DENOUREUS (DNR)
COMPTES ANUALS
CORRESPONENTS A L’EXERCICI FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2015

MEMORIA
1. IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT
L’entitat DENOUREUS (DNR) és un partit polític amb domicili a Reus, constituït el 27 de febrer de 2015 i
inscrit el dia 08 d’abril de 2015 al Registre de Partits Polítics de la Subdirecció General d’Associacions de
la Direcció General de Política Interior, del Ministeri de l’Interior, al Tom IX, Foli 126, del llibre
d’inscripcions. Número d’identificació fiscal G55654990.
DENOUREUS (DNR) és un partit d’àmbit local al municipi de Reus, província de Tarragona.
Durant l’exercici 2015 ha concorregut a les eleccions municipals celebrades el 24 de maig de 2015 a
Reus. La comptabilitat de l’exercici actual, incorpora aquest procés.
El període al qual fan referència aquests comptes anuals és el comprès entre el 27 de febrer i el 31 de
desembre de 2015.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
Les bases de presentació dels comptes anuals son les aplicables als Partits Polítics, s’han preparat a
partir dels registres comptables d’acord amb la Resolució de 8 d’octubre de 2013 de la Presidència del
Tribunal de Comptes, pel qual es publica l’acord del Ple de 26 de setembre de 2013, d’aprovació del Pla
de comptabilitat.
Els comptes anuals estan formats pel balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys i aquesta
memòria, el conjunt dels quals formen una unitat, reflecteixen la imatge fidel, la situació financera i els
resultats del partit, així com el compliment de les seves activitats.
D’acord amb lo establert per l’article 14 tres, el títol IV, de la llei Orgànica 8/2004, de 4 de juliol, el partit
no està obligat a presentar els comptes anuals al Tribunal de Comptes.
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris.
No hi ha aspectes crítics en les estimacions efectuades per la valoració dels elements patrimonials.
Al ser el primer exercici, no es presenta la informació comparada amb l’exercici anterior.
No s’han agrupat les partides dels Comptes anuals, ni hi ha elements de naturalesa similar inclosos en
diferents partides dins del balanç de situació.
Dins del mateix exercici, no s’han produït canvis en els criteris comptables, ni s’han detectat errors, que
obliguin a reformular els comptes. Els fets coneguts posteriors al tancament, tampoc obliguen a
reformular els comptes.
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3. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Les normes de registre i valoració de les operacions econòmiques i comptables son les aplicables a les
dels partits polítics, regulats per la vigent Resolució de 8 d’octubre de 2013, de la Presidència del
Tribunal de Comptes, per la que es publica l’acord del Ple de 26 de setembre de 2013, d’aprovació del
Pla de Comptabilitat adaptat a les formacions polítiques.
Els criteris comptables de registre i valoració aplicats a les operacions realitzades son els següents:
3.1.

Crèdits i dèbits per l’activitat pròpia

Els crèdits i el deutes derivats de les operacions procedents de l’activitat economicofinancera pròpia de
la formació política, així com la resta de partides a cobrar o a pagar, amb venciment no superior a un
any, es comptabilitzen pel valor nominal. Si el venciment supera l’esmentat termini, es reconeixen en el
moment inicial pel valor raonable.
El partit no té deutes amb entitats de crèdit, en el cas de tenir‐los, es valoren en el seu moment inicial
pel valor raonable.
3.2.

Consideracions fiscals de l’activitat de la formació política

D’acord amb l’article 9.4 de la llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats, és una
entitat parcialment exempta.
Les rendes obtingudes en aquest exercici estan totalment exemptes, s’ha fet un ajust a l’impost de
societats en el resultat comptable obtingut, que determina una base imposable zero.
El partit no és subjecte passiu de l’import sobre el valor afegit (IVA), raó per la qual l’impost suportat
s’integra com a més import de la despesa.
3.3.

Ingressos i despeses

D’acord amb el que estableix la llei orgànica de 8/2007, de 4 de juliol, de finançament del partits polítics,
el partit manté un registre diferenciat dels ingressos ordinaris i ingressos electorals, així com de les
despeses ordinàries i electorals, tenint en compte el sublímits de despesa previstos en la normativa
electoral.
Els ingressos i despeses es reconeixen pel criteri de meritació; és a dir, quan es produeix el corrent real
de béns i serveis que representen, amb independència del moment en què es produeix el pagament que
se’n deriva. El partit no ha rebut subvencions.
No s’han realitzat operacions referides a l’immobilitzat intangible, immobilitzat material, inversions
immobiliàries, bens integrants del patrimoni històric i artístic, Arrendaments (ni financers, ni operatius),
permutes, Inversions financeres, Existències, Provisions i contingències, Despeses de personal,
Subvencions, donacions i llegats, ni s’han realitzats transaccions amb parts vinculades.
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4. AFILIATS, ADHERITS I SIMPATITZANTS
El partit DNR es va constituir per tal de ser l’instrument jurídic que doni cabuda a tos els membres de la
Plataforma ciutadana DNR.

5. PATRIMONI NET
El patrimoni net està format per l’excedent de l’exercici, és a dir 69,56 euros.

6. ACTIVITATS ELECTORALS
Durant l’exercici 2015, el partit ha concorregut a les eleccions municipals de Reus, àmbit per al qual es
troba inscrit. S’han incorporat a la comptabilitat els resultats de l’activitat electoral, el detall de la qual
és el següent:
ELECCIONS MUNICIPALS MAIG‐2015
Concepte
1. Ingressos electorals de caràcter privat.
a) Aportacions de persones físiques
2. Despeses electorals ordinàries
a) Serveis exteriors
b) Publicitat, propagada i relacions públiques
RESULTAT ACTIVITAT ELECTORAL

9.288,23
9.288,23
‐9.226,98
‐1.993,66
‐7.233,32
61,25

7. RESULTATS GENERALS
7.1. Compte de resultats General
El Compte de resultats general de l’exercici ha estat el següent:
COMPTE DE PERDUES I GUANYS
Concepte
1. Ingressos totals
9.564,41
a) Aportacions totals d’afiliats
9.564,41
2. Despeses electorals ordinàries
‐9.494,85
a) Serveis exteriors
‐2.835,76
b) Publicitat, propagada i relacions públiques ‐6.659,09
RESULTAT ACTIVITAT ELECTORAL
69,56
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BALANÇ DE SITUACIÓ
El Balanç de Situació de l’exercici ha estat el següent:

ACTIU
B) ACTIU CORRENT
VI. Tresoreria
572 BANCS I INST CREDIT‐ C/C EUR
TOTAL ACTIU

PASSIU
A) PATRIMONI NET
A‐1) Patrimoni generat
II. Excedents de l'exercici
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

2015
69,56
69,56
69,56
69,56

2015
69,56
69,56
69,56
69,56

Reus, 31 de març de 2016
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