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PARTIT LIBERAL D'ANDORRA

BALANC DE SITUACI6 A 31 DE DESEMBRE DE 2016

lmports en

euros

ACTIU 20t6 2015

AIACTTU NO CORRENT

I lmmobilitzat intangible
ll lmmobilitzat tangible
lll lnversions immobili)ries
lV lnversions financeres a llarg termini

B) ACT!U 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

0,00
0,00
0,00

40.341,95

2.920,00
3.090,0L

34.33L,94

0,00
0,00
0,00

48.zLL,6L

3.080,00

45.131,61

TOTAL ACTIU A+B) 40.34L,95 48.zLt,6t
lmports en

euros

PASSIU 20L6 20t5

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) PASSTU NO CORRENT

L Provisions a llarg termini
ll. Deutes a llarg termini

c) PASSTU CORRENT

l. Provisions a curt termini
ll. Deutes a curt termini
lll. Creditors i altres comptes a pagar

lV Periodificacions a curt termini

38.783,27
38.783,27
43.897,50
-5.L14,23

0,00

43.897,5O

43.897,50
9.369,98

34.527,52
0,00

0,00 0,00

1.558,68 4.3r4,t!

4.374,Lr

TOTAL P MONI NET I PASSIU (A+B+C)

1.558,68
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PARTIT LIBERAL D'ANDORRA

COMPTE DE PERDUES I GUANYS DE L,EXERCICI ANUAL

ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2016

lmports en

euros

20L6 20L5

L. lngressos d'origen pIblic

2. lngressos d'origen privat

a) lngressos d'afiliots i simpatitzonts

b) Donocions i llegots

c) Excds de provisions

d) Altres ingressos de l'octivitot ordindria

A) TOTAL INGRESSOS DE LA GESTTO ORDINARIA (1+2)

3. Despeses de personal

4. Despeses de I'activitat ordin)ria

5. Amortitzaci6 de I'immobilitzat

B) TOTAL DESPESES DE LA GESTIO ORDINARIA (3+4+5)

t. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT

oRDTNARIA (n+a)

6. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
[. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT

ORDtNARIA (1+6)

7. lngressos electorals d'origen p0blic

8. Ingressos electorals d'origen privat

9. Despeses de les operacions de I'activitat electoral

![. RESULTAT (ESTALV! O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT

ELETORAL (7+8+9)

10. lngressos financers

11. Despeses financeres

12. Deteriorament i resultat per alienacions d'inversions

fi na nceres

IV. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES I NO

RECURRENT (10+11+12)

v. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVT)ABANS D'IMPOSTOS DE

L'EXERCICI (ll+lll+lv)

34.73L,28
34.731,28

34.13L,28

-2.422,L3

-t7.423,38

-19.845,51

\4.885,77

0,00

-5.LLA,23

41.375,00

18.581,07
74.401,07

4,780,00

59.956,07

-3.364,87

-22.063,68

-25.428,55

34.527,52

0,00

34.527,52

74.885,77 34.527,52

-20.000,00

-20.000,00 0,00

13. lmpostos sobre beneficis

.A, !v. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L!XEl!!q

\0(

-5.L14,23 34.527,52
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PARTIT LIBERAL D'ANDORRA

INVENTARI IMMOBILITZAT EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2016

L'entitat adjunta segrient quadre una relacio de bens histdrics sense valor

determinat, atds que es tracten de b6ns histdrics cedits o comprat amb

anterioritat a l'entrada en vigor de la llei 79/2014, 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 t2 0,00 0,00

Armari 200x80 color negre s/p amb 5 prestatges 5 0,00 0,00

Taula reunions 740*70 estuc. Metil'lica/sobre
gris

2 0,00 0,00

Cadira reunions negre 11. 0,00 0,00

Cadira reunions gris 10 0,00 0,00

Cadira de treball entapissat color gris 1 0,00 0,00

Taula de trebal! + buc 1 0,00 0,00

Armari color negre 200*95 1 0,00 0,00

Ordenador + pantalla 3 0,00 0,00

lmpressora HP1102 ! 0,00 0,00

Fotocopiadora Nashuatec Aficio D435 L 0,00 0,00
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PARTIT LIBERAL D'ANDORRA

NOTA 1- IDENTIFICACI6 DE TENTITAT

El Partit Liberal d'Andorra 6s va constituir com a entitat l'any 1992 per mitji del

Decret del Govern n0mero 8t/GU92 de data 02 de juliol del mateix any 1992.

El Partit Liberal d'Andorra t6 el seu domicili al carrer Babot Camp, nrimero 13,

4t pis, de la parroquia d'Andorra la Vella.

El partit esta inscrit al Registre de Partit Polltics amb n(mero 0001/2015

mitjangant resoluci6 del M.l Govern d'Andorra n(mero 77487912075 de data

03 de febrer de 2015.

La organitzaci6 del partit, aixl com el seu funcionament es regeixen pels

estatuts vigents. concretament en el seu TiTOL lV REPRESENTACT6 t otngCCt6

/ ORGANS DEL PARTTT/sEccl6 JovE

NOTA 2- BASES DE PRESENTACI6 DELS COMPTES ANUALS

2.1 lmatge fidel.

Els comptes anuals han estat obtinguts dels registres comptables de

l'entitat d'acord amb la legislaci6 vigent i mostren la imatge fidel del

patrimoni, 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'aplicaci6 dels

principis comptables obligatoris previstos en el Decret del 15-02-2012, pel

qual s'ordena la publicaci6 del text ref6s de la Llei 30/2007, del 20 de

desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010,
del 22 d'abril iper la Llei 261201.t, del 29 de desembre; del Decret del 15-02-

2012, pel qual s'aprova la modificaci6 del Pla general de comptabilitat. Aixi

com l'Acord de 23-3-2015 del Ple del Tribunal de Comptes pel qual s'aproven

els criteris iindicacions sobre la comptabilitat dels partits politics.

2.3 Comparaci6 de la informaci6.

Per a l'exercici finalitzat a 31 de desembre del 2016 l'entitat no presenta xifres

comparatives de l'exercici anterior.

MEMORIA DE L,EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2016
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PARTIT LIBERAL D'ANDORRA

2.4 Canvis en criteris comptables icorrecci6 d'errors.

Convis en criteris comptobles:
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 2016.

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 actius

s'amortitzen en funci6 de la seva vida Util.

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, i posteriorment es minora per la corresponent amortitzaci6

acumulada i les pdrdues per deteriorament.

Les despeses de conservaci6 i manteniment dels diferents elements que

composen l'immobilitzat tangible s'imputen al compte de pdrdues i guanys de

l'exercici en el qual s'incorren.

Per altra banda els imports invertits en la millora que contribueixen a

augmentar la capacitat o allargament de la vida Util dels b6ns es registren com

a major cost dels mateixos.

L,entitat amortitza l'immobilitzat tangible seguint el mdtode lineal, aplicant

percentatges d'amortitzaci6 anyal calculats en funci6 del anys de vida Util

estimada pels respectius b6ns, tal icom detalla el quadre seg0ent:



PARTIT LIBERAL D'ANDORRA

Anys vida Itil estimada

Mobiliari
Equip informatic
Elements de transport

3.3 Actius Financers

Els actius financers que posseeix l'entitat als efectes de la seva valoraci6 es

classifiquen en les categories segtients:

Actius financers a cost amortitzat

En aquesta categoria s'hi inclouen els crddits per operacions comercials que

s'originen per la prestaci6 de serveis i operacions de trific de l'entitat, i els

altres actius financers que no sent instruments de patrimoni ni derivats, no

tenen origen comercial iels cobraments dels quals s6n de quantia

determinada o determinable.

Valoraci6 in icia I

Aquests actius financers es valoren inicialment pel cost, que equival al valor

raonable de la contraprestaci6 lliurada. Els costos de transacci6 que els siguin

directament atribuibles es registren en el compte de pdrdues i guanys en el

moment del seu reconeixement inicial.

Els crddits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i

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 siguisignificatiu.
Valoraci6 posterior
La valoraci6 posterior d'aquests actius financers es fa pel seu cost amortitzat.

Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pdrdues i guanys,

aplicant el mdtode del tipus d'interds efectiu. Els actius amb venciment no

superior a un any qud, d'acord amb el que s'ha comentat en l'apartat anterior,

es valorin inicialment pel seu valor nominal, s'han de continuar valorant per

l'esmentat import, llevat que s'hagin deteriorat.
Al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessiries

en cas que hi hagi eviddncia objectiva que el valor d'un actiu financer o d'un

grup d,actius financers amb similars caracteristiques de risc valorats

col.lectivament s'ha deteriorat com a resultat d'un o m6s esdeveniments que

hagin tingut lloc desprds del seu reconeixeqent inicial ique oc
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PARTIT LIBERAL D'ANDORRA

reducci6 o retard en els fluxos d'efectiu estimats futurs, que poden venir

motivats per la insolvdncia del deutor.

Les correccions valoratives per deteriorament, aixi 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 ing16s,

respectivament, en el compte de pdrdues iguanys.

3,4 Passius financers

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

en les categories segUents:

Passius financers a cost amortitzat

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 inicial

Els passius financers inclosos en aquesta categoria se valoren inicialment pel

cost, que equivalalvalor raonable de la contraprestaci6 rebuda' Els costos de

transacci6 iles 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 ique no tinguin un tipus d'interCs contractual, aixi com les

fiances, l'import dels quals s'espera pagar en el curt termini, es valoren pel

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

significatiu.

Voloroci6 posterior

Els passius financers inclosos en aquesta categoria s'han de valorar pel

seu cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte

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

amb venciment no superior a un any que, d'acord amb el que s'ha comentat

en l'apartat anterior. es valoren inicialment pel seu valor nominal, es

continuen valorant per l'import esmentat.
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L'entitat dona de baixa els passius financers quan l'obligaci6 s'hagi

extingit, registrant en el compte de pdrdues i guanys 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 i la contraprestaci6 pagada, inclosos els

costos de transacci6 atribuibles.

3.5 Tresoreria

Recull l'efectiu de caixa i els saldos a favor de l'entitat en dipdsits bancaris

a la vista iels actius financers que siguin convertibles en efectiu, amb

venciment inferior a tres mesos.

3.6 Ajustament per periodificaci6 d'actiu

lnclou les despeses pagades durant l'exercici perd que corresponen a

l'exercici segtient, iels ingressos registrats en l'exercici ique corresponen a

l'exercici segrient.

3.7 Reconeixement d'ingressos i despeses

Els ingressos idespeses s'imputen en funci6 del criteri de meritaci6,6s a dir,

quan es produeix la corrent real de bens i serveis, amb independdncia del

moment en que es produeix la corrent monetiria o financera que en derivi.

Els ingressos es valoren alvalor raonable de la contraprestaci6 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.

(

sr

NOTA 4. IMMOBILITZAT INTANGIBLE, TANGIBLE

IMMOBILIARIES

INVERSIONS

No s'aplica. L'entitat no disposa de immobilitzat intangible ni tangible ni

inversions immobiliiries registrades en el seu balang.

Amb tot, l'entitat adjunta en l'aparta "lnventori" la relaci6 de b6ns que

l'entitat en fa [s.
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NOTA 5- INVERSIONS FlNANCERES

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

NOTA 8- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

Durant l,exercici 2016 l'entitat no ha rebut subvencions, donacions i llegats, ja

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 marE de 2015, als quals el Partit Liberal

d'Andorra, va conc6rrer sota diferents denominacions'

Circumscripci6 nacional

- Liberals d'Andorra (Candidatura nacional )

2076

A) Resultat (estalvi o desestalvi) del compte de resultats

(+) lngressos per subvencions imputats directament en el

patrimonl net
(+) lngressos per donacions i llegats imputats directament en el

patrimo n i

B) Total ingressos imputats directament en el patrimoni net

(-) Transferdncies al compte de resultats per subvencions

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

C) Total transferEncies al compte de resultats

Total variaci6 en el patrimoni (A+B+C)

-5.tL4,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.LL4,23
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PARTIT LIBERAL D'ANDORRA

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 Ldria
- 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

Ordino
- Liberals d'Andorra + lndependents (LD'A + l)

Andorra La Vella
- Coalici6 d'independents + Liberals d'Andorra
Sant Julii de Ldria
- Liberals d'Andorra + Uni6 Laurediana

Escaldes-Engordany
- Liberals d'Andorra + lndependents (L'd'A + lndependents)

c) No hi ha cap coalici6 activa de les constituides durant els exercicis anteriors.

Les operacions realitzades per la formaci6 com a consequdncia 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

)
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Tribunal de Comptes del Principat d'Andorra ique han estat publicats per

aquest 0ltim en el seus informes 2Ot5/07 de novembre de 2015 i20|6/0I
de juliol de 2016.

Aquesta activitat electoral ha generat unes obligacions amb les entitats

banc)ries que, a data 31 de desembre de 2016 es detallen a continuaci6

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 iel titular 6s

una activitat electoral, aixi ho certifiquen les mateixes entitats en les seves

circularitzacions al tribunal de comptes.

No obstant, en aplicaci6 de de l'apartat 1) de l'article 32 de la Llei 19/2014, del

18 de setembre, qualificada de partits politics i finangament electoral, que

esta bleix:

" Article 32

Subvencio de representoci6

1. Ets portits omb representoci6 of Consell General i ols comuns rebron uno subvenci6 per

sufrogor les despeses electorals, regulado o l'article 46, iuno oltra subvenci6, de

representoci6, per sufrogor les seves despeses de funcionoment

Els representants que hagin estot elegits en uno moteixo candidoturo, no presentado per un

portit politic, poden rebre igualment les subvencions estoblertes ol pordgrof onterior. Aquests

representonts poden renuncior o rebre lo subvenci6 de representoci6'

Els portits o condidatures electorols sense representoci6 ol Consell Generol i als comuns

subvenci6 derebron iguolment les subvencions estoblertes, si bd poden renuncior o lo

representoci| o bd destinor-lo o sufrogar les despeses electorols'

qlr

\

Entitat banciria lmport deute

Banca Privada d'Andorra (Activitat electoral eleccions generals) 54.414 euros

Crddit Andorr) (Activitat electoral eleccions generals) 29.154 euros

Crddit Andorri (Activitat electoral eleccions comunals) 90.761 euros

TOTAL 174.329 euros
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Aquesta entitat, transferiri l'excedent de les subvencions de representaci6 a

aquest comptes per complir amb les obligacions adquirides per l'activitat

electoral.

Tamb6, aquesta entitat transferiri als comptes de les activitat electorals, les

aportacions que el cirrecs p{blics remunerats aportin al partit en aplicaci6 de

l'apartat 2) de l'article 25 de la Llei 19120!4, del 18 de setembre, qualificada de

partits politics ifinangament electoral, que estableix:

Article 25

Quotes

1. Els estotuts determinoron el procediment pel quol el portit pot oprovor l'estobliment de les

quotes generols i peribdiques dels afiliats i, en el seu cos, dels simpotitzants per contribuir o

sostenir les despeses.

3. Les quotes i oportocions dels ofiliots i simpatitzonts houron de reolitzar-se mitiongont

domiciliaci6 boncdrio de lo quol sigui titulor I'afiliot o mitiongont ingrds nominotiu en el

compte que designi el Portit"

NOTA 9- ALTRE INFORMACI6

1) No hi ha cap acord de la formaci6, susceptible de tenir impacte financer,

--+fb#=- que no hagi estat reflectit en els presents comptes anuals'

I 2) Durant l'exercici corrent no s'han prodult canvis en l'drgan mixim de

de representoci6 o sufrooor les despeses electorals sempre que es iustifiqui deoudoment

que disposen de recursos suficients per osseauror el seu funcionoment.

,g

{

(

desi1noci6, El Tribunol de Comptes pot recomanor lo reducci6 d'oluesto oportdci6 si

estimo, en informe motivot, que lo sevo qudntio pot ofectot el principi d'obiectivitot en

I' octuq ci 6 d e l' Ad mi nistroci6 pi bli co.

L

.N'
d

direcci6, alta direcci6 i representaci6 durant l'exercici
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La formaci6 no disposa d'empleats dedicats a l'administraci6

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

3)

, 

{,,

r
{

A
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PARTIT LIBERAL D'ANDORRA

Els presents comptes anuals del PARTIT LIBERAL D'ANDORRA, que

comprenen el balang de situacio, el compte de pdrdues i guanys i la

memdria , corresponents a l'exercici iniciat l'1 de gener de 2016 i finalitzat

el 31 de desembre de 20t6, i que han estat formulats per l'Executiva del

partit en data 23 de gener de 2018, consten de 15 plgines (inclosa aquesta),

escrites a una sola cara.

Andorra la Vella, 23 de gener 2018

Jordi GALLARDO FERAN Amadeu ROSSELL TARRADELLAS

Secretari General

Franga RIBERAYGUA MARME Valenti MAhTi cAsTANYER

Secretari de relacions
internacionals
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