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l’immobilitzat rebut en adscripció en exercicis anteriors, la contrapartida 
comptable d’aquests valors, per un total de 200.935,88 euros, també es 
troba registrada en el compte “Patrimoni rebut en adscripció”. 

6.4.8 Informació sobre els fons propis 

El moviment dels fons propis durant l’exercici de 2017 ha estat el següent: 

Saldo  
31-12-2016

Traspàs 
resultats 2016 
resultats 2017 

Saldo  
31-12-2017

Patrimoni rebut en adscripció 5.941.163,77 0,00 5.941.163,77

Resultats exercicis anteriors -93.592,24 308.859,31 215.267,07

Resultats de l'exercici 2016 308.859,31 -308.859,31 0,00 

Resultats de l'exercici 2017 0,00 460.378,61 460.378,61

Total 6.156.430,84 460.378,61 6.616.809,45 

6.4.9 Informació sobre les inversions financeres 

Les inversions financeres permanents que es reflecteixen en el balanç a 
31 de desembre de 2017, de 291,74 euros, corresponen a la part de les 
bestretes concedides al personal de la Sindicatura que venceran en els 
anys 2019 i següents.  

Les bestretes al personal que vencen en 2018, que pugen a 2.349,96 euros, 
es registren en l’epígraf d’inversions financeres temporals del balanç. 

València, 23 de maig de 2018 

EL SÍNDIC MAJOR LA SÍNDICA 

Vicent Cucarella Tormo Marcela Miró Pérez 

            EL SÍNDIC    EL SECRETARI GENERAL 

Antonio Mira-Perceval Pastor Lorenzo Pérez Sarrión 









LORENZO V. PÉREZ SARRIÓN, SECRETARI GENERAL  DE LA SINDICATURA DE 
COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 
 
CERTIFIQUE: Que el Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, en la reunió celebrada el dia 23 de maig de 2018, ha adoptat, entre 
altres, l’acord següent: 
 

“ APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE LA SINDICATURA DE 
COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, CORRESPONENTS A L’EXERCICI 
2017. 

Vistos els Comptes Anuals de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana de l’exercici 2017, i atés que l’auditor extern contractat per la 
Sindicatura els ha revisat i no hi ha plantejat cap objecció, el Consell, per 
unanimitat, ACORDA: 

1r) Aprovar els Comptes Anuals de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana de l’exercici 2017, el contingut dels quals, 
conformement al que preveuen el Pla General de Comptabilitat Pública de 
la Generalitat i les bases d’execució del pressupost de la Sindicatura de 
Comptes per a 2017, és el següent: 

1. Balanç 

2. Compte del resultat econòmic i patrimonial 

3. Estat de liquidació del pressupost 

  Liquidació del pressupost de despeses 
  Liquidació del pressupost d’ingressos 
  Resultat pressupostari 

4. Memòria 

Tota la documentació queda arxivada en l’expedient corresponent. 

El compte del resultat econòmic i patrimonial de l’exercici 2017 informa d’un 
estalvi de 460.378,61 euros. 

La xifra del romanent de tresoreria és d’1.946.164,29 euros. 

2n)  Trametre a les Corts, en suport informàtic, els Comptes Anuals de 
l’exercici 2017. 

3t) Publicar els Comptes Anuals de 2017 d’aquesta Sindicatura en el 
BOC, com també en la web de la nostra institució. 

I perquè conste, als efectes oportuns, estenc la present certificació, amb el vist 
i plau  del síndic major, en València a vint-i-tres de maig de dos mil divuit.  
Vist i Plau 
EL SÍNDIC MAJOR 
 
 
 
 
 
Vicent Cucarella Tormo 



LORENZO V. PÉREZ SARRIÓN, SECRETARI GENERAL DE LA SINDICATURA DE 
COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 

CERTIFIQUE: Que el Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, en la reunió celebrada el dia 18 de juny de 2018, ha adoptat, entre 
altres, l’acord següent: 

“ APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA SINDICATURA DE 
COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE L’EXERCICI 2017. 

Vista la Memòria d’Activitats d’aquesta institució de l’exercici 2017 que ha sigut 

objecte d’estudi per part dels membres d’aquest Consell. per unanimitat, 

s’acorda: 

1er) Aprovar la Memòria d’Activitats de 2017 de la Sindicatura de 

Comptes de la Comunitat Valenciana. 

2n) Trametre a les Corts en suport informàtic, la Memòria d’Activitats 

i els Comptes Anuals d’aquesta Institució corresponents a 

l’exercici 2017.” 

I perquè conte, als efectes oportuns, estenc la present certificació, amb el vist i 

plau del síndic major, en València a divuit de juny de dos mil divuit. 

Vist i Plau 
EL SÍNDIC MAJOR 

Vicent Cucarella Tormo 
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