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1.

ACTIVIDADE DA FUNDACIÓN

A Fundación Amigos de Galicia, foi constituída en escritura autorizada polo Notario de Pontevedra,
D. César Cunqueiro González Seco, o día trinta de xuño de mil novecentos noventa e cinco, co
número de protocolo 1.457. Ten a súa inscrición no Rexistro de Fundacións con data vinte e sete de
xullo de mil novecentos noventa e cinco, no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais
con número E-2199 con data doce de febreiro de 2008, e no Rexistro Galego de Axentes de
Cooperación para o Desenvolvemento – Outros Axentes Sociais co número E - 19 con data do 24
de outubro de 2011.

Os estatutos da Entidade foron modificados de conformidade coa Lei do Parlamento de Galicia
12/2006 do 1 de decembro de Fundacións de Interese Galego.

Os estatutos da Entidade foron modificados tamén polo Decreto 248/1992 do 18 de xuño polo que
se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento do Protectorado das Fundacións de
Interese Galego.

1.1 A Fundación, segundo se establece no artigo 6 dos seus estatutos, ten como fins:

6.1.- Loita contra a pobreza infantil e apoio á crianza saudable dos fillos.
•

Promoción da educación, sanidade e calidade de vida infantil e protección dos dereitos da

infancia.
• Atención integral educativa e socio-sanitaria en servizos residenciais para menores en dificultade
social.
• Prevención e atención educativa e socio-sanitaria ante os malos tratos e a explotación infantil.
• Programas residenciais para menores en situación de conflito social.
• Execución de medidas no medio aberto para menores infractores, que sexan susceptibles de
materialización polas organizacións non gobernamentais.

Familias:
• Familias mono-parentais con fillos a cargo.
• Intervención para familias con necesidades especiais de atención integral socio-sanitaria.
• Familias con persoas dependentes ao seu cargo.
• Parados de longa duración con fillos ao seu cargo.
• Facilitar a conciliación entre a vida laboral, familiar e persoal.
• Promoción de relacións familiares saudables mediante a prevención e xestión da conflitividade
familiar.
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Outros colectivos:
• Inmigrantes e minorías étnicas en situacións precarias.
• Beneficiarios de pensións mínimas con cargas familiares.
• Emigrantes retornados.
• Persoas con discapacidade.
• Atención, inserción socio-laboral e educativa dirixida á poboación xitana.
• Atención e inserción socio-laboral de persoas recluídas, ex-recluídas e sometidas a medidas
alternativas.
• Demais colectivos en situación ou risco de exclusión social.
• Desenvolver proxectos e/ou programas de prevención de condutas aditivas (drogodependencias,
alcoholismo, xogos de azar...) con persoas en risco de exclusión social.
• Desenvolver programas concretos que contribúan a garantir unha sexualidade saudable,
distribuíndo medios de prevención tales como preservativos para garantir que dita sexualidade
saudable sexa viable en situación de carencia de recursos económicos.

6.2.- Potenciar o voluntariado social a través da promoción e formación do voluntariado para a súa
intervención nos programas de atención educativa e de inserción laboral.

6.3.- Plan de Inclusión Socio laboral a través da nosa Axencia de Colocación Autorizada pola
Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia co nº de identificación 1200000013; o
obxectivo é mellorar a empregabilidade e busca de emprego das persoas desempregadas en xeral,
facendo fincapé naquelas que se encontran nunha situación de dificultade ou colectivos mais
desfavorecidos para a integración social e laboral.

Actividades a realizar:
• Itinerarios Personalizados de Inserción Socio-Laboral.
• Prospección no mercado de traballo e intermediación laboral a través de colaboracións con
empresas privada para a inserción laboral.
• Cursos formativos que traten de capacitar ás persoas máis vulnerables da nosa sociedade.
Parte das accións formativas desenvoltas pola entidade dirixiranse, fundamentalmente, a:
• Parados de longa duración
• Persoas inmigrantes
• Mulleres con escasa formación
• Familias que se atopen en situación de especial dificultade.
• Mozos en situación de dificultade social que estiveran baixo unha medida de protección.
• Persoas en situación ou risco de exclusión.
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6.4.- Información, asesoramento e atención ás persoas vulnerables. Fundación Amigos de Galicia
contará, nas súas sedes, con profesionais de distintos ámbitos, expertos en Traballo Social/
Psicoloxía/ Relacións Humanas/ Dereito. Devandito persoal está a disposición das persoas que
precisen información, asesoramento e/ou atención.

6.5.- Plan de apoio ás mulleres en situación ou risco de Violencia de Xénero e os seus fillos,
mediante o que se oferta unha atención integral ás mulleres en situación ou risco de violencia de
xénero.

A base central do programa é o apoio total ás mulleres que denuncien e non teñan

recursos, en colaboración cos Servizos Sociais da Xunta de Galicia e dos Concellos;
desenvolvendo, tamén, accións encamiñadas a mellorar a estima que sobre si mesmas teñen as
usuarias do programa.

Os obxectivos fundamentais deste plan son: a prevención de delitos relacionados con tódalas
formas de violencia contra as mulleres. Así como a Intervención socio-laboral das mulleres vítimas
de violencia de xénero ou en situación de susceptibilidade social.

A Fundación tamén se reservará o dereito de persoarse como acusación particular nas causas
xudiciais abertas, onde exista perdida dun membro parental directo por esta situación e existan
menores desprotexidos.

Este programa diríxese aos colectivos expostos a continuación:
- Mulleres en situación de violencia de xénero, tanto física como verbal.
- Mulleres que foron vítimas de violencia de xénero.
- Mulleres vulnerables á violencia de xénero.
- Nenos vítimas desa problemática que necesiten asistencia social, xudicial ou psicolóxica.

6.6.- Atención a Situacións de Emerxencia mediante realización de Programas de Urxencia Social.

6.7.- Programa de apoio Psicolóxico ás mulleres que sofren trastornos psicolóxicos, de
alimentación, adiccións ao xogo, dependencias ao alcol e/ou outras sustancias, así como ás
mulleres que sexan vulnerables de sufrir violencia doméstica, ademais de trastornos psicolóxicos
asociados como depresión, ansiedade, estres, etc.

Proporciónaselles apoio ás persoas vulnerables que estean a vivir esta situación e por este suposto
teñan problemas para cubrir as necesidades básicas de alimentación, roupa, aveños, etc. De facer
a tratar e previr patoloxías asociadas. (Descrición dos fins)
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1.2 A Fundación, segundo se establece no artigo 7 dos seus estatutos, ten como actividades
fundacionais:
*

Accións dirixidas á inserción social das persoas sen recursos, concesión de axudas de

emerxencia, información e orientación sobre os recursos sociais, ademais de acompañamento.
*

Programas integrais dirixidos a fomentar a inclusión activa das persoas en situación ou risco de

exclusión social, que contribúan a alcanzar os obxectivos prioritarios de emprego, educación e
inclusión social.
*

Actividades de sensibilización social e fomento de voluntariado social.

*

Cooperación e interese social.

*

Proporcionar gabinetes psicolóxicos e de asesoría xurídica externa.

*

Concesión de premios que estimulen os fins fundacionais.

*

Actividades que promovan a identidade galega.

*

Actividades que promovan o turismo de Galicia a súa gastronomía.

Para a consecución dos fins mencionados no artigo anterior, a fundación pode realiza-las seguintes
actividades:
*

Accións dirixidas á inserción social das persoas sen recursos, concesión de axudas de

emerxencia, información e orientación sobre os recursos sociais, acompañamento.
* Actividades que promocionen a identidade galega, premios literarios, de pintura, publicacións.
* Actividades que promocionen o turismo de Galicia e a súa gastronomía. Organización de premios
gastronómicos e feiras ou festas de exaltación de produtos autóctonos.
* Actividades de sensibilización social e fomento do voluntariado social.
* Concesión de premios que estimulen os fins fundacionais. (Descrición das actividades realizadas)

1.3 A fundación ten o seu domicilio social en Avda. de Lugo nº 115, en Santiago de Compostela (A
Coruña), e o domicilio fiscal en Avda. López Ballesteros, nº 9, de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

1.4 As actividades desenvólvense nos seguintes lugares:

Avda. de Lugo nº 115 – 15.702 Santiago de Compostela – A Coruña.
Avda. López Ballesteros nº 9 – 36.600 Vilagarcía de Arousa – Pontevedra.
Avda. Matosinhos, nº 2 – 36.600 Vilagarcía de Arousa – Pontevedra.
Rúa Fontecarmoa nº 63 – 36.600 Vilagarcía de Arousa – Pontevedra.
Avda. de Portugal, 59 – Baixo Esq. – 32.002 Ourense
Rúa Tres nº7 Polígono de San Cibrao das Viñas C.P.32005. Ourense
Rúa Lope de Vega, 32 – Rábade - Lugo
.
A moeda funcional coa que opera a entidade e de presentación das Contas Anuais é o euro. Para a
formulación dos estados financeiros en euros seguíronse os criterios establecidos no Plan Xeral
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Contable Pymes RD 1491/2011 (Resolución de 26 de marzo de 2013 – BOE 86 de 10/04/2013).

2. BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS ANUAIS

a) Imaxe fiel:

As contas anuais reflicten a imaxe fiel do Patrimonio, da situación financeira e dos resultados da
Fundación. As contas anuais estarán integradas polos documentos esixidos polas súas disposicións
específicas, tal como sinala o RD 1491/2011 (Resolución de 26 de marzo de 2013 – BOE 86 de
10/04/2013).

En tanto non se produza a aprobación dunha nova adaptación sectorial axustada aos novos
criterios, a Fundación, non está obrigada a elaborar os novos documentos incluídos no PGC 2007,
como son o estado de cambios no patrimonio neto e o estado de fluxos de efectivo.
As consideracións a ter en conta en materia de Bases de presentación das Contas Anuais na
Entidade, son as que a continuación se detallan:

As Contas Anuais do exercicio 2019 axuntas foron formuladas polo presidente e secretario da
FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA, a partir dos rexistros contables da Fundación a 31 de
Decembro de 2019 e nelas aplicáronse os principios contables e criterios de valoración recollidos no
Real Decreto 1491/2011 do 24 de outubro (Resolución de 26 de marzo de 2013 – BOE 86 de
10/04/2013). O que se pretende e adaptar o Plan Xeral de Contabilidade ás Entidades sen fins
lucrativos e o modelo do plan de actuación das Entidades sen fins lucrativos, poñéndose a
disposición destes suxeitos contables un marco de información financeira útil, en sintonía có Plan
Xeral de Contabilidade de Pequenas e Medianas Empresas e, en consecuencia, coas normas
internacionais de información financeira, cuxa aplicación sistemática permitirá que os aportantes
dos fondos, beneficiarios e outros interesados na actividade desenrolada por estas Entidades,
poidan coñecer a imaxe fel do seu patrimonio, da súa situación financeira e das variacións
orixinadas no patrimonio neto durante o exercicio. As Contas Anuais están auditadas pola auditoría
externa da firma Galicontrol, S.L., segundo Real Decreto (disposicións adicionais segunda e terceira
do RD. 1517/2011, do 31 de outubro polo que se aproba o Regulamentos que desenvolve o texto
refundido da Lei de Auditoría de Contas).

Non existen razóns excepcionais polas que, para mostrar a imaxe fel, non se aplicasen disposicións
legais en materia contable.
b) Principios contables non obrigatorios aplicados: Non se aplicaron principios contables non
obrigatorios.
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3. EXCEDENTE DO EXERCICIO

Proposta de aplicación do excedente:

Base de repartición

Importe

Excedente do exercicio..................................................................................

-654.970,48

Remanente....................................................................................................
Reservas voluntarias.....................................................................................
Reservas para cumprimento de fins aplicadas no exercicio..........................
Total.....................................................................................................................
Aplicación

-654.970,48
Importe

A dotación fundacional..................................................................................
A reservas especiais.....................................................................................
A reservas voluntarias...................................................................................
A reserva para cumprimento de fins.............................................................
A compensación de excedentes negativos de exercicios anteriores............
Total.............................................................................................................

O excedente negativo do exercicio compensarase con cargo a reservas voluntarias no exercicio
2020.

A Fundación non realiza actividades empresariais, e os excedentes obtidos nas realizacións de
actividades propias aplícanse a fins fundacionais segundo establece o artigo 9 dos seus Estatutos:

“..... dos ingresos que se obteñan por calquera outro concepto, deducidos os gastos realizados para
a súa obtención, debéndose destinar o resto a incrementa-la dotación fundacional ou a reservas
segundo acordo adoptado polo padroado”.

4. NORMAS DE REXISTRO E VALORACIÓN
a)

Inmobilizado intanxible:

O inmobilizado intanxible valórase inicialmente polo seu custo, xa sexa este o prezo de adquisición
ou o custo de produción, e que cumpra o criterio de identificabilidade.

O custo do inmobilizado intanxible adquirido mediante combinacións de negocios é o seu valor
razoable na data de adquisición.
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Despois do recoñecemento inicial, o inmobilizado intanxible valórase polo seu custo, menos a
amortización acumulada e, no seu caso, o importe acumulado das correccións por deterioro
rexistradas.

Os activos intanxibles son activos de vida útil definida e, polo tanto, amortízanse sistematicamente
en función da vida útil estimada destes e do seu valor residual. Polo menos ao peche do exercicio,
avalíase a existencia de indicios de deterioro, en cuxo caso se estiman os importes recuperables,
efectuándose as correccións valorativas que procedan.

No presente exercicio non se recoñeceron “Perdas netas por deterioro” derivadas dos activos
intanxibles.
Cando a vida útil destes activos non poida estimarse de maneira fiable amortizaranse nun prazo de
dez anos, sen prexuízo dos prazos establecidos nas normas particulares sobre o inmobilizado
intanxible.

A Fundación inclúe no custo do inmobilizado intanxible que necesita un período de tempo superior a
un ano para estar en condicións de uso, explotación ou venda, os gastos financeiros relacionados
co financiamento específico ou xenérico, directamente atribuíble á adquisición, construción ou
produción.

Aplicacións informáticas: valóranse ao prezo de adquisición ou custo de produción, incluíndose
neste epígrafe, se os houbese, os gastos de desenvolvemento de páxinas web. A vida útil destes
elementos estímase en 3 anos.

As reparacións que non representan unha ampliación da vida útil e os custos de mantemento son
cargados na conta de perdas e ganancias no exercicio en que se producen.

b)

Inmobilizado material

Valórase ao seu prezo de adquisición ou ao seu custo de produción que inclúe, ademais do importe
facturado despois de deducir calquera desconto ou rebaixa no prezo, todos os gastos adicionais e
directamente relacionados que se produzan ata a súa posta en funcionamento, como os gastos de
explanación e derrubamento, transporte, seguros, instalación, montaxe e outros similares.

A Fundación inclúe no custo do inmobilizado material que necesita un período de tempo superior a
un ano para estar en condicións de uso, explotación ou venda, os gastos financeiros relacionados
co financiamento específico ou xenérico, directamente atribuíble á adquisición, construción ou
produción. Forma parte, tamén, do valor do inmobilizado material, a estimación inicial do valor
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actual das obrigas asumidas derivadas do desmantelamento ou retiro e outras asociadas ao activo,
tales como custos de rehabilitación, cando estas obrigas dan lugar ao rexistro de provisións.

A Fundación non ten compromisos de desmantelamento, retiro ou rehabilitación para os seus bens
de activo. Por iso non se contabilizaron nos activos valores para a cobertura de tales obrigas de
futuro.

Rexístrase a perda por deterioración do valor dun elemento do inmobilizado material cando o seu
valor neto contable supere o seu importe recuperable, entendendo este como o maior importe entre
o seu valor razoable menos os custos de venda e o seu valor en uso.

Os custos de ampliación ou mellora, que dan lugar a un aumento da capacidade produtiva ou a un
alongamento da vida útil dos bens, son incorporados ao activo como maior valor deste.

As contas do inmobilizado material en curso, cárganse polo importe dos devanditos gastos, con
aboamento á partida de ingresos que recolle os traballos realizados pola Fundación para si mesma.
Os custos relacionados con grandes reparacións dos elementos do inmobilizado material
recoñécese como substitución no momento en que se incorren e se amortiza durante o período que
medie ata a seguinte reparación, dando de baixa calquera importe asociado á reparación que
puidese permanecer no valor contable do citado inmobilizado.

Nos arrendamentos financeiros contabilízase o activo de acordo coa súa natureza, e un pasivo
financeiro polo mesmo importe, que é o menor entre o valor razoable do activo arrendado e o valor
actual ao inicio do arrendamento dos pagamentos mínimos acordados.

A amortización dos elementos do inmobilizado material realizarase, dende o momento no que están
dispoñibles para a súa posta en funcionamento, de forma lineal durante a súa vida útil estimada,
estimando un valor residual nulo, en función dos anos de vida útil.

c)

Bens do patrimonio histórico:

Ámbito de aplicación:

A expresión “bens do Patrimonio histórico” aplicase a aqueles elementos recollidos na Lei 16/1985,
do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español. Son bens que a comunidade considera oportuno
preservar por razóns de índole artística ou cultural, sendo un dos seus rasgos característicos o feito
de que non se poden reemprazar. A Fundación é titular dunha finca dentro do ámbito do Proxecto
Sectorial de ampliación do parque empresarial do Pousadoiro. Esta finca descríbese como:
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•

Rústica.- Pousadoiro (tamén coñecida como Agro do Fento), no lugar do Vento, sita na

parroquia de Cea, municipio de Vilagarcía de Arousa; o pinar ten unha superficie de doce áreas e
cincuenta e catro centiáreas, iguais a vinte e sete concas e tres quintos. Linda ao norte cun camiño
veciñal, ao sur coa estrada Caldas – Vilagarcía, cun valor de 3.005,06 €. Referencia catastral:
360060000000250117ZQ.
A referida parcela foi adquirida póla Fundación Amigos de Galicia en virtude de cesión gratuíta,
formalizada por un patrono da Entidade, baixo a condición de que dito predio sexa adicado pola
Fundación á construción dunha nave con fins sociais, prazo máximo de oito anos a contar dende o
día 23 de febreiro de 2008, data da cesión, podendo os cedentes recobrar a propiedade do predio
en caso de incumprimento de dita condición.

5.

INMOBILIZADO MATERIAL, INTANXIBLE E INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS.

5.1. Estado de movementos de inmobilizado material:
253.948,04

A) IMPORTE BRUTO AO INICIO DO EXERCICIO 2019
(+) Entradas

2.864,37

(-) Saídas

5.150,00

251.662,41

B) IMPORTE BRUTO AO FINAL DO EXERCICIO 2019

-128.678,62

C) AMORTIZACION ACUMULADA AO INICIO DO EXERCICIO 2019
(+) Dotacións e aumentos

-21.353,20

(-) Reducións por baixas, saídas e transferencias

-5.150,00

-144.881,82

D) AMORTIZACION ACUMULADA AO FINAL DO EXERCICIO 2019
E) DETERIORO DE VALOR INICIO DO EXERCICIO 2019
(+) Perdas por deterioro
(-) Aplicación e baixa de perdas por deterioro
F) DETERIORO DE VALOR AO FINAL DO EXERCICIO 2019

Concepto

Saldo Inicial

Altas

Baixas

Saldo Final

Maquinaria

1.439,90

1.439,90

Outras instalacións

5.880,60

5.880,60

Mobiliario
Equipos procesos de información
Elementos de transporte
Outro inmovilizado material
Total
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24.381,71

1.039,87

1.039,87

1.824,50

26.206,21

188..080,50

5.150,00

34.165,33
253.948,04

182.930,50
34.165,33

2.864,37

5.150,00

251.662,41
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Concepto

A.A. Inicial

Amort. Acum. Maquinaria

A.A. Final

-188,62

-549,32

-293,22

-1.176,12

-1.469,34

-49,35

-49,35

-11.535,68

-4.438,59

-15.974,27

-96.160,51

-12.269,25

-20.328,51

-3.231,27

-128678,62

-21.353,20

Amort. Acum. Mobiliario

Exercicio 2019

Baixas

-360,70

Amort. Acum. Outras instalacións

Amort. Acum. Equipos procesos
información
Amort. Acum. Elementos de
transporte
Amort. Acum. Outro Inmovilizado
material
Total

Altas

Valor contable

-5.150,00

-103.279,76
-23.559,78

-5.150,00

-144.881,82

Amortización

Corrección de valor por

Acumulada

deterioro acumulada

Inmobilizado material totalmente
amortizado

84.945,14

84.945,14

Inmobilizado intanxible totalmente
amortizado

Non se produciu ningunha circunstancia que supuxese unha incidencia significativa que afecte ao
exercicio presente ou a exercicios futuros que afecten ás estimacións dos custos de
desmantelamento, retiro ou rehabilitación, vidas útiles e métodos de amortización.

5.2.

Arrendamentos operativo e outras operacións de natureza similar sobre activos non

correntes:
Detalles arrendamento

Arrendador (A)/
Arrendatario (B)
Custo ben en orixe
Duración do contrato
Anos transcorridos
Cotas satisfeitas:
- Anos anteriores
- No exercicio
Importe cotas pendentes
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Fotocopiadora
contrato X0020609
(A)
(B)

(Ben
arrendado)

(Ben arrendado)

BNP Paribas Lease Group
Fundación Amigos de Galicia

60 meses
47
3.515,05
816,75
0,00
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Valor opción compra

Cancelado octubre 2019
Detalles arrendamento
Arrendador (A)/
Arrendatario (B)

Fotocopiadora
Contrato Y0019909
(B)

(Ben
(Ben arrendado)
arrendado)

(A) BNP Paribas Lease Group
Fundación Amigos de Galicia

Custo ben en orixe
Duración do contrato

60 meses

Anos transcorridos
Cotas satisfeitas:

39

- Anos anteriores

981,91

- No exercicio

430,56

Importe cotas pendentes

740,33

Valor opción compra

Detalles arrendamento
Arrendador (A)/
Arrendatario (B)

Fotocopiadora
Contrato A1A76007
(B)

(Ben
(Ben arrendado)
arrendado)

(A) BNP Paribas Lease Group
Fundación Amigos de Galicia

Custo ben en orixe
Duración do contrato

60 meses

Anos transcorridos
Cotas satisfeitas:

4

- Anos anteriores

0,00

- No exercicio

519,94

Importe cotas pendentes

5.480,06

Valor opción compra

7.

ACTIVOS FINANCEIROS

A información dos activos financeiros do balance da Fundación a longo e curto prazo, clasificados
por categorías é:

Instrumentos financeiros a longo prazo
Clases ->

Categorías v

Instrumentos de
patrimonio
Ex.2019

Ex.2018

Valores
representativos de
débeda
Ex.2019

Ex.2018

Créditos.
Derivados. Outros

Total

Ex.2019

Ex.2018

Ex.2019

Ex.2018

Activos financeiros mant. para neg.
Activos financeiros a custe
amortizado
0,00

1.184,87

4.846,53

5.629,87

4.846,53

6.814,74

0,00

1.184,87

4.846,53

5.629,87

4.846,53

6.814,74

Activos financeiros a custe
TOTAL
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A entidade ten constituídos fianzas por importe total de 4.846,53 €. Ditos fianzas constituíronse como
consecuencia dos contratos de arrendamento do locais situados en Vilagarcía, Santiago de
Compostela e Ourense.
Instrumentos financeiros a curto prazo
Clases ->

Categorías v

Instrumentos de
patrimonio
Ex.2019

Ex.2018

Valores
representativos de
débeda

Créditos. Derivados.
Outros

Ex.2019 Ex.2018

Ex.2019

Ex.2018

Ex.2019

Ex.2018

Activos financeiros mant. Para neg.
Activos financeiros a custe
amortizado
Activos financeiros a custe

TOTAL

985.568,28 1.458.687,65

985.568,28 1.458.687,65

985.568,28 1.458.687,65

985.568,28 1.458.687,65

Outra información:

A entidade ten participacións a longo prazo en dereitos sobre o capital

na sociedade Troco

Solidario Eil, S.L. por importe de 12.000,00 €, sendo a entidade a participante única no capital
social de dita sociedade.
Que no ano 2019 sufriu un deterioro de -1.184,87 €.

8. PASIVOS FINANCEIROS

A presente norma resulta de aplicación aos seguintes pasivos financeiros:

Débedas con entidades de crédito;
Obrigas e outros valores negociables emitidos: tales como bonos e obrigas de pagamento;
Derivados con valoración desfavorable para a empresa: entre eles, futuros, opcións, permutas
financeiras e compravenda de moeda estranxeira a prazo;
- Débedas con características especiais, e
- Outros pasivos financeiros: débedas con terceiros, tales como os préstamos e créditos financeiros
recibidos de persoas ou empresas que non sexan entidades de crédito incluídos os xurdidos na
compra de activos non correntes, fianzas e depósitos recibidos e desembolsos esixidos por
terceiros sobre participacións.

A empresa recoñecerá un pasivo financeiro no seu balance cando se converta nunha parte obrigada
do contrato ou negocio xurídico conforme ás disposicións deste.

Os pasivos financeiros, a efectos da súa valoración, clasificaranse nalgunha das seguintes
categorías:
O SECRETARIO
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Pasivos financeiros a custo amortizado.

Nesta categoría clasificaranse, salvo que sexa aplicable o disposto no apartado seguinte, os:

Débitos por operacións comerciais: son aqueles pasivos financeiros que se orixinan na merca de
bens e servizos por operacións de tráfico da empresa, e débitos por operacións non comerciais: son
aqueles pasivos financeiros que, non sendo instrumentos derivados, non teñen orixe comercial.

Os pasivos financeiros incluídos nesta categoría valoraranse inicialmente polo custo, que equivalerá
ao valor razoable da contraprestación recibida axustado polos custos de transacción que lles sexan
directamente atribuíbles; non obstante, estes últimos, así como as comisións financeiras que se
carguen á empresa cando se orixinen as débedas con terceiros, poderán rexistrarse na conta de
perdas e ganancias no momento do seu recoñecemento inicial.

Non obstante o sinalado no parágrafo anterior, os débitos por operacións comerciais con
vencemento non superior a un ano e que non teñan un tipo de xuro contractual, así como as fianzas
e os desembolsos esixidos por terceiros sobre participacións, cuxo importe se espera pagar no
curto prazo, poderanse valorar polo seu valor nominal, cando o efecto de non actualizar os fluxos de
efectivo non sexa significativo.

Os pasivos financeiros incluídos nesta categoría valoraranse posteriormente polo seu custo
amortizado. Os intereses percibidos contabilizaranse na conta de perdas e ganancias, aplicando o
método do tipo de xuro efectivo.

As achegas recibidas como consecuencia dun contrato de contas en participación e similares, se
valorarán ao custo, incrementado ou diminuído polo beneficio ou a perda, respectivamente, que
deba atribuírse aos partícipes non xestores.

Non obstante o anterior, os débitos con vencemento non superior a un ano que, de acordo co
disposto no apartado anterior, se valoren inicialmente polo seu valor nominal, continuarán
valorándose polo devandito importe.

No caso dun intercambio de instrumentos de débeda que non teñan condicións substancialmente
diferentes, o pasivo financeiro orixinal non se dará de baixa do balance. O custo amortizado do
pasivo financeiro determinarase aplicando o tipo de xuro efectivo, que será aquel que iguale o valor
en libros do pasivo financeiro na data de modificación cos fluxos de efectivo a pagar segundo as
novas condicións.
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A estes efectos, as condicións dos contratos consideraranse substancialmente diferentes cando o
valor actual dos fluxos de efectivo do novo pasivo financeiro, incluíndo as comisións netas cobradas
ou pagadas, sexa diferente, polo menos nun dez por cento do valor actual dos fluxos de efectivo
remanentes do pasivo financeiro orixinal, actualizados ambos os dous ao tipo de xuro efectivo
deste.

A información dos pasivos financeiros do balance da Fundación a longo prazo, clasificados por
categorías é:

Instrumentos financeiros a longo prazo
Clases ->

Categorías v

Débedas con
entidades de
crédito
2019

2018

Obrigas e outros
valores
negociables

Derivados. Outros

2019

2019

2018

2018

Total

2019

2018

Débitos e partidas a pagar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pasivos a valor razoable con
cambios en conta de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

A información dos pasivos financeiros do balance da Fundación a curto prazo, clasificados por
categorías é:
Instrumentos financeiros a curto prazo
Clases ->

Categorías v

Débedas con
entidades de
crédito
2019

2018

Obrigas e outros
valores negociables
2019

2018

Débitos e partidas a pagar

Derivados. Outros

2019

2018

Total

2019

2019

64.769,98 100.106,79 64.769,98

100.106,79

64.769,98 100.106,79 64.769,98

100.106,79

Pasivos a valor razoable con
cambios en conta de resultados
Outros
TOTAL

As clasificacións por vencemento dos pasivos financeiros da Fundación, dos importes que venzan
en cada un dos seguintes anos ao peche do exercicio e ata do seu último vencemento, detállanse
no seguinte cadro:

Uno

Dos

Tres

Catro

Cinco

Mais de
5

TOTAL

Débedas con entidades de
crédito
Acredores por
arrendamento financeiro
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Outras Débedas
Débedas con empresas
grupo e asociadas
Acredores comerciais non
correntes
Acredores comerciais e
outras contas a pagar
Provedores
Outros Acredores

24.790,98

24.790,98
37.733,76

37.733,76

2.245,24

2.245,24

Débeda con características
especiais

No epígrafe do balance “Acredores comerciais e outras contas a pagar” figuran débedas por un
importe de 84.245,35 euros, o detalle é o seguinte:
1. Provedores: 37.733,76
2. Acredores comerciais por prestación dos servizos: 19.270,01
3. Remuneracións pendentes de pago: 2.245,24

9. USUARIOS E OUTROS DEBEDORES DA ACTIVIDADE PROPIA

A continuación detállanse os movementos da partida Usuarios e outros debedores a actividade
propia:

Concepto
Patrocinadores outros debedores

Saldo Inicial

Total

Altas

Baixas

Saldo Final

853.861,30

1.785.711,22 2.033.677,83

605.894,69

853.861,30

1.785.711,22 2.033.677,83

605.894,69

Usuarios atendidos en toda a Comunidade durante o ano 2019:

NÚMERO
TIPO
Persoas Físicas - Atenciones
Persoas Xurídicas

PREVISTO

REALIZADO

31.248

37.456

0,00

0,00

10. BENEFICIARIOS – ACREDORES
A continuación detállanse os movementos da partida beneficiarios y otros acreedores de la actividad
propia:
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Concepto
Beneficiarios / Acredores
Total

Saldo Inicial

Altas

Baixas

Saldo Final

11.258,25

1.230.500,20 1.230.500,20

11.258,25

11.258,25

1.230.500,20 1.230.500,20

11.258,25

Doazóns recepcionadas durante todo o exercicio 2019:

REXISTRO ENTRADAS - DOAZÓNS 2019
DESCRIPCIÓN

V.E.

DOAZONS XANEIRO - DECEMBRO 2019

987.662,88

11. FONDOS PROPIOS
Na aplicación de resultados do exercicio 2018, destinase a totalidade do mesmo, -49.508,57€, a
minorizar o importe das reservas voluntarias.

12. SITUACIÓN FISCAL
12.1. Imposto sobre beneficios
O gasto por imposto corrente determínase mediante a suma do gasto por imposto corrente e o
imposto diferido. O gasto por imposto corrente se determina aplicando o tipo de gravame vixente á
ganancia fiscal, e minorando o resultado así obtido no importe das bonificacións e deducións xerais
e aplicadas no exercicio.

Os activos e pasivos por impostos diferidos, proceden das diferencias temporarias definidas como
os importes que se prevén pagadoiros ou recuperables no futuro e que derivan da diferencia entre o
valor en libros dos activos e pasivos e a súa base fiscal. Os devanditos importes rexístranse
aplicando á diferencia temporaria o tipo de gravame ao que se espera recuperalos ou liquidalos.

Os activos por impostos diferidos xorden, igualmente, como consecuencia das bases impoñibles
negativas pendentes de compensar e dos créditos por deducións fiscais xeradas e non aplicadas.
Recoñécese o correspondente pasivo por impostos diferidos para todas as diferencias temporarias
impoñibles, salvo que a diferencia temporaria se derive do recoñecemento inicial dun fondo de
comercio ou do recoñecemento inicial doutros activos e pasivos nunha operación que no momento
da súa realización, non afecte nin ao resultado fiscal nin contable.

Pola súa banda, os activos por impostos diferidos, identificados con diferencias temporarias
deducibles, só recoñécense no caso de que se considere probable que a Fundación vai ter no futuro
suficientes ganancias fiscais contra as que poder facelos efectivos e non procedan do
O SECRETARIO
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recoñecemento inicial doutros activos e pasivos nunha operación que non afecta nin ao resultado
fiscal nin ao resultado contable. O resto de activos por impostos diferidos (bases impoñibles
negativas e deducións pendentes de compensar) soamente recoñécense no caso de que se
considere probable que a Fundación vaia ter no futuro suficientes ganancias fiscais contra as que
poder facelos efectivos.

Con ocasión de cada peche contable, revísanse os impostos diferidos rexistrados (tanto activos
coma pasivos) co obxecto de comprobar que se manteñen vixentes, efectuándose as oportunas
correccións a estes, de acordo cos resultados das análises realizadas.

O gasto ou o ingreso por imposto diferido correspóndese co recoñecemento e a cancelación dos
pasivos e activos por imposto diferido, así como, se é o caso, polo recoñecemento e imputación á
conta de perdas e ganancias do ingreso directamente imputado ao patrimonio neto que poida
resultar da contabilización daquelas deducións e outras vantaxes fiscais que teñan a natureza
económica de subvención.

Conciliación do resultado contable cá base impoñible

Ao non tributar as subvencións non se producen diferencias temporarias. A Fundación está acollida
ó Réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ó mecenado, Lei 49/2002.
De acordo cá lexislación en vigor en España, tódolos exercicios pasados, ata un máximo de catro
anos están suxeitos a inspección por parte das autoridades fiscais. Dadas as múltiples
interpretacións posibles da normativa fiscal, as distintas actitudes que poden adoptalos inspectores
actuantes en cada caso e os distintos usos que a Fundación decida facer dos mecanismos de
defensa legal existentes, é imprevisible o desenlace final dos exercicios abertos a inspección e si
deles se derivan pasivos adicionais non contabilizados ou si os contabilizados serán innecesarios
ou excesivos.

Debe entenderse polo tanto, que algún custo fiscal pode quedar inevitablemente diferido a
exercicios futuros pola imposibilidade da súa estimación actual. O padroado considera que os
custos adicionais non provisionados non terían un efecto significativo sobre o patrimonio social.
13. INGRESOS E GASTOS

A Fundación unicamente contabiliza os beneficios realizados á data de peche do exercicio, en tanto
que os riscos e as perdas previsibles, aínda sendo eventuais, contabilízanse tan pronto son
coñecidos, con independencia do momento en que se produce a corrente monetaria ou financeira
derivada deles.
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Os ingresos pola venda de bens ou servizos recoñécense pólo valor razoable da contrapartida
recibida ou a recibir derivada destes. Os descontos por pronto pagamento, por volume ou outro tipo
de descontos, así como os intereses incorporados ao nominal dos créditos, rexístranse como unha
minoración destes.

Non obstante a Fundación inclúe os intereses incorporados aos créditos comerciais con
vencemento non superior a un ano que non teñen un tipo de xuro contractual, cando o efecto de
non actualizar os fluxos de efectivo non é significativo.

Os descontos concedidos a clientes recoñécense no momento en que é probable que se van
cumprir as condicións que determinan a súa concesión como unha redución dos ingresos por
vendas.

Os anticipos a conta de vendas futuras figuran valorados polo valor recibido.

O padroado confirman que a Fundación non ten responsabilidades, gastos, activos, nin provisións e
continxencias de natureza ambiental que puidesen ser significativos en relación co patrimonio, a
situación financeira e os resultados deste.

Detalle da partida da conta de resultados “Ingresos da actividade propia”:

Importe
Cotas de asociados e afiliados

99.703,00

Ingresos de colaboracións

32.898,70

Subvencións das Administracións Públicas

982.120,29

Doazóns en especie

988.017,88
TOTAL

2.102.739,87

Desagregación da partida da conta de resultados “Axudas non monetarias”:

Importe
Axudas non monetarias

-1.227.225,38

Sesións de tratamentos

-3.160,01

TOTAL

-1.230.385,39

A cantidade imputada a” Sesións de tratamentos” inclúe soamente o pago dos mesmos, pero hai que
ter en conta o gasto loxístico de recoller e levar os tapóns, por exemplo o gasto de gasóleo, rodaxe e
persoal, que se adica todo o ano a facer posible ditas campañas.
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Detalle da partida da conta de resultados “Gastos por colaboracións e do órgano de goberno”:

Importe
Gastos por colaboracións

-4.320,00

Gastos de padroado
TOTAL

-4.320,00

Detalle da partida da conta de resultados “Aprovisionamentos”:

Bens destinados á actividade

Compras

Adquisicións

nacionais

intracomunitarias

Importacións

-1.167.104,05

Variación existencias

1.248.994,13

Materias primas e outras mat. consum.

Detalle da partida da conta de resultados “Gastos de persoal”:
Importe
Soldos e salarios

-581.356,77

S.S. a cargo da empresa

-164.904,80

Dotacións para pensións
Indemnizacións
Outras cargas sociais

-798,54
TOTAL

-747.060,11

Detalle da partida da conta de resultados “Outros gastos da actividade”.

Importe
Arrendamentos e cánones

-37.504,52

Reparación e conservación

-23.109,87

Servizos de profesionais independentes

-14.755,68

Transportes

-3.489,91

Primas de seguros

-11.157,20

Servizos bancarios e similares

-1.118,95

Publicidade, propaganda e relacións públicas

-10.919,82

Suministros

-29.226,06

Outros servizos

-88.770,13

Outros tributos

-2.329,24
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Perdas por recibos incobrados

-7.701,35
-230.082,73

TOTAL

14. PROVISIÓNS E CONTIXENCIAS

Neste apartado contabilizase a sanción imposta pola Consellería de Sanidade de Pontevedra a
consecuencia dunha inspección realizada o día 21 de febrero de 2020 para comprobar o estado das
instalación da entidade xunto con axentes do Seprona e inspectores do Ministerio de Agricultura e
Pesca. O resultado da inspección foi unha sanción que ascendeu a 50.000€, quedando o pago
voluntario en 30.000€.

15. SUBVENCIÓNS, DOAZÓNS E LEGADOS

As subvencións de capital non reintegrables valóranse polo importe concedido, recoñecéndose
inicialmente como ingresos directamente imputados ao patrimonio neto e se imputan a resultados
en proporción á depreciación experimentada durante o período polos activos financiados polas
devanditas subvencións, salvo que se trate de activos non depreciables en cuxo caso se imputarán
ao resultado do exercicio en que se produza a alienación ou baixa en inventario destes.

Mentres teñen o carácter de subvencións reintegrables contabilízanse como débedas a longo prazo
transformables en subvencións. Cando as subvencións se concedan para financiar gastos
específicos imputaranse como ingresos no exercicio en que se produzan os gastos que están a
financiar.

Detalle das subvencións, doazóns e legados recibidos no exercicio e dos recibidos en exercicios
anteriores que non foron totalmente imputados a resultados:
Ano
concesión

2019
2019
2019
2019
2019
2018

2018
2018
2018
2018

Órgano/Entidade
concedente

Concellos de Galicia
Deputación de Pontevedra
Deputación de Pontevedra
Deputación de A Coruña
Deputación de Lugo
Consellería de Economía,
Emprego e Industria
TR325A 2018/137-0
Consellería de Economía,
Emprego e Industria
TR352c 2018/48-0
Consellería de Política Social
BS631A 2018/26
Consellería de Política Social
BS631A 2018/26
Secretaría Xeral de Igualdade
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Finalidade

Importe
total
concedido

Imputado a
resultados
exercicios
anteriores

Imputado a
resultados do
exercicio

Pendente de
imputar

Cobertura necesidade básicas
Fomento do emprego
Apoio a mulleres vulnerables
Apoio a mulleres - igualdade
Cultura

175.545,51
6.000,00
6.000,00
17.500,00
1.211,00

175.545,51
6.000,00
6.000,00
17.500,00
1.211,00

Fomento do emprego

166.050,00

16.863,62

149.186,38

Fomento do emprego

34.813,86

16.992,05

17.821,81

Cobertura necesidades básicas

159.000,00

46.375,00

80.957,53

31.667,47

Itineriarios de emprego

193.190,40

53.984,92

102.184,68

37.020,80

Apoio ás mulleres vítimas de

33.594,34

12.320,31

21.274,03
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2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

SI427A 2018/11
Consellería de Economía,
Emprego e Industria
TR331A 2018/0080
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
Secretería Xeral de Igualdade
Consellería de Politica social
exp.0,7
Secretería Xeral de Igualdade
SI427A 2019/06
Consellería de Politica social
2019/001
Consellería de Politica social
2019/008
Consellería de Politica social
2019/020
Secretería Xeral de Igualdade
SI451A 2019/10-0
Consellería de Emprego
TR352C 2019/10-0
Consellería de Emprego
TR331A 2019-31
Fundación Barrié de la Maza
Caixa Rural
Fundación Tripartita

violencia de xénero
Fomento do emprego

200.000

16.817,09

183.182,91

Cobertura necesidades básicas
OAR
Igualdade

9.860,72

9.860,72

12.430,35

12.430,35

Cobertura necesidade básicas

103.732,45

103.732,45

Igualdade

32.090,11

32.090,11

Voluntariado senior

2.400,00

2.400,00

Voluntariado xuvenil

4.800,00

4.800,00

Voluntariado

3.518,63

3.518,63

Itinerarios de emprego

47.153,35

18.693,02

28.460,33

Emprego – garantía xuvenil

34.813,66

11.187,24

23.626,62

Fomento do emprego

175.000,00

16.785,12

158.214,88

1.084,80
3.500,00
1.214,00

1.084,80
3.500,00
1.214,00

Cobertura necesidade básicas
Cobertura necesidade básicas
Formación bonificada

A continuación indícanse as subvencións nas que non se imputa ao resultado do exercicio a
totalidade da subvención concedida debido a minoracións ou rectificacións realizadas polo órgano
competente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Subvención Consellería de Política Social – Voluntariado 2017: Minorización 367,36€
Subvención Deputación Pontevedra – Expediente 18/2018: Minorización 332,90€
Subvención Consellería de Emprego – Orientación Laboral TR331A/2017-0113:
Minorización 9.611,11€
Subvención Secretaría Xeral de Igualdade – Expediente SI451A 2018: Minorización
1.679,71€
Subvención Ministerio de Igualdade e Servizos Sociais – IRPF 2015: Minorización
4.311,15€
Subvención Consellería de Emprego – Garantía Xuvenil TR352C 2017/11-0: Minorización
746,22€
Subvención Deputación Pontevedra Expediente 57/2017: Minorización 38,68€
Convenio Concello de O Grove 2019: Minorización 1.000€

Todas estas diminucións figuran contabilizadas no grupo 658 Reintegro de subvencións na conta de
resultados do exercicio 2019.

Análise das partidas de balance (CUENTA 132)
Saldo inicial
Subvencións
Doazóns
Legados
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623.295,91
43.031,80

Entradas
462.941,22

Saídas
(devolucións)
40,00

Imputado a
resultados
807.246,73
4.979,70
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16. FEITOS POSTERIORES
A raíz da inspección sufrida o 21 de febreiro de 2020 a entidade tivo que cambiar a súa operativa en
tanto en cuanto a distribución dos alimentos. O resultado da inspección foi negativo, tendo como
consecuencia a prohibición de manipular alimentos ni almacenalos ata que a Fundación contara
cunhas instalacións aptas para xestionar o almacenamento dos produtos a entregar.
A partir de abril de 2020 a entidade xestiona co centro distribuidor “Cash Ifa” a elaboración dos
paquetes que van a ser entregados aos usuarios/as, polo que desde ese intre a Fundación xestiona a
entrega de todos aqueles alimentos que no son perecedoiros, roupa, material escolar, xoguetes,
mobiliario, etc, e os produtos frescos son recollidos nos centros estipulados pola entidade en cada
municipio ou provincia.
Todos os alimentos que a entidade tiña nas súas instalacións en bo estado de conservación atopanse
no “Cash Ifa” en Vilagarcía de Arousa, e os produtos que eran xestionados polo Ministerio de
Agricultura e Pesca “Fead” foron recollidos por estes e entregados a outras entidades.

17. ACTIVIDADE DA ENTIDADE. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS A FINS
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

17.1.

Actividade da entidade

I.

Actividades realizadas

ACTIVIDADE 1
A)

Identificación.

Denominación da actividade

Plan de acción contra a pobreza e a exclusión social.

Tipo de actividade

Prestación de servizos sociais.

Identificación da actividade
por sectores

A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A09, A10, A13, A14
M0, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M09, M10, M13, M14
U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U09, U10, U13, U14
V01, V02, V03, V04, V05, V06, V07, V09, V10, V13, V14

Lugar de desenvolvemento
da actividade

Galicia

Descrición detallada da actividade realizada.

O SECRETARIO
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Plan de Cobertura ás persoas en situación de necesidade de recursos económicos con residencia en Galicia e
no Estado Español. A Fundación Amigos de Galicia inscrita no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da
Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia. con data 17/01/2008, co número E-2199; dea resposta ás
necesidades básicas no campo da alimentación, vestimenta e calzado, material escolar, mobles, aveños do fogar,
electrodomésticos, achegas económicas de emerxencia, das familias en situación de carencia de recursos económicos,
prioritariamente cando estas teñan menores a cargo, traballando por evitar a exclusión social das distintas unidades
familiares.
O devandito programa ten por finalidade:
•
Loita contra a pobreza infantil e apoio á crianza saudable dos fillos.
•
Promoción da educación, sanidade e calidade de vida infantil e protección dos dereitos da infancia
•
Atención integral educativa e socio-sanitaria en servizos residenciais para menores en dificultade social.
•
Prevención e atención educativa e socio-sanitaria ante os malos tratos e explotación infantil.
•
Programas residenciais para menores en situación de conflito social.
•
Execución de medidas no medio aberto para menores infractores, que sexan susceptibles de materialización
polas organizacións non gobernamentais
Potenciar o voluntariado social, a través da promoción e formación do voluntariado para a súa intervención
nos programas de atención educativa e de inserción laboral.

B) Recursos humanos empregados na actividade.

Número

Tipo
Persoal asalariado
Persoal con contrato de servizos
Persoal voluntario

Nº de horas / ano

Previsto
22

Realizado
16

Previsto
2.080

Realizado
1.512

415

412

80

102

C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.
Tipo
Atencións a persoas físicas
Atencións a persoas xurídicas
Proxectos sen cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
42.470

Realizado
37.456

D) Recursos económicos empregados na actividade.
Gastos / Investimentos
Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
b) Axudas non monetarias
c) Gastos por colaboracións e órganos de goberno
Variación de existencias de produtos terminados e en curso de
fabricación
Aprovisionamentos
Gastos de persoal
Outros gastos de explotación
Amortización do inmobilizado
Deterioración e resultado por alleamento de inmobilizado
Gastos financeiros

O SECRETARIO

Previsto

Importe
Realizado

-1.316.784,72

-1.274.648,56

1.261.484,07
-1.178.472,09
-1.031.798,42
-302.339,53
-21.566,73

Vº e Pr. O PRESIDENTE

--473.274,54

-426.986,76
-179.464,53
-21.353,20
2.000
-597,81
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Variacións de valor razoable en instrumentos financeiros
Diferenzas de cambio
Deterioración e resultado por alleamentos de instrumentos financeiros
Outros resultados
Impostos sobre beneficios
Subtotal gastos
Investimentos (agás bens patrimonio histórico)
Adquisicións bens patrimonio histórico
Cancelación débeda non comercial
Subtotal recursos
TOTAL

-.1.184,87
-42.364,18
-2.589.477,42

-2.417.874.45

-3.824,50

-2.864,37

-3.824,50
-2.593.301,92

-2.864,37

-2.420.738,82

E) Obxectivos e indicadores da actividade.
Obxectivo
Loita contra a pobreza infantil e
apoio á crianza saudable dos
fillos.
Promoción da educación,
sanidade e calidade de vida
infantil e protección dos dereitos
da infancia
Atención integral educativa e
socio-sanitaria en servizos
residenciais para menores en
dificultade social.
Prevención e atención educativa
e socio-sanitaria ante os malos
tratos e explotación infantil.
Programas residenciais para
menores en situación de conflito
social.

Indicador
Plan de cobertura de necesidades básicas
ás persoas carentes de recursos
económicos incluídas principalmente nos
seguintes colectivos, baixo o ” Plan de
Cobertura de Necesidades Básicas ás
Persoas Carentes de Recursos Económicos
de Galicia”, destinado as:
-Familias con menores e familias
monoparentais con fillos ao seu cargo,
especialmente as formadas por mulleres e
os seus fillos.
-Familias con necesidades especiais de
atención integral socio-sanitaria.
-Familias con persoas dependentes o seu
cargo.
-Parados de longa duración e beneficiarios
de pensións mínimas con cargas familiares.
-Persoas en risco de exclusión social.

Cuantificación
Previsto
Realizado
-2.593.301,92
-2.420.738,82

ACTIVIDADE 2
A) Identificación.

Denominación da actividade

Plan de inclusión socio-laboral a través de Axencia de Colocación
Autorizada, en Santiago de Compostela, Pontevedra, Ourense e en
Vilagarcía de Arousa

Tipo de actividade

Orientación laboral e cursos de formación

Identificación da actividade por
sectores
Lugar de desenvolvemento
da actividade

S01
Galicia

Descrición detallada da actividade realizada.

O SECRETARIO
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Plan de Inclusión Socio laboral: a través da Axencia de Colocación Autorizada pola Consellería de Traballo e Benestar
da Xunta de Galicia co nº de identificación 1200000013, o obxectivo é mellorar a empregabilidade e busca de emprego
das persoas desempregadas en xeral, facendo fincapé naquelas que se encontran nunha situación de dificultade, e en
colectivos mais desfavorecidos para a integración social e laboral.
Actividades a realizar:
•
Itinerarios Personalizados de Inserción Socio-Laboral.
•
Prospección no mercado de traballo e Intermediación laboral: a través de colaboracións con empresas privada
para a inserción laboral.
•
Cursos formativos que traten de capacitar ás persoas máis vulnerables da nosa sociedade.
Parte das accións formativas desenvoltas pola entidade dirixiranse, fundamentalmente, a:
•
Parados/as de longa duración
•
Persoas inmigrantes
•
Mulleres con escasa formación
•
Persoas en situación ou risco de exclusión

B) Recursos humanos empregados na actividade.

Número

Tipo
Persoal asalariado
Persoal con contrato de servizos
Persoal voluntario

Previsto
18

Nº de horas / ano

Realizado
14

Previsto
1.840

Realizado
1.462

C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.
Tipo
Atencións a persoas físicas
Atencións a persoas xurídicas
Proxectos sen cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
42.470

Realizado
9.283

D) Recursos económicos empregados na actividade.
Importe

Gastos / Investimentos

Previsto

Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
b) Axudas non monetarias
c) Gastos por colaboracións e órganos de goberno
Variación de existencias de produtos terminados e en curso de
fabricación
Aprovisionamentos
Gastos de persoal
Outros gastos de explotación
Amortización do inmobilizado
Deterioración e resultado por alleamento de inmobilizado
Gastos financeiros
Variacións de valor razoable en instrumentos financeiros
Diferenzas de cambio
Deterioración e resultado por alleamentos de instrumentos financeiros
Impostos sobre beneficios

O SECRETARIO

-249.448,43
-56.424.95
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Realizado

-298.824,04
-46.016,55
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Subtotal gastos

-305.873,38

-344.840,59

Investimentos (agás bens patrimonio histórico)
Adquisicións bens patrimonio histórico
Cancelación débeda non comercial
Subtotal recursos
TOTAL

-305.873,38

-344.840,59

E) Obxectivos e indicadores da actividade.
Obxectivo
Inserción laboral, mellora da
empregabilidade para unha
busca activa de emprego
das persoas desempregadas
e mellora da formación.

Cuantificación
Previsto
Realizado

Indicador
Proxecto de inserción laboral e
formación dirixido principalmente a
persoas en risco de exclusión social;
parados de longa duración, menores
de 30 anos e maiores de 45 anos.
Realizáranse:
Obradoiros de inserción laboral.
Cursos de formación de Auxiliar de
servizos, Acompañante escolar e
Monitor sociocultural.
Itinerarios personalizados de inserción
laboral.
Bolsa de emprego.

-305.873,38

-344.840,59

ACTIVIDADE 3
A) Identificación.
Denominación da
actividade

Proxecto de promoción da cultura galega

Tipo de actividade Organización de actividades culturais
Identificación da
actividade por
sectores
Lugar de
desenvolvemento
da actividade

E02, E03, E04
K02, K03, K04
T02, T03, T04
Galicia

Descrición detallada da actividade realizada.
Promoción da identidade galega en relación á promoción da lingua, ás artes, á cultura e as tradicións galegas, e
potenciar a obra dos autores noveis, que serán os futuros artistas e autores de Galicia.
Actividades de divulgación e difusión da lingua e cultura galega, certames literarios tales como o Premio de Poesía “ O
Grelo” e o Certame de Relatos Curtos e Contos adicados a solidariedade en galego.

B) Recursos humanos empregados na actividade.

Número

Tipo
Persoal asalariado
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Previsto
16

Nº de horas / ano

Realizado
1

Previsto
300

Vº e Pr. O PRESIDENTE

Realizado
30
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Persoal con contrato de servizos
Persoal voluntario

C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.
Número

Tipo
Atencións a persoas físicas
Atencións a persoas xurídicas
Proxectos sen cuantificar beneficiarios

Previsto
15.720

Realizado
251

D) Recursos económicos empregados na actividade.
Importe

Gastos / Investimentos

Previsto

Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
b) Axudas non monetarias
c) Gastos por colaboracións e órganos de goberno
Variación de existencias de produtos terminados e en curso de
fabricación
Aprovisionamentos
Gastos de persoal
Outros gastos de explotación
Amortización do inmobilizado
Deterioración e resultado por alleamento de inmobilizado
Gastos financeiros
Variacións de valor razoable en instrumentos financeiros
Diferenzas de cambio
Deterioración e resultado por alleamentos de instrumentos financeiros
Impostos sobre beneficios
Subtotal gastos
Investimentos (agás bens patrimonio histórico)
Adquisicións bens patrimonio histórico
Cancelación débeda non comercial
Subtotal recursos
TOTAL

-17.004,66

Realizado
-12.389,82

-31.181,05
-2.496,76

-21.249,31
-4.601,65

-35.119.57

-38.240,78

-35.119.57

-38.240,78

E) Obxectivos e indicadores da actividade.
Obxectivo
Difusión da cultura e lingua
galegas a través da
realización de actividades de
divulgación.
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Indicador
Proxecto de promoción da cultura
galega centrado nas seguintes
actividades:
Concurso de poesía en galego.
Concurso de relatos curtos ou contos
en galego.

Cuantificación
Previsto
Realizado
-35.119.57
-38.240,78
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II. Recursos económicos totais empregados pola entidade.
Actividade
1

GASTOS / INVESTIMENTOS

Gastos por axudas e outros

Actividade
2

-1.274.648,56

a) Axudas monetarias
b) Axudas non monetarias
c) Gastos por colaboracións e órganos de goberno
Variación de existencias de produtos terminados e en curso
de fabricación
Aprovisionamentos
Gastos de persoal
Outros gastos de explotación
Amortización do inmobilizado
Deterioración e resultado por alleamento de inmobilizado
Gastos financeiros
Variacións de valor razoable en instrumentos financeiros
Diferenzas de cambio
Deterioración e resultado por alleamentos de instrumentos
financeiros
Outros resultados
Impostos sobre beneficios
Subtotal gastos

-473.274,54
-426.986,76 -298.824,04
-179.464,53 -46.016,55
-21.353,20
2.000
-597,81

Actividade
3

Actividade
4

Total
actividades

TOTAL

-1.287.038,38

-12.389,82

-473.274,54
-747.060,11
-230.082,73
-21.353,20
2.000,00
-597,81

-21.249,31
-4.601,65

-1.184,87

-1.184,87

-42.364,18

-42.364,18
-2.417.874.45 -344.840,59
-2.864,37

-38.240,78

Investimentos (agás bens patrimonio histórico)
Adquisicións bens patrimonio histórico
Cancelación de débeda non comercial
Subtotal investimentos
TOTAL RECURSOS EMPREGADOS

-2.864,37
-2.420.738,82 -344.840,59

-38.240,78
-38.240,78
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Non
imputados ás
actividades

-2.800.955,82
-2.864,37

-2.803.820,19
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III.

Recursos económicos totais obtidos pola entidade.
A. Ingresos obtidos pola entidade

INGRESOS
Rendas e outros ingresos derivados do patrimonio

Previsto

Realizado

Vendas e prestación de servizos das actividades propias
Ingresos ordinarios das actividades mercantís
Subvencións do sector público

30.613,38
814.524,13

38.260,17
982.120,29

Achegas privadas

1.421.182,51

1.120.619,58

Outros tipos de ingresos
TOTAL RECURSOS OBTIDOS

2.266.320,02

2.141.00,04

B. Outros recursos económicos obtidos pola entidade
OUTROS RECURSOS

Previsto

Realizado

Débedas contraídas
Outras obrigas financeiras asumidas
TOTAL OUTROS RECURSOS OBTIDOS

V. Desviacións entre plan de actuación e datos realizados
No que respecta as actividades desenroladas pola Fundación producíronse variacións entre os
investimentos previstos e os investimentos efectivamente realizados.
No caso da actividade 1, Plan de acción contra a pobreza e a exclusión social, produciuse unha
baixada do 6,65% no investimento inicialmente previsto. Isto debeuse a unha importante
baixada na entrada de doazóns recibidas. Na actividade 2, Plan de inclusión socio-laboral a
través de a Axencia de colocación autorizada, foron necesarios uns gastos maiores nun
12,74% respecto os inicialmente previstos. Na actividade 3, Promoción da cultura galega o
investimento necesario aumentou nun 8,89% cento respecto o investimento inicialmente
previsto.

17.2.

Aplicación de elementos patrimoniais a fins propios.

Os recursos da entidade e os elementos patrimoniais dedicáronse na súa totalidade aos fins
propios da Fundación.

18. OUTRA INFORMACIÓN
PERSONAL EMPLEADO
Detallase a continuación o número medio de persoal empregado no exercicio 2019, distribuído
por categorías:

O SECRETARIO
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Ex. 2019
Categoría
Resto de directores e xerentes
Técnicos e profesionais científicos,
intelectuais e profesionais de apoio
Empregados
contables,
administrativos e outros empregados
de oficina
Resto de persoal cualificado
Ocupacións elementais
TOTAL

1,00
14,08
5,69

9,35
0,00
30,12

Detallase a continuación o número medio de persoal empregado ó termo do exercicio 2019, por
categorías e sexos:

Categoría
Resto de directores e xerentes
Técnicos e profesionais científicos,
intelectuais e profesionais de apoio
Empregados
contables,
administrativos e outros empregados
de oficina
Resto de persoal cualificado
TOTAL

Ex. 2019

Ex. 2019

Homes
1
2

Mulleres
0
13

1

3

3
7

1
17

GASTOS DE AUDITORIA

Indicar que a Fundación somete a auditoría externa as contas anuais correspondentes ao
exercicio, ditas contas están auditadas pola empresa Galicontrol, S.L.

19. INVENTARIO:

Descrición do elemento

Data de
adquisición

Valor de
adquisición

Variacións
na
valoración

Perdas por
Outras
deterioración,
circunstancias
amortizacións
(G, F, D)*
e outros

TOTAL INMOBILIZADO INTANXIBLE
ENVASADORA VACIO D-45
PORTAL NAVE AVDA. LOPEZ BALLESTEROS Nº 9
BIOMBO MODULAR ALUMINIO-CRISTAL
ESTANTERIA ALTA 4X47 22 mm 2 UD.
ESTANTERIAS IKEA

O SECRETARIO

15/12/2017
01/10/2018
22/11/2019
02/04/2019
23/04/2019

1.439,90

-549,32

5.880,60

-1.469,34

408,98

-4,36

269,90

-20,13

360,99

-24,86
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EQUIPOS PROCESO INFORMACION
ORDENADOR FACTURA 120002778
ORDENADOR FUJITSU
IMPRESORA SAMSUNG MFC SCX-6322
VIDEOPROYECTOR BENQ MX520
EQUIPO INTEL CORE13
CAMARA REFLEX D3200 18-55
SERVIDOR HP PROLIANT MROSERVER N54L 2.2
ORDENADOR INTEL PENTIUM G3220
ORDENADOR E73/MONITOR LENOVO LT2013s
ORDENADOR INTEL CORE i3 4160
IMPRESORA HP OFFICEJET 8615 MULTIFUNCION
ORDENADOR INTEL CORE i3 4170 - MONITOR PHILIPS
ORDENADOR INTEL CORE i3 4170 - MONITOR ACER
SERVIDOR - ACRONIS BACKUP-SYNOLOGY DISK STATION
PORTATIL INTEL CORE i3 6100 - MONITOR ACER
ORDENADOR PORTATIL HP G5 250
IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8710 MULTIFUNCION
ORDENADOR INTEL CORE i3 7100 (PONTEVEDRA)
ORDENADOR INTEL CORE i3 7100 (VILAGARCIA)
ORDENADOR INTEL CORE i3 7100 (OURENSE)
ORDENADOR INTEL CORE i3 7100 (SANTIAGO)
MULTIFUNCIÓN HP OFFICEJET 7510 (PONTEVEDRA)
MULTIFUNCION HP OFFICEJET 7510 (VILAGARCIA)
PORTATIL ASUS K541UJ
ORDENADOR HP 24-F0301NS ALL IN ONE VILAGARCIA
LORE
ORDENADOR ASUS ZN22OICUK-RAO17T/21
MULTIFUNCIÓN HP OFFICEJET PRO 8718
ORDENADOR HP 24-F0301NS ALL IN ONE OURENSE
ORDENADOR ALL IN ONE VILAGARCIA - NOE
MATOSINHOS
ORDENADOR ALL IN ONE - PONTEVEDRA
ORDENADOR i3 7100 INTEL CORE
ORDENADOR AMD RYZEN 3 2200 3.5 MHZ
MULTIFUNCIÓN BROTHER MFC-J491DW
ORDENADOR AMD RYZEN 3 2200G 3.5 MHZ SANTIAGO
ORDENADOR AMD RYZEN 3 2200G VILAGARCIA
ORDENADOR AMD RYZEN 3 2200G PONTEVEDRA
DISCO DURO HD 4TB WB SATA 3 (2UD)
SERVIDOR HP MICROSERVER GEN10 X3216 MATOSINHOS
PANTALLA DE PROYECCIÓN EPSON - SANTIAGO
FURGON IVECO 6262DPM
TRASPALET

01/07/2013
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2015
30/09/2014
30/10/2014
01/07/2015
01/02/2016
12/12/2016
01/03/2016
31/05/2016
18/10/2016
31/03/2017
01/06/2017
28/04/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
02/07/2018

-1.694,67

551,61

-551,61

1.493,14

-1.493,14

363,00

-363,00

551,46

-551,46

746,04

-746,04

380,50

-380,50

1.608,60

-1.408,28

1.451,53

-1.250,23

937,71

-743,46

721,75

-564,31

148,30

-115,16

715,00

-548,49

726,45

-521,05

948,01

-607,24

775,39

-427,00

578,84

-299,10

154,28

-113,46

610,97

-245,05

610,97

-367,91

610,97

-245,05

610,97

-245,05

147,38

-59,12

147,38

-59,12

742,41

-278,15

592,41

-186,65

742,41

-232,89

14/09/2018
29/09/2018
29/09/2018
14/09/2018

142,65

-44,75

592,41

-186,65

592,41

-185,02

592,41

-185,02

646,31

-282,43

711,82

-207,70

121,61

-35,48

539,98

-136,11

539,98

-136,11

539,98

-136,11

285,51

-41,75

1.317,99

-86,43

221,00

-13,53

18.560,00

-18.560,00

2.000,00

-1.900,00

27/09/2018
27/09/2018
02/04/2018
31/10/2018
31/10/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
04/08/2019
02/09/2019
10/09/2019
02/01/2014
02/01/2014
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CAMION IVECO ML1 5041HFC
TURISMO FORD MONDEO 5P 4593GJF
TURISMO AUDI A6 5P 5099HFY
TRANSPALET ELECTRICO NOBLELIFT LPT20
CAMION VOLVO MOD. FL 240.12 7388-KDC
FURGONETA MIXTA MERCEDES BENZ LU-8173-K
CARRETILLA ELEVADORA ELECTRICA TOYOTA 7FBEF15
FURGON FORD TRANSIT 350 FGN 1627GRJ
FURGONETA MIXT CITROEN JUMPY L2 0101GWP
OTRO. INMOVILIZADO MATERIAL
CAMARA FRIGORIFICA DE FRIMOS
ESTUFA PELETS CIRCLE CLUB CANALIZABLE
ESTUFA PELETS MIKRO ACERO MARFIL
DESTRUCTORA AUTOMÁTICA - CIZALLA PALANCA
CARPA AUTOMONTABLE ROTULADA
EQUIPO DE SEGURIDAD HIKVISION

02/01/2014

50.000,00

-50.000,00

0,00

0,00

18.000,00

-11.961,69

6.655,00

-2.284,58

66.000,00

-15.532,60

1.000,00

-1.508,59

11.918,50

-320,00

4.712,00

-649,35

4.085,00

-562,95

10.604,72

-11.622,53

02/01/2014
28/09/2015
26/07/2016
24/08/2017
02/01/2018
25/09/2018
15/08/2018
15/08/2018
17/04/2013
02/01/2014
02/01/2014
14/09/2015
24/01/2017
04/04/2017
16/02/2018

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL

8.470,00

-4.855,46

10.613,53

-5.306,75

2.089,94

-897,80

581,22

-341,08

968,00

-379,37

837,92

-156,79

251.662,41

144.881,83

TOTAL INVESTIMENTOS INMOBILIARIO

TOTAL INVESTIMENTOS FINANCIEIROS A LONGO
PRAZO
TOTAL INVESTIMENTOS FINANCIEIROS A CURTO
PRAZO
EXISTENCIAS

632.398,41

TOTAL EXISTENCAS

632.398,41

TOTAL XERAL

884.060,82

144.881,83

* Gravames (G), afectación a fins propios (F), dotación fundacional (D)
As existencias finais valoráronse a prezo de custo , excepto as existencias finais de bens usados
mobles e roupa que se valoraron a un terzo do seu valor normal.

As contas formuláronse con data 30 de Decembro de 2020.
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BALANCE ABREVIADO NO PECHE DO EXERCICIO 2019
FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA
Nº CONTAS

ACTIVO

NOTAS DA
MEMORIA

A) ACTIVO NON CORRENTE
20,(280), (2830),(290)
240,241,242,243,244,249,(299)

VARELA
CIVES,
RAMIRO
JOSE
FRANCISCO
(AUTENTIC
ACIÓN)

21,(281),(2831),(291),23
22,(282),(2832),(292)
2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593),

I. Inmobilizado intanxible
II. Bens do patrimonio histórico
III. Inmobilizado material
IV. Investimentos inmobiliarios
V. Investimentos en entidades do grupo e asociadas a longo prazo

4 a)
4 c)
4 b), 5, 18

2018

111.627,12

132.084,16

106.780,59

125.269,42

7

1.184,87

(2594),(293),(2943),(2944),(2953),(2954)
2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265,

VI. Investimentos financeiros a longo prazo

7

4.846,53

5.629,87

267,268,(269),27,(2945),(2955),(297),(298)
474

VII. Activos por imposto diferido
B) ACTIVO CORRENTE

Firmado digitalmente por
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(AUTENTICACIÓN)
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2019

580, 581, 582, 583, 584, (599)

I. Activos no corrientes mantidos para a venta

30,31,32,33,34,35,36,(39),407

II. Existencias
III. Usuarios e outros debedores da actividade propia
IV. Debedores comerciais e outras contas para cobrar

447,448,(495)
430,431,432,433,434,435,436,(437),(490),

1.623.799,94 2.618.231,93
18
7, 9, 18
7

632.398,41 1.157.569,10
605.894,69 853.861,30
4.164,01
2.901,76

(493),440,441,446,449,460,464,470,471,
472,558,544
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,

V. Investimentos en entidades do grupo e asociadas a curto prazo

5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5523,
5524,(593),(5943),(5944),(5953),(5954)
5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540,

VI. Investimentos financeiros a curto prazo

7

-759,60

-398,80

VII. Periodificacións a curto prazo
VIII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes

7

2.862,93
379.239,50

1.963,67
602.334,90

541,542,543,545,546,547,548,(549),551,
5525,5590,5593,565,566,(5945),(5955),
(597),(598)
480,567
57

TOTAL ACTIVO (A+B)

Firmado por 33212542J
MIGUEL VILLAR (R:
G15859911) el día
30/12/2020 con un

1.735.427,06 2.750.316,09

Nº CONTAS

PATRIMONIO NETO E PASIVO

NOTAS DA
MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO

100
(103)
111,113,114,115
120,(121)
129

A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional
2. (Dotación fundacional non exixida)
II. Reservas
III. Excedentes de exercicios anteriores
IV. Excedente do exercicio

133,1340,137

A-2) Axustes por cambio de valor

130,131,132

A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos

14
1605,170
1625,174
1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,

11

11

2019

2018

1.615.660,74 2.623.822,27
1.298.658,54 1.957.494,86
113.259,71 113.259,71
113.259,71 113.259,71
1.840.369,31 1.893.744,12

3

-654.970,48

-49.508,97

14

317.002,20

666.327,41
0,00

B) PASIVO NON CORRENTE
I. Provisións a longo prazo
II. Débedas a longo prazo
1. Débedas con entidades de crédito
2. Acredores por arrendamento financeiro
3. Outras débedas a longo prazo

180,185,189
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634
479
181

585, 586, 587, 588, 589
499,529
5105,520,527
5125,524
500,505,506,509,5115,5135,5145,521,522,
523,525,528,551,5525,5530,5532,555,5565,
5566,5595,5598,560,561,569
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,
5144,5523,5524,5563,5564
412
400,401,403,404,405,(406)
410,411,419,438,465,466,475,476,477
485,568

III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a longo prazo
IV. Pasivos por imposto diferido
V. Periodificacións a longo prazo
C) PASIVO CORRENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la
venta
II. Provisións a curto prazo
III. Débedas a curto prazo
1. Débedas con entidades de crédito
2. Acredores por arrendamento financeiro
3. Outras débedas a curto prazo
4. Proveedores de inmovilizado a C/P
5. Partidas pendientes de aplicación

8

119.766,32

126.493,82

30.000,00
-5.737,28

-1.945,09

-4.741,28
-996,00

-4.741,28
2.565,31
230,88

11.258,25
84.245,35
37.733,76
46.511,59

11.258,25
117.180,66
37.164,17
80.016,49

IV. Débedas con entidades do grupo e asociadas a curto prazo
V. Beneficiarios-acredores
VI. Acredores comerciais e outras contas para pagar
1. Provedores
2. Outros acredores
VII. Periodificacións a curto prazo
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)

8, 10
8

1.735.427,06 2.750.316,09

CONTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO REMATADO O 31 DE DECEMBRO DE 2019
FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA
Nº CONTAS

720
721
722,723
740,747,748
728
700,703
(650)
(651)
(653),(654)
(658)
(6930),71*,7930
73
(600),(601),(602),6060,6061,6062,6080,
6081,6082,6090,6091,6092,610*,611*,612*,
(607),(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933
75
(640),(641),(642),(643),(644),(649),7950
(62),(631),(634),636,639,(655),(694),(695),
794,7954,(656),(659)
(68)
745,746

Nota
A) Excedente do exercicio
1. Ingresos da actividade propia
a) Cotas de asociados e afiliados
b) Achegas de usuarios
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións
d) Subvencións, doazóns e legados imputados ao excedente do exercicio
e) Reintegro de axudas e asignacións
2. Ventas e outros ingresos da actividade mercantil
3. Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
b) Axudas non monetarias
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados
4. Variación de existencias de produtos terminados e en curso de
fabricación
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo
6. Aprovisionamentos

7. Outros ingresos da actividade
8. Gastos de persoal
9. Outros gastos da actividade

10. Amortización do inmobilizado
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao excedente
do exercicio.
7951,7952,7955,7956
12. Exceso de provisións
(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792, 13. Deterioración e resultado por alleamentos do inmobilizado

(670),(671),(672)
(678), 778
760,761,762,767,769
(660),(661),(662),(664),(665),(669)
(663),763
(668),768
(699),766,773,775,796,797,798,799

(6300)*,6301*,(633),638

940,9420

14. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DA ACTIVIDADE (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+13)
14. Ingresos financeiros
15. Gastos financeiros
16. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros
17. Diferenzas de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financiero
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)
19. Impostos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto recoñecida no excedente do exercicio (A.3+19)
B) Ingresos e gastos imputados directamente ao patrimonio neto
1. Subvencións recibidas

13

13
13

(Debe) Haber
2019
2018

-654.970,48
2.102.739,87
99.703,00

-49.508,97
2.343.691,38
79.952,50

32.898,70
1.970.138,17

45.636,32
2.218.102,56

38.260,17
33.569,73
-1.287.038,38 -1.619.491,02
-28.847,90
-16.784,46
-1.230.385,39 -1.566.758,89
-4.320,00
-7.921,65
-23.485,09
-28.026,02

13

-473.274,54

53.434,58

13
13

-747.060,11
-230.082,73

-566.928,24
-268.690,22

4 b), 5

-21.353,20
4.979,70

-17.056,24
4.432,60

2.000,00

1.898,55

-42.364,18
-653.193,40
5,60
-597,81

-14.168,19
-49.307,07
17,82
-219,72

-1.184,87
-1.777,08
-654.970,48

-201,90
-49.508,97

-654.970,48

-49.508,97

462.941,22

684.338,78

941,9421
(800),(89),900,991,992,(810),910,(85),95
(8300)*,8301*,(833),834,835,838

(840),(8420)
(841),(8421)
(802),902,993,994,(812),912
8301*,(836),(837)

2. Doazóns e legados recibidos
3. Outros ingresos e gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos e gastos recoñecidos directamente no
patrimonio neto (1+2+3+4)
C) Reclasificacións ao excedente do exercicio
1. Subvencións recibidas
2. Doazóns e legados recibidos
3, Outros ingresos e gastos
4. Efecto impositivo
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificacións ao excedente do exercicio
(1+2+3+4)
D) Variacións de patrimonio neto por ingresos e gastos imputados directamente ao
patrimonio neto (B.1+C.1)
E) Axustes por cambios de criterio
F) Axustes por erros
G) Variacións na dotación fundacional
H) Outras variacións
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)

462.941,22

684.338,78

-812.266,43

-557.066,89

-812.266,43

-557.066,89

-349.325,21

127.271,89

-3.865,84

-8.295,96

-1.008.161,53

69.466,96

* O seu signo pode ser positivo ou negativo
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CERTIFICADO ACREDITATIVO DA APROBACIÓN DE CONTAS ANUAIS
D. Ramiro José F. Varela Cives, na súa calidade de secretario da Fundación Amigos de Galicia,
inscrita no Rexistro de Fundacións de interese galego (sección Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria) co número 1995/5,
CERTIFICA:
1º.- Que con data 30 de decembro de 2020, logo de convocatoria, se celebrou reunión do
Padroado, coa asistencia presente ou delegada dos membros que se relacionan:
1. Miguel Villar Costoyas
2. Gloria Rodríguez Moirón
3. José Andrés García Cardeso
4. María del Pilar Valiño Prieto
5. Saturnino Cuquejo Iglesias
6. Ramiro José F. Varela Cives
7. Antonio Costa Sánchez
8. María Dolores Couceiro Pérez
9. José A. Alonso Miranda
10. Alfredo Garrido González
11. Carmen Garrido Torres
12. José Domingo González Bahillo
13. María del Pilar Goris Barros
14. Mercedes Piñeiro Díaz
15. Emilio Santasmarinas Raposo
2º.- Que na acta da reunión consta que foron adoptados, de conformidade cos requisitos
establecidos nos estatutos da Fundación, co quórum necesario respectando as maiorías
sinaladas nos estatutos os seguintes acordos:
 APROBAR AS CONTAS ANUAIS correspondentes ao exercicio 2019 pechado o 31 de
decembro de 2019.
 APROBACIÓN DO PRESUPOSTO para o exercicio 2020.
 APROBACIÓN DE APLICAR O RESULTADO DO EXERCICIO 2019 A RESERVAS
VOLUNTARIAS.
3º.- Que as contas anuais aprobadas, integradas polos documentos previstos no artigo 36 da Lei
12/2006, do 1 de decembro, de Fundacións de Interese Galego, se xuntan en anexo a esta
certificación e foron asinadas polo Secretario e o Presidente da Fundación Amigos de Galicia.
4º.- Que a Fundación reúne os requisitos legalmente establecidos para formular as contas
segundo modelo abreviado.
5º. Que as contas están auditadas por Galicontrol, S.L.
E para que así conste expido a presente certificación en Santiago de Compostela , 30 de
decembro de 2020.
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