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UNIVERSITAT D’ANDORRA
Balanç a 31 de desembre de 2009 i 2008
(expressat en euros)

Joan Obiols Legrain
Gerent
La memòria adjunta forma part integrant dels estats financers de l’exercici 2009

UNIVERSITAT D’ANDORRA
Compte del resultat economicopatrimonial dels exercicis 2009 i 2008
(expressat en euros)

Joan Obiols Legrain
Gerent
La memòria adjunta forma part integrant dels estats financers de l’exercici 2009

UNIVERSITAT D’ANDORRA
Memòria a 31 de desembre del 2009

UNIVERSITAT D’ANDORRA
Memòria a 31 de desembre del 2009

Naturalesa i activitats principals de l’entitat
La Universitat d’Andorra (d’ara endavant la Universitat) és una institució dotada de
personalitat jurídica, a la que correspon la prestació del servei públic de l’educació
superior en el seu àmbit d’actuació. La Universitat desenvolupa la seva tasca docent,
estructurant-se en centres i àrees.
La Universitat es va constituir per la Llei de desenvolupament dels principis bàsics de
l’estructura i l’organització de la Universitat d’Andorra de data 28 de juny de 2002.
La Universitat es regula fonamentalment per la llei 12/2008 de 12 de juny, d’ordenació
de l’ensanyament superior i pels seus Estatuts que van ser aprovats pel Consell
Universitari en data 7 de Juliol de 2003.
D’acord amb la llei 12/2008, els òrgans de govern de la Universitat són el Consell
Universitari, el rector, els directors de centre i el gerent.
Segons s’estableix en l’article 7 dels seus Estatuts, són fins de la Universitat, els
següents:
-

La formació científica i cultural dels alumnes, que els habilita per a l’exercici de
les activitats professionals i la incorporació immediata al món laboral.

-

El desenvolupament de la creativitat, de l’anàlisi crítica i el desig de continuar
aprenent per si mateixos.

-

La recerca científica en les seves diferents facetes.

-

La dinamització social mitjançant propostes de difusió cultural i de debat.

-

La col·laboració amb el sistema productiu, amb la possibilitat d’establir acords
de cooperació, formació i recerca.

-

L’establiment de programes de cooperació i intercanvi amb centres universitaris
de l’exterior.

Per al desenvolupament de les anteriors funcions, la Universitat gaudeix de l’autonomia
reconeguda en la Llei d’universitats i es regeix pels principis de llibertat de càtedra, de
recerca i d’estudi, així com la d’expressió i d’associació.
La Universitat no ha estat sotmesa als control de legalitat i financer segons els articles
37, 39 i 42 de la LGFP, per part la Intervenció General.
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Organització:
L’estructura organitzativa bàsica de la Universitat i de l’organització comptable, es
representa com segueix:
CONSELL
UNIVERSITARI

RECTOR

JUNTA
ACADÈMICA

(personal docent)

COODINACIÓ
RECTORAT

DIRECCIÓ
EUInfermeria

DIRECCIÓ EIG
Informàtica i Gestió

(personal no docent)

DIRECCIÓ
EV i Ext.Universitària

GERENT

Responsable
Administració

Responsable
comptabilitat

Tècnica comptable

Membres del Consell Universitari:
Rector:
Sr. Daniel Bastida i Obiols
Representants de l’Administració:
Sr. Joan-Marc Miralles Bellera
Sr. Jesús de Tena-Guillen Guerrero
Representants del professorat:
Sra. Virgínia Larraz i Rada
Sra. Sara Esqué i Boldú
Representants de l’alumnat:
Sr. Mostafa Brighach
Sra. Mireia Castillo i Molina
Representant del sector empresarial:
Sr. Joan M. Rascagneres Llagostera
Representant de les entitats privades col·laboradores:
Sr. Josep Peralba i Duró
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Rector :
Sr. Daniel Bastida i Obiols

Direcció dels centres :
Direcció Escola d’Infermeria: Sra. Rosa Mari Mandicó i Alcobé
Direcció Escola d’Informàtica i Gestió: Sr. Florenci Pla i Altisent
Direcció Estudis Virtuals i Extensió Universitària: Sra. Montserrat Casalprim i Ramonet.

Gerent:
Sr. Joan Obiols i Legrain (responsable de la gestió econòmico-financera)

Informació de caràcter financer
1. Bases de presentació
Aquests estats financers s’han preparat a partir dels registres auxiliars de comptabilitat
en euros a 31 de desembre de 2009 de manera que mostren la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera i del resultat de la Universitat.
Els estats financers corresponents a l’exercici 2009 que han estat preparats per la
Gerència de la Universitat, es trametran per a la seva informació al Consell
Universitari i, posteriorment, seran remesos al M.I. Consell General, per a la seva
aprovació definitiva.
Els estats financers de l’exercici 2008 estan pendents d’ésser aprovats pel M.I. Consell
General.
Amb data 27 de gener de 1999 el Govern d’Andorra va aprovar un Pla de Comptabilitat
Pública, que és aplicable a totes les entitats Públiques a partir de l’exercici 1999. Per
tant, aquests estats financers han estat preparats seguint el contingut d’aquest pla.
La proposta d’aplicació de resultats de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2009,
que realitzarà la Gerència de la Universitat i pendent d’aprovació pel Consell
General, consisteix en aplicar els resultats negatius contra fons propis de la
Universitat d’Andorra.
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2. Principis comptables i Normes de Valoració aplicats
Els principals principis comptables i normes de valoració aplicats són els següents:
(a) Immobilitzat
Inversions destinades a l’ús general
Les inversions en béns del patrimoni artístic i cultural no són depreciables i
romanen al balanç pel seu valor d’adquisició.

Immobilitzat immaterial:
L’immobilitzat immaterial es valora pel seu cost d’adquisició original, del qual
es dedueixen les amortitzacions acumulades corresponents.
Les aplicacions informàtiques s’amortitzen sobre el valor de cost pel mètode
lineal al llarg del període de tres anys en què està prevista la seva utilització.
Les despeses de manteniment i reparacions que no milloren la seva utilització
ni allarguen la seva vida útil es carreguen al compte de pèrdues i guanys en el
moment en què es produeixen.

Immobilitzat material:
L’immobilitzat material es valora pel seu cost d’adquisició original, del qual es
dedueixen les amortitzacions acumulades corresponents.
L’amortització dels elements de les immobilitzacions es realitza sobre el valor
de cost, seguint el mètode lineal durant els següents períodes de vida útil
estimada.
Les despeses de manteniment i reparacions que no milloren la seva utilització
ni allarguen la seva vida útil es carreguen al compte de pèrdues i guanys en el
moment en què es produeixen.
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(b) Classificació dels deutes
Els saldos a cobrar i a pagar es presenten en els balanços de situació adjunts
classificats, quan a termini, d’acord amb el següent criteri:
-

Llarg termini: deutes amb venciment superior a dotze mesos des de la
data del balanç.

-

Curt termini: deutes amb venciment inferior o igual a dotze mesos des
de la data del balanç

(c) Subvencions de capital
Les subvencions de capital no reintegrables es presenten al passiu del balanç
de situació adjunt, per l’import originalment concedit, i es reconeixen en el
compte de pèrdues i guanys de forma lineal i durant un període de temps
equivalent al de la vida útil dels béns de l’immobilitzat finançats amb les
esmentades subvencions.
Per a les inversions en patrimoni artístic i cultural a les quals no es preveu
depreciació, les subvencions de capital s’apliquen de forma lineal en una
període de 10 anys.

(d) Subvencions corrents
Les subvencions corrents tenen com a destí finançar les despeses per
operacions corrents. Aquests imports es reconeixen en el compte de pèrdues i
guanys d’acord amb el seu meritament.

(e) Reconeixement d’ingressos i despeses
Els ingressos i despeses es reconeixen segons el principi de meritament.
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Conciliació entre el resultat de l’exercici i el resultat procedent de les operacions
Exercici 2009 i 2008 (expressat en euros)
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Romanent de tresoreria
Exercici 2009
(expressat en euros)
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Gestió comptable de la tresoreria
Exercici 2009
(expressat en euros)
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Informació complementària – Notes als comptes anuals
Nota 1 – Immobilitzat en béns de patrimoni artístic o cultural
Un resum de l’immobilitzat en béns de patrimoni artístic o cultural a 31 de desembre de
2009, així com el seu moviment durant l’exercici és el següent:

Nota 2 – Immobilitzat immaterial
Un resum de l’immobilitzat immaterial a 31 de desembre de 2009, així com el seu
moviment durant l’exercici és el següent:

A 31 de desembre de 2009 l’import de l’immobilitzat immaterial en ús totalment
amortitzat és de 146.315 euros.

Nota 3 – Immobilitzat material
Un resum de l’immobilitzat material a 31 de desembre de 2009, així com el seu
moviment durant l’exercici és el següent
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A 31 de desembre de 2008 l’import de l’immobilitzat material en ús, totalment
amortitzat és de 268.697 euros.

Nota 4 – Inversions financeres permanents
Correspon a fiances que ha dipositat la Universitat d’Andorra i que continuen vigents a 31
de desembre de 2009. El seu moviment durant l’exercici 2009 ha estat el següent

Nota 5 – Deutors
Un detall del saldo de deutors a 31 de desembre de 2009 en comparació amb el saldo a
31 de desembre de 2008 és com segueix:
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Nota 6 – Tresoreria
Un detall del saldo de tresoreria a 31 de desembre de 2009 en comparació amb el saldo
a 31 de desembre de 2008 és com segueix:

El capítol de “Bancs” correspon a saldos en comptes corrents que la Universitat manté
amb Crèdit Andorra, Andbanc, Banc Internacional – Banca Mora (BIBM), Banca
Privada d’Andorra (BPA) i Banc Sabadell d’Andorra, i que serveix per finançar
l’activitat diària.

Nota 7 – Ajustaments per periodificació d’actiu
El saldo d’aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2009, correspon
principalment a despeses pagades per anticipat en concepte de drets de matrícules
d’alumnes i els imports de les assegurances i subscripcions encara no meritats.

Nota 8 – Fons Propis
Els fons propis de la Universitat d’Andorra a 31 de desembre de 2009 es composen de:
- adscripció del balanç de situació de l’Escola d’Infermeria el 24/07/02
- romanents aplicats a resultats
- excedents pressupostaris d’exercicis tancats
El detall dels fons propis de la Universitat al 31 de desembre de 2009 i 2008, així com
del seu moviment durant l’exercici 2009, es mostra a continuació:
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Del resultat pressupostari de l’exercici 2008, s’ha retornat al M.I. Govern d’Andorra un
import de 39.831,43€ en concepte d’ingressos obtinguts amb la transferència, i no
utilitzats durant l’exercici.

Nota 9 – Subvencions de capital i altres subvencions pendents d’aplicar
Un detall de les subvencions de capital a 31 de desembre de 2009, així com el seu
moviment des de la data de constitució de la Universitat és com segueix:
Les subvencions rebudes (no retornables) han estat destinades en la seva totalitat a
l’adquisició de béns d’immobilitzat (veure notes 4, 5 i 6) i subvencionades en la seva
totalitat amb càrrec al pressupost del M.I. Govern d’Andorra.

Les subvencions pendents d’aplicar corresponen a ajuts rebuts pe la Universitat
d’Andorra per a ser aplicades als grups de recerca durant l’exercici 2009 i 2010.

Nota 10 – Provisions per a riscos i despeses
Un detall del saldo d’aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2009 i en
comparació al saldo a 31 de desembre de 2008 és com segueix:
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Nota 11 – Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini
Un detall del saldo d’aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2009 i en
comparació al saldo a 31 de desembre de 2008 és com segueix:

Nota 12 – Creditors
Un detall del saldo d’aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2009 i en
comparació al saldo a 31 de desembre de 2008 és com segueix:

El saldo del capítol “altres creditors” correspon a saldos de proveïdors per la compra i/o
recepció de materials i/o serveis.

Nota 13 – Ajustaments per periodificacions de passiu
El saldo d’aquest epígraf de balanç a 31 de desembre de 2009, correspon principalment
a matrícules cobrades per anticipat per la Universitat, que es meriten al llarg de la
durada dels cursos.
Un detall d’aquest capítol al 31 de desembre de 2009 és com segueix:
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Nota 14 – Despeses de personal
Un detall de les despeses de personal a 31 de desembre de 2009 en comparació amb el
saldo a 31 de desembre de 2008, és el següent:

Una relació del nombre de treballadors fixes de la Universitat a 31 de desembre de 2009
distribuïts per categories professionals, en comparació a 31 de desembre del 2008 és el
següent:

El personal eventual a 31 de desembre de 2009 és de 5 treballadors.

Nota 15 – Altres despeses de gestió
Un detall de les altres despeses de gestió a 31 de desembre de 2009 en comparació al
detall a 31 de desembre de 2008, és com segueix:
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Nota 16 – Transferències corrents
El capítol de transferències corrents correspon als imports satisfets a universitats
espanyoles o a centres d’investigació i desenvolupament, en base a convenis de
col·laboració.

Nota 17 – Vendes i prestació de serveis

El capítol de “vendes i prestacions de serveis” correspon als imports ingressats per les
matrícules originades per la Universitat.

Nota 18 – Altres ingressos en gestió ordinària
El capítol d’”altres ingressos” correspon als imports satisfets per diferents conceptes
com poden ser: Universitat Oberta, certificats, drets d’examen, convalidacions, i
ingressos financers.
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Nota 19 – Transferències i subvencions
Un detall d’aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2009 en
comparació al detall a 31 de desembre del 2008, és com segueix:

L’epígraf de transferències corrents correspon a les subvencions atorgades pel M.I.
Govern d’Andorra pel finançament de les despeses corrents de funcionament de la
Universitat.
L’epígraf de subvencions altres entitats correspon als imports rebuts per part de
diferents entitats andorranes que tenen signat un conveni de col·laboració amb la
Universitat d’Andorra.

Nota 20 – Beneficis i ingressos extraordinaris
Aquest epígraf es composa principalment del traspàs a resultats de la part de la
subvenció de capital que correspon a l’amortització dels béns procedents de
transferències de capital per un import de 129.840,71 euros al 2009.

19 de març de 2010

Joan Obiols Legrain
Gerent
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UNIVERSITAT D’ANDORRA
Liquidació pressupostària de l’exercici 2009

Situació pressupostària exercici 2009
(expressat en euros)

( Pàgina 24 de 30 )

UNIVERSITAT D’ANDORRA
Liquidació pressupostària de l’exercici 2009

Comparatiu execució pressupostària 2009 i 2008
(expressat en euros)
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Comptes de depeses i ingressos de l’execució pressupostària
Exercici 2009 (expressat en euros)
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Comptes de patrimoni i endeutament
Exercici 2009 (expressat en euros)
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Estat de conciliació entre el resultat pressupostari i el resultat economicopatrimonial
exercici 2009 (expressat en euros)
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