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PARTIT LIBERAL D'ANDORRA

BALANC DE SITUACI6 A 31 DE DESEMBRE DE 2015

ACTIU

A) ACTIU NO CORRENT
I lmmobilitzat intangible
ll lmmobilitzat tangible
lll lnversions immobili)ries
lV lnversions financeres a llarg termini

lmports en euros
2015
0,00
0,00
0,00

48.zLL,6L

B)ACTTU CORRENT
l. Existdncies

ll. Afiliats i simpatitzants
lll. Deutors i altres comptes a cobrar
lV. lnversions financeres a curt termini
V. Periodificacions a curt termini
Vl. Tresoreria

3.080,00

45.131,61

48.21L,6t

TOTAL ACTIU (A+B)

PASSIU

A) PATRIMONI NET
A-1) Patrimonigenerat
l. Excedents d'exercicis anteriors
ll. Excedents de I'exercici
A-2) Variacions patrimonials pendents d'imputaci6 a
resultats
l. Subvencions
ll. Donacions i llegats
B) PASSIU NO CORRENT
l. Provisions a llarg termini

lmports en euros
20L5
43.897,50
43.897,50
9.369,98
34.527,52
0,00

0,00

ll. Deutes a llarg termini
c) PASSIU CORRENT
l. Provisions a curt termini
ll. Deutes a curt termini
lll. Creditors i altres comptes a pagar
lV Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET t PASSIU (A

4.3t4,LL

4.3t4,!L

48.21L,6L

r^

PARTIT LIBERAL D'ANDORRA

COMPTE DE PERDUES IGUANYS DE L,EXERCICI ANUAL

ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2015

lmports en
eu ros

20L5
1. lngressos d'origen P(blic

47.375,00

2. lngressos d'origen privat

18.581,07
74.401,07

a) lngressos d'afiliats i simpotitzonts
b) Donocions i llegots

c) Exces de provisions

4.780,00

d) Altres ingressos de l'activitat ordindrio

59.956,07
-3.364,87

A)TOTAL INGRESSOS DE LA CESTI6 ORDINARIA (1+2)
3. Despeses de personal

-22.063,68

4. Despeses de I'activitat ordiniria
5. Amortitzaci6 de I'immobilitzat

B)TOTAL DESPESES DE LA GESTI6 ORDINARIA (3+4+5)
(A+B)
t. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ORDINARIA
6. Deteriorament i resultat per alienacions de I'immobilitzat
(1+6)
1. RESULTAT (ESTALV! O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ORDINARIA

-25.428,55
34.527,52

34.527,52

7. lngressos electorals d'origen pIblic
8. lngressos electorals d'origen privat
9. Despeses de les operacions de I'activitat electoral
0,00

lll.

(7+8+9)
RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ELETORAL

10. I ngressos financers
1L. Despeses financeres
12. Deteriorament i resultat per alienacions d'inversions financeres
IV. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES I NO RECURRENT

0,00

(10+11+12)

V. RESULTAT (ESTALVI o DESESTALVI)ABANS D,lMPosTos
L'EXERCICI (ll+ll!+lV)
13. lmpostos sobre beneficis

rv. RESULTAT (ESTAIVI O oesesrewt) oe r'ExER

DE

34.527,52
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INVENTARI IMMOBTLITZAT EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2015

L'entitat adjunta segtient quadre una relaci6 de bens histdrics sense valor
determinat, atds que es tracten de b6ns historics cedits o comprat amb anterioritat a
l'entrada en vigor de la llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits politics
i finangament electoral:

Descripci6

Unitats

Preu

unitari

TOTAL

Taula reunions 120*80

5

0,00

0,00

Cadira reunions estruc. Negre/entapissat blau

L2

0,00

0,00

Armari 200x80 color negre s/p amb 5 prestatges

5

0,00

0,00

Taula reunions 140*70 estuc. Metil'lica/sobre

2

0,00

0,00

Cadira reunions negre

11

0,00

0,00

Cadira reunions gris

10

0,00

0,00

t

0,00

0,00

Taula de treball + buc

1

0,00

0,00

Armari color negre 200*95

1

0,00

0,00

Ordenador + Pantalla

3

0,00

0,00

1.

0,00

0,00

t

0,00

0,00

gris

Cadira de treball entapissat color gris

Fotocopiadora Nashuatec Aficio D435

s

PARTIT LIBERAL D'ANDORRA

MEMORIA

DE TEXERCIC]

ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2015

NOTA 1- IDENTIFICACI6 DE L,ENTITAT
El Partit Liberal d'Andorra 6s va constituir com a entitat l'any 1992 per mitji
del Decret del Govern nUmero 8t/GJ/92 de data 02 de juliol del mateix any
1992.
El Partit Liberal d'Andorra t6 el seu domicili al carrer Babot camp, n0mero 13,
4t pis, de la parrdquia d'Andorra la Vella.

El partit esta inscrit al Registre de Partit Politics amb nimero 000u2015
mitjangant resoluci6 del M.l Govern d'Andorra n mero 774879/2075 de data
03 de febrer de 2015.

Laorganitzaci6delpartit,aixicomelseufuncionamentesregeixenpels
estatuts vigents. concretament en el seu T1TOL lV REPRESENTACI6
DIRECCI6

/

I

ORGANS DEL PARTIT/SECCI6 JOVE

NOTA 2- BASES DE PRESENTACI6 DELS COMPTES ANUATS

2.1 lmatge fidel'
de
Els comptes anuals han estat obtinguts dels registres comptables

|,entitatd,acordamblalegislaci6vigentimostrenlaimatgefideldel

'

p"trimoni, de la situaci6 financera i dels resultats de l'entitat.

2.2 Principis comptables generalment acceptats'

L,entitat ha formulat els presents comptes anuals seguint l'apllcaci6
principiscomptablesobligatorisprevistosenelDecretdel15-02-2012,pe1
qual s'ordena la publicaci6 del text ref6s de la Llei 30/2007' del 20 de
desembre,delacomptabilitatdelsempresaris,modificadaperlaLleiSl2olo,
15-02del 22d'abril i per la Llei 2612077, del 29 de desembre; del Decret del
Aixi
io,tz, pel qual s'aprova la modificaci6 del Pla general de comptabilitat'
pel qual
;.;',lj Acord de 23_3_2015 del ple del rribunal de comptes
partits politics.
,,.orouen els criteris i indicacions sobre la comptabilitat dels
dels

,
\/
Y
I

$

tb=

2.3 Comparaci6 de la informaci6.
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2.4

Canvis en criteris comptables icorrecci6 d'errors.

Convis en criteris comptables:

L'entitat no ha procedit a realitzar cap canvi en els criteris comptables de
registre per l'exercici acabat el 31 de desembre de 2015.
Correcci6 d'errors:
L,entitat no ha procedit a realitzar cap correcci6 d'error per l'exercici acabat
el 31 de desembre de 2015.

NOTA 3- NORMES DE REGISTRE I VALORACIo

3.1 lmmobilitzat intangible

com a norma general l'immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu
preu d,adquisici6 o cost de producci6. Posteriorment es valora al seu cost
minorat per la corresponent amortitzaci6 acumulada i, en el seu cas, per les

pdrdues per deteriorament que hagi experimentat' Aquests
s'amortitzen en funci6 de la seva vida

^K

actius

itil.

L,entitat registra en l'immobilitzat intangible les aplicacions informitiques.
L,amortitzaci6 d'aquest immobilitzat intangible es fa seguint el mdtode
lineal iaplicant percentatges d'amortitzaci6 anyal idurant un perlode de 5
anys.

3.2 lmmobilitzat tangible

L,immobilitzat tangible es valora inicialment pel seu preu d'adquisici6 o cost
de producci6, iposteriorment es minora per la corresponent amortitzaci6
acumulada i les pdrdues per deteriorament.
que
Les despeses de conservaci6 i manteniment dels diferents elements
guanys
composen l,immobilitzat tangible s'imputen al compte de pdrdues i
de l'exercici en el qual s'incorren.

$

f

per altra banda els imports invertits en la millora que contribueixen a
u
+
^
(til dels b6ns es registren
'\
augmentar la capacitat o allargament de la vida
.o. a major cost dels mateixos'
\
( \ , .^_ -I ' L,entitat amortitza l'immobilitzat tangible seguint el mdtode lineal, aplicant

percentatges d,amortitzaci6 anyal calculats en funci6 del anys de Vida 0til
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estimada pels respectius b6ns, tal icom detalla el quadre segtient:

Mobiliari
Equip informatic
Elements de trans

3.3 Actius Financers
Els actius financers que posseeix l'entitat als efectes de la seva valoraci6 es
classifiquen en les categories seg0ents:

Actius financers a cost amortitzat

que
En aquesta categoria s'hi inclouen els crddits per operacions comercials
s,originen per la prestaci6 de serveis i operacions de trific de l'entitat, i els
actius financers que no sent instruments de patrimoni ni derivats, no

altres

tenen origen comercial

iels

cobraments dels quals s6n de quantia

determinada o determinable.
Valoraci6 inicial
Aquests actius financers es valoren inicialment pel cost, que equival al valor
raonable de la contraprestaci6 lliurada. Els costos de transacci6 que els
guanys
siguin directament atribuibles es registren en el compte de pdrdues i
en el moment del seu reconeixement inicial'
any i
Els crddits per operacions comercials amb venciment no superior a un
que no tinguin un tipus d'interds contractual, l'import dels quals s'espera
rebre en el curt termini, es poden valorar pel seu valor nominal quan l'efecte
de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu'

r/
\/I
/
JN
,,
/N
y

Valoraci6 posterior
pel seu cost amortitzat'
La valoraci6 posterior d'aquests actius financers es fa
pdrdues i guanys,
Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de
apllcant el mdtode del tipus d'interds efectiu. Els actius amb venciment no

superioraunanyqud,d,acordambelques,hacomentatenl,apartat

anterior, es valorin inicialment pel seu valor nominal, s,han de continuar
valorant per l'esmentat import, llevat que s'hagin deteriorat'

les Correccions valoratives neceSsiries
rn cas que hi hagi eviddncia objectiva que el valor d'un actiu financer o d'un
grup d,actius financers amb similars ca ra cte ristiq ues de risc valorats
que
col.lectivament s'ha deteriorat com a resultat d'un o m6s esdeveniments

-*f tancament de l'exercici, s'efectuen
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hagin tingut lloc desprds del seu reconeixement inicial ique ocasionin una
reducci6 o retard en els fluxos d'efectiu estimats futurs, que poden venir

motivats per la insolvdncia del deutor.
Les correccions valoratives per deteriorament, aixl com la seva reversi6 quan

l'import de la pdrdua disminueixi per causes relacionades amb un
esdeveniment posterior, es reconeixen com una despesa o un ingr6s,
respectivament, en el compte de pdrdues i guanys.

3.4 Passius financers

Els passius financers de l'entitat als efectes de la seva valoraci6

es

classifiquen en les categories segtients:
Passius financers a cost amortitzat

k

En aquesta categoria s'hi inclouen els ddbits per operacions comercials,
originats per la compra de b6ns i serveis per operacions de trific de l'entitat,
aixi com ddbits per operacions no comercials, que s6n els passius financers
que no sent instruments derivats, no tenen origen comercial'
Voloroci6 iniciol
pel
Els passius financers inclosos en aquesta categoria se valoren inicialment
cost, que equival al valor raonable de la contraprestaci6 rebuda. Els costos

les comissions financeres que s'originin en aquests deutes
amb tercers es registren en el compte de pdrdues i guanys en el moment del
reconeixement inicial. Els ddbits per operacions comercials amb venciment
no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interds contractual, aixi com
les fiances, l,import dels quals s'espera pagar en el curt termini, es valoren

de transacci6

1,
\

i

pel seu valor nominal, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no

(

sigui significatiu.

Valoroci6 Posterior

\$

pel
Els passius financers inclosos en aquesta categoria s'han de valorar
,seu cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte

de pdrdues i guanys, aplicant el mdtode del tipus d'interds efectiu.

Els

que s'ha
ddbits amb venciment no superior a un any que, d'acord amb el
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comentat en l'apartat anterior, es valoren inicialment pel seu valor
nominal, es continuen valorant per l'import esmentat.

L'entitat dona de baixa els passius financers quan l'obligaci6 s'hagi
extingit, registrant en el compte de pdrdues iguanys de l'exercici quan
tingui lloc qualsevol diferdncia entre el valor en llibres d'aquests passius o
part d'aquests que s'hagi donat de baixa ila contraprestaci6 pagada,
inclosos els costos de transacci6 atribuibles.

3.5 Tresoreria

Recull l'efectiu de caixa iels saldos a favor de l'entitat en diPdsits
bancaris a la vista iels actius financers que sigu in convertibles en efectiu,
amb venciment inferior a tres mesos'

3.6 Ajustament per periodificaci6 d'actiu

lnclou les despeses pagades durant l'exercici pero que corresponen
l,exercici segiient, iels ingressos registrats en l'exercici ique corresponen

k

a
a

l'exercici segtient.
3.7 Reconeixement d'ingressos i despeses

criteri de meritaci6,6s a
dir, quan es produeix la corrent real de bens iserveis, amb independdncia
del moment en que es produeix la corrent monetiria o financera que en
derivi. Els ingressos es valoren al valor raonable de la contraprestaci6
Els ingressos idespeses s'imputen en funci6 del

\

rebuda.

El reconeixement d'ingressos per prestaci6 de serveis es

produeix

considerant el grau de realitzaci6 de la prestaci6 a la data de tancament de
l,exercici, sempre i quan el resultat de la transacci6 es consideri fiable.

$

NOTA 4- IMMOBILITZAT INTANGIBLE, TANGIBLE

INVERSIONS

IMMOBILIARIES

)'

Nb s'aplica. L'entitat no disposa de immobilitzat intangible ni tangible ni
inversions immobiliiries registrades en el seu balang'
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Amb tot, l'entitat adjunta en l'aparta "tnventori" la relaci6 de b6ns que
l'entitat en fa [s.
NOTA 5- INVERSIONS FINANCERES

No s'aplica. L'entitat no disposa d'inversions financeres.

NOTA 6. DEUTES
No s'aplica. L'entitat no t6 deutes amb tercers'

NOTA 7- PATRIMONI NET
2015

A) Resultat (estalvi o desestalvi) del compte de resultats
(+) lngressos per subvencions imputats directament en el
patrimoni net
(+) lngressos per donacions i llegats imputats directament en el
patrimoni
B) Total ingressos imputats directament en el patrimoni net

34.527,52

(-) Transferdncies al compte de resultats per subvencions
(-) Transferdncies al compte de resultats per donacions i llegats

0,00

Total transferEncies al compte de resultats
Total variaci6 en el patrimoni (A+B+C)

0,00

C)

ft
/\$

0,00
0,00

0,00
0,00

34.527,52

NOTA 8. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

ja
Durant l'exercici 2015 l'entitat no ha rebut subvencions, donacions i llegats,
siguin imputables en el balang de l'entitat, ja siguin imputables directament al
compte de resultat de l'entitat.

NOTA 9- ACTIVITATS ELECTORALS

a) Durant l'exercici corrent es van celebrar les eleccions al consell General,
concretament en data 1 de marg de 2015, als quals el Partit Liberal
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d'Andorra, va conc6rrer sota diferents denominacions.

Circumscripci6 nacional

-

Liberals d'Andorra (Candidatura nacional

)

Circumscripcions parroquials
Encamp
"Liberals d'Andorra + lndependents" (LDA + lndependents)

-

Ordino

-

Liberals + lndependents (LD'A+I)
La Massana
lndependents + Liberals d'Andorra
Andorra La Vella
Liberals d'Andorra
Sant Julii de Lbria
Liberals d'Andorra + Uni6 Laurediana
Escaldes-EngordanY
Liberals d'Andorra (LdA)

-

-

-

b) Durant l'exercici corrent, tamb6 es van celebrar les eleccions comunals,
concretament en data 13 de de desembre de 2015, als quals el Partit
Liberal d'Andorra, va conc6rrer sota diferents denominacions'

Candidatures
Encamp
Liberals d'Andorra + lndependents Lda + lndependents

-

1'

Y

Ordino

'$

-

/\'Y-Y-

-

Liberals d'Andorra + lndependents (LD'A + l)
Andorra La Vella
Coalici6 d'independents + Liberals d'Andorra
Sant Julii de Lbria
Liberals d'Andorra + Uni6 Laurediana
Escaldes-EngordanY
Liberals d'Andorra + lndependents (L'd'A + lndependents)

-
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c) No hi ha cap coalicio activa de les constituides durant els exercicis
anteriors.

d) Les operacions realitzades per la formaci6 com a conseqtidncia de

les

activitats electorals, descrites en els apartats a) ib) d'aquesta nota, estan
recollides en els corresponents informes de l'activitat electoral tramesos al
Tribunal de Comptes del Principat d'Andorra i que han estat publicats per
aquest tiltim en el seus informes 2015 /0t de novembre de 2015 i 201'6/01
de juliol de 2016.

Aquesta activitat electoral ha generat unes obligacions amb les entitats
banciries que, a data 31de desembre de 2015 es detallen a continuaci6
Entitat banciria
Banca Privada d'Andorra (Activitat electoral eleccions generals)
Credit Andorr) (Activitat electoral eleccions generals)
Crddit Andorri (Activitat electoral eleccions comunals)
TOTAL

K
1

lmport deute
54.414 euros
89.208 euros
9.626 euros
t53.248 euros

Aquestes obligacions no estan registrades en balang de situaci6 de l'entitat,
atds que no formen part de les obligacions del partit, ni aquest 6s el titular, ni

dels comptes ni de les obligacions. Tal com s'explica en els informes de
l'activitat electoral tramitats al Tribunal de Comptes de la mencionades
eleccions, aquestes obligacions s6n avalades per persones fisiques i el titular
6s una activitat electoral, aixi ho certifiquen les mateixes entitats en les seves
circularitzacions al tribunal de comptes.
No obstant, en aplicacio de de l'apartat 1) de l'article 32 de la Llei t912014,
del 18 de setembre, qualificada de partits politics ifinangament electoral, que
estableix:
" Article

$

Su bv e nci

].
::{

32
6 d e re p re se nta

ci

6

Ets partits amb representaci6

al

Consell General

i

ols comuns rebron una subvenci6 per

sufrogor les despeses electorals, regulodo a l'article 46, i una oltro subvenci6, de
representocio, per sufragar les seves despeses de funcionoment.
hogin estot elegits en uno moteixo candidaturo, no presentado per un
partit politic, poden rebre iguolment les subvencions establertes ol pordgraf onterior.
Aquests representonts poden renuncior a rebre lo subvenci6 de rePresgn'to9lt'

Els representonts que
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portits o condidotures electorols sense representoci6 ol Consell Generol iols comuns
rebron iguolment les subvencions estoblertes, si bd poden renuncior a lo subvenci6 de
Els

representoci6 o bd destinor-lo o sut'rogor les despeses electorols.

Els portits amb representoci6 ol Consell General i dls comuns podran destinor lo
subvenci6 de representoci6 a sufroqor les desoeses electorols sempre que es iustifiqui
dequdament que disoosen de recursos suficients per ossequrdr el seu funcionament.

Aquesta entitat, transferir) l'excedent de les subvencions de representaci6 a
aquest comptes per complir amb les obligacions adquirides per l'activitat
electora l.

k

Tamb6, aquesta entitat transferire als comptes de les activitat electorals, les
aportacions que el carrecs pdblics remunerats aportin al partit en aplicaci6 de
l'apartat 2) de l'article 25 de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada
de partits politics i finangament electoral, que estableix:

Article 25
Quotes

1. Els estotuts determinoron el procediment pet quol et portit pot oprovar l'establiment de
les quotes generols i peribdiques dels ofiliats i, en el seu cos, dels simpotitzonts per

\

contribuir o sostenir les despeses.
Els estotuts determinoron iqualment el wocediment Der establif , en el seu cos. les
quotes esoeciols que s'exiaeixin als cdrrecs piblics remunerats i ols titulors de llocs de

2,
(

lliure desiqnoci6. El Tribunol de Comotes pot recomonar lo reduccii d'oquesto aportacid

domicilioci| boncdria de to quol sigui titulor l'afiliat o mitianlont ingrds nominatiu en el
compte que designi el Portit"

PARTIT LIBERAL D'ANDORRA

NOTA 9. ALTRE INFORMACI6

1) No hi ha cap acord de la formaci6, susceptible de tenir impacte
financer, que no hagi estat reflectit en els presents comptes anuals.
2) Durant l'exercici corrent no s'han produit canvis en l'drgan mixim de
direcci6, alta direcci6 i representaci6 durant l'exercici
3) La formaci6 no disposa d'empleats dedicats a l'administraci6

._71 4l

K

economicofina ncera.
Els presents comptes no han estat auditats per un auditor privat.

tu

tr

r
\
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Els presents comptes anuals del PARTIT LIBERAL D'ANDORRA, que
comprenen el balang de situaci6, el compte de pdrdues

i guanys i

la

memdria , corresponents a l'exercici iniciat l'1 de gener de 2015 ifinalitzat

el 31 de desembre de 2015, i que han estat formulats per l'Executiva del

partit en data 23 de gener de 2O!8, consten de 15 p)gines

(inclosa

aquesta), escrites a una sola cara.

\/.-/

Andorra la Vella, 23 de gener 2018

,/

Amadeu ROSSELL TARRAD ELLAS
Secretari General

JoTdi GALLARDO FERANDEZ

Franga RIBERAYGUA MARME

,NW
\r
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Valenti MA

I

cesrlruven

e relacions
intern cionals

Secretari

Maanan AOURAGHE
Tresorer
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