GRUP PARLAMENTARI LIBERAL
PERÍODE COMPRÉS ENTRE EL 22/05/2019 I EL 31/12/2019

COMPTES ANUALS ABREUJATS DE L’EXERCICI 2019

•
•
•

BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT
MEMÒRIA ABREUJADA
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GRUP PARLAMENTARI LIBERAL
BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT a 31 de desembre de 2019
(En euros)

ACTIU

Nota

A) ACTIU CORRENT

31/12/2019
48.602,56

I. Deutors i altres comptes a cobrar

0,00

II. Inversions financeres a curt termini

0,00

III. Tresoreria

48.602,56

TOTAL ACTIU (A)

48.602,56

PASSIU
A) PATRIMONI NET
I. Excedents d'exercicis anteriors

Nota

31/12/2019
41.777,96
0,00

II. Excedent de l'exercici

41.777,96

B) PASSIU CORRENT

6.824,60

I. Deutes a curt termini
II. Creditors i altres comptes a pagar
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

0,00
6.824,60
48.602,56

Les Notes incloses a la Memòria abreujada formen part integrant del Balanç de Situació abreujat a
31 de desembre de 2019.
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GRUP PARLAMENTARI LIBERAL
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT a 31 de desembre de 2019
(En euros)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Nota

31/12/2019

1. Ingressos d'origen públic

125.336,35

A) TOTAL INGRESSOS DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA

125.336,35

2. Despeses de personal

(57.509,30)

3. Despeses de l'activitat ordinària

(26.049,09)

B) TOTAL DESPESES DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA

(83.558,39)

II. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI DE
L'ACTIVITAT)

41.777,96

4. Ingressos financers

0,00

5. Despeses financeres

0,00

6. Deteriorament i resultat per alienacions d'inversions financeres

0,00

IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE
L'EXERCICI

41.777,96

Les Notes incloses a la Memòria abreujada formen part integrant del Compte de Pèrdues i Guanys
abreujat de l’exercici anual tancat a31de desembre de 2019.
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MEMÒRIA ABREUJADA DE L’EXERCICI 2019
La present Memòria abreujada es formula amb l’objecte de completar, ampliar i comentar
la informació inclosa en el balanç de situació abreujat i en el compte de pèrdues i guanys
abreujat.

1-

IDENTIFICACIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI
Presenta aquests comptes per a l’exercici 2019 el Grup Parlamentari Liberal, integrat
per Ferran Joaquim Costa Marimon, en qualitat de President de grup, Marc Magallon
Font, en qualitat de Vicepresident de grup, Sílvia Ferrer Ghiringhelli i Eva López
Herrero.
El reglament intern del Grup Parlamentari Liberal va ser aprovat i lliurat a
Sindicatura el 5 de juny de 2019.

2-

BASES DE PRESENTACIÓ

2.1

Imatge fidel
Els comptes anuals adjunts s’han preparat a partir dels registres comptables del
Grup Parlamentari, i es presenten d’acord amb la legislació mercantil vigent i
amb les normes establertes al Pla General de Comptabilitat Andorrana
(PGCA), amb l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera, dels resultats i dels canvis del patrimoni net del Grup, sense que hagi
estat necessari deixar d’aplicar cap disposició legal en matèria comptable.

2.2 - Control intern
El Grup Parlamentari Liberal té només un sol compte corrent amb una entitat
financera del Principat (concretament amb l’oficina del Crèdit Andorrà a la
Plaça Rebés 3, d’Andorra la Vella). Tots els Consellers Generals del Grup
Parlamentari tenen signatura validada en aquest compte. Per portar a terme
qualsevol transacció des d’aquest compte bancari, s’ha establert un sistema de
pagaments a proveïdors de doble signatura, és a dir, cal que cada operació sigui
validada per un mínim de dos Consellers Generals.
A més, el Grup Parlamentari Liberal té contractats els serveis de l’empresa
andorrana d’assessors comptables OCPS perquè gestioni la comptabilitat del
grup.
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2.3 - Correcció d’errors
Durant l’exercici no s’ha registrat cap correcció per canvi de criteri ni correcció
d’errors.

3-

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
En la preparació dels comptes anuals s’han aplicat tots els principis comptables
obligatoris que poguessin tenir un efecte significatiu sobre els mateixos.
a) Crèdits i dèbits de l’activitat pròpia: inicialment es valoren pel cost, que equival
al valor raonable de la contraprestació lliurada/rebuda. Posteriorment, tant els
actius com els passius financers, es valoren pel seu cost amortitzat, els interessos
meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys pel mètode del tipus
d’interès efectiu. Quan el venciment és inferior a un any es continuen valorant al
valor nominal, llevat que s’hagin deteriorat.
b) Els ingressos i despeses es registren atenent al principi de meritació i al de
correlació entre ambdós, independentment del moment en que es produeix la
corrent monetària derivada del cobrament o del pagament dels mateixos.

4-

PATRIMONI NET
Els moviments del Patrimoni Net durant l’exercici 2019 és el següent:

A) Resultat (estalvi o desestalvi) del compte de resultats
(+) Ingressos per subvencions imputats directament en el patrimoni net
(+) Ingressos per donacions i llegats imputats directament en el patrimoni
B) Total ingressos imputats directament en el patrimoni net
(-) Transferències al compte de resultats per subvencions
(-) Transferències al compte de resultats per donacions i llegats
C) Total transferències al compte de resultats
Total variació en el patrimoni (A+B+C)

5-

2019
41.777,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.777,96

ALTRA INFORMACIÓ
Tota la informació rellevant per a la comprensió dels Comptes anuals ja ha estat
tractada en les anteriors notes explicatives de la Memòria abreujada.
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GRUP PARLAMENTARI LIBERAL
Els Comptes Anuals abreujats del GRUP PARLAMENTARI LIBERAL, que comprenen el
Balanç de Situació abreujat, el Compte de Pèrdues i Guanys abreujat i la Memòria
abreujada corresponents a l’exercici 2019, han estat formulats per tots els Consellers
Generals.
Els presents comptes anuals es presenten en fulles numerades del número 1 al 6.

Sr. Ferran Joaquim Costa Marimon

Marc Magallon Font

Sílvia Ferrer Ghiringhelli
Vocal

Eva López Herrero
Vocal

Andorra la Vella, a 31 de març de 2020.

