrenys i Construccions

44.292.938

44.886.318

44.886.318

2

Instal·lacions Tècniques i Altre Immobilitzat Tangible

50.328.721

61.496.946

61.496.946

3

Immobilitzacions Materials en Curs i Bestretes

1.514.473

1.472.143

1.472.143

IV
IVa
1
2
IVb

Immobilitzat financer

(Nota 7)

Empreses del grup i associades
Instruments de patrimoni
Crèdits i comptes a cobrar
Altres empreses

71.770.708

80.001.517

80.001.517

339.235
230.000

19.357.522
30.000

19.357.522
30.000

109.235

19.327.522

19.327.522

71.431.473

60.643.995

60.643.995

1

Instruments de patrimoni

57.295.504

51.506.403

51.506.403

3

Inversions financeres a llarg termini

14.100.000

9.100.000

9.100.000

4

Altres

35.969

37.592

37.592

195.688.549

161.461.179

162.764.170

2.339.170
2.291.051

2.402.273
2.348.893

2.402.273
2.348.893

48.119

52.889

52.889

(-)0

491

491

47.108.138
45.962.896

23.492.031
22.290.221

24.795.022
23.593.212
312.738

(Nota 15)

B) ACTIUS CORRENTS
II
1

Existències
Matèries primeres i consumibles

3

Productes acabats i mercaderies

4

Bestretes a proveïdors

III
1
2
3

Crèdits i comptes a cobrar a curt termini
Crèdits i comptes a cobrar en empreses del grup i associades

IV
1

En empreses del grup i associades

V
VI

(Nota 9)

Clients per Vendes i Prestacions de Serveis
Resta de crèdits i comptes a cobrar
Inversions financeres a curt termini

2

(Nota 8)

Resta d'actius financers
Tresoreria
Ajustaments per periodificació
TOTAL ACTIU

(Nota 17)
(Nota 10)

(Nota 11)

216.952

312.738

928.290

889.072

889.072

142.895.823

133.598.697

133.598.697

19.237.684

44.561

44.561

123.658.140

133.554.136

133.554.136

2.701.462

1.494.079

1.494.079

643.956

474.100

474.100

370.210.739

355.660.458

356.963.449
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PASSIU
A) PATRIMONI NET

31/12/2021
(Nota 12)

31/12/2020 (*)
re-expressat

31/12/2020

331.594.084

325.725.374

327.336.242
50.000.000

I

Capital

50.000.000

50.000.000

1

Capital

50.000.000

50.000.000

50.000.000

III

Reserves

258.362.623

260.241.808

260.241.808

1

Reserva legal

5

Altres Reserves

10.000.000

10.000.000

10.000.000

248.362.623

250.241.808

250.241.808

Resultat de l'exercici

23.231.461

15.483.566

17.094.434

B) PASSIUS NO CORRENTS
I
Provisions a llarg termini

4.797.826
4.251.216

6.327.326
5.825.478

6.327.326
5.825.478

VI

II
3

(Nota 13)

Deutes a llarg termini
Altres

C) PASSIUS CORRENTS

546.610

501.848

501.848

546.610

501.848

501.848

33.818.829

23.607.757

23.299.880

II

Provisions a curt termini

(Nota 14)

2.070.478

2.319.565

2.319.565

III

Deutes a curt termini

(Nota 14)

3.346.856

3.530.443

3.530.443

3.346.856

3.530.443

3.530.443

28.401.495

17.757.749

17.449.872

26.017.767

15.372.353

15.064.476

112.536
110.528

242.978
110.908

242.978
110.908

4
V

Altres
Creditors comercials i altres comptes a pagar

1

Proveïdors i Operadors

2
3

Empreses del grup i associades, creditores
Creditors Diversos

4

Bestretes de clients

5

Altres

(Nota 14)
(Nota 17)

TOTAL PASSIU

COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDAT (Euros)
I
1
4
II
1
2
3
4
5

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
Import net de la xifra de negocis
Altres ingressos d'explotació
Total Ingressos d'explotació

DESPESES D'EXPLOTACIÓ
Consum de mercaderies, altres materials i Serveis
Despeses de personal
Amortització, deteriorament i resultats per venda o
baixa de l'immob intangible i de l'immob tangible
Deteriorament del circulant
Altres despeses d'explotació
RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ

III

INGRESSOS I DESPESES FINANCERES
RESULTAT DE LES OPERACIONS

IV

ALTRES INGRESSOS I DESPESES NO RECURRENTS
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

V

IMPOST SOBRE BENEFICIS
RESULTAT NET DE L'EXERCICI

123.648

201.471

201.471

2.037.016

1.830.039

1.830.039

370.210.739

355.660.458

356.963.449

31/12/2021
78.598.760
193.803
78.792.563

31/12/2020 (*)
re-expressat
75.292.780
242.289
75.535.069

31/12/2020
76.903.648
242.289
77.145.937

(-)8.083.220

(-)9.661.119

(-)9.661.119

(-)13.838.070

(-)13.603.181

(-)13.603.181

(-)20.516.420

(-)22.417.727

(-)22.417.727

(-)125.441

33.270

33.270

(-)13.416.216

(-)13.348.276

(-)13.348.276

22.813.196

16.538.036

18.148.904

2.379.414

1.360.666

1.360.666

25.192.609

17.898.702

19.509.570

382.631

(-)568.831

(-)568.831

25.575.241

17.329.871

18.940.739

(-)2.343.780

(-)1.846.305

(-)1.846.305

23.231.461

15.483.566

17.094.434

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.
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Imports en euros
Resultat exercici 2021
Distribució dividends (100%)

23.231.461
-23.231.461

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’Oficina de Marques
Cost d’adquisició i /o desenvolupament de programes informàtics
Cost per l’adquisició de drets de propietat intel·lectual

El manteniment d'aquest actiu es considera com a despesa de l'exercici.
Pel que fa referència a les despeses de recerca i desenvolupament no es comencen a amortitzar fins 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 edificis
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 edifici situat en aquesta parcel·la, que constituirà la nova seu d’Andorra Telecom. El
projecte guanyador, anomenat “Node”, preveu la construcció d’un edifici avantguardista, innovador i basat
en un model de sostenibilitat, i que degut a la seva singularitat serà declarat edifici 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
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 eficiència 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 financeres 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 finançament aliè, específic o genèric, directament atribuïble a la seva adquisició o
fabricació.
En relació a la classificació 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
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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.

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 fins 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 classifiquen com a arrendaments financers sempre que de les seves condicions es
dedueixi que es transfereixen a l'arrendatari substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat
de l'actiu objecte del contracte. Els altres arrendaments es classifiquen 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 beneficis de l'actiu arrendat.
A la data de tancament la Societat no disposa d’arrendaments financers.
4.5. Instruments financers
4.5.1. Actius financers
Els actius financers 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
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Valoració inicial:
Els actius financers es valoren inicialment al valor raonable de l’actiu financer a donar d’alta més els costos
de transacció directament atribuïbles a la compra excepte en el cas dels “actius financers de negociació”,
en que no s’hi afegiran els costos de transacció.
a)

Actius Financers a Cost Amortitzat

La Societat considera actius financers a cost amortitzat aquells actius financers que, no sent instruments
de patrimoni ni derivats, tenen cobraments fixos o determinables, que els seus venciments són fixos, i la
Societat té la intenció i la capacitat de conservar-los fins al venciment. També es valoren a cost amortitzat
els crèdits per operacions comercials.
Els actius financers 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 d’interès contractual, es poden valorar pel seu valor nominal
quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
Posteriorment, els actius financers 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 financers és la diferencia entre l’import en llibres
de l’actiu financer i el valor present dels fluxos d’efectiu futurs estimats descomptats amb el tipus d’interès
efectiu original de l’actiu financer.
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 financers mantinguts fins 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 fluxos d'efectiu futurs 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, edifici 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).
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La Societat considera actius financers 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 financers de negociació

La Societat considera actius financers designats com a “actius financers de negociació” aquells actius
financers no derivats que no han estat designats en cap de les anteriors categories.
En aquest cas la Societat reconeix els guanys i pèrdues sorgits per la variació del valor raonable dels actius
financers de negociació directament al resultat de l’exercici.
La Societat dona de baixa els actius financers quan expiren o s’han cedit els drets sobre els fluxos d’efectiu
del corresponent actiu financer i s’han transferit substancialment els riscs i beneficis inherents a la seva
propietat, com ara en vendes en ferm d'actius.

4.5.2 Riscos en instruments financers
La gestió dels riscos financers 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 financeres
d'elevat nivell de solvència. Els comptes a cobrar estan diversificats en una quantitat significativa 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 financers i en els fluxos 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.
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4.6 - Existències
Els productes acabats i altres aprovisionaments es valoren al cost d’adquisició que inclou totes les
despeses generades fins 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 - Classificació de saldos entre corrent i no corrent
En el balanç adjunt, els actius i els passius es classifiquen 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 beneficis
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 benefici 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
fiscals 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 fiscals de
l’impost o els impostos sobre el benefici relatives a un exercici.
Les deduccions i altres avantatges fiscals en la quota de l’impost, excloses les retencions i els pagaments
a compte, així com les pèrdues fiscals 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 fiscal, atribuïda als actius
i als passius, en la mesura que tinguin incidència en la càrrega fiscal futura. La valoració fiscal d’un actiu o
un passiu, denominada base fiscal, és l’import atribuït a aquest element d’acord amb la legislació fiscal
aplicable.
Les diferències temporals es classifiquen 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.
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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
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 fiscals 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 fiscals que encara no han estat objecte de
deducció
c) Per les deduccions i altres avantatges fiscals no utilitzats que quedin pendents d’aplicar fiscalment
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 fiscals, 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 beneficis
La despesa (ingrés) per impost sobre beneficis 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 beneficis, establerts a les normes internacionals de comptabilitat
i/o en les normes internacionals d’informació financera.
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 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 fiscals a Andorra va entrar en vigor amb la Llei 94/2010, del
29 de desembre i modificada 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 fiscals al Principat d’Andorra que
obtinguin rendes, i que aquestes es consideren generades en aquest territori.
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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 fiscals (IRNR), dins de l’epígraf “Deutes a curt termini”.
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 beneficis 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 financer 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 beneficis significatius 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 beneficis 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
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.
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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 definida 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 financera-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.
Cal mencionar que el personal actiu es regeix pel nou Reglament de Previsió social d’aportació definida
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 finals de 2019 davant la Fundació
Actuatech per un import total de 4,5 milions d’euros, en relació al finançament 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 periodificació
Els comptes de periodificació 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 quantificació 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.
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4.17 – Transaccions i Saldos amb Parts Vinculades
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:
Obertura
01/01/2021

Altes

Baixes

Traspassos

Aplicacions informàtiques
Propietat industrial
Propietat intel·lectual
Immobilitzat en curs
Altres Drets

30.199.013

67.815

-464.802

1.346.189

Total Cost

33.059.950

3.198.487

-584.537

0

35.673.900

-26.717.595

-2.795.758

454.803

0

-29.058.549

6.342.355

402.730

-129.734

0

6.615.351

(Imports en euros)

Amortització acumulada
VALOR NET

13.379

31.148.215
13.379

624.000
152.931

Saldo
31/12/2021

-395
3.130.672

-119.340

623.605
-1.346.189

2.070.626

1.818.074
2.070.626

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.
NOTA 6 – IMMOBILITZAT TANGIBLE
El moviment produït en aquest capítol del balanç durant l’exercici 2021, com també la informació més
significativa que afecta aquest epígraf, han estat els següents:
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Obertura
01/01/2021

(Imports en euros)
Terrenys
Edificis i altres construccions
Equips i instal·lacions Tècniques
Utillatge
Mobiliari
Altre immobilitzat
Immobilitzacions en curs
Total Cost
Edificis i altres construccions
Equips i instal·lacions Tècniques
Utillatge
Mobiliari
Altre immobilitzat
Total Amortització Acumulada

Altes

Baixes

Saldo
31/12/2021

Traspassos

32.091.572

0

0

0

18.509.144

0

0

0

32.091.572
18.509.144

236.326.555

466.597

-9.798.812

4.946.744

231.941.084

1.895.999

0

-18.085

0

1.877.914

1.282.179

1.129

0

0

1.283.308

9.396.903

267.435

-589.089

258.545

9.333.794

1.472.143

5.318.872

-71.253

-5.205.289

1.514.473

300.974.494

6.054.033

-10.477.238

0

296.551.288

-5.714.398

-593.380

0

0

-6.307.778

-175.714.061

-16.627.957

9.682.428

0

-182.659.590

-1.793.286

-50.008

18.085

0

-1.825.210

-1.107.439

-21.431

0

0

-1.128.870

-8.224.945

-552.349

587.283

0

-8.190.011

-192.554.128

-17.845.125

10.287.796

0

-200.111.458

-564.958

0

261.259

0

-303.699

107.855.407

-11.791.093

71.817

0

96.136.132

Provisió per deteriorament

Instal·lacions tècniques
VALOR NET

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 anti-DDOS.
També s’inclouen treballs d’ampliació de la xarxa de fibra 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 telefoniaveu d’Alcatel, que han quedat en desús durant el darrer any.
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 final de cada exercici la Societat re-calcula 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:
PARRÒQUIA

DESCRIPCIÓ

Canillo

Terreny i Edifici Central Ransol

Encamp

Terreny i Edifici Central Encamp

Ordino
La Massana

Terreny i Edifici Central Arans
Terreny parcel·la Prat del Molí i Edificis Centrals de la Massana 1 i 2

Andorra la Vella

Terreny i Edifici Avda. Meritxell 112

Andorra la Vella

Terreny i Edifici de La Comella

Andorra la Vella
Andorra la Vella

Terreny i Edificis Antiga Caserna Central del Servei de Prevenció i Extinció d'incendis
Terreny i Edifici Nexus Santa Coloma

Sant Julià de Lòria

Terreny i Edifici Central Sant Julià

TOTAL VALOR BÉNS ADSCRITS

Euros
438.806
703.726
1.767.919
2.617.678
16.722.883
2.386.347
8.895.144
15.570.174
1.133.383

50.236.060
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La composició dels equips i instal·lacions tècniques, a 31 de desembre de 2021, és la següent:
Saldo
31/12/2021

(Imports en euros)
Instal·lacions Edificis
Instal·lacions en sols tercers
Xarxa
Cabines
Aparells instal·lats
Línies elèctriques
Equips per a repetidors
Equips per a centrals
Altres infraestr tècniques
Total equips i instal·lacions tècniques

Amort.Acc.
31/12/2021

Deteriorament
31/12/2021

Saldo net
31/12/2021

17.452.922

-13.638.139

3.639.983

-3.128.243

3.814.784
511.740

117.218.226

-92.389.070

24.829.156

1.369.956

-1.350.584

19.371

11.592.480

-9.253.758

2.338.723

622.119

-595.293

26.826

7.131.160

-6.826.414

304.746

72.880.300

-55.459.096

33.938

-18.994

231.941.084

-182.659.590

-303.699

17.117.505
14.945

-303.699

48.977.795

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 suficient als actius de la societat.
NOTA 7 – IMMOBILITZAT FINANCER
Els moviments d’aquest epígraf durant l’exercici 2021 han estat els que es mostren a continuació:
(Imports en euros)
a) Empreses del grup i associades

Altes

Baixes

Traspàs

Variació valor

Saldo
31/12/2021
339.234

19.357.522

200.000

0

-19.218.287

0

19.193.000

0

0

-19.193.000

0

0

134.522

0

0

-25.287

0

109.235

60.643.995

9.072.059

-127.147

305.485

0

0

0

1.842.567

71.431.473

51.147.452

4.000.000

0

0

1.842.567

56.990.018

Dipòsits a termini

9.100.000

5.000.000

0

0

0

14.100.000

Dipòsits i fiances

91.058

72.059

-127.147

0

0

35.970

Inversions en capital: ANSEAC

Deute sector públic a llarg termini
Credit a ll/t ANSEAC

b) Altres empreses
Inversions en capital
Fons inversió

TOTAL

a)

Obertura
01/01/2021
30.000

80.001.517

200.000

9.272.059

0

-127.147

0

0

-19.218.287

0

0

1.842.567

230.000

305.485

71.770.708

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, edifici Els Arcs, té per
objecte la prestació de serveis d’atenció al client en el mercat nacional i internacional.
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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:
31/12/2021 (*)

31/12/2020

Capital social
Reserves
Prima d'emissió
Resultats d'exercicis anteriors

90.000
12.000
440.000
110.996

60.000
12.000
0
204.732

Resultat de l'exercici abans d'impostos

-83.253

-93.736

ANSEAC, SA (Imports en euros)

(*) 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 fix del 3,10%, per a finançar 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
classificats 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:
(Imports en euros)
SEMTEE, S.A.
TECNOLOGIA CAPITAL S.L.
CELESTAR, SAU
ATHL.EXERCISE, SLU
Total

Cost a valor de
mercat

Deteriorament

Valor Net
Comptable

Percentatge de
Participació

300.185

0

300.185

1,062%

150

0

150

5,00%

5.000

0

5.000

5,00%

150

0

150

5,00%

305.485

0

305.485

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 Innú.
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.
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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:
Obertura
01/01/2021

(Imports en euros)

Altes

Baixes

Variació valor

Saldo
31/12/2021

Fons Inv. Societats bancàries andorranes

51.147.452

4.000.000

0

1.842.567

56.990.018

TOTAL IMMOBILITZAT FINANCER

51.147.452

4.000.000

0

1.842.567

56.990.018

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:
Societat bancària

Denominació instrument

ANDBANK

Fons Mixtel

05/10/2006

Il·limitada

BANC SABADELL

IQ-STA

04/04/2007

Horitzó mig-llarg termini

CRÈDIT ANDORRÀ

Crèdit fons mixt

17/05/2005

Indefinida

MORABANC
VALLBANC

Privat 1-S
Euromix moderat

05/07/2006
23/07/2008

Indefinida
Indefinida

Data constitució (*)

Data venciment

(*) 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.

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:
(Imports en euros)

Matèries primeres i consumibles
Mercaderies Comercials
Bestretes a proveïdors
Provisions/Reversions per Deteriorament
Total

31/12/2021

31/12/2020

2.724.602
48.119
0
-433.551

2.789.364
52.889
491
-440.471

2.339.170

2.402.273

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:
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(Import en euros)

Provisions per deteriorament

Saldos
01/01/2021

Dotacions

Reversions

Aplicacions

Saldos
31/12/2021

-440.471

-28.964

19.997

15.887

-433.551

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:
CREDITS I COMPTES A COBRAR A CURT TERMINI

31/12/2021

(euros)

31/12/2020
re-expressat (*)

DEUTORS
CLIENTS
Clients, factures pendents de cobrar
Clients, factures pendents de cobrar, grup i assoc.

(Nota 17)

Clients factures impagades
TOTAL BRUT
PROVISIONS
TOTAL NET CLIENTS

4.967.517

4.578.542

216.952

312.738

2.885.748

3.084.121

8.070.217

7.975.402

(-)2.765.088

(-)2.906.536

5.305.129

5.068.866

41.061.685

17.576.462

41.061.685

17.576.462

OPERADORS
Operadors, factures pendents de cobrar
TOTAL BRUT
PROVISIONS
TOTAL NET OPERADORS
GOVERN D'ANDORRA

(-)186.966

(-)42.369

40.874.719

17.534.093

924.917

871.451

2.849

1.667

(Nota 16)
TOTAL

ALTRES DEUTORS
Acomptes personal
Altres
Deutors Diversos, factures pendents de cobrar

237

204

365.275

364.943

TOTAL BRUT

368.361

366.814

PROVISIONS

(-)364.987

(-)349.193

3.374

17.621

47.108.138

23.492.031

TOTAL NET ALTRES DEUTORS
TOTAL NET DEUTORS

(*) 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 finalitzar 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.

Els moviments de les provisions per deteriorament durant l’any han estat els següents:
(Import en euros)

Provisions per Deteriorament

Saldos
01/01/2021

Dotacions

Reversions

Aplicacions

Saldos
31/12/2021

-3.298.098

-195.188

176.245

0,00

-3.317.041

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

Dipòsits a curt termini amb entitats financeres

01/01/2021

Altes

Baixes

Traspassos

31/12/2021

132.045.001

123.839.696

(-)132.236.870

0

123.647.828

Dipòsits a curt termini amb entitats financeres

132.000.000

123.600.000

(-)132.000.000

0

123.600.000

Diposits a c/t (Interessos meritats no vençuts)

45.001

239.696

(-)236.870

0

47.828

15.900

181.320

(-)181.320

19.193.000

19.208.900

0

0

0

19.193.000

19.193.000

15.900

181.320

(-)181.320

0

15.900

28.660
9.135
1.500.000

3.496
1.177
0

-28.660
0
-1.500.000

25.287
0
0

28.783
10.312
0

133.598.697

124.025.690

(-)133.946.851

19.218.287

142.895.823

Deute sector públic Govern d'Andorra a curt termini
Deute Sector Públic (Cost adquisició)
Deute Sector Públic (Interessos meritats no vençuts)

Crèdits a empreses vinculades
Fiances i Dipòsits Constituïts a Curt Termini
Altres crèdits a curt termini
TOTAL INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI

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:

Emissió

Import efectiu de
la subscripció

Emissió 29/05/2017 Bons 60 mesos
Emissió 19/12/2019 Bons a 36 mesos

1.016.000
18.177.000

TOTAL IMMOBILITZAT FINANCER

19.193.000

Data de
venciment
29/05/2022
19/12/2022

Rendibilitat
anual
1,75%
0,90%

Interessos
correguts no
vençuts

Valoració
31/12/2021

10.522
5.378

1.026.522
18.182.378

15.900

19.208.900

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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TRESORERIA [euros]

31/12/2021

31/12/2020

Comptes corrents en entitats financeres
Caixes euro i moneda estrangera

2.693.846
7.616

1.486.650
7.429

2.701.462

1.494.079

TOTAL TRESORERIA

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:
(Imports en euros)
Reserva legal
Reserves per prima disponibles
Reserves per prima indisponibles
TOTAL RESERVES

31/12/2021

31/12/2020

10.000.000

10.000.000

198.126.563

200.005.748

50.236.060

50.236.060

258.362.623

260.241.808

D'acord amb la Llei de Societats Anònimes, ha de destinar-se una xifra igual al 10% del benefici de l'exercici
a la reserva legal fins 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
financera-actuarial 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).
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.
Imports en euros
Resultat exercici 2020 (*) re-expressat
Distribució dividends
amb càrrec a resultat de l'exercici 2020 (100%)
amb càrrec a resultats d'exercicis anteriors

15.483.566
-17.094.434
-15.483.566
-1.610.868

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

31/12/2021

31/12/2020

Provisió per aportacions Actuatech a llarg termini
Compromisos per Pensions personal jubilat llarg termini
Dipòsits rebuts de clients

500.000
3.751.216
546.610

2.100.000
3.725.478
501.848

TOTAL

4.797.826

6.327.326

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:
(Import en euros)

Saldos
01/01/2021

Dotacions
31/12/2021

Traspassos
31/12/2021

Aplicació
31/12/2021

Saldo
31/12/2021

Compromisos per Pensions personal jubilat llarg termini
Compromisos per Pensions personal jubilat curt termini

3.725.478
241.639

268.317
0

-242.579
242.579

0
-242.109

3.751.216
242.109

TOTAL

3.967.117

268.317

0

(-)242.109

3.993.325

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 definida 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 financer-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 fix en actiu està adherit al pla de previsió social d’aportació definida 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 fins 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 finals
de 2019 davant la Fundació Actuatech per un import total de 4,5 milions d’euros, en relació al finançament
del 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 reclassificar 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:
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Saldos
01/01/2021

(Import en euros)

Dotacions
31/12/2021

Traspassos
31/12/2021

Aplicació
31/12/2021

Saldo
31/12/2021

Provisió per aportacions Actuatech a llarg termini
Provisió per aportacions Actuatech a curt termini

2.100.000
1.600.000

0
0

-1.600.000
1.600.000

0
-1.200.000

500.000
2.000.000

TOTAL

3.700.000

0

0

(-)1.200.000

2.500.000

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:
31/12/2021

DETALL PASSIU CORRENT [euros]

31/12/2020
re-expressat (*)

[euros]
PROVISIONS A CURT TERMINI

(Nota 13)

2.070.478

2.319.565

3.346.856

3.530.443

CASS creditora

571.391

527.282

Seguretat social pendent de pagament CASS creditora

571.391

527.282

2.661.677

2.882.175

DEUTES A CURT TERMINI

Agència Tributària creditora

(Nota 16)

Retencions IRPF pendents de pagament
IRNR pendent de pagament
Impost de societats pendent de pagament
Agencia Tributaria liquidació mensual IGI
Passius per Impostos diferits

34.656

35.075

166.679

158.473

1.437.028
389.256

1.395.891
353.278

634.059

631.296

0

308.162

113.788

120.987

28.401.495

17.757.749

Provisions (rendes en espècie)
Fiances rebudes de proveïdors
CREDITS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR
Proveïdors

(Veure epígraf V.1 del balanç)

4.714.379

4.507.188

Operadors
Proveïdors, grup i associades

(Veure epígraf V.1 del balanç)

21.303.387

10.865.166

(Nota 17)

112.536

242.978

Creditors Diversos

(Veure epígraf V.3 del balanç)

110.528

110.908

Bestretes de clients

(Veure epígraf V.4 del balanç)

123.648

201.471

Remuneracions pendents de pagament
Compte corrent amb tercers

(Veure epígraf V.5 del balanç)

2.025.229

1.819.482

(Veure epígraf V.5 del balanç)

11.787

10.557

33.818.829

23.607.757

TOTAL DETALL PASSIU CORRENT

(*) 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 wifi dels centres educatius, per import de 700 milers d’euros.
El detall de la partida Provisions a curt termini es mostra a continuació:
(Import en euros)

31/12/2021

31/12/2020

Provisió per aportacions Actuatech a curt termini
Provisió per conveni renovació xarxa wifi XENA
Altres

2.000.000
50.478
20.000

1.600.000
699.565
20.000

TOTAL

2.070.478

2.319.565
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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 final de 427.187 euros. Durant el 2021 la Societat ha revertit definitivament 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 figuren els deutes amb operadors de telecomunicacions per operacions de tràfic
comercial, inclòs els ràpels anuals per Roaming In enregistrats a favor d’operadors de telefonia mòbil.
Remuneracions pendents de pagament:
El desglossament d’aquest epígraf és el següent :
(Imports en euros)

Previsió DPO i Vacances meritades
Fons Mutu
Personal Passiu provisió a curt termini
Compromisos per Pensions Personal Actiu
Total

31/12/2021

31/12/2020

930.773
852.347
242.109
(-)0

731.992
845.568
241.639
284

2.025.229

1.819.482

El fons mutu està constituït per aportacions realitzades pels empleats de la societat de manera
voluntària, que tenen per objectiu donar cobertura salarial complementària (fins arribar al salari fix) 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 tràfic 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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Saldos 31/12/2021
(Euros) - Exercici 2021

Organismes de la Seguretat Social
Caixa Andorrana de la Seguretat Social
Agència Tributària
Impostos indirectes
Impost sobre beneficis
Retencions IRPF pendents
IRNR pendent de pagament
Actius i passius per Impostos diferits
Provisions (rendes en espècie)

Deutors

Saldos 31/12/2020

Creditors

Deutors

Creditors

0
0

571.391
571.391

0
0

527.282
527.282

924.917
0
0
0
0
924.917
0

2.661.677
389.256
1.437.028
34.656
166.679
634.059
0

871.451
0
0
0
0
871.451
0

2.882.175
353.278
1.395.891
35.075
158.473
631.296
308.162

L’epígraf Impost sobre beneficis 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 fiscal i despesa per Impost de Societats
La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l’Impost sobre societats meritat el 2021 i
2020 és la següent:
(Imports en euros)
Resultat abans d’impostos

Saldo
31/12/2021

Saldo
31/12/2020

25.575.241

18.940.739

+ diferències permanents

-802.681

1.234.266

+ diferències temporals

-27.628

-35.218

24.744.932

20.139.787

2.474.493

2.013.979

2.474.493

2.013.979

-Deduccions i bonificacions

-141.924

-206.000

Total estimació IS a liquidar 2021

2.332.569

1.807.979

2.763

3.522

Base imponible fiscal
x tipus impositiu 10%
Import brut

Diferencies per actius i passius diferits
Altres ajustos (*)
Impost meritat exercici
Rectificatives Anys Anteriors amb càrrec a resultat exercici
Despesa Impost sobre Societats

8.448

34.805

2.343.780

1.846.305

0

0

2.343.780

1.846.305

(*) Els altres ajustos corresponen a la regularització de bonificacions 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
definitivament liquidats fins 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.
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Els Administradors de la Societat consideren que s'han practicat adequadament les liquidacions dels
esmentats impostos, per la qual cosa, encara que sorgeixin discrepàncies en la interpretació normativa
vigent pel tractament fiscal atorgat a les operacions, els eventuals passius resultants, en cas de
materialitzar-se, no afectarien de manera significativa 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:
SALDOS ANSEAC

31/12/2021

A) ACTIUS NO CORRENTS
IV
IVa

Immobilitzat financer
Empreses del grup i associades

1

Instruments de patrimoni

230.000

2

Crèdits i comptes a cobrar

109.235

3

Divdends a cobrar

B) ACTIUS CORRENTS
III

Crèdits i comptes a cobrar a curt termini

2

IV
1

Crèdits i comptes a cobrar en empreses del grup i associades

29.564

Inversions financeres a curt termini
En empreses del grup i associades

28.783

C) PASSIUS CORRENTS
V

Creditors comercials i altres comptes a pagar

2

Empreses del grup i associades, creditores

TRANSACCIONS
I

(-)84.875

ANSEAC

2021

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
Import net de la xifra de negocis

25.502

Altres ingressos d'explotació

74.044

II DESPESES D'EXPLOTACIÓ
Altres despeses d'explotació
c) Serveis professionals independents

(-)486.587

III INGRESSOS FINANCERS
b) D'altres actius financers

IV COBRAMENT DE DIVIDENDS

4.293
0

Els saldos a 31 de desembre de 2021 amb el Govern d’Andorra són els següents:
SALDOS GOVERN D'ANDORRA

31/12/2021

A) ACTIUS NO CORRENTS
IV Immobilitzat financer
IVa
2

Empreses del grup i associades
Crèdits i comptes a cobrar

(-)0

B) ACTIUS CORRENTS
III
2

IV
1

Crèdits i comptes a cobrar a curt termini
Crèdits i comptes a cobrar en empreses del grup i associades

187.388

Inversions financeres a curt termini
En empreses del grup i associades

19.208.900

C) PASSIUS CORRENTS
V
2

Creditors comercials i altres comptes a pagar
Empreses del grup i associades, creditores

27.661

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 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
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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:
TRANSACCIONS GOVERN D'ANDORRA
I

2021

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
Import net de la xifra de negocis

1.588.245

II DESPESES D'EXPLOTACIÓ
Altres despeses d'explotació
h) Altres serveis exteriors

(-)20.487

III INGRESSOS FINANCERS
b) D'altres actius financers

181.320

PAGAMENT DIVIDENDS

(-)17.094.434

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:
(Euros)

31/12/2021

31/12/2020
re-expressat (*)

FACTURACIÓ A CLIENTS
FIX

29.262.013

28.661.350

MÒBIL

22.538.745

21.633.118

4.163.026

3.383.881

SERVEIS PÚBLICS

482.242

537.043

INSTITUCIONAL
ALTRES

562.317
34.666

556.907
6.602

DIVERSIFICACIÓ

922.279

664.857

57.965.289

55.443.759

18.834.474

18.090.999

1.798.998

1.758.021

TOTAL FACTURACIÓ OPERADORS

20.633.472

19.849.021

IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCI

78.598.760

75.292.780

SOLUCIONS EMPRESA

TOTAL FACTURACIÓ CLIENTS
FACTURACIÓ A OPERADORS
ROAMING IN
ALTRES SERVEIS INTERCONNEXIÓ

(*) 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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(Euros)

31/12/2021

Consum de mercaderies, altres materials i serveis
Interconnexió Roaming
Interconnexió Internacional Dades
Interconnexió Internacional Veu
Interconnexió Internacional Transport
Guia
Compra continguts
Altres aprovisionaments per a la venda

TOTAL CONSUMS

31/12/2020

983.889
1.242.455
1.660.898
757.221
31.893
3.133.585
273.278

1.326.462
1.334.739
1.576.478
756.963
33.212
4.319.606
313.658

8.083.220

9.661.119

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:
(Imports en euros)

31/12/2021

31/12/2020

Sous i salaris
Seguretat social
Formació i Altres despeses de personal
Contribució anual pensions de jubilació

11.522.690
1.827.984
193.560
293.837

11.325.985
1.796.350
187.710
293.136

TOTAL

13.838.070

13.603.181

La plantilla mitjana per categoria corresponent a l’exercici 2021 es detalla a continuació:
Categoria
SGN-0 DIRECTOR/A EXECUTIU/VA
SGN-1 DIRECTOR/A OPERATIU/VA
SGN-2 MANAGER
SGN-3 ESPECIALISTA
SGN-4 TECNIC/A GESTIÓ
SGN-5 TÈCNIC/A ADMINISTRATIU/
SGN-6 ADMINISTRATIU/VA/COMERCIAL
TIC-1 DIRECTOR/A OPERATIU/VA
TIC-2 MANAGER
TIC-3 ESPECIALISTA
TIC-4 TÈCNIC/A
TIC-5 TÈCNIC/A OPERATIU/VA
TIC-6 SUPORT OPERATIU
TOTAL PLANTILLA MITJANA

Plantilla mitjana
6,19
5,00
9,00
25,81
30,00
43,73
7,11
3,00
9,00
42,72
49,32
37,90
1,33
270,11

NOTA 21 – INGRESSOS I DESPESES FINANCERES
El resultat financer de l’exercici 2021 i 2020 és el següent:
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III INGRESSOS I DESPESES FINANCERES
1. Ingressos i Despeses Financeres
a) Ingressos Financers
Ingressos Valors Renda Fixa
Interessos de crèdits
Ingressos CC i Dipòsits
Ingressos per Dtes. Financers
c) Variació valor raonable instruments financers
Variació valor raonable instruments financers
d) Diferències de Canvi
Diferencies Negatives
Diferencies Positives

RESULTAT FINANCER

31/12/2021

31/12/2020

426.804
181.320
4.293

720.195
323.376
5.050

240.310
880
1.842.567
1.842.567
110.043
-28.634
138.677

389.962
1.807
580.756
580.756
59.715
-158.119
217.834

2.379.414

1.360.666

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 significatius 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.
La Societat no ha incorregut en despeses significatives 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 significatives 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, qualificada 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 qualificada de protecció de dades personals, la Societat
utilitza per a les seves finalitats diversos fitxers que contenen dades de caràcter personal. En
conseqüència, i a fi 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 fitxers 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 fitxers de caràcter personal de la Societat.
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Recentment, en data 28 d’octubre del 2021, el Consell General va aprovar una nova llei qualificada 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
(Euros)

Remuneracions exercici 2021 (brut)

Comitè
executiu

Consell
d'Administració (*)

722.693

0

(*) 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 conflicte, amb el que s’estima que
dits serveis puguin veure-se’n afectats, al menys parcialment, durant els propers mesos.
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