Fundación Deporte Galego
Contas Anuais correspondentes ó
exercicio 2021
Inclúe Informe de Auditoría Independente

Calle del Paseo, nº 36, 5º
32003 Ourense
---------------------------T +34 988 060 280
www.bmauditores.es
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Aos membros do Padroado da Fundación Deporte Galego
Opinión
Auditamos as contas anuais da Fundación Deporte Galego (en adiante a Fundación), que
comprenden o balance de situación a 31 de decembro de 2021, a conta de resultados e a
memoria correspondentes ao exercicio anual rematado en dita data.
Na nosa opinión, as contas anuais adxuntas expresan, en tódolos seus aspectos
significativos, a imaxe fiel do patrimonio e da situación financeira da Fundación Deporte
Galego ao 31 de decembro do 2021, así como dos seus resultados correspondentes ao
exercicio rematado na devandita data, de conformidade co marco normativo de
información financeira que resulta de aplicación (que se identifica na nota 2.1 da
memoria) e, en particular, cos principios e criterios contables contidos no mesmo.
Fundamento da opinión
Levamos a cabo a nosa auditoría de conformidade coa normativa reguladora da
actividade de auditoría de contas vixente en España. As nosas responsabilidades de
acordo con ditas normas descríbense mais adiante na sección Responsabilidades do
auditor en relación coa auditoría das contas anuais do noso informe.
Somos independentes da Entidade de conformidade cos requirimentos de ética, incluídos
os de independencia, que son aplicables a nosa auditoría das contas anuais en España
segundo o esixido pola normativa reguladora da actividade de auditoría de contas. Neste
sentido, non prestamos servizos distintos aos da auditoría de contas nin concorreron
situacións ou circunstancias que, de acordo co establecido na citada normativa
reguladora, afectasen á necesaria independencia de modo que se vise comprometida.
Consideramos que a evidencia de auditoría que obtivemos proporciona unha base
suficiente e axeitada para a nosa opinión.
Aspectos máis relevantes da auditoría
Os aspectos máis relevantes da auditoría son aqueles que, segundo o noso xuízo
profesional, foron considerados como os riscos de incorrección material máis
significativos na nosa auditoría das contas anuais do período actual. Estes riscos foron
tratados no contexto da nosa auditoría das contas anuais no seu conxunto, e na formación
da nosa opinión sobre estas, e non expresamos unha opinión por separado sobre estes
riscos.
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Determinamos que non existen riscos significativos considerados na auditoría que se
deban comunicar no noso informe.
Responsabilidade do Director Xerente en relación coas contas anuais
O Director Xerente da Fundación é responsable de formular as contas anuais adxuntas, de
forma que expresen a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados da
entidade, de conformidade co marco normativo de información financeira aplicable á
entidade en España, e do control interno que considere necesario para permitir a
preparación das contas anuais libres de incorrección material, debida a fraude ou erro.
Na preparación das contas anuais, o Director Xerente é responsable da valoración da
capacidade da entidade para continuar como empresa en funcionamento, revelando,
segundo corresponda, as cuestións relacionadas coa empresa en funcionamento e
utilizando o principio contable de empresa en funcionamento agás se o órgano de xestión
ten a intención ou a obrigación legal de liquidar a entidade ou de cesar nas súas
operacións ou ben non exista outra alternativa realista.
Responsabilidades do auditor en relación coa auditoría das contas anuais
Os nosos obxectivos son obter unha seguridade razoable de que as contas anuais no seu
conxunto están libres de incorrección material, debida a fraude ou erro, e emitir un
informe de auditoría o cal conten a nosa opinión. Seguridade razoable é un alto grado de
seguridade, pero non garante que unha auditoría realizada de conformidade coa
normativa reguladora da actividade de auditoría de contas vixente en España, sempre
detecte una incorrección material cando existe. As incorreccións poden deberse a fraude
ou erro e considéranse materiais se, individualmente ou de forma agregada, pode
preverse razoablemente que inflúan nas decisións económicas que os usuarios toman
baseándose nas contas anuais.
Como parte dunha auditoría de conformidade coa normativa reguladora da actividade de
auditoría de contas vixente en España, aplicamos o noso xuízo profesional e mantemos
unha actitude de escepticismo profesional durante toda a auditoría. Tamén:
• Identificamos e valoramos os riscos de incorrección material nas contas anuais, debida a
fraude ou erro, deseñamos e aplicamos procedementos de auditoría para responder aos
devanditos riscos e obtemos evidencia de auditoría suficiente e adecuada para
proporcionar unha base para a nosa opinión. O risco de non detectar unha incorrección
material debida a fraude e máis elevado que no caso dunha incorrección material debida a
erro, xa que a fraude pode implicar colusión, falsificación, omisións deliberadas,
manifestacións intencionadamente erróneas, ou a alusión do control interno.
• Obtemos coñecemento do control interno relevante para a auditoría co fin de deseñar
procedementos de auditoría que sexan adecuados en función das circunstancias, e non
coa finalidade de expresar unha opinión sobre a eficacia do control interno da entidade.
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• Avaliamos se as políticas contables aplicadas son adecuadas e a razoabilidade das
estimacións contables e a correspondente información revelada polo órgano de xestión.
• Concluímos sobre se é adecuada a utilización, polo Director Xerente, do principio
contable de empresa en funcionamento e, baseándonos na evidencia de auditoría obtida,
concluímos sobre se existe ou non unha incerteza material relacionada con feitos ou con
condicións que poden xerar dúbidas significativas sobre a capacidade da entidade para
continuar como empresa en funcionamento. Se concluímos que existe unha incerteza
material, requírese que chamemos a atención no noso informe de auditoría sobre a
correspondente información revelada nas contas anuais ou, se ditas revelacións non son
axeitadas, que expresemos unha opinión modificada. As nosas conclusións baséanse na
evidencia de auditoría obtida ata a data do noso informe de auditoría. Sen embargo, os
feitos ou condicións futuros poden ser a causa de que la entidade deixe de ser una
empresa en funcionamento.
• Avaliamos a presentación global, a estrutura e o contido das contas anuais, incluída a
información revelada, e se as contas anuais representan as transaccións e feitos
subxacentes dun modo que logran expresar a imaxe fiel.
Comunicámonos co Director Xerente da Fundación en relación con, entre outras
cuestións, o alcance e o momento de realización da auditoría planificados e os achados
significativos da auditoría, así como calquera deficiencia significativa do control interno
que identificamos no transcurso da auditoría.
Entre os riscos significativos que foron obxecto de comunicación aos administradores da
entidade, determinamos os que foron da maior significatividade na auditoría das contas
anuais do período actual e que son, en consecuencia, os riscos considerados máis
significativos.
Tal como expoñemos no parágrafo “Aspectos máis relevantes da auditoría” deste
informe, non describimos estes riscos por determinar que non existen riscos significativos
que se deban comunicar no noso informe.
BM NEIRA AUDITORES, S.L.P.
(Inscrita no Rexistro Oficial de Auditores
de Contas co Nº S2364)
76816858D MARIA TERESA
CUÑARRO (R: B32468647)

Firmado digitalmente por 76816858D
MARIA TERESA CUÑARRO (R: B32468647)
Fecha: 2022.06.28 10:50:18 +02'00'

Teresa Cuñarro López
(R.O.A.C. Nº 19.857)
27 de xuño do 2022

BM NEIRA AUDITORES, S.L.P. Inscrita en el Registro Mercantil de Ourense, tomo 869, Folio 117, Hoja OR-15068,
Inscripción primera. C.I.F.: B-32468647

Contas Anuais

CVE: ShHPPakpSAd0
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Exercicio 2021

C ONTAS A NUAIS . E XERCICIO 2021

P ÁX . 1

CIF: G-15769383

DENOMINACIÓN SOCIAL: FUNDACION DEPORTE GALEGO

BALANCE DE SITUACION NORMAL DOS EXERCICIOS REMATADOS O 31 DE DECEMBRO DE 2021 E 2020
FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO
(en euros)

ACTIVO

NOTAS da
MEMORIA

A) ACTIVO NON CORRENTE
I. Inmobilizado intanxible
3. Patentes, licenzas, marcas e similares

Nota 5

5. Aplicacións informáticas
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso

2021

2020

3.365.971,54 €

4.635.965,38 €

1.098.915,98 €
7.390,48 €

1.330.338,55 €
8.595,33 €

9.170,10 €

12.226,80 €

1.082.355,40 €

1.309.516,42 €

III. Inmobilizado material
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material

Nota 7

266.981,49 €
266.981,49 €

305.552,76 €
305.552,76 €

VI. Investimentos financeiros a longo prazo
5. Outros activos financeiros
VIII. Debedores non correntes e outras débedas a longo prazo

Nota 9

74,07 €
74,07 €
2.000.000,00 €

74,07 €
74,07 €
3.000.000,00 €

5.636.478,05 €

5.085.742,05 €

1.000.000,00 €
1.691.320,17 €
213.279,56 €

1.001.830,21 €
2.883.655,59 €
706.637,96 €

- €

602,12 €

- €
1.478.040,61 €

2.678,57 €
2.173.736,94 €

100,00 €
100,00 €

100,00 €
100,00 €

1.855.625,00 €
1.089.432,88 €
1.089.432,88 €

- €
1.200.156,25 €
1.200.156,25 €

9.002.449,59 €

9.721.707,43 €

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Usuarios e outros debedores da actividade propia
IV. Debedores comerciais e outras contas a cobrar
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos

Nota 9
Nota 9

3. Debedores varios
5. Activos por imposto corrente
6. Outros créditos coas administracións públicas
VI. Investimentos financeiros a curto prazo
5. Otros activos financieros

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

Nota 9

Nota 18.13
Nota 10
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TOTAL ACTIVO (A + B)

Nota 16
Nota 16

C ONTAS A NUAIS . E XERCICIO 2021

P ÁX . 2

CIF: G-15769383

DENOMINACIÓN SOCIAL: FUNDACION DEPORTE GALEGO

BALANCE DE SITUACION NORMAL DOS EXERCICIOS REMATADOS O 31 DE DECEMBRO DE 2021 E 2020
FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO
(en euros)

PATRIMONIO NETO E PASIVO

NOTAS da
MEMORIA

2021

A) PATRIMONIO NETO

2020

2.521.083,27 €

A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social
II. Reservas
III. Excedentes de exercicios anteriores
1. Remanente
2. Excedentes negativos de exercicios anteriores
IV. Excedente do exercicio
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos
I. Subvencións
B) PASIVO NON CORRENTE

Nota 11

II. Débedas a longo prazo
5. Outros pasivos financeiros
V. Periodificacións a longo prazo
C) PASIVO CORRENTE

Nota 14

Nota 12

1.458.020,99 €
5.085.336,01 €
5.085.336,01 €
9.452,89 € 3.791.085,83 € 742.170,99 €
4.533.256,82 € 173.223,70 €
1.063.062,28 €
1.063.062,28 €

2.030.000,00 €
Nota 14

II. Provisións a curto prazo
III. Débedas a curto prazo
5. Outros pasivos financeiros

Nota 12

V. Beneficiarios-acredores
VI. Acredores comerciais r outras contas a pagar
3. Acredores varios
6. Outras débedas coas Administracións Públicas
VII. Periodificacións a curto prazo.
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B + C)

Nota 14
Nota 14

Nota 14

1.749.321,39 €
5.085.336,01 €
5.085.336,01 €
9.452,89 €
3.333.004,11 €
1.200.252,71 €
4.533.256,82 €
6.442,38 €
1.082.355,61 €
1.082.355,61 €

3.030.000,00 €
25.045,40 €
25.045,40 €
3.004.954,60 €

4.451.366,32 €

3.860.030,43 €

- €
25.904,44 €
25.904,44 €

- €
288.594,42 €
288.594,42 €

177.434,11 €
3.248.027,77 €
3.165.355,98 €
82.671,79 €
1.000.000,00 €

336.350,18 €
2.235.085,83 €
2.090.835,73 €
144.250,10 €
1.000.000,00 €

9.002.449,59 €

9.721.707,43 €
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Nota 16

25.045,40 €
25.045,40 €
2.004.954,60 €

2.831.677,00 €
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CIF: G-15769383

DENOMINACIÓN SOCIAL: FUNDACION DEPORTE GALEGO
CONTA DE RESULTADOS DOS EXERCICIOS ANUAIS
REMATADOS O 31 DE DECEMBRO DE 2021 E 2020
FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO
(en euros)
(Debe)/Haber
Nota da
memoria

NÚMEROS DE CONTAS

721
722,723
740,748
(650)
(658)
(600),(601),(602),606,(607),608,609,61*,
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933
75
(64)

(62)
(631),(634),636,639
(655),(694),(695),794,7954
(68)

745
778
(678)

7612,7613,76202,76203,76212,76213,
767,769
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),
(6624),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)

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

940,9420
941,9421

6. Aprovisionamentos
7. Outros ingresos da actividade
8. Gastos de personal
a) Soldos, salarios e asimilados
b) Cargas sociais
9. Outros gastos da actividade
a) Servizos exteriores
b) Tributos
c) Perdas, deterioro e variación de provisións por operacións comerciais
10. Amortización do inmobilizado
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao
resultado do exercicio
a) Subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio
14. Outros resultados
a) Ingresos excepcionais
b) Gastos excepcionais
A.1) EXCEDENTE DA ACTIVIDADE (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financeiros
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros

Nota
Nota
Nota
Nota

18
18
12
18

Nota 18

2021

-

466.242,22 € 339.931,60 €
508.429,04 €
350.698,10 €
359.540,46 € 368.675,91 €
280.661,49 €
270.379,30 € 89.161,16 € 88.014,42 €
Nota 18 - 3.240.277,28 € - 2.939.141,41 €
- 3.223.735,95 € - 2.935.241,12 €
2.776,68 € 3.900,29 €
13.764,65 €
- €
Notas 5 e 6 270.073,84 € 267.370,00 €
Nota 18

Nota 12
Nota 18

-

Nota 10

b2) En terceiros
16. Gastos financeiros
b) Por débedas con terceiros
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIONS FINANCEIRAS (15+16+17+18+19)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.2+A.3)
20. Impostos sobre beneficios.
A.4) EXCEDENTE DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS
CONTINUADAS (A.3+19)
C) Ingresos e gastos imputados directamente ao patrimonio neto
3. Subvencións recibidas.
4. Doazóns e legados recibidos.
C.1) Variación do patrimonio neto por ingresos e gastos recoñecidos
directamente no patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)
D) Reclasificacións ao excedente do exercicio
3. Subvencións recibidas.
4. Doazóns e legados recibidos.
D.1) Variación do patrimonio neto por reclasificacións ao excedente
do exercicio (1+2+3+4+5)
E) Variacións do patrimonio neto por ingresos e gastos imputados
directamente ao patrimonio neto (C.1+D.1)
F) Axustes por cambios de criterio
G) Axustes por erros
H) Variacións na dotación fundacional ou fondo social
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO
EXERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)

2020

5.071.997,48 €
4.249.962,51 €
115.613,48 €
104.659,76 €
1.000.000,00 €
1.000.000,00 €
3.956.384,00 €
3.145.302,75 €
464.750,00 € 365.751,70 €
464.750,00 € 374.665,00 €
- €
8.913,30 €

227.160,95 €
227.160,95 €
833.479,97 € 5.764,71 €
839.244,68 € 173.223,70 €
- €
- €
-

Nota 12
Nota 12

Nota 12

227.160,95 €
227.160,95 €
539.526,27 €
- €
539.526,27 €
7.424,67 €
0,84 €
0,84 €

€
€ -

0,84 €
983,13 €

- € - € 173.223,70 €

983,13 €
982,29 €
6.442,38 €

173.223,70 €

6.442,38 €

-

€
€

-

€
€

-

€

-

€

-

227.160,95 € -

227.160,95 €

-

227.160,95 € -

227.160,95 €

-

227.160,95 € 207.867,62 €
464.524,10 € -

227.160,95 €
120.195,64 €
37.748,39 €

-

310.593,73 € -

138.271,32 €
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(840),(8420)
(841),(8421)

A) Excedente do exercicio
1. Ingresos da entidade pola actividade propia.
b) Achegas de usuarios
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións
d) Subvencións imputadas a resultados do exercicio
3. Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados
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FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO
M EMORIA DAS CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO REMATADO A 31 DE DECEMBRO DO 2021

N OTA 1. N ATUREZA DA F UNDACIÓN
a)

Constitución
Coa denominación Fundación Deporte Galego, en diante Fundación, constitúese pola Administración aut onómica
de Galicia no ano 2001, unha organización de natureza fundacional e de interese galego no ámbito deportivo,
para o impulso, o fomento do deporte e a práctica deportiva e a súa difusión entre as/os cidadáns.
A Fundación, cualificada e inscrita no Rexistro Único de Fundacións de Interese Galego, adquire personalidade
xurídica propia e plena capacidade de obrar, podendo realizar, actuando de conformidade co establecido en
ordenamento xurídico, tódolos actos que se estimen necesarios para o cumprimento dos seus fins.
A Fundación foi clasificada como Fundación mixta por orde do 6 de xuño de 2001 da Consellería de Presidencia e
Administración Pública; foi declarada de interese galego, por orde do 19 de xuño do 2001, publicada no Diario
Oficial de Galicia, do 28 de xuño do 2001 e inscrita no Rexistro de Fundacións. Desde xaneiro de 2010 está
adscrita ao Protectorado da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
A dotación inicial da Fundación (dotación fundacional) foi constituída no ano 2001 pola achega realizada polo seu
promotor (patrón fundador), que foi a Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral para o Deporte, por importe
de 30.050,61 €. No exercicio 2006 aprobouse unha ampliación da dotación fundacio nal por importe de
3.000.000,00 €, no exercicio 2015 outra ampliación por importe de 1.355.285,40 €, e en 2016 unha ampliación
por 700.000,00 €.
A 31 de decembro de 2021, a súa Dotación Fundacional ascendía a 5.085.336,01 euros, subscrito e
desembolsado, segundo se recolle a continuación:
PATRÓNS FUNDADORES
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Xunta de Galicia.
Secretaría Xeral para o Deporte
TOTAL

% PARTICIPACION

DOTACION FUNDACIONAL

100%

5.085.336,01

100%

5.085.336,01

O domicilio social da Fundación radica na rúa Madrid, 2-4, de Santiago de Compostela, sendo o seu N.I.F.
G15769383. A Fundación desenvolverá a súa actividade na comunidade autónoma galega sen prexuízo de poder
acometer actuacións fora de Galicia cando estas teñan por obxecto a consecución de fins de interese galego
relacionados co seu obxecto fundacional.
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Os bens e dereitos que conforman o patrimonio da Fundación, así como as rendas que estes produzan e os
ingresos que a Fundación poida obter, quedarán vinculados, de maneira directa e inmediata, ao cumprimento dos
fins fundacionais.
Entre os seus fins atópase a promoción e incentivo do deporte e a práctica deportiva na comunidade autónoma
galega. Para isto, a Fundación Deporte Galego poderá, entre outras cousas colaborar con administracións e
empresas públicas e privadas e con federacións deportivas. Así mesmo, a Fundación Deporte Galego poderá
construír e xestionar directa ou indirectamente instalacións deportivas propias e alleas, e levar a cabo calquera
outra actuación que, directa ou indirectamente, contribuía á mellora do deporte e da práctica deportiva na
comunidade autónoma de Galicia.

b)

Réxime Xeral
A Fundación foi declarada de interese galego, polo que está regulada pola Lei 12/2006, de 1 de decembro, de
Fundacións de Interese Galego, polo Decreto 14/2009, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de
fundacións de interese galego e polo Decreto 15/2009, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento do
Rexistro de Fundacións de Interese Galego.
Pola súa condición de fundación do sector público de Galicia, tamén lle é de aplicación, a normativa de réxime
financeiro e orzamentario de Galicia, a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia , a lexislación xeral de subvencións, a Lei de
contratos do sector público, e a normativa da función pública de Galicia, nos aspectos que procedan.
Rexerase tamén polas disposicións que lle sexan aplicables da Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo, publicada no BOE nº 307 do
24 de decembro do 2002; a Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, publicada no BOE nº 310 do 27 de
decembro do 2002 e o Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo .

c)

Actividade
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Segundo o artigo 6 dos seus Estatutos, a Fundación ten por finalidade a promoción e incentivo do deporte e d a
actividade física en Galicia, comprendéndose nestes ámbitos tanto as actividades deportivas competitivas como
calquera outra vertente do eido deportivo e da actividade física, como son o ámbito educacional, a saúde ou,
entre outros, os ligados á vertente económica do deporte e ás súas funcións sociais. Para estes
desenvolvementos, a Fundación poderá levar a cabo, entre outras, as seguintes actividades :
Colaboración coas administracións e con institucións e entidades, públicas e privadas, en calquera
actividades, accións e programas, que coadxuven ao mellor cumprimento dos seus fins fundacionais.
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Organización e/ou apoio, de eventos deportivos e outras actividades e accións relacionadas cos seus fins, a
celebrar na comunidade autónoma galega, ou fóra dela cando sexa de interese para aquela, así como
participación, apoio, patrocinio, ou calquera outra forma de colaboración, na realización de actividades,
programas e eventos vinculados ao ámbito deportivo, organizados por outras persoas, entidades ou
institucións, públicas ou privadas.
Fomento da actividade física e do deporte base e de alta competición en Galicia.
Realización de actividades encamiñadas á captación de recursos e ao estímulo do mecenado das entidades
e institucións para o apoio do deporte e dos/as deportistas galegos/as, así como tamén a realización de
actividades dirixidas a involucrar os medios de comunicación no proceso de divulgación e promoción da
actividade física, do deporte e dos/as deportistas galegos/as.
Realización de actividades formativas e divulgativas nos ámbitos de interese para a Fundación, así como a
edición de publicacións e outros soportes informativos, relacionados cos fins fundacionais.
Realización de patrocinios, outorgamento de becas e concesión de axudas no ámbito dos se us fins.
Construción e/ou xestión, directa ou indirecta, de instalacións deportivas, públicas e privadas, podendo a
Fundación, no seu caso, fixar os prezos a percibir polos servizos prestados aos/ás usuarios/as atendendo
ao estipulado pola lexislación en vigor.
Xestión de instalacións deportivas pertencentes á administración au tonómica. A Fundación xestionará,
directa ou indirectamente, as instalacións e servizos seguidamente referenciados e de titularidade da
comunidade autónoma galega:
- Complexo Deportivo de Elviña (A Coruña)
- Complexo Deportivo de A Sardiñeira (A Coruña)
- Complexo Deportivo de Agra I (A Coruña)
- Pavillón polideportivo Agra II (A Coruña)
- Pavillón polideportivo Elviña II (A Coruña)
- Pavillón polideportivo de Montes das Moas (A Coruña)
- Pavillón polideportivo de Monte Alto (A Coruña)
- Parques deportivo e acuático, e instalacións anexas, de Acea de Ama (Culleredo, A Coruña)
- Complexo deportivo de Monterrei (Pereiro de Aguiar, Ourense)
Tramitación diante das administracións, institucións e outras en tidades das correspondentes solicitudes de
subvención, axudas, así como a xestión de doazóns, convenios de colaboració n, contratos de patrocinio,
etc., que aporten recursos para o cumprimento dos fins fundacionais.
Exercicio das actividades económicas precisas para o cumprimento dos seus fins, así como todas aquelas
accións subordinadas ou accesorias á actividade principal.
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Calquera outra actuación que, directa ou indirectamente, contribúa á mellora da actividade física e do
deporte na comunidade autónoma de Galicia.

O beneficiario dos fins fundacionais, e de todas e cada unha das actividades da Fundación, é a sociedade galega
na súa calidade de receptora da actividade de fomento do deporte e da práctica deportiva.
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As actividades desenvolvidas pola Fundación no exercicio foron:
Actuacións de desenvolvemento do Plan Galego para o Fomento da Actividade Física "Galicia Saudable"
(Deseño e desenvolvemento de programas de fomento de actividade física saudable na Comunidade
Autónoma de Galicia e impulso do sector da actividade física e o deporte para que sexa unha ferramenta de
crecemento económico de Galicia).
Convocatoria de axudas aos Deportistas Galegos de Alto Nivel.
Convenios de patrocinio cos clubs galegos de alta competición para a tempada 2020/2021.
Convenios de patrocinio cos clubs galegos femininos de alta competición para a tempada 20 20/2021.
Tódalas actividades desenvólvense dende a sede social da Fundación e dende as instalacións deportivas.
A Fundación Deporte Galego pretende obter recursos privados para destinalos aos seus fins fundacionais, para o
cal, tenta potenciar a súa imaxe corporativa co obxecto de acadar que os patrocinadores privados realicen
achegas económicas, ben a través de contratos de patrocino, de convenios de colaboración ou de doaz óns. Para
potenciar esta imaxe, a Fundación concede axudas e/ou formaliza contratos ou convenios de patrocinio con
deportistas individuais e con entidades deportivas ao obxecto de aumentar o valor da súa marca, e lograr así un
aumento dos seus ingresos privados.
Grupo de sociedades.
A Fundación non participa en ningunha outra sociedade, nin ten relación algunha con outras entidades coas cales
se poida establecer unha relación de grupo ou asociada de acordo cos requisitos establecidos no artigo 42 do
Código de Comercio e nas Normas do Real Decreto 1514/2007 polo que se aprobou o Plan Xeral de
Contabilidade.
Pola súa dotación fundacional é unha Fundación do sector público (100% Xunta de Galicia).
O exercicio económico coincide co ano natural.
A moeda funcional coa que opera a Fundación é o euro.

N OTA 2. B ASES DE P RESENTACIÓN DAS C ONTAS A NUAIS
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2.1.

Imaxe fiel
As Contas Anuais do exercicio 2021 axuntas foron formuladas polo Director-Xerente a partires dos rexistros
contables da Fundación ao 31 de decembro do 2020 e nelas aplicáronse os principios contables e criterios de
valoración recollidos no Plan de Contabilidade das entidades sen fins lucrativos (aprobado pola Resolución de
26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) (que inclúe o Real Decreto
1491/2011, de 24 de octubre, por lo que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de Plan de Actuación de las Entidades sin Fines
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Lucrativos, o Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad) e o Real Decreto 602/2016, de 2 de decembro, e o resto de disposicións legais vixentes en
materia contable, e mostran a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados das súas
operacións, e do grao de cumprimento das súas actividades, así como a veracidade dos fluxos incorporados no
estado de fluxos de efectivo.
Non existen razóns excepcionais polas que, para mostra-la imaxe fiel, non se aplicaran disposicións legais en
materia contable.
As contas anuais de 2021 formuladas polo Director-Xerente da Fundación, someteranse á aprobación do
Padroado, estimándose que serán aprobadas sen ningunha modificación.
As Contas Anuais do exercicio 2020, foron aprobadas polo Padroado da Fundación no Pleno do día 8 de
setembro de 2021.
2.2.

Principios contables
As Contas Anuais preparáronse en base aos principios e criterios de contabilidade xeralmente aceptados.

2.3.

Aspectos críticos da valoración e estimación da incerteza
Principio de empresa en funcionamento
Ao peche do exercicio 2021 a Fundación presenta unha cifra de fondos propios positiva por valor de
1.458.020,99 €.
A súa cifra de patrimonio neto é positiva por valor de 2.521.083,27 €, debido ás subvencións, doazóns e
legados recibidos e pendentes de imputar ao excedente (ver nota 12 memoria). Pola súa banda, a Fundación
presenta un fondo de manobra positivo, non dispón de endebedamento con entidades de crédito e presenta un
saldo de tesouraría que cubre as débedas con "acredores comerciais e outras contas a pagar" ao peche do
exercicio.
Asemade, preséntase un orzamento cun superávit de +2.591,00 euros para o exercicio 2022 (coa continuación
das actividades previstas e sobre as que xa existe financiamento (axudas e outros recursos)).
Pola súa parte, a intención do patrón fundador (Xunta de Galicia) é seguir prestando o seu apoio económico e
financeiro á Fundación para a realización das súas actividades.
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Polo tanto, a Fundación elaborou os seus estados financeiros baixo o principio da empresa en funcionamento,
sen que exista ningún tipo de risco importante que poida supoñer cambios significativos no valor dos activo s ou
pasivos no exercicio seguinte.
Nas contas anuais que se axuntan, foron empregadas, ocasionalmente seguindo a normativa aplicable,
estimacións realizadas pola Dirección da Fundación para cuantificar algúns dos activos, pasivos, ingresos,
gastos e compromisos que figuran rexistrados nelas. Basicamente, estas estimacións refírense a:
Vida útil dos activos intanxibles e materiais (ver nota 4.a e 4.b da memoria).
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Pasivos continxentes. A probabilidade de ocorrencia e o importe dos pasivos indeterminados ou
continxentes.
As estimacións realizadas para a determinación dos compromisos de pagos e cobros futuros (ver
nota 8 da memoria).
Deterioro de créditos por insolvencias (ver nota 9 da memoria).
Valoración dos activos cedidos pola Xunta de Galicia (instalació ns deportivas) (Ver nota 4 da
memoria). Estimación de FNC e taxa de actualización.
O 11 de marzo de 2020 a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia de saúde pública
ocasionada polo gromo do coroavirus SARS-CoV-2 a pandemia mundial. A evolución dos feitos, a escala
nacional e internacional, supuxo unha crise sanitaria sen precedentes que ten impactado no entorno
macroeconómico e na evolución das economías. Durante o exercicio 2021 téñense mantido unha serie de
medidas para facer fronte ao impacto económico e social que ten xerado esta situación, que entre outros
aspectos ten suposto restricións á mobilidade das persoas. En particular, o Goberno de España procedeu,
entre outras medidas, á declaración do estado de alarma mediante a public ación do Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, que foi levantado o 1 de xullo de 2020, e á aprobación dunha serie de medidas urxentes
extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social da COVID -19, mediante entre outros, o Real
Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo. Un segundo estado de alarma declarado polo Goberno de España
mediante o Real Decreto 926/2020, de 25 de outubro, aprobado inicialmente ata o 9 de novembro de 2020, e
que mediante o Real Decreto 956/2020, de 3 de novembro, ten sido pro rrogado ata o 9 de maio de 2021. A
evolución da pandemia está tendo consecuencias para a economía en xeral. A evolución da pandemia está
sendo positiva, debido, fundamentalmente, ao ritmo de vacinación da poboación.

A entidade ten elaborado os seus estados financeiros baixo o principio de entidade en funcionamento, tendo en
consideración a situación do exercicio 2021 e a situación actual da COVID-19, así como seus posibles efectos
na economía en xeral e na entidade en particular, non existindo risco de con tinuidade na súa actividade sen
que exista ningún tipo de risco importante que poida supor cambios significativos no valor dos activos ou
pasivos no exercicio seguinte.

O Padroado da Fundación considera que se atopa preparada para afrontar esta situación de alerta sanitaria e
puxo en marcha as medidas seguintes:
•
A implantación do teletraballo como medida inicial para protexer a saúde do persoal da Fundación
desde o inicio da crise sanitaria
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•

A instalación de mamparas e hidroxel.

Dada a complexidade da situación e a súa rápida evolución, non é practicable neste momento realizar de forma
fiable unha estimación cuantificada do seu potencial impacto na Fundación, que, no seu caso, será rexistrado
de xeito prospectivo.
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2.4.

Comparación da Información
As contas anuais presentan a efectos comparativos, con cada unha das partidas do balance e da conta de
resultados, ademais das cifras do exercicio 2021, as correspondentes ao exercicio anterior. Asemade, a
información contida nesta memoria referida ao exercicio 2021 preséntase, a efectos comparativos, coa
información do exercicio 2020.
A Fundación está obrigada legalmente a realizar auditoría das contas anuais do exercicio 2021 e estivo
obrigada legalmente a realizar auditoría das contas anuais do exercicio 2020.

2.5.

Agrupación de partidas
As contas anuais non teñen ningunha partida que fora obxecto de agrupación no balance e na conta de
resultados.

2.6.

Elementos recollidos en varias partidas
Non se presentan elementos patrimoniais rexistrados en dúas ou máis partidas do balance.

2.7.

Cambios en criterios contables
Durante o exercicio 2021 non se produciron cambios significativos de criterios contables respecto aos criterios
aplicados no exercicio anterior.

2.8.

Corrección de erros
As Contas Anuais do exercicio 2021 non inclúen axustes contra reservas realizados como consecuencia de
erros contables. Durante o exercicio realizáronse correccións contra remanentes tal e como se explica na Nota
11.3.
As Contas Anuais do exercicio 2020 inclúen axustes contra reservas realizados como con secuencia de:
· Contabilización de patrocinios deportivos do exercicio 2019 por 52.400,00 euros contabilizados como
gastos de exercicios anteriores.
· Aprobación da cofinanciamento dos gastos dentro do programa ECODESTIN financiados por fondos
europeos Interreg relativos ao exercicio 2018 por importe de 14.547,89 euros, contabilizados como
ingresos de exercicios anteriores.
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2.9.

Importancia Relativa
Ao determinar a información a pormenorizar na presente memoria sobre as diferentes partidas dos estados
financeiros ou outros asuntos, a Fundación, de acordo co Marco Conceptual do Plan Xeral de Contabilidade,
tivo en conta a importancia relativa en relación coas contas anuais do exercicio.

2.10. Clasificación de Curto e Longo Prazo
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Os diversos débitos ou créditos preséntanse clasificados como curto ou longo prazo segundo sexan os seus
vencementos inferiores ou superiores ao ano, respectivamente.
2.11. Efectos da primeira aplicación da modificación do PXC 2021
Durante o exercicio anual 2021 entraron en vigor novas normas contables que, por tanto, foron tidas en conta
na elaboración das presentes contas anuais e que no teñen suposto un cambio de políticas contables para a
entidade.

N OTA 3. E XCEDENTE DO E XERCICIO
O resultado do exercicio 2021 ascende a 173.223,70 euros, mentres que o excedente do exercicio 2020 ascendeu a
6.442,38 euros. Ao longo desta memoria infórmase sobre as partidas que os compoñen, segundo as referencias
sinaladas na conta de resultados.
O Director-Xerente proporá ao Padroado que os 173.223,70 euros que constitúen o resultado positivo do exercicio
2020, pasen a formar parte dos excedentes de exercicios anteriores.
A proposta da distribución do excedente do exercicio 2020, formulada e aprobada polo Padroado o 8 de setembro
de 2021 foi que os 6.422,38 euros que constitúen o resultado positivo do exercicio 2020, pasen a formar parte dos
excedentes de exercicios anteriores.
A Fundación é unha entidade sen fins lucrativos, polo que os excedentes positivos obtidos pola mesma, en ningún
caso poderán ser obxecto de reparto.
O Director/Xerente considera que esta distribución está de acordo cos Estatutos, coa Lei 50/2 002, de 26 de
decembro, de Fundacións, coa Lei 12/2006, de 1 de decembro, de Fundacións de Interese Galego e o Decreto
14/2009, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Fundacións de Interese Galego.

N OTA 4. N ORMAS DE V ALORACIÓN
Os criterios contables máis significativos aplicados na formulación das contas anuais son os q ue se describen a
continuación:
a)

Inmobilizado intanxible
O inmobilizado intanxible valórase inicialmente polo seu custo, xa sexa este o prezo de adquisición ou o
custo de produción.
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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, se amortizan sistematicamente en
función da súa vida útil estimada dos mesmos e do seu valor residual. Os métodos e períodos de
amortización aplicados son revisados en cada peche de exercicio e, se procede, axustados de forma

C ONTAS A NUAIS . E XERCICIO 2021

P ÁX . 12

prospectiva. Polo menos ao peche do exercicio, avalíase a existencia de indicios de deterioro. Nese caso
estímanse os importes recuperables, efectuándose as corr eccións valorativas que procedan.
No presente exercicio non se recoñeceron perdas netas por deterioración derivadas dos activos intanxibles.
Propiedade industrial:
Trátase dos custos derivados do rexistro das “marcas” e “logotipos” da Fundación. Atópanse valorados ao
seu prezo de adquisición.
No balance figuran varias marcas da Fundación Deporte Galego con diversos logotipos, valoradas ao s eu
prezo de adquisición. Considérase que pódense renovar a elección da Fundación sen ningún tipo de custe,
sempre que se cumpran as condicións da licenza.
Conforme á Lei 22/2015, de 20 de xullo, de Auditoría de Contas (BOE 21 de xullo de 2015) os
inmobilizados intanxibles son activos de vida útil definida. Cando a vida útil destes activos non poda
estimarse de maneira fiable amortizaranse nun prazo de dez anos, salvo que outra disposición legal ou
regulamentaria estableza un prazo diferente.
Ademais sométense, polo menos unha vez ao ano, ao test de deterioración.
Aplicacións informáticas:
Atópanse valorados ao seu prezo de adquisición.
Os custos de melloras ou modernización que representen un aumento da capacidade ou eficiencia, ou
alongamento da vida útil, capitalízanse como maior custo.
As reparacións que non representan unha ampliación da vida útil e os custos de mant emento son cargados
na conta de resultados do exercicio no que se producen.
Bens recibidos en cesión de uso
1. Instalacións deportivas
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No ano 2001, e posteriormente nos anos 2003 e 2004, a Xunta de Galicia cede á Fundación unhas
instalacións deportivas de titularidade autonómica, detalladas na nota 1.c da memoria. Para iso,
formalizáronse convenios de colaboración cuxo obxecto é a xestión integral, explotación e
mantemento do servizo público das instalacións. Por iso, prodúcense as respectivas actas de
posesión pola Fundación das instalación e equipamentos que posúen, que revert erán á Xunta de
Galicia á finalización do convenio. O prazo de cesión de tódalas instalacións deportivas é de 25 anos
iniciais (é dicires, ata o ano 2026), prorrogables.
No ano 2007 a Fundación procede a valorar as instalacións como concesións administrativas segundo
as normas contables vixentes naquel momento. Procedeuse a valorar as instalacións mediante a
actualización do fluxos netos de caixa (FNC) estimados no per íodo inicial da cesión (ata o 2026),
efectuándose dita valoración para o conxunto das instalacións, tomadas como unha única unidade
xeradora de efectivo xa que se ceden pola Xunta no seu conxunto e todas teñen a mesma data de
reversión. Os FNC foron descontados a unha taxa efectiva neta anual, é dicir, descontada a inflación
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prevista, do 5,8%. O importe da devandita valoración ascendeu a 4.444.043,84 euros, os cales foron
incluídos nunha conta de inmobilizado inmaterial, tendo coma contrapartida unha conta de ingresos
diferidos, a cal se imputa anualmente a resultados en proporción á súa amortización.
Posteriormente, no exercicio 2008, a Fundación procedeu a revisar a valoración das instalación s
recibidas en cesión para a súa xestión, estimando uns novos fluxos netos de cai xa esperados e outra
taxa de actualización (3,8%). Obtívose unha nova valoración a 1 de xaneiro de 2007, que ascendeu a
4.600.430,13 €, orixinando un aumento do valor en 156.386,29 € con abono na conta 130.)
Subvencións Oficiais de Capital. Como consecuencia disto, modificouse a amortización das mesmas
correspondente ao ano 2007 en 7.916,07 €, con cargo a Reservas.
Ao peche do exercicio 2013 e durante o exercicio 2014, a Fundación non actualizou a valoración das
instalacións deportivas por considerar que a posible variación da mesma carece de importancia
relativa e, ademais, o resultado do exercicio non variaría.
Ao peche do exercicio 2014 a Fundación procedeu a revisar a valoración das instalacións recibidas
en cesión para a súa xestión, dada a nova situación proposta para determinadas instalacións
deportivas. Así, diferéncianse as instalacións en dous tipos: as de xestión propia da Fundación e as
instalacións xestionadas por terceiros (mediante concesión). As instalacións de xestión directa
(propia) son deficitarias e, polo tanto, non son unidades xeradoras de efectivo, non tendo valor para a
Fundación. As instalacións de xestión indirecta (xestionadas por terceiros mediante concesión) son
unidades xeradoras de efectivo de xeito independente, polo que se procedeu á súa valoración de
xeito separado. O método de valoración foi a actualización dos fluxos netos de caixa estimados para
o período 2015 a 2026 (período final das cesións), cunha taxa de actualización do 5%. Con isto,
obtivéronse as valoracións das instalacións a 31/12/2014 e ascenderon a 2.672.482,54 €, procedendo
a dar de baixa a antiga valoración neta que figuraba no activo do balance e rexistrando as novas
valoracións dos activos na partida de "inmobilizacións intanxibles". A nova valoración orixinou unha
minoración de valor de 65.005,32 € con cargo no patrimonio neto, na partida A-3) Subvencións,
doazóns e legados recibidos.
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Ao peche dos exercicios 2020 e 2021, a Fundación non actualizou a valoración das instalacións
deportivas por considerar que a posible variación da mesma carece de importancia relativa e,
ademais, o excedente do exercicio non variaría.
O Director-Xerente da Fundación estima que as instalacións deportivas non figurarán cedidas á
Fundación na práctica totalidade da súa vida económica e que o prazo da cesión non comprende a
práctica totalidade da vida útil dos bens recibidos en cesión. Isto é, a vida útil dos bens recibidos é
superior ao período de cesión. De conformidade coa norma de valoración (ver nota 4. h da memoria)
(e ata o ano 2011 segundo a consulta 6 do Boicac nº 77/2009), e segundo as estimacións realizadas
pola Fundación, rexístrase o dereito ao uso das instalacións coma un activo intanxible.
2. Centro administrativo e de xestión da Fundación
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En 2016 a Consellería de Facenda adscribiu espazos dun edificio, na rúa de Madrid 2-4 do concello
de Santiago -Edificio EGAP- para que se trasladase alí o persoal da Secretaría Xeral para o Deporte,
Fundación Deporte Galego, Dirección Xeral de Administración Local e a Dirección Xe ral de Xustiza.
Desde esa data a Fundación emprega estas instalacións como sede administrativa. A Fundación debe
asumir os gastos derivados dos consumos de auga, electricidade e equivalente, así como os dos
mantementos das instalacións ou servizos que vaian ser compartidos, en proporción a súa porcentaxe
de ocupación.
A amortización dos elementos do inmobilizado intanxible realízase, desde o momento no que están
dispoñibles para a súa posta en funcionamento, de xeito lineal durante a súa vida útil estimada ,
estimando un valor residual nulo, en función das seguintes porcentaxes de amortización segundo os
anos de vida útil:
Descrición
Instalacións deportivas recibidas en cesión(*)
Aplicacións Informáticas
Páxina web (**)
Marcas

% Anual
8,50%
33% e 25%
20%
10% (***)

(*) Amortízanse no período de concesión inicial, ata outubro do ano 2026.
(**) No exercicio 2008 rexistrouse como inmobilizado intanxible a web de Brest, amortizándose no mesmo ano.
(***) Conforme á Lei 22/2015, de 20 de xullo, de Auditoría d e Contas (BOE 21 de xullo de 2015) os inmobilizados
intanxibles son activos de vida útil definida. Cando a vida útil destes activos non poda estimarse de maneira
fiable amortizaranse nun prazo de dez anos, salvo que outra disposición legal ou regulamentari a estableza
un prazo diferente

Deterioro do valor de inmobilizado intanxible:
Ao peche do exercicio ou sempre que existan indicios de perdas de valor, a Fundación revisa os importes
en libros dos seus activos intanxibles para determinar se existen indicios de que ditos activos sufrisen unha
perda por deterioro de valor. Se existe calquera indicio, o importe recuperable do activo calcúlase co
obxecto de determinar o alcance da perda por deterioro de valor (se a houbese). No caso de que o activo
non xere fluxos de efectivo por si mesmo que sexan independentes doutros activos, a Fundación calculará
o importe recuperable da unidade xeradora de efectivo á que pertence o activo.
O importe recuperable é o valor superior entre o valor razoable menos o custo da venda e o valor en uso.
Nos exercicios 2021 e 2020 a Fundación non rexistrou perdas por deterioro do inmobilizado intanxible.
b)

Inmobilizado material:
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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, tódolos gastos adicionais e
directamente relacionados que se produzan ata a súa posta en funcionamento, como os gastos de
explanación e derriba, transporte, seguros, instalación, montaxe e outros similares.
A Fundación inclúe no custo do inmobilizado material que precisa un período de tempo superior a un ano
para estar en condicións de uso, explotación ou venda, os gastos financeiros relacionados co finan ciamento
específico ou xenérico, directamente atribuíble á adquisición, construción ou produción.
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Forma parte, tamén, do valor inmobilizado material, a estimación inicial do valor actual das obrigas
asumidas derivadas do desmantelamento ou retiro e outras asociados ao activo, tales como custos de
rehabilitación, cando estas obrigas dan lugar ao rexistro de provisións.
Non é aplicable á activación de grandes reparacións e custos de retiro e rehabilitación.
A Fundación non ten compromisos de desmantelamento, retiro ou rehabilitación para os seus bens d e
activo. Por iso non se contabilizaron nos activos valores para a cobertura de tales obrigas de futuro.
Rexístrase a perda por deterioro do valor dun elemento do inmobilizado material cando o seu valor neto
contable supere ao seu importe recuperable, entendendo este como o maior importe entre o seu valor
razoable menos os custos da venda e o seu valor en uso.
O Director-Xerente da Fundación considera que o valor contable dos activos non supera o valor
recuperable dos mesmos.
Os gastos realizados durante o exercicio con motivo das obras e traballos que a Fundación leva a cabo por
si mesma, cargaranse nas contas de gastos que correspondan. Os custos de ampliación ou mellora que dan
lugar a un aumento da capacidade produtiva ou a un alongamento da vida útil do s bens, son incorporados
ao activo como maior valor do mesmo. As contas do inmobilizado materia l en curso, cárganse polo importe
de ditos gastos, con abono 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 recoñécense
como substitución no momento no que se incorre, e amortízanse durante o período que medie ata a
seguinte reparación, dando de baixa calquera importe asociado á reparación que puidera permanecer no
valor contable do citado inmobilizado.
Os gastos periódicos de mantemento, conservación e reparación impútanse a resultados seguindo o
principio de devindicación.
Nos acordos nos que, de conformidade coa norma relativa a arrendam entos e outras operacións de
natureza similar, deban clasificarse como arrendamentos operativos, os investimentos realizados polo
arrendatario que non sexan separables do activo arrendado ou cedido en uso, contabilízanse como
inmobilizados materiais cando cumpren a definición de activo. A amortización destes investimentos
realízase en función da súa vida útil, que será a duración do contrato de arrendamento ou cesión, incluído
o período de renovación cando existen evidencias que soporten que a mesma se vai producir, cando esta
sexa inferior á vida económica do activo.
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A amortización dos elementos do inmobilizado material realízase, dende o momento no que están
dispoñibles para a súa posta en funcionamento, de xeito lineal durante a súa vida útil estimando un valor
residual nulo, e aplicándose por grupos de elementos homoxéneos en función das seguintes porcentaxes
de amortización segundo os anos de vida útil:
Descrición
Maquinaria
Útiles
Mobiliario
Equipos Procesos de Información
Outro Inmobilizado

c)

% Anual
12%
12% e 30%
10%, 15% e 20%
25%
10% e 25%

Arrendamentos:
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Nos arrendamentos financeiros contabilízase o activo de acordo coa súa natureza, e un pasivo financeiro
polo mesmo importe, que será o valor razoable do activo arrendado calculado ao inici o do mesmo, sen
incluír os impostos que repercute o arrendador. Adicionalmente, os gastos directos iniciais inherentes á
operación nos que incorre o arrendatario considéranse como maior valor do activo. A carga financeira total
distribúese ao longo do prazo do arrendamento e impútase á conta de resultados do exercicio no que se
devindique, aplicando o método do tipo de interese efectivo. As cotas de carácter continxente, entendidas
como os pagos polo arrendamento do que o importe non é fixo, senón que depe nde da evolución futura
dunha variable, son gastos do exercicio no que se incorre nelas. A Fundación aplica aos activos que teña
que recoñecer no balance como consecuencia do arrendamento, os criterios de amortización, deterioro e
baixa que lles correspondan segundo a súa natureza, e á baixa dos pasivos financeiros, o disposto na
norma sobre pasivos financeiros.
Nos arrendamentos operativos os pagos e cobros rexístranse como gastos e ingresos na conta de
resultados cando se devindican.
Ao peche dos exercicios 2021 e 2020 a Fundación non dispuña de arrendamentos financeiros, pero si de
arrendamentos operativos (ver nota 8.2 memoria).

d)

Instrumentos financeiros:
A entidade ten rexistrados no capítulo de instrumentos financeiros, aqueles contratos que dan lu gar a un
activo financeiro nunha entidade e, simultaneamente, a un pasivo financeiro ou a un instrumento de
patrimonio noutra entidade. Por tanto, a presente norma resulta de aplicación aos seguintes instrumentos
financeiros:
a) Activos financeiros:
a) Efectivo e outros activos líquidos equivalentes.
b) Créditos por operacións comerciais: clientes e debedores varios;
c) Créditos a terceiros: tales como os préstamos e créditos financeiros concedidos, incluídos os
xurdidos da venda de activos non correntes;
d) Valores representativos de débeda doutras empresas adquiridos: tales como as obrigacións, bonos e
pagarés;
e) Instrumentos de patrimonio doutras empresas adquiridos: accións, participacións en institucións de
investimento colectivo e outros instrumentos de patrimonio;
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f) Derivados con valoración favorable para a entidade: entre eles, futuros ou operacións a prazo,
opcións, permutas financeiras e compravenda de moeda estranxeira a prazo, e
g) Outros activos financeiros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos e créditos ao
persoal, fianzas e depósitos constituídos, dividendos a cobrar e desembolsos esixidos sobre
instrumentos de patrimonio propio.
b) Pasivos financeiros:
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a) Débitos por operacións comerciais: provedores e acredores varios;
b) Débedas con entidades de crédito;
c) Obrigacións e outros valores negociables emitidos: tales como bonos e pagarés;
d) Derivados con valoración desfavorable para a entidade: entre eles, futuros ou operacións a prazo,
opcións, permutas financeiras e compravenda de moeda estranxeira a prazo;
e) Débedas con características especiais, e
f) 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.
c) Instrumentos de patrimonio propio: todos os instrumentos financeiros que se inclúen dentro dos fondos
propios, tal como as accións ordinarias emitidas ou participacións no capital social.
P

Investimentos financeiros a longo e curto prazo
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- Activos Financeiros a custo Amortizado. Un activo financeiro inclúese nesta categoría, mesmo cando
estea admitido a negociación nun mercado organizado, se a entid ade mantén o investimento co obxectivo
de percibir os fluxos de efectivo derivados da execución do contrato, e as condicións contractuais do activo
financeiro dan lugar, en datas especificadas, a fluxos de efectivo que son unicamente cobranzas de
principal e intereses sobre o importe do principal pendente. Os fluxos de efectivo contractuais que son
unicamente cobranzas de principal e interese sobre o importe do principal pendente son inherentes a un
acordo que ten a natureza de préstamo ordinario ou común, sen prexuízo de que a operación se acorde a
un tipo de interese cero ou por baixo de mercado. Con carácter xeral, inclúense nesta categoría os créditos
por operacións comerciais (aqueles activos financeiros que se orixinan na venda de bens e a prestación d e
servizos por operacións de tráfico da entidade con cobranza aprazada), e os créditos por operacións non
comerciais aqueles activos financeiros que, non sendo instrumentos de patrimonio nin derivados, non teñen
orixe comercial e cuxos cobranzas son de contía determinada ou determinable, que proceden de
operacións de préstamo ou crédito concedidos pola entidade). É dicir, dentro desta categoría estarían os
préstamos e contas a cobrar, así como aqueles valores representativos de débeda, cunha data de
vencemento fixada, cobranzas de contía determinada ou determinable, que se negocien nun mercado
activo e que a entidade ten intención e capacidade de conservar ata o seu vencemento.
• Valoración inicial: Inicialmente valóranse polo seu valor razoable, máis os custos de transacción que
lles sexan directamente atribuíbles. Con todo, os créditos por operacións comerciais con vencemento
non superior a un ano e que non teñen un tipo de interese contractual explícito, así como os créditos
ao persoal, os dividendos para cobrar e os desembolsos esixidos sobre instrumentos de patrimonio,
cuxo importe espérase recibir no curto prazo, poderanse valorar polo seu valor nominal cando o efecto
de non actualizar os fluxos de efectivo non sexa significativo.
• Valoración posterior: faise a custo amortizado e os intereses devindicados contabilízanse na conta de
perdas e ganancias, aplicando o método do tipo de interese efectivo.
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Con todo, os créditos con vencemento non superior a un ano que, de acordo co disposto no apartado
anterior, valórense inicialmente polo seu valor nominal, continuarán valorándose polo devandito
importe, salvo que se deterioraron.
Cando os fluxos de efectivo contractuais dun activo financeiro modifícanse debido ás dificultades
financeiras do emisor, a entidade analizará se procede contabilizar unha perda por deterioración de
valor.
• Deterioración: A entidade rexistra as correspondentes deterioracións pola diferenza existente entre o
importe para recuperar das contas por cobrar e o valor en libros polo q ue se atopan rexistradas.
Polo menos ao peche do exercicio, efectúanse as correccións valorativas necesarias sempre que
existe evidencia obxectiva de que o valor dun activo financeiro incluído nesta categoría, ou dun grupo
de activos financeiros con similares características de risco valorados colectivamente, deteriorouse
como resultado dun ou máis eventos que ocorresen despois do seu recoñecemento inicial e que
ocasionen unha redución ou atraso nos fluxos de efectivo estimados futuros, que poden vir mot ivados
pola insolvencia do debedor.
A perda por deterioración do valor destes activos financeiros é a diferenza entre o seu valor en libros e
o valor actual dos fluxos de efectivo futuros, incluídos, no seu caso, os procedentes da execución das
garantías reais e persoais, que se estima van xerar, descontados ao tipo de interese efectivo calculado
no momento do seu recoñecemento inicial.
As correccións de valor por deterioración, así como a súa reversión cando o importe da devandita
perda diminuíse por causas relacionadas cun evento posterior, recoñécense como un gasto ou un
ingreso, respectivamente, na conta de perdas e ganancias. A reversión da deterioración ten como
límite o valor en libros do activo que estaría recoñecido na data de reversión se non se rexistrou a
deterioración do valor.
- Activos financeiros a valor razoable con cambios na conta de perdas e ganancias. Inclúense nesta
categoría todos os activos financeiros, salvo que proceda a súa clasificación nalgunha das restantes
categorías. Inclúense obrigatoriamente nesta categoría os activos financeiros mantidos para negociar.
Os instrumentos de patrimonio que non se manteñen para negociar, nin se valoran ao custo, a entidade
pode realizar a elección irrevogable no momento do seu recoñecemento in icial de presentar os cambios
posteriores no valor razoable directamente no patrimonio neto.
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En todo caso, a entidade pode, no momento do recoñecemento inicial, designar un activo financeiro de
forma irrevogable como medido ao valor razoable con cambios n a conta de perdas e ganancias se facéndoo
elimina ou reduce significativamente unha incoherencia de valoración ou asimetría .
• Valoración inicial: Valóranse polo seu valor razoable. Os custos de transacción que lles sexan
directamente atribuíbles recoñécense na conta de perdas e ganancias do exercicio.
• Valoración posterior: Valor razoable con cambios na conta de perdas e ganancias.
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• Deterioración: Non se deterioran debido a que están en todo momento valorados polo seu valor
razoable, imputándose as variacións de valor ao resultado do exercicio.
- Activos financeiros a custo. Dentro desta categoría inclúense, entre outras, os investimentos no
patrimonio de empresas do grupo, multigrupo e asociadas, así como os restantes investimentos en
instrumentos de patrimonio cuxo valor razoable non pode determinarse por referencia a un prezo cotizado
nun mercado activo para un instrumento idéntico, ou non pode obterse unha estimación fiable do mesmo.
Incluiranse tamén nesta categoría os préstamos participativos cuxos intereses teñan carácter continxente e
calquera outro activo financeiro que inicialmente procedese clasificar na carteira de valor razoable con
cambios na conta de perdas e ganancias cando non sexa posible obter unha estimación fiable do seu valor
razoable.
• Valoración inicial: Valóranse ao custo, que equivale ao valor razoable da contraprestación entregada
máis os custos de transacción que lles sexan directamente atribuíbles.
• Valoración posterior: Os instrumentos de patrimonio incluídos nesta categoría valóranse polo seu
custo, menos, no seu caso, o importe acumulado das correccións valorativas por deterioración.
• Deterioración: Polo menos ao peche do exercicio, efectúanse as correccións valorativas necesarias
sempre que existe evidencia obxectiva de que o valor en libros dun investimento non é recuperable. A
entidade rexistra as correspondentes deterioracións pola diferenza existente entre o valor en libros e o
importe recuperable, entendido este como o maior importe entre o seu valor razoable menos os custos
de venda e o valor actual dos fluxos de efectivo futuros derivados do investimento, que para o caso de
instrumentos de patrimonio calcúlanse, ben mediante a estimación dos que se espera recibir como
consecuencia da repartición de dividendos realizado pola entidade participada e do alleamento ou
baixa en contas do investimento na mesma, ben mediante a estimación da súa participación nos fluxos
de efectivo que se espera sexan xerados pola entidade participada, procedentes tanto das súas
actividades ordinarias como do seu alleamento ou baixa en contas.
Salvo mellor evidencia do importe recuperable dos investimentos en instrumentos de patrimonio, a
estimación da perda por deterioración desta clase de activos calcúlase en función do patrimonio neto
da entidade participada e das plusvalías tácitas existentes na data da valoración, netas do efecto
impositivo. Na determinación dese valor, e sempre que a entidade participada haxa investido á súa vez
noutra, tense en conta o patrimonio neto incluído nas contas anuais consolidadas elaboradas aplicando
os criterios do Código de Comercio e as súas normas de desenvolvemento.
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O recoñecemento das correccións valorativas por deterioración de valor e, no seu caso, a súa
reversión, rexístranse como un gasto ou un ingreso, respectivamente, na conta de perdas e ganancias.
A reversión da deterioración terá como límite o valor en libros do investimento que estaría recoñecida
na data de reversión se non se rexistrou a deterioración do valor.
- Activos financeiros a valor razoable con cambios no patrimonio neto. Un activo financeiro inclúese nesta
categoría cando as condicións contractuais do activo financeiro dan lugar, en datas especificadas, a fluxos
de efectivo que son unicamente cobranzas de principal e intere ses sobre o importe do principal pendente, e
non se mantén para negociar nin proceda clasificalo na categoría de activos financeiros a custo amortizado.
Tamén se inclúen nesta categoría os investimentos en instrumentos de patrimonio para as que, debéndose
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incluírse na categoría de activos financeiros a valor razoable con cambios en perdas e ganancias,
exercitouse a opción irrevogable de clasificalas nesta categoría.
• Valoración inicial: Valor razoable, que, salvo evidencia en contrario, é o prezo da trans acción, que
equivale ao valor razoable da contraprestación entregada, máis os custos de transacción que lles son
directamente atribuíbles
• Valoración posterior: Valor razoable, sen deducir os custos de transacción en que se poida incorrer
no seu alleamento. Os cambios que se producen no valor razoable rexístranse directamente no
patrimonio neto, ata que o activo financeiro causa baixa do balance ou se deteriora, momento en que o
importe así recoñecido, impútase á conta de perdas e ganancias
• Deterioro: Polo menos ao peche do exercicio, efectúanse as correccións valorativas necesarias
sempre que existe evidencia obxectiva de que o valor dun activo financeiro deteriorouse como
resultado dun ou máis eventos que ocorresen despois do seu recoñecemento inicial , e que ocasionen: atraso nos fluxos de efectivo estimados futuros; ou - a falta de recuperabilidade do valor en libros do
activo, evidenciada, por exemplo, por un descenso prolongado ou significativo no seu valor razoable.
A corrección valorativa por deterioración do valor destes activos financeiros é a diferenza entre o seu
custo ou custo amortizado menos, no seu caso, calquera corrección valorativa por deterioración
previamente recoñecida na conta de perdas e ganancias e o valor razoable no momento en que se
efectúe a valoración. As perdas acumuladas recoñecidas no patrimonio neto por diminución do valor
razoable, sempre que exista unha evidencia obxectiva de deterioración no valor do activo, recoñécense
na conta de perdas e ganancias.
Se en exercicios posteriores se incrementase o valor razoable, a corrección valorativa recoñecida en
exercicios anteriores reverte con abono á conta de perdas e ganancias do exercicio. Con todo, no caso
de que se incrementase o valor razoable correspondente a un instr umento de patrimonio, a corrección
valorativa recoñecida en exercicios anteriores non reverterá con abono á conta de perdas e ganancias
e rexístrase o incremento de valor razoable directamente contra o patrimonio neto.
P

Reclasificación de activos financeiros
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Cando a entidade cambie a forma en que xestiona os seus activos financeiros para xerar fluxos de efectivo,
reclasificará todos os activos afectados de acordo cos criterios establecidos nos apartados anteriores desta
norma. A reclasificación de categoría non é un suposto de baixa de balance senón un cambio no criterio de
valoración.
Pódense dar as seguintes reclasificacións:
P Reclasificación dos activos financeiros a custo amortizado á categoría de activos financeiros a valor
razoable con cambios na conta de perdas e ganancias e ao contrario.
P Reclasificación dos activos financeiros a custo amortizado á categoría de activos financeiros a valor
razoable con cambios no patrimonio neto e, ao contrario.
P Reclasificación dos activos financeiros a valor razoable con cambios na conta de perdas e ganancias á
categoría de activos financeiros a valor razoable con cambios no patrimonio neto e, ao contrario.
P Reclasificación dos investimentos en instrumentos de patrimonio valoradas a custo á categoría de
activos financeiros a valor razoable con cambios en perdas e ganancias e ao contrario.
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P

Intereses e dividendos recibidos de activos financeiros
Os intereses e dividendos de activos financeiros devindicados con posterioridade ao momento da
adquisición recoñécense como ingresos na conta de perdas e ganancias. Os intereses dos activos
financeiros valorados a custo amortizado recoñécense polo método do tipo de interese efectivo e os
ingresos por dividendos procedentes de investimentos en instrumentos de patrimonio recoñéc ense cando
xurdiron os dereitos para a entidade á súa percepción.
Na valoración inicial dos activos financeiros rexístranse de forma independente, atendendo ao seu
vencemento, o importe dos intereses explícitos devindicados e non vencidos no devandito mo mento, así
como o importe dos dividendos acordados polo órgano competente no momento da adquisición.
Así mesmo, se os dividendos distribuídos proceden inequivocamente de resultados xerados con
anterioridade á data de adquisición porque se distribuíron imp ortes superiores aos beneficios xerados pola
participada desde a adquisición, non se recoñecen como ingresos, e minoran o valor contable do
investimento.
O xuízo sobre se se xeraron beneficios pola participada realízase atendendo exclusivamente aos ben eficios
contabilizados na conta de perdas e ganancias individual desde a data de adquisición, salvo que de forma
indubitada a repartición con cargo aos devanditos beneficios deba cualificarse como unha recuperación do
investimento desde a perspectiva da entidade que recibe o dividendo.

P

Baixa de activos financeiros
A entidade dá de baixa os activos financeiros cando expiran ou se cederon os dereitos sobre os fluxos de
efectivo do correspondente activo financeiro e transferíronse substancialmente os riscos e beneficios
inherentes á súa propiedade. No caso concreto de contas a cobrar enténdese que este feito prodúcese en
xeral se se transmitiron os riscos de insolvencia e amora.
Cando o activo financeiro dáse de baixa a diferenza entre a contraprestación re cibida neta dos custos de
transacción atribuíbles e o valor en libros do activo, máis calquera importe acumulado que se recoñeceu
directamente no patrimonio neto, determina a ganancia ou perda xurdida ao dar de baixa devandito activo,
que forma parte do resultado do exercicio en que esta se produce.
Pola contra, a entidade non dá de baixa os activos financeiros, e recoñece un pasivo financeiro por un
importe igual á contraprestación recibida, nas cesións de activos financeiros nas que se reteña
substancialmente os riscos e beneficios inherentes á súa propiedade.
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P

Efectivo e outros medios líquidos equivalentes
Baixo este epígrafe do balance de situación adxunto rexístrase o efectivo en caixa e bancos, depósitos á
vista e outros investimentos a curto prazo con vencemento inferior a tres meses de alta liquidez que son
rapidamente realizables en caixa e que non teñen risco de cambios no seu valor.

P

Pasivos financeiros
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Os pasivos financeiros, a efectos da súa valoración, inclúense nalgunha das seguintes categorí as:
- Pasivos Financeiros a custo Amortizado. Dentro desta categoría clasifícanse todos os pasivos financeiros
excepto cando deben valorarse a valor razoable con cambios na conta de perdas e ganancias. Con carácter
xeral, inclúense nesta categoría os débitos por operacións comerciais e os débitos por operacións non
comerciais.
Os préstamos participativos que teñan as características dun préstamo ordinario ou común tamén se
incluirán nesta categoría sen prexuízo de que a operación se acorde a un tipo de interese cero ou por baixo
de mercado.
• Valoración inicial: Inicialmente valóranse polo seu valor razoable, que, salvo evidencia en contrario, é
o prezo da transacción, que equivale ao valor razoable da contraprestación recibida axustado polos
custos de transacción que lle sexan directamente atribuíbles. Con todo, os débitos por operacións
comerciais con vencemento non superior a un ano e que non teñan un tipo de interese contractual, así
como os desembolsos esixidos por terceiros sobre participacións, cux o importe espérase pagar no
curto prazo, pódense valorar polo seu valor nominal, cando o efecto de non actualizar os fluxos de
efectivo non sexa significativo.
• Valoración posterior: faise a custo amortizado. Os intereses devindicados contabilízanse na co nta de
perdas e ganancias, aplicando o método do tipo de interese efectivo. Con todo, os débitos con
vencemento non superior a un ano que, de acordo co disposto no apartado anterior, valórense
inicialmente polo seu valor nominal, continuarán valorándose po lo devandito importe.
- Pasivos Financeiros a valor razoable con cambios na conta de perdas e ganancias. Dentro desta
categoría clasifícanse os pasivos financeiros que cumpran algunhas das seguintes condicións:
ü Son pasivos que se manteñen para negociar;
ü Son pasivos, que, desde o momento do recoñecemento inicial, e de forma irrevogable,
foron designados pola entidade para contabilizalo ao valor razoable con cambios na
conta de perdas e ganancias, sempre que dita designación cumpra con nel obxectivo
fixado na normativa contable.
ü Opcionalmente e de forma irrevogable, pódense incluír na súa integridade nesta
categoría os pasivos financeiros híbridos suxeito aos requisitos establecidos no PGC.
• Valoración inicial: Valor razoable, que, salvo evidencia en contrario, é o prezo da transacción, que
equivalerá ao valor razoable da contraprestación recibida. Os custos de transacción que lles sexan
directamente atribuíbles recoñécense na conta de perdas e ganancias do exercicio.
• Valoración posterior: Valor razoable con cambios na conta de perdas e ganancias.
P

Baixa de pasivos financeiros
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A entidade dará de baixa un pasivo financeiro, ou parte do mesmo, cando a obrigación extinguiuse; é dicir,
cando fose satisfeita, cancelada ou expirase.
P

Fianzas entregadas e recibidas
Os depósitos ou fianzas constituídas en garantía de determinadas obrigacións valóranse polo importe
efectivamente satisfeito, que non difire significativamente do seu valor razoable.
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Nas fianzas entregadas ou recibidas por arrendamentos operat ivos ou por prestación de servizos, a
diferenza entre o seu valor razoable e o importe desembolsado considérase como un pago ou cobranza
anticipado polo arrendamento ou prestación do servizo, que se imputa á conta de perdas e ganancias
durante o período do arrendamento ou durante o período no que se presta o servizo, de acordo coa norma
sobre ingresos por vendas e prestación de servizos.
Ao estimar o valor razoable das fianzas, tómase como período remanente o prazo contractual mínimo
comprometido durante o cal non se poida devolver o seu importe, sen tomar en consideración o
comportamento estatístico de devolución.
Cando a fianza sexa a curto prazo, non é necesario realizar o desconto de fluxos de efectivo se o seu
efecto non é significativo.
P

Valor razoable
O valor razoable é o prezo que se recibe pola venda dun activo ou se paga para transferir ou cancelar un
pasivo mediante unha transacción ordenada entre participantes no mercado na data de valoración. O valor
razoable determínase sen practicar ningunha dedución polos custos de transacción en que puidese
incorrerse por causa de alleamento ou disposición doutros medios. Non terá en ningún caso o carácter de
valor razoable o que sexa resultado dunha transacción forzada, urxente ou como consecuencia dunha
situación de liquidación involuntaria.
Con carácter xeral, na valoración de instrumentos financeiros valorados a valor razoable, a entidade
calcula este por referencia a un valor fiable de mercado, constituíndo o prezo cotizado nun mercado activo
a mellor referencia do devandito valor razoable. Para aqueles instrumentos respecto dos cales non exista
un mercado activo, o valor razoable obtense, no seu caso, mediante a aplicación de modelos e técnicas de
valoración.
Asúmese que o valor en libros dos créditos e débitos por operacións comerciais aproxímase ao seu valor
razoable.

P

Instrumentos financeiros derivados e contabilización de coberturas
A entidade clasifica nas seguintes categorías as operacións de cobertura:
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a) Cobertura de valor razoable: cobre a exposición aos cambios no valor razoable de activos ou pasivos
recoñecidos ou de compromisos en firme aínda non recoñecidos, ou dunha parte concreta dos mesmos,
atribuíble a un risco concreto que poida afectar á conta de perdas e ganancias (por exemplo, a contratación
dunha permuta financeira para cubrir o risco dun financiamento a tipo de interese fixo).
Os cambios de valor do instrumento de cobertura e da partida cuberta atribuíbles ao risco cuberto
recoñeceranse na conta de perdas e ganancias.
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Cando a partida cuberta sexa un compromiso en firme non recoñecido ou un compoñente de leste, o
cambio acumulado no valor razoable da partida cuberta con posterioridade á súa designación recoñecerase
como un activo ou un pasivo, e a ganancia ou perda correspondent e reflectirase na conta de perdas e
ganancias.
As modificacións no importe en libros das partidas cubertas que se valoren a custo amortizado implicarán a
corrección, ben desde o momento da modificación, ben (como tarde) desde que cese a contabilidade de
coberturas, do tipo de interese efectivo do instrumento
b) Cobertura de fluxos de efectivo: cobre a exposición á variación dos fluxos de efectivo que se atribúa a un
risco concreto asociado á totalidade ou a un compoñente dun activo ou pasivo recoñecido (t al como a
contratación dunha permuta financeira para cubrir o risco dun financiamento a tipo de interese variable), ou
a unha transacción prevista altamente probable (por exemplo, a cobertura do risco de tipo de cambio
relacionado con compras e vendas previstas de inmobilizados materiais, bens e servizos en moeda
estranxeira), e que poida afectar á conta de perdas e ganancias. A cobertura do risco de tipo de cambio
dun compromiso en firme pode ser contabilizada como unha cobertura de fluxos de efectivo ou c omo unha
cobertura de valor razoable.
A entidade está exposta ás flutuacións que se produzan nos tipos de cambio dos diferentes países onde
opera. Con obxecto de mitigar este risco, séguese a práctica de formalizar, sobre a base das súas
previsións e orzamentos, contratos de cobertura de risco na variación do tipo de cambio cando as
perspectivas de evolución do mercado así o aconsellan.
Do mesmo xeito, mantén unha exposición ao tipo de cambio polas variacións potenciais que se poidan
producir nas diferentes divisas en que mantén a débeda con entidades financeiras, polo que realiza
coberturas deste tipo de operacións cando as perspectivas de evolución do mercado así o aconsellan.
Doutra banda, atópase exposta ás variacións nas curvas de tipo de interese a o manter toda a súa débeda
con entidades financeiras a interese variable. Neste sentido a entidade formaliza contratos de cobertura de
risco de tipos de interese, basicamente a través de contratos con estruturas que aseguran tipos de interese
máximos.
Ao peche do exercicio valoráronse os contratos en vigor comparando, para cada contrato individualmente
considerado, o prezo pactado coa cotización de cada divisa e, no seu caso, co tipo de interese de
referencia á data de peche, recoñecéndose os cambios de va lor dos mesmos na conta de resultados.
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P

Instrumentos financeiros compostos
A emisión de bonos trocables realizada pola entidade cumpre cos requisitos necesarios establecidos polo
Plan Xeral de Contabilidade para ser considerados como pasivos financeiros. Por este motivo, do importe
neto recibido desde a emisión dos bonos diferenciouse o importe correspondente ao elemento de pasivo do
compoñente de patrimonio neto, que representa o valor razoable da opción incorporada deste instrumento.

P

Investimentos en empresas do grupo, multigrupo e asociadas
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Os investimentos en empresas do grupo, multigrupo e asociadas, valóranse inicialmente polo seu custo,
que equivale ao valor razoable da contraprestación entregada máis os custos de transacción.
Polo menos ao peche do exercicio, a entidade procede a avaliar se existiu deterioración de valor dos
investimentos. As correccións valorativas por deterioración e no seu caso a reversión, levan como gasto ou
ingreso, respectivamente, na conta de perdas e ganancias.
A corrección por deterioración aplicarase sempre que exista evidencia obxectiva de que o valor en libros
dun investimento non será recuperable. Enténdese por valor recuperable, o maior importe entre o seu valor
razoable menos os custos de venda e o valor actual dos fluxos de efectivo futuros derivados do
investimento, calculados ben mediante a estimación dos que se espera recibir como consecuencia da
repartición de dividendos realizados pola entidade participada e do alleamento ou baixa en contas do
investimento mesma, ben mediante a estimación da súa participación nos fluxos de efectivo que se espera
que sexan xerados pola entidade participada. Salvo mellor evidencia do importe recuperable, tomarase en
consideración o patrimonio neto da Entidade participada corrix ido polas plusvalías tácitas existentes na
data da valoración.
Os pasivos financeiros e os instrumentos de patrimonio clasifícanse conforme ao contido dos acordos
contractuais pactados e tendo en conta o fondo económico. Un instrumento de patrimonio é un contrato que
representa unha participación residual no patrimonio do grupo unha vez deducidos todos os seus pasivos.

e)

Créditos e débitos pola actividade propia
A presente norma aplicarase aos seguintes activos e pasivos:
a) Créditos pola actividade propia: son os dereitos de cobro que se orixinan no desenvolvemento da
actividade propia fronte aos beneficiarios, usuarios, patrocinadores e afiliados.
b) Débitos pola actividade propia: son as obrigas que se orixinan pola concesión de axudas e outras
asignacións aos beneficiarios da entidade en cumprimento dos fins propios.
Valoración inicial e posterior dos créditos.
As cotas, donativos e outras axudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados ou outros
debedores, con vencemento a curto prazo, orixinarán un dereito de cobro que se contabilizará polo seu
valor nominal. Se o vencemento supera o citado prazo, recoñecerase polo seu valor actual. A diferenza
entre o valor actual e o nominal do crédito rexistrarase coma un ingreso financeiro na conta de resultados
de acordo co criterio do custe amortizado.
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Ao menos ao peche do exercicio, deberán efectuarse as correccións valorativas necesarias sempre que
exista evidencia obxectiva de que se produciu un deterioro de valor nestes activos. A tal efecto serán de
aplicación os criterios recollidos no Plan Xeral de Contabilidade para recoñecer o deterioro dos activos
financeiros que se contabilizan aplicando o criterio do custe amortizado.

Valoración inicial e posterior dos débitos.
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As axudas e outras asignacións concedidas pola entidade aos seus beneficiarios, con vencemento a curto
prazo, orixinarán o recoñecemento dun pasivo polo seu valor nominal. Se o vencemento supera o citado
prazo, se recoñecerán polo seu valor actual. A diferenza entre o valor actual e o nominal do débito
contabilizarse coma un gasto financeiro na conta de resultados de acordo co criterio do custe amortizado.
Se a concesión da axuda é plurianual, o pasivo rexistrarase polo valor actual do importe comprometido en
firme de xeito irrevogable e incondicional. Aplicarase este mesmo criterio naqueles casos nos que a
prolongación da axuda non estea sometida a avaliacións periódicas, senón ao mero cumprimento de
trámites formais ou administrativos.
f)

Subvencións, doazóns e legados recibidos
1. Recoñecemento.
As subvencións, doazóns e legados non reintegrables contabilizaranse, con carácter xeral,
directamente no patrimonio neto da entidade para a súa posterior reclasificación ao excedente do
exercicio como ingresos, sobre unha base sistemática e r acional con correlación cos gastos derivados
da subvención, doazón ou legado, de acordo cos criterios que se detallan no apartado 3 desta norma.
As subvencións, doazóns e legados non reintegrables que se obteñan sen asignación a unha finalidade
específica contabilizaranse directamente no excedente do exercicio en que se recoñezan.
Se as subvencións, doazóns ou legados fosen concedidos polos asociados, fundadores ou patróns
seguirase este mesmo criterio, salvo que se outorgasen a título de dotación fundacio nal ou fondo
social, en cuxo caso se recoñecerán directamente nos fondos propios da entidade. Tamén se
recoñecerán directamente nos fondos propios as achegas efectuadas por un terceiro á dotación
fundacional ou ao fondo social.
As subvencións, doazóns e legados que teñan carácter de reintegrables rexistraranse como pasivos ata
que adquiran a condición de non reintegrables. Para estes efectos, consideraranse non reintegrables
cando exista un acordo individualizado de concesión da subvención, doazón ou legad o a favor da
entidade, se cumprisen as condicións establecidas para a súa concesión e non existan dúbidas
razoables sobre a súa recepción.
En particular, para entender cumpridas as citadas condicións aplicaranse os seguintes criterios:
a) As obtidas para adquirir un activo só cualificaranse de non reintegrables cando se adquira o
correspondente activo.
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Se as condicións do outorgamento esixen manter o investimento durante un determinado número de
anos, consideraranse non reintegrables cando ao peche do ex ercicio se realice o investimento e non
existan dúbidas razoables de que se manterá no período fixado nos termos da concesión .
En particular, aplicarase este criterio cando as condicións do outorgamento obriguen a investir
permanentemente o importe recibido nun activo financeiro, e a destinar o rendemento dese
investimento exclusivamente ao cumprimento dos fins ou actividade propia. O rendemento que orixine o
investimento contabilizarase seguindo os criterios xerais de rexistro e valoración estableci dos para os
activos financeiros.
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b) As obtidas para a construción, mellora, renovación ou ampliación dun activo, se as condicións do
outorgamento esixen a finalización da obra e a súa posta en condicións de funcionamento,
consideraranse non reintegrables cando ao peche do exercicio se execute a actuación, total ou
parcialmente.
No suposto de execución parcial, a subvención cualificarase como non reintegrable en proporción á
obra executada, sempre que non existan dúbidas razoables de que concluirá a construción do activo ou
a execución das actuacións de mellora, renovación ou ampliación segundo as condicións esta blecidas
no acordo de concesión.
c) As obtidas para financiar gastos específicos de execución plurianual, se as condicións do
outorgamento esixen a finalización do plan de actuación e a xustificación de que se realizaron as
correspondentes actividades, por exemplo, a realización de cursos de formación, consideraranse non
reintegrables cando ao peche do exercicio se execute a actuación, total ou parcialme nte.
No suposto de execución parcial, o importe recibido cualificarase como non reintegrable en proporción
ao gasto executado, sempre que non existan dúbidas razoables de que se concluirá nos termos fixados
nas condicións do outorgamento.
Se a entidade inverte os fondos recibidos nun activo financeiro de forma transitoria á espera de
aplicalos á súa finalidade, o rendemento que orixine o investimento contabilizarase seguindo os
criterios xerais de rexistro e valoración establecidos para o citado element o patrimonial, sen prexuízo
do cal o rendemento do investimento tamén deba aplicarse á finalidade para a que foi outorgada a
axuda.
Non obstante o anterior, naqueles casos en que a entidade receptora da axuda non sexa a beneficiaria
dos fondos recibidos, senón que actúe como un mero intermediario entre o concedente e os seus
destinatarios finais, o importe obtido non terá influencia na súa conta de resultados, debendo
rexistrarse unicamente os movementos de tesouraría que se produzan, sen prexuízo de que se
puidesen derivarse responsabilidades á entidade polo bo fin da axuda recibida, esta debería
contabilizar a correspondente provisión.
2. Valoración.
As subvencións, doazóns e legados de carácter monetario valoraranse polo valor razoable do importe
concedido.
As de carácter non monetario ou en especie valoraranse polo valor razoable do ben ou servizo recibido,
sempre que o valor razoable do citado ben ou servizo poida determinarse de xeito fiable .
3. Criterios de imputación ao excedente do exercicio.
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A imputación ao excedente do exercicio das subvencións, doazóns e legados que teñan o carácter de
non reintegrables efectuarase atendendo á súa finalidade.
Neste sentido, o criterio de imputación dunha subvención, doazón ou legado de carácter monetario
deberá ser o mesmo que o aplicado a outra subvención, doazón ou legado recibido en especie, cando
se refiran á adquisición do mesmo tipo de activo ou á cancelación do mesmo tipo de pasivo .
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Para os efectos da súa imputación ao excedente do exercicio, habe rá que distinguir entre os seguintes
tipos de subvencións, doazóns e legados:
a) Cando se obteñan para financiar gastos específicos: imputaranse como ingresos no mesmo exercicio
no que se devindiquen os gastos que estean a financiar.
b) Cando se obteñan para adquirir activos ou cancelar pasivos, pódense distinguir os seguintes casos :
b.1) Activos do inmobilizado intanxible, material e investimentos inmobiliarios: imputaranse como
ingresos do exercicio en proporción á dotación á amortización efectuada nes e período para os
citados elementos ou, se é o caso, cando se produza o seu alleamento, corrección valorativa por
deterioración ou baixa en balance. Aplicarase este mesmo criterio se a axuda ten como finalidade
compensar os gastos por grandes reparacións a efectuar nos bens do Patrimonio Histórico.
b.2) Bens do Patrimonio Histórico: imputaranse coma ingresos do exercicio no que se produza o
seu alleamento, corrección valorativa por deterioro ou baixa no balance.
b.3) Existencias que non se obteñan coma consecuencia dun rappel comercial: imputaranse coma
ingresos do exercicio no que se produza o seu alleamento, corrección valorativa por deterioro ou
baixa no balance.
b.4) Activos financeiros: imputaranse coma ingresos do exercicio no que se produza o seu
alleamento, corrección valorativa por deterioro ou baixa no balance.
b.5) Cancelación de débedas: imputaranse coma ingresos do exercicio no que se produza dita
cancelación, salvo cando se outorguen en relación cun financiamento específico, en cuxo caso a
imputación realizarase en función do elemento financiado.
Sen prexuízo do anterior, en caso de alleamento do activo recibido, se a entidade estivese obrigada a
destinar a contraprestación obtida de xeito simultáneo á adquisición dun activo da mesma nature za, a
subvención, doazón ou legado imputarase como ingreso do exercicio no que cese a citada restrición.
Consideraranse en todo caso de natureza irreversible as correccións valorativas por deterioración dos
elementos na parte en que estes fosen financiados gratuitamente.
Dependendo da súa finalidade imputaranse: a resultados, como ingresos propios da entidade se están
afectos á actividade propia da Fundación e como ingresos de actividade mercantil, se están afectos á
actividade mercantil.
4. Cesións recibidas de activos non monetarios e de servizos sen contraprestación .
Sen prexuízo do disposto no apartado 2 desta norma, nas cesións de bens e servizos a título gratuíto
que a continuación se detallan aplicaranse os seguintes criterios:
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4.1 Cesión de uso dun terreo de forma gratuíta e tempo determinado.
A entidade recoñecerá un inmobilizado intanxible polo importe do valor razoable atribuíble ao
dereito de uso cedido. Así mesmo, rexistrará un ingreso directamente no patrimonio neto, que se
reclasificará ao excedente do exercicio como ingreso sobre unha base sistemática e racional, de
acordo cos criterios incluídos no apartado 3 desta norma.
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O citado dereito amortizarase de forma sistemática no prazo da cesión. Adicionalmente, os
investimentos realizados pola entidade que non sexan separables do terreo cedido en uso
contabilizaranse como inmobilizados materiais cando cumpran a definición de activo.
Estes investimentos amortizaranse en función da súa vida útil, que será o prazo da cesión -incluído
o período de renovación cando existan evidencias que soporten que esta se vai producir -, cando
esta sexa inferior á súa vida económica. En particular, resultará aplicable este tratamento contable
ás construcións que a entidade edifique sobre o terreo, independenteme nte de que a propiedade
recaia no cedente ou na entidade.
4.2 Cesión de uso dun terreo e unha construción de forma gratuíta e tempo determinado.
Se xunto ao terreo se cede unha construción o tratamento contable será o descrito no apartado 4.1
da presente norma. Non obstante, se o prazo de cesión é superior á vida útil da construción,
considerando o fondo económico da operación, o dereito de uso atribuíble a esta contabilizarase
como un inmobilizado material, amortizándose conforme aos criterios xerais ap licables a estes
elementos patrimoniais. Este mesmo tratamento resultará aplicable ao terreo se se cede por tempo
indefinido.
Ao peche do exercicio a Fundación dispón de activos recibidos en cesión (instalacións deportivas),
rexistrados como inmobilizado intanxible ao ser o período de cesión inferior á vida útil da
construción. Ver nota 4.a) e 5 da memoria.
4.3 Cesión do inmoble de forma gratuíta por un período dun ano prorrogable por períodos iguais, ou por
tempo indefinido.
Se a cesión se pacta por un período dun ano, renovable por períodos iguais, ou por un período
indefinido reservándose o cedente a facultade de revogala ao peche de cada exercicio, a entidade
non contabilizará activo ningún, limitándose a recoñecer todos os anos un gasto de acordo coa súa
natureza e un ingreso por subvención/doazón na conta de resultados pola mellor estimación do
dereito cedido.
Non obstante, cando existan indicios que puidesen poñer de manifesto que as devanditas prórrogas
se acordarán de forma permanente sen impoñer condicións á entidade distintas da simple
continuidade nas súas actividades, o tratamento contable da operación deberá asimilarse ao
suposto descrito no apartado 4.2. no suposto de cesións por un período indefinido aplicarase un
tratamento similar.
4.4 Servizos recibidos sen contraprestación.
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A entidade recoñecerá na conta de resultados un gasto de acordo coa súa natureza e un ingreso en
concepto de subvención/doazón pola mellor estimación do valor razoable do servizo recibido.
g)

Imposto sobre Beneficios
Con data 24 de decembro de 2002, publicouse no BOE nº307, a Lei 49/2002, de 23 de decembro, de réxime
fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, na que se regula no seu
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Título II o réxime fiscal especial aplicable ás entidades sen fins lucrativos, sempre que estas cumpran os
requisitos establecidos no Capítulo I de dito título, onde se definen as características de ditas entidades.
Coa entrada en vigor de dita lei compútanse unicamente como base impoñible do Imposto s obre
Sociedades os ingresos e gastos correspondentes ás explotacións económicas non exentas, sendo gravada
a un tipo único do 10%. Declárase a exención das seguintes rendas: as derivadas dos ingresos obtidos sen
contraprestación; as procedentes do patrimonio mobiliario e inmobiliario da entidade, como os dividendos,
intereses, canons e alugueres; as derivadas de adquisicións ou de transmisións, por calquera título, de
bens ou dereitos, as obtidas no exercicio das explotacións económicas exentas, e, finalmen te, as que de
acordo á normativa tributaria deban ser atribuídas ou imputadas ás entidades sen fins lucrativos.
Para a valoración do imposto sobre sociedades, consideráronse as diferenzas que existen entre o resultado
contable e o resultado fiscal, entendendo este como a base impoñible do imposto.
A totalidade das actividades realizadas pola Fundación no exercicio 2021 e 2020 son rendas exentas de
conformidade coa Lei 49/2002, non téndose xerado nos exercicios gasto por imposto sobre sociedades (ver
nota 16.1 memoria).

h)

Ingresos e Gastos
Indicarase os criterios xerais aplicados. En particular, en relación cos ingresos por entrega de bens e
prestación de servizos o criterio seguido para concluír que as obrigacións asumidas pola entidade
cómprense ao longo do tempo ou nun momento determinado; en concreto, en relación coas que se compren
ao longo do tempo, sinalaranse os métodos empregados para determinar o grao de avance e informarase
no caso de que o seu cálculo fose impracticable.
P

Aspectos comúns.
As axudas outorgadas pola entidade recoñécense no momento en que se aprobe a súa concesión.
As cotas de usuarios ou afiliados recoñécense como ingresos no período ao que corresponden.
Os ingresos procedentes de promocións para captación de recursos, de patro cinadores e de colaboracións
recoñécense cando as campañas e actos prodúcense.
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A entidade recoñece os ingresos polo desenvolvemento ordinario da súa actividade cando se produce a
transferencia do control dos bens ou servizos comprometidos cos clientes. Ne se momento, a entidade
valorará o ingreso polo importe que reflicte a contraprestación á que espera ter dereito a cambio dos
devanditos bens ou servizos.
Non se recoñecen ingresos nas permutas de elementos homoxéneos como as permutas de produtos
terminados, ou mercadorías intercambiables entre dúas empresas co obxectivo de ser máis eficaces no
seu labor comercial de entregar o produto aos seus respectivos clientes.
P

Recoñecemento.
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A entidade recoñece os ingresos derivados dun contrato cando (ou a medida q ue) prodúcese a
transferencia ao cliente do control sobre os bens ou servizos comprometidos (é dicir, a ou as obrigacións
para cumprir).
O control dun ben ou servizo (un activo) fai referencia á capacidade para decidir plenamente sobre o uso
dese elemento patrimonial e obter substancialmente todos os seus beneficios restantes. O control inclúe a
capacidade de impedir que outras entidades decidan sobre o uso do activo e obteñan os seus beneficios.
Para cada obrigación para cumprir (entrega de bens ou prest ación de servizos) que se identifica, a
entidade determina ao comezo do contrato se o compromiso asumido cumprirase ao longo do tempo ou nun
momento determinado.
Os ingresos derivados dos compromisos (con carácter xeral, de prestacións de servizos ou vend a de bens)
que se compren ao longo do tempo recoñécense en función do grao de avance ou progreso cara ao
cumprimento completo das obrigacións contractuais sempre que a entidade dispón de información fiable
para realizar a medición do grao de avance.
A entidade revisa e, se é necesario, modifica as estimacións do ingreso para recoñecer, a medida que
cumpre co compromiso asumido. A necesidade de tales revisións non indica, necesariamente, que o
desenlace ou resultado da operación non poida ser estimado con f iabilidade.
Cando, a unha data determinada, a entidade non é capaz de medir razoablemente o grao de cumprimento
da obrigación (por exemplo, nas primeiras etapas dun contrato), aínda que espera recuperar os custos
incorridos para satisfacer o devandito compromiso, só recoñécense ingresos e a correspondente
contraprestación nun importe equivalente aos custos incorridos ata esa data.
No caso das obrigacións contractuais que se compren nun momento determinado, os ingresos derivados da
súa execución recoñécense en tal data. Ata que non se produza esta circunstancia, os custos incorridos na
produción ou fabricación do produto (bens ou servizos) contabilízanse como existencias.
Cando existan dúbidas relativas á cobranza do dereito de crédito previamente recoñeci do como ingresos
por venda ou prestación de servizos, a perda por deterioración rexistrarase como un gasto por corrección
de valor por deterioración e non como un menor ingreso.
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P

Cumprimento da obrigación ao longo do tempo.
Enténdese que a entidade transfire o control dun activo (con carácter xeral, dun servizo ou produto) ao
longo do tempo cando se cumpre un dos seguintes criterios:
a) O cliente recibe e consome de forma simultánea os beneficios proporcionados pola
actividade da entidade (xeralmente, a prestación dun servizo) a medida que a entidade
a desenvolve, como sucede nalgúns servizos recorrentes (seguridade ou limpeza). En
tal caso, se outra empresa asumise o contrato non necesitaría realizar novamente de
forma substancial o traballo completado ata a data.
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b)

c)

A entidade produce ou mellora un activo (tanxible ou intanxible) que o cliente controla a
medida que se desenvolve a actividade (por exemplo, un servizo de construción
efectuado sobre un terreo do cliente).
A entidade elabora un activo específico para o cliente (con carácter xeral, un servizo ou
unha instalación técnica complexa ou un ben particular con especificacións singulares)
sen un uso alternativo e a entidade ten un dereito esixible á cobranza pola actividade
que se completou ata a data (por exemplo, servizos de consultoría que dean lugar a
unha opinión profesional para o cliente).

Se a transferencia do control sobre o activo non se produce ao longo do tempo a entidade recoñece o
ingreso seguindo os criterios establecidos para as obrigacións qu e se compren nun momento determinado.
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Indicadores de cumprimento da obrigación nun momento do tempo.
Para identificar o momento concreto en que o cliente obtén o control do activo (con carácter xeral, un ben),
a entidade considera, entre outros, os seguintes indicadores:
a) O cliente asume os riscos e beneficios significativos inherentes á propiedade do activo.
Ao avaliar este punto, a entidade exclúe calquera risco que dea lugar a unha obrigación
separada, distinta do compromiso de transferir o activo. Por exemplo, a entidade pode
transferir o control do activo, pero non satisfacer a obrigación de proporcionar servizos
de mantemento durante a vida útil do activo.
b) A entidade transferiu a posesión física do activo. Con todo, a posesión física pode non
coincidir co control dun activo. Así, por exemplo, nalgúns acordos de recompra e
nalgúns acordos de depósito, un cliente ou consignatario pode ter a posesión física dun
activo que controla a entidade cedente de devandito activo e, por tanto, o mesmo non
pode considerarse transferido. Pola contra, en acordos de entrega posterior á
facturación, a entidade pode ter a posesión física dun activo que controla o cliente.
c) O cliente recibiu (aceptado) o activo a conformidade de acordo coas especificacións
contractuais. Se unha empresa pode determinar de forma obxectiva que se transferiu o
control do ben ou servizo ao cliente de acordo coas especificacións acordadas, a
aceptación deste último é unha formalidade que non afectaría á determinación sobre a
transferencia do control. Por exemplo, se a cláusula de aceptación baséase no
cumprimento de características de tamaño ou peso especificadas, a entidade podería
determinar se eses criterios cumpríronse antes de recibir confirmación da aceptación
do cliente.
Con todo, se a entidade non pode determinar de forma obxectiva que o ben ou servizo
proporcionado ao cliente reúne as especificacións acordadas no contrato non poderá
concluír que o cliente obtivo o control ata que reciba a aceptación do cliente.
Cando se entregan produtos (bens ou servizos) a un cliente en réxime de proba ou
avaliación e este non se comprometeu a pagar a contraprestación ata que venza o
período de proba, o control do produto non se transferiu ao cliente ata que este o
acepta ou venza o citado prazo sen comunicar a súa desconformidade.
d) A entidade ten un dereito de cobranza por transferir o activo.
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e)

P

O cliente ten a propiedade do activo. Con todo, cando a entidade conserva o dereito de
propiedade só como protección contra o incumprimento do cliente, esta circunsta ncia
non impediría ao cliente obter o control do activo.

Valoración.
Os ingresos ordinarios procedentes da venda de bens e da prestación de servizos valóranse polo importe
monetario ou, no seu caso, polo valor razoable da contrapartida, recibida ou que se espere recibir, derivada
da mesma, que, salvo evidencia en contrario, é o prezo acordado para os activos para transferir ao cliente,
deducido: o importe de calquera desconto, rebaixa no prezo ou outras partidas similares que a entidade
poida conceder, así como os intereses incorporados ao nominal dos créditos. Con todo, poderán incluírse
os intereses incorporados aos créditos comerciais con vencemento non superior a un ano que non teñan un
tipo de interese contractual, cando o efecto de non actualizar os fl uxos de efectivo non é significativo.
Non forman parte dos ingresos os impostos que gravan as operacións de entrega de bens e prestación de
servizos que a entidade debe repercutir a terceiros como o imposto sobre o valor engadido e os impostos
especiais, así como as cantidades recibidas por conta de terceiros.
A entidade toma en conta na valoración do ingreso a mellor estimación da contraprestación variable se é
altamente probable que non se produza unha reversión significativa do importe do ingreso recoñ ecido
cando posteriormente resólvase a incerteza asociada á citada contraprestación.
Por excepción á regra xeral, a contraprestación variable relacionada cos acordos de cesión de licenzas, en
forma de participación nas vendas ou no uso deses activos, só r ecoñécense cando (ou a medida que)
ocorra o que sexa posterior dos seguintes sucesos:
a) Ten lugar a venda ou o uso posterior; ou
b) A obrigación que asume a entidade en virtude do contrato e á que se asignou parte ou
toda a contraprestación variable é satisfeita (ou parcialmente satisfeita).

i)

Gastos e ingresos propios de las entidades no lucrativas
1. Gastos.
1.1 Criterio xeral de recoñecemento
Os gastos realizados pola entidade contabilizaranse na conta de resultados do exercicio no que se
incorran, á marxe da data na que se produza a corrente financeira. En particular, as axudas
outorgadas pola entidade recoñeceranse no momento en que se aprobe a súa concesión .
1.2 Regras de imputación temporal
En ocasións, o recoñecemento destes gastos difírese en espera de que se completen algunhas
circunstancias necesarias para a súa devindicación, que permitan a súa consideración definitiva na
conta de resultados.
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Ditas regras son aplicables aos seguintes casos:
a) Cando a corrente financeira se produza antes que a corren te real, a operación en cuestión dará
lugar a un activo, que será recoñecido como un gasto cando se perfeccione o feito que determina a
devandita corrente real.
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b) Cando a corrente real se estenda por períodos superiores ao exercicio económico, cada un dos
períodos debe recoñecelo gasto correspondente, calculado con criterios razoables, sen prexuízo do
indicado para os gastos de carácter plurianual.
1.3 Gastos de carácter plurianual
As axudas outorgadas en firme pola entidade e outros gastos comprometidos d e carácter plurianual
contabilizaranse na conta de resultados do exercicio en que se aprobe a súa concesión con
aboamento a unha conta de pasivo, polo valor actual do compromiso asumido .
1.4 Criterios particulares aplicables aos desembolsos incorridos para a organización de eventos futuros.
De acordo co disposto no apartado 1.1 da presente norma, os desembolsos relacionados coa
organización de eventos futuros (exposicións, congresos, conferencias, etcétera) recoñeceranse na
conta de resultados da entidade como un gasto na data na que se incorran, salvo que estivesen
relacionados coa adquisición de bens do inmobilizado, dereitos para organizar o citado evento ou
calquera outro concepto que cumpra a definición de activo .
As axudas concedidas pola Fundación a terceiros son rexistradas como gasto no momento da súa
concesión. Posteriormente, unha vez xustificada a axuda polo beneficiario se procedesen minoracións nos
importes concedidos rexístranse como “ingreso” na conta de resultados no período en que sexa coñe cida a
súa resolución, na medida en que a súa contía careza de importancia relativa .
2. Ingresos.
Na contabilización dos ingresos en cumprimento dos fins da entidade teranse en conta as seguintes
regras:
a) Os ingresos por entregas de bens ou prestación de servizos valoraranse polo importe acordado.
b) As cotas de usuarios ou afiliados recoñeceranse como ingresos no período ao que correspondan .
c) Os ingresos procedentes de promocións para captación de recursos, de patrocinadores e de
colaboracións recoñeceranse cando as campañas e actos se produzan.
d) En todo caso, deberán realizarse as periodificacións necesarias.
j)

Provisións e continxencias:
Recoñecemento:
A Fundación recoñecerá como provisións os pasivos que, cumprindo a definición e os criterios d e rexistro
ou recoñecemento contables contidos no Marco Conceptual da Contabilidade, resulten indeterminados
respecto ao seu importe ou á data na que serán cancelados. As provisións poden vir determinadas por
unha disposición legal, contractual ou por unha obriga implícita ou tácita.
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Neste último caso, o seu nacemento sitúase na expectativa válida creada pola Fundación fronte a terceiros,
de asunción dunha obriga por parte de aquela.
Na memoria das contas anuais infórmase sobre as continxencias que teña a Fundación relacionadas con
obrigas distintas das mencionadas no parágrafo anterior.
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Valoración:
De acordo coa información dispoñible en cada momento, as provisións val óranse na data de peche do
exercicio, polo valor actual da mellor estimación posible do importe preciso para cancelar ou transferir a un
terceiro a obriga, rexistrándose os axustes que xurdan pola actualización da provisión como un gasto
financeiro conforme se vaian devindicando. Cando se trate de provisións con vencemento inferior ou igual a
un ano, e o efecto financeiro non sexa significativo, non será preciso levar a cabo ningún tipo de desconto.
A compensación a recibir dun terceiro no momento de liquidar a obriga, non suporá unha minoración do
importe da débeda, sen prexuízo do recoñecemento no activo da Fundación do correspondente dereito de
cobro, sempre que non existan dúbidas de que dito reembolso será percibido. O importe polo que se
rexistra o citado activo non pode exceder do importe da obriga rexistrada contablemente. Soamente can do
exista un vínculo legal ou contractual, polo que fose exteriorizado parte do risco, e en virtude do que a
Fundación non está obrigada a responder, tense en conta para estimar o importe polo que, no seu caso,
figure a provisión.

k)

Criterios empregados para o rexistro e valoración dos gastos de persoal:
Excepto no caso de causa xustificada, a Fundación vén obrigada a indemnizar aos seus empregados cando
cesan nos seus servizos.
Ante a ausencia de calquera necesidade previsible de terminación anormal do emprego e dado que non
reciben indemnizacións aqueles empregados que se xubilan ou cesan voluntariamente nos seus servizos,
os pagos por indemnizacións, cando xorden, cárganse a gastos no momento no que se toma a decisión de
efectuar o despido.

l)

Criterios empregados en transaccións entre partes vinculadas:
No suposto de existir, as operacións entre empresas do mesmo grupo, con independencia do grao de
vinculación, contabilízanse de acordo coas normas xerais. Os elementos obxecto das transaccións que se
realicen contabilizaranse no momento inicial polo seu valor razoable. A valoración posterior realízase de
acordo co previsto nas normas particulares, para as contas que corresponda.
Esta norma de valoración afecta ás partes vinculadas que se explícita no Plan Xeral de Contabilidade.
Neste senso:
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a) Entenderase que unha empresa forma parte do grupo cando ambas estean vinculadas por unha
relación de control, directa ou indirecta, análoga á prevista no artigo 42 do Código de Comercio, ou
cando as empresas estean controladas por calquera medio por unha ou varias persoas xurídicas que
actúen conxuntamente ou se atopen baixo dirección única por acordos ou cláusulas estatutarias.
b) Entenderase que unha empresa é asociada cando sen que se trate dunha empresa do grupo no sentido
sinalado, a empresa ou as persoas físicas dominantes, exerzan sobre esa empresa asociada unha
influencia significativa, tal como se desenvolve detidamente no citado Plan Xeral de Contabilidade.
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c) Unha parte considérase vinculada a outra cando unha delas exerce, ou ten a posibilidade de exercer,
directa ou indirectamente, ou en virtude de pactos ou acordos entre accionistas ou partícipes, o control
sobre outra, ou unha influencia significativa na toma de decisións financeiras e de explotación da out ra.

ll)

Cambios en criterios contables, erros e estimacións contables
Cando se produza un cambio de criterio contable, que só procede de acordo co establecido no principio de
uniformidade, aplícase de forma retroactiva, e o seu efecto calcúlase dende o exercicio máis antigo para o
que se dispoña de información.
O ingreso ou gasto correspondente a exercicios anteriores que se derive de dita aplicación motiva, no
exercicio no que se produce o cambio de criterio, o correspondente axuste polo efecto acumulado das
variacións dos activos e pasivos, que se imputará directamente no patrimonio neto, en concreto, nunha
partida de reservas, salvo que afectase a un gasto ou a un ingreso que fose imputado nos exercicios
previos directamente a outra partida do patrimonio neto. Así mesmo, modificaranse as cifras afectadas na
información comparativa dos exercicios aos que lle afecte o cambio de criterio contable.
Na emenda de erros relativos a exercicios anteriores serán de aplicación as mesmas regras que para os
cambios de criterios contables. A estes efectos, enténdese por erros as omisións ou inexactitudes nas
contas anuais de exercicios anteriores por non ter utilizado, ou por non telo feito axeitadamente,
información fiable que estaba dispoñible cando se formularon e qu e a Fundación podería ter obtido e tido
en conta na formulación de ditas contas.
Sen embargo, cualificaranse como cambios de estimacións contables aqueles axustes no valor contable de
activos ou pasivos, ou no importe do consumo futuro dun activo, que sexa n consecuencia da obtención de
información adicional, dunha maior experiencia ou do coñecemento de novos feitos. O cambio de
estimacións contables aplícase de xeito prospectivo e o seu efecto impútase, segundo a natureza da
operación de que se trate, como ingreso ou gasto na conta de resultados do exercicio ou, cando proceda,
directamente ao patrimonio neto. O eventual efecto sobre exercicios futuros irase imputando no transcurso
dos mesmos.
Sempre que se produzan cambios de criterio contable ou emenda de erros relativos a exercicios anteriores
deberase incorporar a correspondente información na memoria das contas anuais.
Asemade, infórmase na memoria dos cambios en estimacións contables que producisen efectos
significativos no exercicio actual, ou que vaian producilos en exercicios posteriores.
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m)

Aspectos medio ambientais
Os gastos incorridos destinados a previr, reducir ou reparar o dano sobre o medio ambiente rexístranse no
seu caso no momento no que se producen. Os investimentos realizados en equipos de stinados á
prevención de danos medio ambientais rexístranse no inmobilizado material e amortízanse en función da
súa vida útil.
A actividade está deseñada e realízase co mínimo impacto medioambiental, téndose cumprido tódalas
disposicións contempladas na normativa vixente. A Fundación mantén o seu compromiso de respectar o
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medio ambiente incorporando ao seu patrimonio activos co fin de minimizar o impacto medioambiental e a
eliminación da contaminación futura derivada das actividades da Fundación.
A Comisión de Auditoría e Control confirma que a Fundación non ten responsabilidades, gastos, activos,
nin provisións e continxencias de natureza medioambiental que puideran ser significativos en relación co
patrimonio, a situación financeira e os resultados do mesmo.
Polo tanto non se estiman continxencias relacionadas coa protección e mellora do medio ambiente e non é
necesario dotar provisións destinadas a actuacións medio ambientais.

N OTA 5. I NMOBILIZADO I NTANXIBLE
5.1. Os importes e variacións experimentados durante os exercicios 2021 e 2020 polas partidas que compoñen o
inmobilizado intanxible son as seguintes:

CONCEPTO
S ALDO I NICIAL B RUTO A 01/01/2020
(+) A UMENTOS
(+/-) T RASPASOS
(-) D IMINUCIÓNS
S ALDO FINAL B RUTO A 31/12/2020
S ALDO I NICIAL B RUTO A 01/01/2021
(+) A UMENTOS
(+/-) T RASPASOS
(-) D IMINUCIÓNS
S ALDO FINAL B RUTO A 31/12/2021
A.A. S ALDO INICIAL A 01/01/2020
(+) A UMENTOS
(+/-) T RASPASOS
(-) D IMINUCIÓNS
A.A. S ALDO F INAL A 31/12/2020
A.A. S ALDO INICIAL A 01/01/2021
(+) A UMENTOS
(+/-) T RASPASOS
(-) D IMINUCIÓNS
A.A. S ALDO F INAL A 31/12/2021
TOTAIS Netos a 31/12/2020
TOTAIS Netos a 31/12/2021

Instalacións
deportivas
(dereito de uso)
(1)
2.672.482,54
--

Oficina
administrativa
(dereito uso)

Propiedade
Industrial

Aplicacións
informáticas

0,00
--

11.541,89
2.858,50

---

---

---

2.672.482,54
2.672.482,54
--

0,00
0,00
--

14.400,39
14.400,39
80,00

---

---

---

2.672.482,54
(1.135.805,10)
(227.161,02)

0,00
0,00
--

14.480,39
(4.616,76)
(1.188,30)

--

---

---

0,00
0,00
--

(5.805,06)
(5.805,06)
(1.284,85)

---

---

0,00
0,00
0,00

(7.089,91)
8.595,33
7.390,48

-(1.362.966,12)
(1.362.966,12)
(227.161,02)
--

-(1.590.127,14)
1.309.516,42
1.082.355,40

TOTAL

45.154,06
12.226,80

2.729.178,49
15.085,30

--

---

-57.380,86
57.380,86
---

-57.380,86
(45.154,06)
---

-(45.154,06)
(45.154,06)
(3.056,70)
--

-(48.210,76)
12.226,80
9.170,10

2.744.263,79
2.744.263,79
80,00
---

2.744.343,79
(1.185.575,92)
(228.315,21)
--(1.413.925,24)
(1.413.925,24)
(231.502,57)
--(1.645.427,81)
1.330.338,55
1.098.915,98

(1) Instalacións deportivas (dereito de uso). Ver nota 4.a memoria e nota 17.2 da memoria.
Trátase de:
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Instalacións deportivas (dereito uso)
Complexos Deportivos Elviña, Sardiñeira e Agra (ver nota 17.2 memoria)
Instalacións Deportivas del parque acuático de Acea de Ama
TOTAL

Bruto 31/12/2021
1.274.552,83
1.397.929,71
2.672.482,54

VNC 31/12/2021
516.193,90
566.161,50
1.082.355,40

No exercicio 2021 adquiriuse propiedade industrial por 80,00 euros.
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No exercicio 2020 adquiríronse marcas por importe de 2.858,50 euros e aplicacións informáticas por importe de
12.226,80 euros.
Nos exercicios 2021 e 2020 non se produciron baixas de inmobilizado.
Durante os exercicios 2021 e 2020 non se produciron vendas nin traspasos de activos intanxibles.
Os aumentos na amortización acumulada débense á depreciación efectivamente sufrida en cada exercicio polo
funcionamento, uso e desfrute dos bens.
Non se producen baixas na amortización acumulada nos exercicios 2021 nin 2020.
5.2.

Non se realizou ningunha corrección valorativa dos bens de inmobilizado intanxible.

5.3.

Non se produciu ningunha circunstancia que supoña unha incidencia significativa no exercicio presente ou a
exercicios futuros que afecten a valores residuais, vidas útiles ou métodos de amortización.
Ao peche do exercicio existen bens totalmente amortizados

5.4.

31/12/2021
Concepto
Propiedade Industrial ................................
0,00
Aplicacións informáticas ................................45.154,06
TOTAL ................................................................
45.154,06

31/12/2020
0,00
45.154,06
45.154,06

5.5.

Os inmobilizados intanxibles son de libre disposición, non estando afectados por cargas de ningún tipo, coas
particularidades dos dereitos de uso dos bens recibidos en cesión (instalacións deportivas ).

5.6.

Non existen compromisos adquiridos ou opcións de compravenda.

5.7.

Non existen activos tecnicamente obsoletos ou non utilizados.

5.8.

A Fundación, ao peche dos exercicios, non ten investimentos intanxibles adquiridos a empresas do grupo, nin
investimentos fóra do territorio español, nin investimentos non afecto s á explotación. No obstante, como se sinala
anteriormente, tanto as instalacións deportivas como as oficinas administrativas son ben s recibidos en cesión por
parte da Xunta de Galicia.

5.9.

Non existen investimentos intanxibles da Fundación financiados con subvencións de capital, agás os bens
recibidos en cesión de uso (instalacións deportivas e oficina administrativa) (Ver nota 12 da memoria).

5.10.

No inmobilizado intanxible non figuran elementos non afectos a fins fundacionais .

N OTA 6. B ENS DO P ATRIMONIO H ISTÓRICO

CVE: ShHPPakpSAd0
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A Fundación non posúe bens do patrimonio histórico.

N OTA 7. I NMOBILIZADO M ATERIAL
7.1.

As partidas que compoñen o inmobilizado material ao peche dos exercicios 2021 e 2020 son as seguintes:
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Concepto

380.417,93

Valor neto
contable a
31/12/2020
304.334,35

149.786,84
96.178,06
29.707,64
69.144,05
725.234,52

-148.943,43
-95.985,55
-29.707,64
-68.961,56
-419.681,76

843,41
192,51
0,00
182,49
305.552,76

380.417,93

Am. acum.
saldo final
31/12/2021
-114.125,37

Valor neto
contable a
31/12/2021
266.292,56

149.786,84
96.178,06
29.707,64
69.144,05
725.234,52

-149.262,31
-96.046,18
-29.707,64
-69.111,53
-458.253,03

524,53
131,88
0,00
32.52
266.981,49

Saldo Bruto a
31/12/2021
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Instalacións técnicas
Útiles (equipamento en
instalacións deportivas)
Mobiliario
Equipos proceso información
Outro Inmobilizado
TOTAL

Am. acum.
saldo final
31/12/2020
-76.083,58

Saldo Bruto a
31/12/2020
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(38.041,79)
(522,14)
(260,05)
-(196,10)
(39.020,08)

(148.421,29)
(95.724,90)
(29.707,64)
(68.765,46)
(380.661,08)

Aumentos

(+)
Aumentos

(38.041,79)

Am. acum. saldo
inicial 01/01/2020

149.786,84
96.178,06
29.707,64
69.144,05
725.234,52

Saldo Bruto Inicial a
01/01/2020
380.417,93

-----

---

------

-(148.943,43)
(95.985,55)
(29.707,64)
(68.961,56)
(419.681,76)

(76.083,58)

149.786,84
96.178,06
29.707,64
69.144,05
725.234,52
-----

---

(318,88)
(60,63)
-(149,97)
(38.581,87)

(38.041,79)

Aumentos

(+)
Aumentos

Traspaso

(+/-)
Traspasos

------

--

------

-------

--

------

--

Baixa/Alleamento

(-)
Diminución.

(149.262,31)
(96.046,18)
(29.707,64)
(69.111,53)
(458.253,03)

(114.125,37)

Am. acum. saldo
final 31/12/2021

149.786,84
96.178,06
29.707,64
69.144,05
725.234,52

Saldo Bruto a
31/12/2021
380.417,93
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Os aumentos na amortización acumulada débense á depreciación efectivamente sufrida no exercicio polo funcionamento, uso e desfrute dos bens (rexistrados no epí grafe A. 10 da
conta de resultados de ambos exercicios).

(148.943,43)
(95.985,55)
(29.707,64)
(68.961,56)
(419.681,76)

(76.083,58)

Am. acum. saldo
inicial 01/01/2021

149.786,84
96.178,06
29.707,64
69.144,05
725.234,52

Am. acum. saldo
final 31/12/2020

------

--

Saldo Bruto a
Saldo Bruto Inicial a
31/12/2020
01/01/2021
380.417,93
380.417,93

Durante os exercicios 2021 e 2020 non se produciron vendas nin traspasos do inmobilizado material.

------

--

------

--

(-)
Diminución.

Baixa/Alleamento

(+/-)
Traspasos

Traspaso

En 2021 e 2020 non houbo aumentos no inmobilizado material.

Instalacións técnicas
Útiles (equipamento en
instalacións deportivas)
Mobiliario
Equipos proceso información
Outro Inmobilizado
TOTAL

AMORTIZACION ACUMULADA

Instalacións técnicas
Útiles (equipamento en
instalacións deportivas)
Mobiliario
Equipos proceso información
Outro Inmobilizado
TOTAL

Concepto

Os importes e variacións experimentados durante os exercicios 2021 e 2020 polas partidas que compoñen o inmobilizado material son as seguintes:

7.2.

O custo do inmobilizado material totalmente amortizado en cada exercicio económico é o seguinte:
Concepto

Importe a 31/12/2021
147.470,34
95.124,98
29.707,64
67.801,32
TOTAL ................................................................
340.104,28
Útiles (equipamento en instalacións deportivas)
Mobiliario
Equipos proceso información
Outro Inmobilizado

Importe a 31/12/2020
147.270,66
94.301,66
29.707,64
67.559,10
338.839,06

7.3.

Non se realizou ningunha corrección valorativa dos bens de inmobilizado material .

7.4.

Non se produciu ningunha circunstancia que supuxera unha incidencia significativa no exercicio presente ou a
exercicios futuros que afecten ás estimacións de custos de desmantelamento, retiro ou rehabilitación, valores
residuais, vidas útiles ou métodos de amortización.

7.5.

Os bens son de libre disposición, non estando afectados por cargas de ningún tipo.

7.6.

Non existen compromisos adquiridos e opcións de compravenda .

7.7.

Ao peche dos exercicios non existen activos tecnicamente obsoletos ou non utilizados.

7.8.

A Fundación non ten investimentos materiais adquiridos a empresas do grupo, nin investimentos fóra do territorio
español, nin investimentos non afectos á explotación.

7.9.

Non existen bens en réxime de arrendamento financeiro dentro do inmobilizado material.

7.10. No inmobilizado material non figuran elementos non afectos a fins fundacionais.
7.11. Os investimentos materiais da Fundación encóntranse financiados con subvencións de capital (Ver nota 12 da
memoria). Trátanse dos seguintes:
Concepto

Exercicio 2021
Valor investimento
Valor Subvención
bruto

Exercicio 2020
Valor investimento
Valor Subvención
bruto

Útiles (equipamento en instalacións deportivas)
Mobiliario
Equipos proceso información
Outro Inmobilizado

123.029,74
52.332,07
14.860,82
39.411,59

122.515,97
52.113,53
14.798,76
39.247,01

123.029,74
52.332,07
14.860,82
39.411,59

122.515,97
52.113,53
14.798,76
39.247,01

TOTAL

229.634,22

228.675,27

229.634,22

228.675,27
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7.12. A Fundación, durante os exercicios 2021 e 2020, ten contratada unha póliza de seguros específica para cu brir os
riscos das instalacións da Fundación.

C ONTAS A NUAIS . E XERCICIO 2020

P ÁX . 42

N OTA 8. A RRENDAMENTOS
8.1

Arrendamentos financeiros
A Fundación non presenta saldos ao peche do exercicio derivados de arrendamentos financeiros.

8.2
8.2.1.

Arrendamentos operativos
A información dos arrendamentos operativos nos que a Fundación é arrendataria é a seguinte:
A Fundación non presenta formalizado ao peche dos exercicios 2021 e 2020 ningún contrato de
arrendamento.
Non existe ningún compromiso que non se poda cancelar ó peche dos exercicios 2021 e 2020.

8.2.2.

A información dos arrendamentos operativos nos que a Fundación é arrendadora é a seguinte:
A Fundación presenta formalizado ao peche do exercicio 2021 e 2020 dous contratos para a xestión de
dúas instalacións deportivas polos que percibe un canon mensual, que ten a consideración de
“arrendamentos operativos”, de conformidade coas normas contables.
O ingreso devindicado en cada exercicio, así como os cobros efectuados foron:
C ONCEPTO
I NGRESO DO P ERÍODO
C OBROS EFECTUADOS (*)

E XERCICIO 2021
508.305,87
853.577,01

E XERCICIO 2020
350.401,46
368.232,71

O seu detalle foi:
Concepto

Cliente (arrendatario)

Instalacións Deportivas
do parque acuático de
Acea de Ama
Complexos Deportivos
Elviña, Sardiñeira e Agra
(1)
TOTAL

Dos Deporte Ocio y Salud
Ibérica S.L. - Gaia Gestión
Deportiva SL UTE
Gaia Gestión Deportiva SLMovex Vial SL UTE (1)

Cobros a
efectuar no
ano 2021 (*)

Ingreso
rexistrado no
2021 na
conta rdos.

Cobros a
efectuar no
ano 2020 (*)

Ingreso
rexistrado no
2020 na
conta rdos.

Data
formalización
contrato

Duración
do contrato

14/04/2004

20 anos

142.828,11

137.225,91

221.802,03
(**)

96.781,26

01/05/2006

Cancelado
(1)

710.748,90

371.079,96

146.429,88

253.620,20

853.577,01

508.305,87

368.232,71

350.401,46

(*) Os “cobros a efectuar en cada ano” son os créditos xerados no ano polos ingresos devindicados no exercicio (canon fixo mensual máis
unha porcentaxe sobre a facturación do complexo, sen incluír os intereses de demora). Do total dos créditos, existen importes
pendentes de cobro ao peche de cada ano por:
Concepto
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Instalacións Deportivas del parque acuático de Acea de Ama
Complexos Deportivos Elviña, Sardiñeira e Agra (1)
TOTAL

Créditos pendentes ao
31/12/2021
57.542,92
115.736,64
173.279,56

Créditos pendentes ao
31/12/2020
2.408,06
604.168,76
606.576,82

(**) Os cobros efectuados no ano 2020 inclúen o cobro do canon variable de 2019, pola contía de 92.597,85 euros . Esta contía levouse
directamente a fondos propios.
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Os contratos presentan os seguintes compromisos non cancelables:
C OMPROMISOS NON CANCELABLES :
I NGRESO DO P ERÍODO
C OBROS F UTUROS M ÍNIMOS (*) (1)
A TA 1 ANO
E NTRE 1 E 5 ANOS
M ÁIS DE 5 ANOS

E XERCICIO 2021
1.864.409,84
2.255.935,80
593.283,96
1.662.651,84
0,00

E XERCICIO 2020
2.354.727,20
2.849.219,76
593.283,96
2.110.668,04
145.267,76

O detalle dos compromisos non cancelables ao peche do exercicio 2021 é o seguinte:
Concepto
Instalacións Deportivas del
parque acuático de Acea de
Ama
Complexos Deportivos Elviña,
Sardiñeira e Agra (1)

Cota mes (Ingreso)
(*)

Cota mes a cobrar
(*)

Nº cotas pendentes

Total compromiso
ingreso (*)

Total compromiso cobro
(*)

10.845,78

13.123,39

28

303.681,84

367.454,92

30.014,00

36.316,94

52

1.560.728,00

1.888.480,88

(*) Trátase dos canóns fixos mensuais facturados no ano 2021. O compromiso que figura nos contratos de xestión integral dos complexos
deportivos é un canon fixo mensual máis unha porcentaxe sobre a facturación do complexo. Ademais, o canon fixo increméntase n o
IPC do sector servizos, o que non foi considerado na estimación dos cobros futuros. As cotas a cobrar son o canon (ingreso) máis o
IVE (21%).

(1) O contrato dos Complexos Deportivos de Elviña, Sardiñeira e Agra na cidade de A Coruña foi resolto pola
Fundación no ano 2014 por incumprimento da adxudicataria. En data 20 de agosto de 2018 firmase acordo de
resolución e liquidación do contrato de “Xestión integral dos complexos deportivos de Elviña, Sardiñeira e
Agra”, no que se establece un período transitorio de prestación do servicio que ten como finalidade evitar a
interrupción do servizo mentres a Fundación non procede a adxudicación do novo contrato. O período
transitorio comeza o 1 de xaneiro de 2017 e finaliza o 31 de decembro de 2018, salvo que se prorrogue por
acordo entre as partes ata o comezo da prestación do servizo polo novo concesionario. Durante este período
transitorio fíxase un canon mensual fixo de 30.014 € máis IVE.. Durante o 2019 fixéronse tódolos traballos
previos ao inicio do expediente para licitación dos complexos tal e como establece a Lei 9/2017, de 8 de
novembro, de Contratos do Sector Público. Por mor da pandemia pola Covid-19, a modificación das condicións
económicas do convenio colectivo de aplicación e as necesidades adicionais de investimento é preciso adaptar
o estudo de viabilidade. Á data de formulación destas contas anuais mantense esta situación transit oria pero é
previsión da Fundación licitar este contrato nun prazo breve.
Polo tanto, os compromisos de cobro futuro poderían variar en función da data na que se realice a adxudicación
do novo contrato e das condicións do mesmo.

N OTA 9. A CTIVOS F INANCEIROS
Os créditos coa Facenda Pública non se reflicten neste apartado (ver Nota 16 da Memoria).

CVE: ShHPPakpSAd0
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

A información dos instrumentos financeiros do activo do balance da Fundación, salvo os investimentos no
patrimonio de empresas do grupo, multigrupo e asociadas, clasificados por clases e categorías é a seguinte:
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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

Valores representativos de débeda
31/12/2021
31/12/2020

1.213.379,56
3.213.453,63
3.213.453,63

2.000.074,07
2.000.074,07

(*)

706.637,96
100,00
1.709.170,29
4.709.244,36

Non se inclúen os saldos debedores coa Administración Pública, tanto por impostos coma por subvencións. Ver
nota 16 da memoria.

Fianzas entregadas a curto prazo
ACTIVO CORRENTE
TOTAL ACTIVOS FINANCEIROS

213.279,56
100,00
1.213.379,56
3.213.453,63

1.000.000,00

Activos financeiros a curto prazo:
Usuarios/as e outros debedores da actividade propia

Debedores comerciais e outras contas a cobrar (*)

3.000.000,00
3.000.074,07

2.000.000,00
2.000.074,07

1.001.830,21

74,07

Saldo a 31/12/2020

74,07

Saldo a 31/12/2021

Epígrafe de balance
Activos financeiros a longo prazo:
Fianzas entregadas a longo prazo
Débedas non correntes e outras débedas a longo prazo:
Debedores a longo prazo
ACTIVO NON CORRENTE

1.709.170,29
4.709.244,36
4.709.244,36

3.000.074,07
3.000.074,07

Créditos Derivados e Outros
31/12/2021
31/12/2020

O detalle dos activos financeiros incluídos nesta categoría ao peche de cada exercicio é a seguinte:

Préstamos e partidas a cobrar

0,00
0,00
0,00

Activos financeiros a curto prazo:
Préstamos e partidas a cobrar
Total activos a curto prazo
TOTAL ACTIVOS FINANCEIROS
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0,00
0,00

Instrumentos de patrimonio
31/12/2021
31/12/2020

C LASES
C ATEGORÍAS
Activos financeiros a longo prazo:
Préstamos e partidas a cobrar
Total activos a longo prazo

1.213.379,56
3.213.453,63
3.213.453,63

31/12/2020

1.709.170,29
4.709.244,36
4.709.244,36

3.000.074,07
3.000.074,07

TOTAL

2.000.074,07
2.000.074,07

31/12/2021
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9.1.1 Fianzas a longo prazo
As fianzas a longo prazo son debidas ao contrato de alta de subministro eléctrico.
9.1.2 Débedas non correntes e outras débedas a longo prazo
Nesta partida recóllese unha débeda a longo prazo que ten Abanca coa Fundación pola sinatur a, o 15 de abril de
2020, do Contrato de Patrocinio publicitario para o “PLAN DE PATROCINIO DOS EQUIPOS DE ALTA
COMPETICIÓN DE GALICIA”. Este contrato inclúe cinco anualidades de 1.000.000 de euros cada unha para o
período 2020-2024. A débeda recollida nesta partida a longo prazo do activo da Fundación está composta polas
dúas anualidades do período 2022-2024.
9.1.3 Usuarios e outros debedores da actividade propia
Ao peche dos exercicios 2021 e 2020, o saldo clasificado no activo corrente do balance no epígrafe “usuarios e
outros debedores da actividade propia” por importe de 1.000.000,00 € e 1.001.830,21 € respectivamente,
correspóndese co saldo derivado dos “Ingresos promocións, patrocinadores e colaboracións por actividade
propia” (ver nota 18.5 da memoria).

Contratos de patrocinio publicitario. Ano 2022
Contratos de patrocinio publicitario. Ano 2021
Usuarios Monterrei. Ano 2020
Contratos de patrocinio publicitario. Ano 2017
TOTAL

Saldos 31/12/2021
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00

Saldos 31/12/2020
0,00
1.000.000,00
375,90
1.454,31
1.001.830,21

Ademais, a Fundación clasifica no activo corrente do balance os saldos debedores de “ usuarios e outros
debedores da actividade propia” dentro do epígrafe de “debedores comerciais e outras contas a cobrar”. Os seus
saldos, tanto de activos financeiros coma outros créditos, son:

Clientes
Clientes dubidoso cobro
Debedores
Provisión para insolvencias da actividade (clientes)
Outros créditos coa Admón. Publica por subvencións (Ver nota 12)
TOTAL

Saldos 31/12/2021
Actividade propia
40.000,00
100.685,69
0,00
-100.685,69
0,00
40.000,00

Saldos 31/12/2020
Actividade propia
40.061,14
86.921,04
0,00
-86.921,04
0,00
40.061,14

Os saldos por “usuarios e outros debedores da actividade propia” que ascendía ao peche dos exercicios 2021 e
2020 a 40.000,00 euros e 40.061,14 euros, respectivamente, son os créditos pendentes de cobro por operacións
que supuxeron ingresos por actividade propia.
9.1.3 Debedores comerciais e outras contas a cobrar
CVE: ShHPPakpSAd0
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A composición deste epígrafe ao peche de cada exercicio é a seguinte:
Concepto
Clientes (euros)
Clientes de dubidoso cobro
Debedores
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Saldo a 31/12/2021
213.279,56
100.685,69
0,00

Saldo a 31/12/2020
706.637,96
86.921,04
602,12
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Fundadores desembolsos esixidos (nota 11 memoria)
Saldo final
Deterioro clientes
Saldo final. Activos financeiros.

0,00
313.965,25
-100.685,69
213.279,56

0,00
794.161,12
-86.921,04
707.240,08

Non se inclúen os saldos debedores coa Administración Pública, tanto por impostos coma por subvencións. Ver
nota 16 da memoria.
9.1.3.1. Clientes por vendas e prestación de servizos
Trátase dos dereitos de cobro ao peche do exercicio derivados da actividade propia (ver 9.1.2 memoria)
e por outros ingresos (canons, etc). Figuran deteriorados ao peche de exercicio 2021 e 2020 por
100.685,69 euros e 86.921,04 euros, respectivamente, motivados pola consideración de dubidoso
cobro. As variacións das provisións por deterioración obsérvanse na nota 18.4 memoria.
Detalle Clientes (euros)

Dereitos cobro derivados de ingresos da actividades propia (ver nota 9.1.2 memoria)
Clientes (dereitos cobro por canóns)
Clientes (outros dereitos)
TOTAL

Saldos 31/12/2021
40.000,00
173.279,56
0,00
213.279,56

Saldos 31/12/2020
40.061,14
666.576,82
0,00
706.637,96

9.1.3.2. Debedores.
Trátase dos debedores por outros ingresos procedentes de exercicios anteriores. Non existen saldos
debedores por actividade propia (ver nota 9.1.2 da memoria).

9.2.

A Fundación presenta ao peche do exercicio e presentaba ao inicio do mesmo correccións valorativas por deterioro
dos activos financeiros, xa comentadas no apartado 9.1 da memoria. Trátase de saldos vencidos e non cobrados,
dos que a Fundación dubida da súa realización (cobro).

9.3.

Non existe ingreso financeiro imputado na conta de resultados, relacionado con tales activos.

9.4.

Outra información de investimentos financeiros
Segundo o artigo 3.1 e do Real Decreto 1270/2003, de 10 de outubro, polo que se aproba, o Regulamento para a
aplicación do réxime fiscal das entidades non lucrativas e dos incentivos fiscais ao mecenado, débese informar da
porcentaxe de participación que posúa a entidade en sociedades mercantís, incluíndo a identificación da entidade,
a súa denominación social e o seu número de identificación fiscal.
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Tamén, segundo o artigo 3.1 f do Real Decreto 1270/2003, de 10 de outubro, débese informar das retribucións
percibidas polos administradores que representen á entidade nas sociedades mercantís anteriormente
mencionadas, con indicación das cantidades que foran obxecto de reintegro.
A información solicitada nos dous parágrafos anteriores non se detalla na memoria debido a que non existen
investimentos desta natureza no balance.
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N OTA 10. E FECTIVO E O UTROS A CTIVOS L ÍQUIDOS E QUIVALENTES
10.1. O detalle do epígrafe de “efectivo e outros activos líquidos equivalentes” do activo corrente do balance é o seguinte:
CONCEPTO

S ALDO A 31/12/2021

Caixa ................................................................
Bancos (contas correntes) ..........................................
TOTAL ........................................

P

S ALDO A 31/12/2020

535,04
1.088.897,84
1.089.432,88

374,41
1.199.781,84
1.200.156,25

Non existen restricións á dispoñibilidade destes saldos.

10.2. O ingreso financeiro imputado na conta de resultados, relacionado con tales activos, é o seguinte:
I NGRESOS FINANCEIROS IMPUTADOS EN P E G
RELACIONADOS CON ESTES ACTIVOS

Contas correntes .......................................................
TOTAL .........................................

31/12/2021
0,00
0,00

31/12/2020
0,84
0,84

N OTA 11. P ATRIMONIO N ETO - F ONDOS P ROPIOS
Os movementos no epígrafe de “Fondos propios” do Patrimonio Neto da Fundación obsérvanse reflectidos nos Estado
total de Cambios no Patrimonio Neto correspondente ao exercicio rematado o 31 de decembro de 2021, que
expoñemos a continuación:
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS NO PATRIMONIO NETO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINALIZADO O 31 DE DECEMBRO DE 2021
D OT A C IÓN
F U N D A C ION A L
Escr it ur ad o

Exced ent es d e
exer cicio s ant er io r es

R eser vas

R esult ad o d o
exer cicio

Sub venció ns, d o az ó ns
e leg ad o s r ecib id o s

T OT A L

C. SALDO, FINAL DO ANO 2019

5.085.336,01

28.295,50

-3.755.992,10

51.336,56

1.560.972,35

2.969.948,32

D. SALDO AXUSTADO, INICIO DO ANO 2020

2.969.948,32

5.085.336,01

28.295,50

-3.755.992,10

51.336,56

1.560.972,35

I. Total ingresos e gastos recoñecidos

0,00

0,00

0,00

6.442,38

0,00

6.442,38

III. Outras variacións do patrimonio neto

0,00

-37.748,39

422.987,99

-51.336,56

-478.616,74

-144.713,70

0,00

-37.748,39

422.987,99

-51.336,56

-478.616,74

-144.713,70

E. SALDO, FINAL DO ANO 2020

2. Outras variacións

5.085.336,01

-9.452,89

-3.333.004,11

6.442,38

1.082.355,61

2.831.677,00

D. SALDO AXUSTADO, INICIO DO ANO 2021

2.831.677,00

5.085.336,01

-9.452,89

-3.333.004,11

6.442,38

1.082.355,61

I. Total ingresos e gastos recoñecidos

0,00

0,00

0,00

173.223,70

0,00

173.223,70

III. Outras variacións do patrimonio neto

0,00

0,00

-458.081,72

-6.442,38

-19.293,33

-483.817,43

2. Otras variaciones

0,00

0,00

-458.081,72

-6.442,38

-19.293,33

-483.817,43

5.085.336,01

-9.452,89

-3.791.085,83

173.223,70

1.063.062,28

2.521.083,27
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11.1.- Dotación Fundacional: Achegas iniciais (Escriturado)
A dotación inicial da Fundación (dotación fundacional) foi constituída no ano 2001 pola achega realizada polo seu
promotor (patrón fundador), que foi a Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral para o Deporte, por importe
de 30.050,61 €. No exercicio 2006 aprobouse unha ampliación da dotación fundacional por importe de
3.000.000,00 €.
No exercicio 2015 aprobouse outra ampliación da dotación fundacional por importe de 1.355.285,40 €, que figura
pendente de desembolsar ao peche do exercicio por un importe de 800.000,00 € (dereitos esixidos recollidos no
epígrafe B.IV.7 do activo corrente do balance). Á data de formulación das presentes contas anuais a ampliación
da dotación fundacional está totalmente desembolsada.
No exercicio 2016 aprobouse outra ampliación da dotación fundacional por importe de 700.000,00 €, que figura
pendente de desembolsar ao peche do exercicio 2016 por un importe de 300.000,00 € estando totalmente
desembolsada en 2021.
En consecuencia, a 31 de decembro de 2021, a súa Dotación Fundacional ascendía a 5.085.336,01 euros,
aportado, segundo se recolle a continuación:
DOTACIÓN
FUNDACIONAL

PATRÓNS FUNDADORES

% PARTICIPACIÓN

Xunta de Galicia. Secretaría Xeral para o Deporte

100%

5.085.336,01

TOTAL

100%

5.085.336,01

Durante os exercicios 2021 e 2020 non sufriu variacións en canto ao porcentaxe de participación, sendo sempre
a Secretaria Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia o seu patrón único .
11.2.- Reservas Fundacionais
Ao peche do anos 2021 e 2020 as reservas fundacionais ascenden a -9.452,89 euros.
11.3.- Remanentes
Ao peche do exercicio os remanentes presentan o seguinte detalle:
Exercicio
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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Excedentes positivos Excedentes negativos
26.280,09
653.925,36
178.319,91
0
5.992,74
21.620,76
74.809,15
261.542,16
95.550,19

0
0
0
-375.933,39
0
0
0
0
0

Saldo
Acumulado Remanente
26.280,09
653.925,36
178.319,91
-375.933,39
5.992,74
21.620,76
74.809,15
261.542,16
95.550,19
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Axustes (*)
TOTAL

14.819,16
25.856,64
1.107,31
0
70.191,68
927.641,06
279.704,49
0,00
51.336,56
6.442,38
-1.300.567,09
1.394.572,55

0
0
0
-3.816.176,30
0
0
0
-90.557,05
0
0
-902.991,64
-5.185.658,38

14.819,16
25.856,64
1.107,31
-3.816.176,30
70.191,68
927.641,06
279.704,49
-90.557,05
51.336,56
6.442,38
-2.203.558,73
-3.791.085,83

(*) Axustes resultados anos anteriores (Ingresos e gastos rexistrados directamente en patrimonio neto)

En 2021 axustáronse pola cancelación de créditos incobrables os excedentes do exercicio 2006 por importe de
663,26 euros, os do exercicio 2010 por 2.095,27 euros, os do exercicio 2013 por importe de 583,14 euros, os do
exercicio 2017 por importe de 1.454,31 euros, os do exer cicio 2019 por importe de 359,60 euros e os do exercicio
2020 por importe de 16,30 euros. Amais axustáronse pola cancelación de débedas con clubs e deportistas non
xustificados correctamente os resultados do exercicio 2017 por importe de 4.503,25 euros e o s do exercicio 2020
por importe de 20.306,15 euros. Tamén se axustaron como gastos por patrocinios publicitarios do exercicio 2020
non contabilizados nese ano os excedentes dese exercicio por importe de 14.800,00 euros. Adicionalmente
axustouse o resultado do exercicio 2020 polo efecto da compensación derivada da compensación para o
reequilibrio financeiro da contratista UTE Gaia Gestión Deportiva, S.L. – Movex Vial, S.L cun gasto dese exercicio
de 331.200,53 euros e un ingreso dese exercicio de 55.868,95 e uros. Finalmente contabilizouse un gasto de
exercicios anteriores -sen poder indicar o ano no que afecta- por importe de 207.867,62 euros dado que o importe
das subvencións que cobren o valor das cesión de uso das instalacións deportivas que figuran no inm obilizado
intanxible da fundación non tiñan o mesmo valor así como un ingreso de exercicios anteriores -sen poder indicar o
ano no que afecta- por importe de 13.837,58 pola redución do saldo da débeda coa Seguridade Social dado que se
detectou que o saldo non coincidía coa débeda real derivada das liquidacións dos convenios anuais.
En 2020 axustáronse os excedentes do exercicio 2006 polo traspaso a patrimonio neto dunha subvención pendente
de imputación dese exercicio por importe de 251.352,07 euros así como pola contabilización a remanentes do
exercicio 2019 dun importe total de 43.772,71 euros correspondente a patrocinios publicitarios de clubs deportivos
dese exercicio non xustificados correctamente e dun importe de 76.527,15 euros correspondente ao canon variable
facturado pola Fundación en 2020 correspondente ao exercicio 2019 .
11.4.- Ingresos e gastos imputados directamente ao Patrimonio neto
Descrición
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Cancelación de créditos incobrables 2006
Cancelación de créditos incobrables 2010
Cancelación de créditos incobrables 2013
Cancelación de créditos incobrables 2017
Cancelación de créditos incobrables 2019
Cancelación de créditos incobrables 2020
Ingresos por cancelación de patrocinios publicitarios 2017
Ingresos por cancelación de patrocinios publicitarios 2020
Gastos por patrocinios publicitarios 2020
Ingresos por compensación reequilibrio financeiro 2020
Gastos por compensación reequilibrio financeiro 2020
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Ano 2021

Ano 2020

(663,26)
(2.095,27)
(583,14)
(1.454,31)
(359,60)
(16,30)
4.503,25
20.306,15
(14.800,00)
55.868,95
(331.200,53)
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Gasto por incremento do valor da subvención
compensatoria da cesión instalacións deportivas
Ingreso por redución do saldo coa Seguridade Social
Ingresos exercicios anteriores
Gastos exercicios anteriores
Ingresos por imputación subvención 2006
Ingresos por cancelación de patrocinios publicitarios 2019
Ingreso polo canon variable de 2019 facturado en 2020
Total

(207.867,62)
13.837,58

464.524,10

14.651,56
(52.400,00)
251.352,07
43.772,71
76.527,15
333.903,49

As Contas Anuais do exercicio 2021 non inclúen axustes contra reservas.
As Contas Anuais do exercicio 2020 inclúen axustes contra reservas realizados como consecuencia de:
· Contabilización de patrocinios deportivos do exercicio 2019 po r 52.400,00 euros contabilizados como
gastos de exercicios anteriores.
· Aprobación da cofinanciamento dos gastos dentro do programa ECODESTIN financiados por fondos
europeos Interreg relativos ao exercicio 2018 por importe de 14.547,8 9 euros, contabilizados como
ingresos de exercicios.

11.5.- Resultado do exercicio
No exercicio 2021 a Fundación obtivo un excedente positivo por importe de 173.223,70 € (aforro). No exercicio
2020 a Fundación obtivo un excedente positivo por importe de 6.442,38 € (aforro).

N OTA 12. S UBVENCIÓNS , DOAZÓNS E LEGADOS RECIBIDOS

As subvencións e doazóns, tanto de capital como de explotación, percibidas, están vinculadas á actividade propia
da Fundación, e o financiamento dos seus gastos correntes.
O importe imputado por estes conceptos, durante o presente exercicio, e o seu detalle , é o seguinte:
Descrición da subvención
Subvención nominativa FDG
(gastos correntes, actividades,
axudas, patrocinios, etc)(1)
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Subvención nominativa FDG
(Igualdade -Contra a violencia de
xénero) (1)

Subvención nominativa FDG
(Xacobeo-Promoción do Xacobeo a
través do deporte)
Imputación cesión instalacións (2)
(A)

Organismo
outorgante
Secretaría Xeral
para o Deporte
Secretaría Xeral
para o Deporte –
Secretaría Xeral
de Igualdade
Secretaría Xeral
para o Deporte –
Axencia de
Turismo de
Galicia
Xunta de Galicia
TOTAL
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Pendente
anos
anteriores

Importe
concedido
exercicio

Importe imputado
a resultados

Imputado a
reservas e
outras contas

Importe
pendente de
imputar

0

2.711.384,00

2.711.384,00

0

0,00

0

445.000,00

445.000,00

0

0,00

0

800.000,00

800.000,00

0

0

1.082.355,61

0

227.160,95

(207.867,62)

1.063.062,28

1.082.355,61

3.956.384,00

4.183.544,95

(207.867,62)

1.063.062,28
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(1)

Subvencións, doazóns e legados de explotación. Impútanse a resultados en correlación cos gastos que financian, figurando a sú a imputación rexistrada no
epígrafe A.1.d da Conta de resultados por importe de 3.145.302,75 euros.

(2)

Subvencións, doazóns e legados de capital. A imputación a resultados do exercicio figura rexistrada no epígrafe A.11 da Conta de resultados por importe de
227.160,95 euros. O importe indicado en “Imputado a reservas e outras contas” é un axuste contra resultados de exercicios anteriores -ver Nota 11.3).

O importe imputado por estes conceptos, durante o pasado exercicio, é o seu detalle e o seguinte:
Organismo
outorgante

Descrición da subvención

Pendente
anos
anteriores

Importe
concedido
exercicio

Importe imputado
a resultados

Imputado a
reservas e
outras contas

Importe
pendente de
imputar

Subvención nominativa FDG
(gastos correntes, actividades,
axudas, patrocinios, etc)(1)

Secretaría Xeral
para o Deporte

0

2.091.384,00

2.091.384,00

0

0,00

Subvención nominativa FDG
(Igualdade -Contra a violencia de
xénero) (1)

Secretaría Xeral
para o Deporte –
Secretaría Xeral
de Igualdade

0

500.000,00

500.000,00

0

0,00

Secretaría Xeral
para o Deporte

0

553.918,75

553.918,75

Xunta de Galicia

1.309.516,56

0

227.160,95

0

1.082.355,61

103,72

0

0

103,72

0,00

1.309.620,28

3.145.302,75

3.372.463,70

103,72

1.082.355,61

Subvención nominativa FDG
(compensación gastos COVID
empresas xestoras) (1)
Imputación cesión instalacións (2)
(A)

Provedor de
inmobilizado

Doazón (2)

TOTAL
(1)

Subvencións, doazóns e legados de explotación. Impútanse a resultados en correlación cos gastos que financian, figurando a sú a imputación rexistrada no
epígrafe A.1.d da Conta de resultados por importe de 3.145.302,75 euros.

(2)

Subvencións, doazóns e legados de capital. A imputación a resultados do exercicio figura rexistrada no epígrafe A.11 da Conta de resultados por importe de
227.160,95 euros.

Ao peche dos exercicios 2021 e 2020, os saldos pendentes de cobro derivados das subvencións, doaz óns e
legados, tanto de capital coma de explotación, que figuran re xistrados no epígrafe B.IV.6 do activo corrente do
balance, presentan o seguinte detalle:
Axuda
Programa de actividades FDG

Organismo que concede

Saldo 31/12/2021

Secretaria Xeral para o Deporte
TOTAL

Saldo 31/12/2020

228,84

1.274.262,93

228,84

1.274.262,93

N OTA 13. P ROVISIÓNS
A Fundación non mantén provisións rexistradas ao peche do exercicio actual nin no anterior.

N OTA 14. P ASIVOS F INANCEIROS
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As débedas coa Facenda Pública non se reflicten neste apartado (ver Nota 16 de la Memoria).
A información dos instrumentos financeiros do pasivo do balance da Fundación, tanto a longo prazo como a curto,
clasificados por clases e categorías é a seguinte:
C LASES
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Débedas con

Obrigas e outros

Derivados e Outros

TOTAL
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entidades de crédito
valores negociables
C ATEGORÍAS
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Pasivos financeiros a longo prazo:
Débitos e partidas a pagar e
0,00
0,00
0,00
0,00
periodificacións a longo prazo
Total pasivos a longo prazo
0,00
0,00
0,00
0,00
Pasivos financeiros a curto prazo:
Débitos e partidas a pagar e
periodificacións a curto prazo
Total pasivos a curto prazo
TOTAL PASIVOS FINANCEIROS

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

2.030.000,00

3.030.000,00

2.030.000,00

3.030.000,00

2.030.000,00

3.030.000,00

2.030.000,00

3.030.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.368.694,53

3.715.780,33

4.368.694,53

3.715.780,33

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.368.694,53
6.398.694,53

3.715.780,33
6.745.780,33

4.368.694,53
6.398.694,53

3.715.780,33
6.745.780,33

14.1. Débitos e partidas a pagar
O detalle dos pasivos financeiros incluídos nesta categoría ao peche de cada exercicio é a seguinte:
Epígrafe do balance
Pasivos financeiros a longo prazo:
Provedores de inmobilizado a longo prazo
Fianzas recibidas e periodificacións a longo prazo
PASIVO NON CORRENTE

Saldo a 31/12/2021

Saldo a 31/12/2020

0,00
2.030.000,00
2.030.000,00

0,00
3.030.000,00
3.030.000,00

26.100,00
177.689,11
3.164.586,48
(195,56)
514,50
1.000.000,00
4.368.694,53
6.398.694,53

288.789,95
336.350,18
2.090.321,23
(195,53)
514,50
1.000.000,00
3.715.780,33
6.745.780,33

Pasivos financeiros a curto prazo:
Débedas a curto prazo
Acredores beneficiarios de subvencións
Acredores
Partidas pendentes de aplicación
Remunerac. Pdtes pago
Periodificacións a curto prazo
PASIVO CORRENTE
TOTAL PASIVOS FINANCEIROS

Pormenorizando os saldos por operacións comerciais e non comerciais temos:
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*
*

Débedas por operacións comerciais
Débedas por operacións non comerciais

I MPORTE 2021
4.368.694,53
2.030.000,00
6.398.694,53

I MPORTE 2020
3.715.780,33
3.030.000,00
6.745.780,33

P

As Fianzas recibidas a longo prazo por valor de 30.000,00 euros en 2021 e en 2020, débense ao contrato
de concesión das instalacións deportivas de Acea de Ama. Valóranse a custo amortizado, o que orixinou no
exercicio 2008 un cargo na conta de fianzas recibidas con abono á conta 181. Ao final de cada exercicio
contabilízase así un gasto financeiro con abono á conta 180 por 0,00.-€ nos exercicios 2021 e 2020 e ao
mesmo tempo rexístrase así un ingreso financeiro por 0,00.-€ nos exercicios 2021 e 2020.

P

As Periodificacións a longo prazo por valor de 2.000.000,00 euros en 2021 e 3.000.000,00 en 2020,
débense aos ingresos anticipados pendentes de imputación correspondentes ás anualidades de 2022, 2023
e 2024 do Contrato de Patrocinio publicitario para o “PLAN DE PATROCINIO DOS EQUIPOS DE ALTA
COMPETICIÓN DE GALICIA”.
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P

Na partida Acredores beneficiarios de subvencións están recollidas ás débedas que a Fundación ten por
axudas monetarias concedidas a deportistas e a entidades deportivas, segundo as convocatorias de axudas
efectuadas. O seu detalle ao peche do exercicio era:
Concepto
Clubs deportivos
Deportistas
Fundacións
Federacións
TOTAL ACREDORES-BENEFICIARIOS

P

P

Saldo a 31/12/2021
17.000,00
160.689,11
0,00
0,00
177.689,11

Saldo a 31/12/2020
17.000,00
319.350,18
0,00
0,00
336.350,18

Na partida Acredores están recollidas as débedas que a Fundación ten por contratos de patrocinio
publicitario formalizados con entidades deportivas por importe de 2.733.740,49 € ao peche do exercicio
2021 e por importe de 1.363.738,27 € ao peche do exercicio 2020. O resto son débedas con acredores de
servizos e outros.
Na partida Débedas a curto prazo están recollidas as débedas que a Fundación ten, principalmente, con
financiadores por subvencións concedidas a executar no curto prazo pola mesma, na que destaca a
concedida polo Consello Superior de Deportes por importe de 24.000,00 euros.

14.2. Clasificación por vencementos de Pasivos Financeiros
O vencemento dos Pasivos Financeiros detallado para os próximos 5 exercicios é o seguinte:
P ASIVO F INANCEIRO
Débitos e partidas a pagar

C/P (2022)
4.368.694,53

A NO 2023
1.000.000,00

A NO 2024
1.000.000,00

A NO 2025
0,00

A NO 2026
0,00

A NO 2027 E SEG
30.000,00

T OTAL ................................................................
4.368.694,53

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

30.000,00

C/P (2021)
3.715.779,83

A NO 2022
1.000.000,00

A NO 2023
1.000.000,00

A NO 2024
1.000.000,00

A NO 2025
0,00

A NO 2026 E SEG
30.000,00

T OTAL ................................................................
3.715.779,83

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

30.000,00

Ao peche do exercicio 2020 era:
P ASIVO F INANCEIRO
Débitos e partidas a pagar

14.3. Información relativa á Conta de Resultados
Os pasivos financeiros durante os exercicios 2021 e 2020 non presentaron gastos nin perdas financeiras debido á
valoración das fianzas a longo prazo a custe amortizado.
Non existen gastos financeiros relacionados con débedas fiscais (Facenda Pública) imputados na conta de
resultados en 2021 nin en 2020. Non existen gastos financeiros relacionados coas obrigas recollidas na partida de
provisións a curto prazo por litixio nos exercicios 2021 e 2020 (ver nota 13 memoria).
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14.4.

Outra información
P
P

A Fundación non presenta débedas con garantía real.
A Fundación Deporte Galego cumpre co establecido no Artigo 32.2 apartado b), da Lei 9/2017 de
Contratos do Sector Público ( LCSP), que sinala: "Que máis do 80 por cento das actividades do ente
destinatario do encargo se leven a cabo no exercicio dos labores que lle foron confiados polo poder
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adxudicador que fai o encargo e que o controla ou por outras persoas xurídicas controladas do mesmo xeito
pola entidade que fai o encargo.”

NOTA 15 OPERACIÓNS CON PARTES VINCULADAS.
As partes vinculadas coas que a Fundación realizou transaccións durante o exercicio 2021 e 2020, así como a
natureza de dita vinculación, é a seguinte:
N ATUREZA DA V INCULACIÓN
100% dotación fundacional

Xunta de Galicia

15.1. Saldos con entidades vinculadas
Os saldos coas entidades vinculadas, tanto debedores como acredores, a finais do exercicio 2021 e 2020 do balance
da Fundación son:
S ALDOS PENDENTES CON PARTES VINCULADAS
ACTIVO
B) ACTIVO CORRENTE
III) Usuarios/as e outros debedores da actividade propia
IV.6) Outros créditos coa Admón. Pública por subvencións
IV.7) Fundador desembolsos esixidos (ver nota 11 memoria)
TOTAL ACTIVO
C) PASIVO CORRENTE
VI.6. Outras débedas coa Admón. Pública (subvención a reintegrar)
TOTAL PASIVO

X UNTA DE G ALICIA (*)
S ALDOS 31/12/2021

S ALDOS 31/12/2020

0,00
228,84
0,00
228,84

0,00
1.274.262,93
0,00
1.274.262,93

28.652,36
28.652,36

28.652,36
28.652,36

(*) Trátase dos saldos coa Secretaria Xeral para o Deporte e a Consellería de Traballo.

15.2. Transaccións con entidades e partes vinculadas
As transaccións efectuadas con entidades e partes vinculadas no exercicio 2021 e 2020 e o seu reflexo na conta de
resultados son:
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Operacións con partes vinculadas no exercicio 2021
1. Ingresos da entidade pola actividade propia
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados a
resultados do exercicio afectas á actividade propia
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasadas ao resultado
do exercicio
TOTAL INGRESOS PARTES VINCULADAS
Axudas monetarias. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno
Gasto de persoal
TOTAL GASTOS PARTES VINCULADAS
Vendas de activos non correntes
Adquisicións de activos non correntes
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Cargos de alta
dirección (ver nota
15.3)

3.956.384,00
0,00
3.956.384,00
227.160,95
4.183.544,95

0,00
0,00
0,00

(60.236,02)
(60.236,02)
0,00
0,00
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Operacións con partes vinculadas no exercicio 2020
1. Ingresos da entidade pola actividade propia
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados a
resultados do exercicio afectas á actividade propia
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasadas ao resultado
do exercicio
TOTAL INGRESOS PARTES VINCULADAS
Axudas monetarias. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno
Gasto de persoal
TOTAL GASTOS PARTES VINCULADAS
Vendas de activos non correntes
Adquisicións de activos non correntes

Xunta de Galicia

Cargos de alta
dirección (ver nota
15.3)

3.145.302,75
0,00
3.145.302,75
227.160,95
3.492.463,70
(59.948,73)
(59.948,73)
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

15.3. Padroado e persoal de alta dirección
A composición por sexos dos membros do Padroado e dos Cargos de alto dirección (*) é a seguinte:
P

No exercicio 2021:
Concepto
Director-Xerente
Pleno do Padroado

P

Homes
1
5

Mulleres
-2

1
7

Nº

Homes
1
5

Mulleres
-2

1
7

No exercicio 2020:
Concepto
Director-Xerente
Pleno do Padroado

(*)

Nº

Enténdese por “Cargos de alta dirección” ao Director-xerente da Fundación.

O 04/11/2020 elévanse a público os acordos do Padroado do 10 de abril de 2019 relativos á modificación dos
Estatutos da Fundación Deporte Galego. Prodúcese unha modificación estatutaria nos artigos 28 (Funcións do
Director/Xerente), 29 (Comisión de Auditoría e Control) e 34 (Elaboración do Plan e presentación das contas anuais).
Esta modificación aproba que a formulación das contas anuais será función do Director-Xerente.
Segundo o artigo 13 dos estatutos fundacionais, vixentes ao peche do exercicio:
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13.1. O Padroado quedará composto por seis membros.
13.2. O Padroado estará integrado por:
a) Presidente: Secretario/a Xeral ou Director/a Xeral competente en materia de Deporte.
b) Vicepresidente: Secretario/a Xeral ou Director/a Xeral da Xunta de Galicia con competencias en materia de
Asesoría Xurídica.
c) Vogais:
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-

-

A persoa titular da Secretaría Xeral Técnica dependente da consellería con competencias en materia
de Facenda.
A persoa titular da Dirección da Axencia Turismo de Galicia.
A persoa titular da Dirección da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. (Corporación RTVG ).
En tanto non se nomeen os cargos da Corporación Radio e Televisión de Galicia, actuará como vogal
a persoa titular da Dirección Xeral da Compañía de Radio-Televisión de Galicia”.
Unha persoa do departamento da Xunta de Galicia con competencias en materi a de deportes,
designado polo Presidente.

13.3. Actuará como Secretario/a do Padroado, con voz pero sen voto, unha persoa designada para o efecto
polo/a Presidente/a.
Padroado
O Padroado é o órgano de goberno, representación e administración da Fundación, e exercitará as funcións que lle
corresponden de conformidade coa lexislación vixente e co establecido nos Estatutos da Fundación.
A composición do Padroado ao 31 de decembro de 2021 era o seguinte:
Nome
Sr. Don José Ramón Lete Lasa
Sr. Don Manuel Pillado Quintáns
Sr. Don Jorge Atán Castro
Sra. Dona María Nava Castro Domínguez
Sr. Don Alfonso Sánchez Izquierdo
Sr. Don Jorge Rubén Sampedro Grande
Sr. Dona Alicia Seijas Pena

Representación
Secretario Xeral para o Deporte
Director Xeral da Asesoría Xurídica Xeral
Secretaria Xeral Técnica e do Patrimonio
Directora da Axencia Turismo de Galicia
Director Xeral CRTVG
Subdirector Xeral de Plans e Programas da
S.X.para o Deporte
--

Cargo
Presidente
Vicepresidente
Vogal
Vogal
Vogal
Vogal
Secretario

Os Estatutos da Fundación establecen que os membros dos órganos de goberno exercerán gratuitamente o seu
cargo, sen prexuízo do dereito ao reembolso dos gastos xustificados derivados do exercicio de aquel, aínda que ditas
cantidades non se devindicarán neste exercicio.
Neste exercicio e no anterior, todos os membros do Padroado exercen o seu cargo gratuitamente e non perciben
retribución algunha polo desempeño da súa función.

b)

Os gastos de reembolso do órgano de goberno correspóndense cos gastos de desprazamento e manutención
dos mesmos, estando completamente xustificados o seu importe e destino segundo figura na nota 18.1 da
memoria.

c)

Non se concederon aos membros do órgano de goberno da entidade anticipos ou créditos algúns.

d)

Non se contraeron obrigas en materia de pensións e de seguros de vida respecto aos membros antigos e
actuais do órgano de goberno.

e)

Non se asumiron obrigas por eles a título de garantía nin activos afectos ás mesmas nin limitacións de
dispoñibilidade de líquido.
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Persoal de alta dirección
O persoal de alta dirección do padroado e da comisión permanente da Fundación é o director-xerente da mesma. Non
houbo cambios durante 2021 nin 2020.
As remuneracións salariais devindicadas no exercicio 2021 polo Director-Xerente da Fundación ascenderon a 45.532,44 € en concepto de soldos e salarios, existindo un custo para a Fundació n de seguridade social de 14.703,58 €.
As remuneracións salariais devindicadas no exercicio 2020 polo Director-Xerente da Fundación ascenderon a
45.126,36 € en concepto de soldos e salarios, existindo un custo para a Fundación de seguridade social de 14.822,37
€.
Non se concederon anticipos ou créditos algúns, nin se contraeron obrigas en materia de pensións e de seguros de
vida respecto a xerencia da Fundación.

N OTA 16. S ITUACIÓN F ISCAL
O detalle dos saldos relativos a activos fiscais e pasivos fiscais ao peche do exercicio 2020 e ao peche do exercicio
2019 é a seguinte:
S ALDO A 31/12/2021
Activo Corrente
* Activos por imposto corrente
* Outros créditos coas Administracións Públicas
Imposto sociedades ano 2010 e 2012
IVE (Ver nota 16.2 memoria)
Seguridad Social debedora
Adm. Pública debedora por subvencións
TOTAL ACTIVOS FISCAIS
Pasivo Corrente
* Outras débedas coas administracións públicas
IRPF profesionais
IRPF Empregados
Seguridade Social
Devolución de subvencións (Consellería Traballo)
TOTAL PASIVOS FISCAIS

16.1.

S ALDO A 31/12/2020

0,00

583,30

0,00
1.477.811,77
--1.477.811,77

2.095,27
899.474,01
--902.152,58

39.597,27
12.470,08
1.952,08
28.652,36
82.671,79

67.902,16
13.320,79
34.374,79
28.652,36
144.250,10

Imposto sobre sociedades
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A Fundación figura acollida ao réxime fiscal especial recollido na Lei 49/2002.
A Lei 49/2002, do 23 de decembro, regula, no seu Título II, o réxime fiscal espe cial aplicable ás entidades sen fins
lucrativos, sempre que estas cumpran os requisitos establecidos no Capítulo I de dito título, onde se definen as
características das devanditas entidades. En especial, no Título II, Capítulo II recóllese a normativa apl icable ás
Fundacións referente ao Imposto sobre Sociedades. Pola súa banda, a lei desenvolvese polo seu regulamento,
aprobado por Real Decreto 1270/2003, de 10 de outubro, polo que se aproba o Regulamento para a aplicación do
réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.
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Coa entrada en vigor de dita Lei, compútanse unicamente como base impoñible do Imposto sobre Sociedades os
ingresos e gastos correspondentes ás explotacións económicas non exentas, sendo gravada a un tipo único do 10%.
Como novidade, declárase a exención das seguintes rendas: as derivadas dos ingresos obtidos sen contraprestación;
as procedentes do patrimonio mobiliario e inmobiliario da entidade, c omo os dividendos, intereses, canons e
alugueres; as derivadas de adquisicións ou de transmisións, por calquera título, de bens ou dereitos, as obtidas no
exercicio das explotacións económicas exentas e, finalmente, as que de acordo coa normativa tributaria deban ser
atribuídas ou imputadas ás entidades sen fins lucrativos.
Identificamos a continuación as rendas exentas e non exentas do Imposto sobre Sociedades, sinalando o
correspondente número e letra dos artigos 6 e 7 da Lei 49/2002, que ampara a exención con indicación dos ingresos
e gastos de cada unha delas, todo iso segundo o artigo 3.1.a do Real Decreto 1270/2003, de 10 de outubro.
Exercicio 2021:
A totalidade das rendas obtidas pola Fundación ao longo do exercicio 20 20 teñen a consideración de exentas do
Imposto sobre Sociedades. Son os seguintes artigos da Lei 49/2002: artigo 6 os apartados 1.a, 1.b, 1.c, 2 e 4.
Descrición

Artigo Lei 49/2002

1. Ingresos da entidade pola actividade propia
b) Achegas de usuarios/as
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións

Artigo 6.4º (*)
Artigo 6.1º a) e b)

d) Subvencións imputadas ao excedente do exercicio

Artigo 6.1º c)

2. Vendas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil

Artigo 6.2º.

3. Outros ingresos

Artigo 6.2º. e 6. 4º (*)

4. Subvencións, doazóns e legados de capital imputados ao resultados (actividade propia)

Artigo 6. 1º c)

5. Ingresos financeiros

Artigo 6. 2º

6. Ingresos excepcionais

Artigo 6. 4º (*)

(*) Apartados 10, 11 e 12 do artigo 7 de la Lei 49/2002

Preséntase a continuación a conciliación entre o resultado contable e o resultado fiscal, así como a base para
establecer a previsión do imposto de sociedades do exercicio 20 21.
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EXERCICIO 2021
CONCILIACION DO RESULTADO COA BASE
IMPOÑIBLE DO IMPOSTO
Resultado Contable do exercicio
Errores contables (ingreso e gasto directamente en
patrimonio neto)
Cambios en estimacións (ingreso e gasto directamente
en patrimonio neto)
Diferenzas permanentes:

AUMENTOS

DIMINUCIÓNS

IMPORTE FINAL

---

---

173.223,70

---

---

(37.748,39)
302.383,55

Resultado actividades exentas

---

(437.858,86)

(437.858,86)

Gasto por Imposto Sociedades
Diferenzas Temporarias
Rendementos suxeitos
Base Impoñible
Cota Integra (10%)

---

---

---

---------

---------

---------

−
−
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EXERCICIO 2021
CONCILIACION DO RESULTADO COA BASE
IMPOÑIBLE DO IMPOSTO
Retencións
Pagos a Conta
A devolver

AUMENTOS

DIMINUCIÓNS

IMPORTE FINAL

-------

-------

0,00
--0,00

No presente exercicio non foron xerados incentivos fiscais por deducións medio ambientais.
A Fundación non posúe cotas íntegras negativas pendentes de compensar fiscalmente.
Exercicio 2020:
A totalidade das rendas obtidas pola Fundación ao longo do exercicio 2020 teñen a consideración de exentas do
Imposto sobre Sociedades. Son os seguintes artigos da Lei 49/2002: artigo 6 os apartados 1.a, 1.b, 1.c, 2 e 4.
Descrición

Artigo Lei 49/2002

1. Ingresos da entidade pola actividade propia
b) Achegas de usuarios/as
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións

Artigo 6.4º (*)
Artigo 6.1º a) e b)

d) Subvencións imputadas ao excedente do exercicio

Artigo 6.1º c)

2. Vendas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil

Artigo 6.2º.

3. Outros ingresos

Artigo 6.2º. e 6. 4º (*)

4. Subvencións, doazóns e legados de capital imputados ao resultados (actividade propia)

Artigo 6. 1º c)

5. Ingresos financeiros

Artigo 6. 2º

6. Ingresos excepcionais

Artigo 6. 4º (*)

(*) Apartados 10, 11 e 12 do artigo 7 de la Lei 49/2002

Preséntase a continuación a conciliación entre o resultado contable e o resultado fiscal, así como a base para
establecer a previsión do imposto de sociedades do exercicio 20 20.
EXERCICIO 2020
CONCILIACION DO RESULTADO COA BASE
IMPOÑIBLE DO IMPOSTO
Resultado Contable do exercicio
Errores contables (ingreso e gasto directamente en
patrimonio neto)
Cambios en estimacións (ingreso e gasto directamente
en patrimonio neto)
Diferenzas permanentes:

DIMINUCIÓNS

IMPORTE FINAL

---

---

6.442,38

---

---

(37.748,39)
295.124,28

Resultado actividades exentas

---

(263.818,27)

(263.818,27)

Gasto por Imposto Sociedades
Diferenzas Temporarias
Rendementos suxeitos
Base Impoñible
Cota Integra (10%)
Retencións
Pagos a Conta
A devolver

---

---

---

---------------

---------------

--------0,16
--0,16

−
−
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AUMENTOS
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No presente exercicio non foron xerados incentivos fiscais por deducións medio ambientais.
A Fundación non posúe cotas íntegras negativas pendentes de compensar fiscalmente.
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16.2.

Imposto sobre valor engadido
A Fundación optaba para a tributación do IVE polo réxime xeral do imposto. No ano 2021 e 2020, e como
consecuencia do cambio na normativa do IVE, aplicou prorrata especial (rateo) para sectores diferenciados,
deducindo a totalidade do IVE para todas as actividades, agás para a "xestión directa das instalacións", pola que non
se deduce ningún IVE soportado.
O detalle dos créditos que figuran no activo corrente do balance polo IVE ao p eche dos exercicios 2021 e 2020 é o
seguinte:

IVE 2017 a compensar
IVE 2018 a compensar
IVE 2019 a compensar
IVE 2020 a compensar
IVE 2021 a compensar
TOTAL ACTIVOS FISCAIS POR IVE

S ALDO A 31/12/2021 S ALDO A 31/12/2020
141.418,48
141.418,48
330.804,26
330.804,26
212.695,19
212.695,19
213.555,25
213.555,25
578.337,76
0,00
1.477.811,77
898.473,18

IVE do período 2009 a 2012:
A Fundación Deporte Galego foi obxecto da actuación inspectora da Axencia Estatal da Administración
Tributaria, seguíndose procedemento inspector de comprobación e investigación de alcance xeral do IVE
correspondente aos exercicios 2009 a 2012, ambos inclusive. No procedemento levantouse, na data 14 de
maio do 2014 o acta de desconformidade, e na data 30 de xuño de 2014 notifico use a liquidación pola cal se
anulan os créditos que ten declarados a Fundación por 891.955,79 € e da que resulta unha débeda coa
Facenda pública por importe de 258.616,51 € (216.643,13 € de cota tributaria e 41.973,38 € de xuros de
demora).
Ao peche do exercicio 2013, coa acta de desconformidade, a Fundación procedeu a cancelar contablemente
os créditos que figuraban rexistrados pola devolución solicitada do imposto inspeccionado (891.955,79 €) e a
contabilizala débeda tributaria resultante da actuación in spectora do IVE 2009-2012 por importe total
253.336,80 € (cota máis intereses demora devindicados ata 31/12/2013).
No exercicio 2014 a Fundación procedeu ao rexistro contable do gasto financeiro polos xuros de demora que
restaban (5.279,71 €) e ao pago da débeda reclamada na liquidación.
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En tempo e forma interpúxose recurso de reposición, que foi integramente desestimado, interpoñéndose na
data 17 de outubro de 2014 reclamación económico administrativa ante o Tribunal Económico Administrativo
Rexional de Galicia (reclamación número 15/05379/2014).
Na data 6 de setembro de 2018, notificouse resolución do TEAR de 7 de xuño de 2018, a cal estimaba en
parte a reclamación económico administrativa, acollendo os motivos esgrimidos pola Fundación no seu
recurso relativos a que a entidade se encontra suxeita a IVE por non exercer potestades públicas, non hai
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exención na prestación de servizos deportivos directamente a persoas físicas pola prohibición de aplicar o
efecto directo vertical descendente da Directiva do IVE, e que efectivamente os contratos de patrocinio
subscritos non son convenios de colaboración, e só non están suxeitas ó imposto as actividades polas que
non se obteñen ingresos de terceiros, consistentes na entrega de axudas a deportistas e clubs.
En relación coa actuación inspectora da Axencia Estatal da Administración Tributaria ditouse o 19 de
decembro de 2018 acto administrativo de liquidación do que resulta unha cantidade a devolver de 92.518,76
€, anulándose a liquidación anterior por importe de 258.616,51 €, e, posto que o contribuínte ingresara o
importe total de esta liquidación que agora se da de baixa, recoñecese o dereito a devolución dos ingresos
indebidos por importe de 258.616,51 €. Ase mesmo, recoñécese o dereito a devolución dos interes es
correspondentes, calculados dende a data en que tiveron lugar os ingresos ata a data de ordenación de pago
da devolución.
Non considerando conforme a Dereito a nova liquidación practicada, que exclúe o dereito a deducir IVE
correspondente aos convenios de patrocinio celebrados como patrocinador pola Fundación, presentouse
recurso contra a execución ante o mesmo TEARG.
Tras recaer resolución do TEARG, interpúxose en data 6 de novembro de 2018 recurso contencioso
administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia . Admitido o recurso e acordada a remisión do
expediente administrativo, o día 11 de marzo de 2019 deuse traslado para formular demanda. Admitida a
demanda presentada o día 9 de abril de 2019, deuse traslado o TEARG para contestar .
Con data 25 de setembro de 2019 foi notificada sentencia desestimatoria deste recurso contencioso administrativo, fronte o que se presentou escrito de preparación do recurso de casación ante o Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia en data 7 de novembro de 2019.

CVE: ShHPPakpSAd0
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Admitido a trámite o escrito de preparación, en fecha 11/11/2019 ditouse auto acordando ter por preparado o
recurso de casación presentado, emprazándose ás partes por trinta días para a súa comparecencia ante a
Sala do Contencioso-administrativo do Tribunal Supremo. Recibidos os escritos de personación ante o
Tribunal Supremo e pasadas as actuacións ao poñente, en fecha 28/01/2021 ditouse auto acordando admitir
o recurso de casación preparado, emprazándose á Fundación para presentar el escrito de interposición do
recurso de casación, trámite evacuado en data 23/03/2021. Previo traslado do escrito presentado, por parte
do Avogado do Estado formulouse escrito de oposición. En data 12/05/2021 ditouse providencia declarando o
recurso concluso e pendente de sinalamento para votación e fallo.
Sinalada data para votación e fallo, ou 26/10/2021 dictouse a sentenza número 1267/2021 da Sección 2ª da
Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Supremo ( RCA 8146/2019), favorable aos intereses da
Fundación Deporte Galego. Dita sentenza estimatoria anulou a ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, así como a resolución do TEARG do 7 de xuño de 2016 e as actuacións administrativas precedentes
no que se refire a non recoñecer o feito impoñible do IVE nos negocios xurídicos denominados de “patrocinio
publicitario” asinados entre a Fundación e determinadas entidades deportivas e deportistas, declarando o
dereito á dedución das cotas soportadas como consecuencia dos devanditos negocios xurídicos. Na sentenza
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conclúese que, unha vez que se afirmou de forma taxativa que a Fundación non exerce potestades públicas,
non existe xustificación para outorgarlle a esta parte un trato diferente ao dado a calquera outras empresas
ou entidades que eventualmente celebrasen devanditos negocios xurídicos, ás cales non se lles negaría o
seu dereito para deducir o IVE, como de feito recoñeceu a Administración.
Tras o pronunciamento da Sala 3ª do Tribunal Supremo, en relación con este IVE correspondente aos
exercicios 2 T/2009 a 4 T/2011 e 2012, a AEAT ditou acordo de execución da sentenza de 26/10/2021 ditada
pola Sección 2ª da Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Supremo ( RCA 8146/2019) aplicando o
criterio do Alto Tribunal e en consecuencia modificando a regularización practicada no seu día pola
Inspección, indicando no fundamento de dereito 2º o seguinte:
“- Debe admitirse a dedución das cotas soportadas polos pagos realizados nos negocios xurídicos entre o
obrigado tributario e determinadas entidades deportivas e deportistas, que se comprometen a exhibir o logo
da fundación a cambio dunha suma de diñeiro.
- Ao ser cualificados polo TS como constitutivos de actividade económica os pagos realizados aos que se
alude no parágrafo anterior, debe procederse ao recálculo da proporción entre actividade económica e non
económica para a dedución das cotas soportadas derivadas dos gastos comúns, cun recoñecemento de máis
cotas deducibles.
- Finalmente, debe admitirse a compensación do importe consignado na autol iquidación do 2 T 2019,
102.701,43 euros, procedente de períodos anteriores”.
Tras os cálculos oportunos, en virtude do acordo notificado procédese a:
“- Anular o acto administrativo polo que se procedeu á devolución de 92.518,76 euros.
- Ditar un novo acto de liquidación polo que se procede á devolución de 923.027,24 euros.
- Recoñecer o dereito á devolución de 93.361,53 euros por ingresos indebidos.
- Recoñecer o dereito á devolución dos intereses correspondentes aos ingresos indebidos ata a data de
ordenación de pago”.
Estes importes foron devoltos á Fundación o pasado 16/06/2022.
IVE do período 2013 a 2016:
Con data 12 de abril de 2017 notifícase á Fundación o inicio dunha nova actuación inspectora referida aos
Impostos sobre o Valor Engadido dos períodos 2013 a 2016, ambos inclusive. No procedemento levantouse,
en data 8 de outubro do 2018 acta de desconformidade.
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Con data 9 de novembro de 2018 notificouse Acordo de Liquidación, pola cal se anulan os créditos que ten
declarados a Fundación por importe de 638.523,59 €, e da que resulta unha débeda coa Facenda pública por
importe de 377.546,00 €, correspondentes ás cotas do IVE (332.153,43 €) máis xuros de demora (45.392,57
€), débeda que foi aboada o 19 de decembro de 2018.
Sen prexuízo de proceder ao pago dentro do período voluntario, non considerando conforme a Dereito a nova
liquidación practicada – que exclúe o dereito para deducir o IVE correspondente aos contratos de patrocinio
celebrados como patrocinador pola Fundación – interpúxose reclamación económico-administrativa #ante o
TEARG. Posto de manifesto o expediente polo prazo dun mes, formulouse escrito de alegacións. En data
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10/11/2021 notificouse resolución ditada polo Tribunal Económico-Administrativo Rexional de Galicia de data
16/09/2021 acordando desestimar a reclamación interposta, referíndose o Tribunal á Fundación como unha
“fundación de promoción pública” e como “mero executor de políticas públicas” e considerando que a
inaplicación do suposto de non suxeición do artigo 7.8º da Lei do IVE non é unha cuestión controvertida,
senón que o é a cualificación a efectos do IVE dos contratos de patrocinio publicitario celebrados pola
Fundación, negando que os mesmos teñan encaixe no concepto de publicidade e afirmando que se trata
dunha mera obrigación de divulgar a colaboración recibida.
En data 10/12/2020 interpúxose fronte á resolución recurso de alzada, o cal se atopa pendente de resolver
por parte do Tribunal Económico-Administrativo Central. Ao haber resolvido o Tribunal Supremo sobre a
cuestión discutida con respecto ao IVE dos exercicios 2013 a 2016 – a deducibilidade do IVE
correspondentes aos contratos de patrocinio celebrados con deportistas e entidades deportivas –,
presentouse ante o TEAC un escrito poñendo en coñecemento do mesmo o ditado da sentenza de
26/10/2021 ( RCA 8146/2019) e solicitando dítese resolución estimatoria do recurso de alzada interposto pola
Fundación Deporte Galego.
Á data de formulación das presentes contas anuais do exercicio 2021 descoñecíase o resultado de dita
reclamación.
A xuízo dos asesores da Fundación, salvo mellor criterio en dereito, estímase que a evolución posible da
inspección debera ser favorable aos intereses da Fundación, cando menos de xeito substancial, o igual que
en relación coas liquidacións emitidas respecto da actuación inspectora correspondente ós períodos
anteriores, obxecto de discrepancia e resoltos favorablemente, alo menos substancialmente, para a
Fundación.
IVE do período 2017 a 2020:
A Fundación Deporte Galego está sendo obxecto da actuación inspectora da Axencia Estatal da
Administración Tributaria, seguíndose procedemento inspector de comprobación e investigación de alcance
xeral do IVE correspondente aos exercicios 2017 a 2020, ambos inclusive.
Ao ter resolto o Tribunal Supremo sobre a cuestión discutida con respecto ao IVE dos exercicios 20 09 a 2012
– a deducibilidade do IVE correspondentes aos contratos de patrocinio celebrados con deportistas e
entidades deportivas – a propia AEAT asinou coa Fundación un Acta de Conformidade pola que, en
aplicación da sentenza do Tribunal Supremo, finalizaba a inspección por este período cunha devolución a
favor da Fundación por importe de 889.531,96 euros de cota e 22.116,45 euros de xuros.
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16.3.

Impostos locais
A Fundación goza de exención no IBI e no IAE, de acordo co estipulado na Lei 49/2002, de 23 de decembro, no seu
Título II, no Capítulo III.
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16.4.

Outras indicacións
Segundo as disposicións legais vixentes, as liquidacións de impostos non poden considerarse definitivas ata que non
foran inspeccionadas polas autoridades fiscais ou transcorrido o prazo de prescrición legal, actualment e establecido
en catro anos. A Fundación ten abertos a inspección os catro últimos exercicios para tódolos impostos que lle sexan
aplicables, en particular:
IMPOSTO
EXERCICIOS
Imposto sobre Sociedades
2017, 2018, 2019, 2020 e 2021
Imposto sobre o Valor Engadido
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021
Transmisións Patrimoniais
2018, 2019, 2020 e 2021
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
2018, 2019, 2020 e 2021

As declaracións non poden considerarse definitivas ata a súa prescrición ou a súa aceptación por parte das
autoridades fiscais e, con independencia de que a lexislación fiscal é susceptible a interpretacións, a Comisión de
Auditoría e Control da Fundación, así como os seus asesores fiscais, estiman que calquera pasivo fiscal adicional
que puidese poñerse de manifesto, como consecuencia du nha eventual inspección, non terá un efecto significativo
nas contas anuais tomadas no seu conxunto. En canto ao IVE, dada a complexidade das operacións da Fundación
poderían existir determinados pasivos fiscais de carácter continxente e determinad as deterioracións de créditos
fiscais, todos eles de difícil cuantificación obxectiva.

N OTA 17. G ARANTÍAS E O UTROS P ASIVOS C ONTINXENTES
17.1.-

Garantías e Avais comprometidos
Avais:
Ao final de 2021 e 2020 a Fundación Deporte Galego non presenta avais.
Outras garantías comprometidas:
P A Fundación presenta formalizados ao peche dos exercicios 2021 e 2020 diversos contratos adxudicados e
convenios formalizados, con vixencia nos exercicios 2022 e 2021, respectivamente, polos que presenta os
seguintes compromisos de pago, non recoñecidos no balance de situación en aplicación da normativa contable
(Ver nota 18.16 e 18.17 da memoria).
Ao peche do exercicio 2021:
A NUALIDADE 2022 E SEGUINTES (IVE INCLUÍDO )
(C OMPROMISO P AGO )
Contratos patrocinio
0,00
Contratos formalizados con vixencia en 2022
307.446,24
Convenios formalizados con vixencia en 2022
0,00
T OTAL ................................................................
307.446,24
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Ao peche do exercicio 2020:
C ONCEPTO
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A NUALIDADE 2021 E SEGUINTES (IVE INCLUÍDO )
(C OMPROMISO P AGO )
Contratos patrocinio
0,00
Contratos formalizados con vixencia en 2021
282.232,08
Convenios formalizados con vixencia en 2021
0,00
T OTAL ................................................................
282.232,08
C ONCEPTO

17.2.-

Continxencias
Preitos e Litixios en curso:
Procedemento de conflito colectivo 46/2014 tramitado ante a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, en relación coa reclamación da paga extra do ano 2013. Interpúxose recurso de casación o 8 de
Novembro de 2014, que foi desestimado o 9/12/2015. Os afectados teñen dereito a percibir a parte
proporcional da extra devindicada no período de 01 de xaneiro a 01 de marzo do ano 2013. O efecto económico
para a Fundación carece de importancia relativa e será recoñecido cando sexa efectiva a sentenza en base á
lei de orzamentos.
Procedemento ordinario 44/2008 que se tramitou no Xulgado número 1 de Santiago a instancia de “Sete Mares
Comunicación, S.R.L.” contra a Fundación e a Xunta de Galicia en reclamación solidaria da suma de 11.223 €,
pola inserción duns anuncios publicitarios da entón Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado,
rematou por sentenza de 22/10/2010 que desestimou a demanda absolvendo á Fundación. A sentenza é firme,
porque finalmente non se formalizou recurso de apelación. O estado actual é a de existencia de crédito a favor
da FDG consistente nas custas procesuais taxadas en 2.224,21 € (auto 12.04.2011) e pendentes de pago, polo
que o procedemento continúa para cobrar esa suma.

Situación do contrato de xestión integral dos complexos deportivos de Elviña, Sardiñeira e Agra na cidade de A
Coruña:
A Xunta de Galicia é titular das instalacións deportivas de Elviña, Agra e Sardiñeira cuxa xestión está
encomendada a Fundación Deporte Galego conforme ós Estatutos fundacionais aprobados no Consello da Xunta
de Galicia de 21 de decembro de 2000.
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En execución desta encomenda, a Fundación Deporte Galego formalizou o 28 de abril de 2006 contrato de
xestión integral dos complexos deportivos coa U.T.E. GAIA GESTIÓN DEPORTIVA, S.L. – MOVEX VIAL, S.L. LEY
18/1982 UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS. Este contrato viuse mod ificado, logo da tramitación de
procedemento oportuna e dos preceptivos informes, en data do 30 de xaneiro de 2009 (modificación do canon e
da duración do contrato) dando as partes por corrixido coa devandita modificación un erro material sobre un
determinado tipo de usuarios contido nas bases da licitación.
Logo de distintas comunicacións, o 11 de maio de 2010 a UTE solicita a adopción de novas medidas provisionais
e definitivas para corrixir a que, baixo a súa consideración, é unha “ situación de grave déficit financiero en que
se encuentra el servicio, y que compromete la propia viabilidad económica de las empresas que integran la UTE
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contratista”, alegando unha moi difícil situación económica derivada das situacións de conflitividade laboral
producidas dende finais de 2009 así como, ó seu xuízo, dun desequilibrio patrimonial endémico no contrato,
agravado polo contexto de crise económica. A UTE solicitaba:
-

A modificación do contrato, mediante a redución do canon variable a un 10 ou un 11% do importe de
facturación, prescindindo do mínimo fixado no prego das bases contractuais.
Alternativamente, a resolución por mutuo acordo do contrato.
A adopción urxente de medidas provisionais para o restablecemento do equilibrio do contrato ata que se
adoptase a solución definitiva que correspondese.

O 9 de setembro reiterou a petición de modificación do contrato, así como de adopción de medidas provisionais
mentres non se resolvía esta petición (aprazamento do canon e pago polos usos previstos na base 12.13).
Á vista destas peticións e coa finalidade de non agravar a situación económico -financeira da UTE adxudicataria
polos efectos que isto suporía para o servizo, así como, en especial e en definitiva, para non comprometer o bo
fin do contrato e garantir a prestación do servizo aos usuarios dos complexos, a Comisión permanente da FDG
acordou o 6 de outubro de 2010, á vista das peticións da UTE, estudar a procedencia da corrección contractual
solicitada, accedendo entre tanto, e como medida provisional, ao aprazamen to do canon. Desta forma, entre os
anos 2011 e 2013 -período no que estivo aprazado o canon-, solicitáronse distintos informes ao fin de valorar á
realidade da situación posta de manifesto pola UTE que era a posible persistencia endémica do desequilibrio e,
de ser o caso, as posibles solucións á problemática.
A finais 2013 a Fundación chegou á conclusión de que non procedía modificar o contrato xa que o déficit
financeiro alegado pola UTE non era froito do desequilibrio do contrato, que o erro material p adecido nas bases
xa fora emendado coa modificación contractual de 30 de xaneiro de 2009, e que a UTE debía continuar a cumprir
o contrato ó seu risco e ventura. Tras estas conclusións, a UTE adxudicataria modifica os seus argumentos,
apuntándose agora que, o realmente acontecido, era que coa addenda de emenda que se subscribira en xaneiro
de 2009, non se tiña corrixido o erro inicial.
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Ao mesmo tempo, o 6 de decembro de 2013 unha das vigas da piscina de Elviña, que sostiña un conduto de
ventilación, caeu sobre a piscina pequena. A Fundación, ante a gravidade do feito, solicitou novamente
información á UTE sobre as medidas que estaba adoptando e sobre o estado de todas as instalacións. Como
resposta, a UTE comunicou o 12 de decembro de 2013, o peche prevent ivo das instalacións de Sardiñeira e Agra
afectadas por defectos nas cubertas. Á vista desta comunicación reiteráronselle á UTE as súas obrigas de
reformar as instalacións e mantelas en condicións axeitadas, advertíndolle da posibilidade de incorrer nun
incumprimento grave, causa de resolución del contrato. O 15 de xaneiro de 2014, a Fundación volveu a requirir á
UTE, que non contestara, informe sobre o estado das instalacións e as medidas a adoptar para a emenda das
deficiencias.
A consideración pola Fundación da non procedencia da modificación contractual e os sucesivos incumprimentos
pola U.T.E, motivaron que o 22 de xaneiro de 2014 a comisión permanente do padroado da Fundación levantara
o aprazamento da obriga de pago do canon, advertíndolle tamén, e u nha vez máis, da necesidade de proceder ao
estrito cumprimento do contrato. Pese á notificación do acordo, a UTE non só non procedeu ao pago do canon
que fora aprazado, senón que tampouco atendeu o pago do canon que se continuaba devindicado tralo acordo de
22 de xaneiro.
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Lonxe de cumprir as súas obrigas, a UTE presentou tres demandas contra a Fundación:
-

Procedemento Ordinario 98/2014, ante o Xulgado de Primeira Instancia nº 3 de Santiago de Compostela:
acción de reclamación de danos e prexuízos como consecuencia do incumprimento do contrato de xestión
integral referido (por non proceder a Fundación ao seu reequilibrio económico -financeiro). Contía reclamada:
3.866.368,66 €. Sinalar que, como medida cautelar, a UTE solicita a suspensión do pago do canon. En
relación a dita medida cautelar, o Xulgado desestima dita medida cautelar e sinala que a concesionaria
deberá aboalo. A Fundación procedeu ao rexistro contable dunha provisión a longo prazo pola c ontía
reclamada (ver nota 13 da memoria).
O 30/09/2015 desestimouse a demanda contra a Fundación, presentando a UTE recurso de apelación contra
a mesma. En abril de 2016 a Audiencia Provincial desestima o recurso, polo que a Fundación procede a
reverter a provisión de 3.866.368,66 €.

-

Procedemento Ordinario 122/2014, ante o Xulgado de Primeira Instancia nº 4 de Santiago de Compostela:
reclamación do cumprimento do contrato de xestión integral sinalado (pretende que se condene á Fundación
a substituír as cubertas dos complexos deportivos e a indemnizalo con 41.553,03 euros pola substitución
dunha caldeira e polo peche do pavillón de Elviña). Con data 5 de xaneiro de 2015 foi notificada a sentenza
do xulgado, na que se desestima a demanda interposta pola U TE fronte á Fundación con imposición de
costas para a UTE demandante e recoñecendo que corresponde á UTE a obriga de reparación e mantemento
das instalacións. Esta sentenza foi recorrida en apelación pola UTE. O 30/12/2015 a Audiencia Provincial, en
sentenza 00446/2015, estima integramente a demanda presentada pola UTE. En base á mesma, ao peche do
exercicio 2015, a Fundación procede ao rexistro dunha provisión para o devandito litixio por importe de
41.553,03 €, con cargo na conta de resultado como "gasto excepcional", a cal se inclúe dentro da “provisión
por liquidación da concesión á UTE” a peche do exercicio 2016 (ver nota 13 memoria) . Asemade, esta
sentenza sinala que a Fundación deberá asumir os custes dos investimentos non realizados para o
acondicionamento das instalación.
Non obstante, a Fundación recorre a sentenza en casación, estando pendente de resolución á data da
formulación das presentes contas anuais.
Conforme a sentenza, as partes deben efectuar un informe técnico, presentado en data de 13 de febreiro de
2017 co fin de estimar o custe dos investimentos a asumir pola Fundación. Dito informe estima o custe nun
total de 2.555.022,19 euros, co seguinte detalle por instalacións deportivas:
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-

Complexo Deportivo de Elviña: 1.238.800,42 euros.
Complexo Deportivo de Sardiñeira: 869.502,83 euros.
Complexo Deportivo de Agra: 446.718,94 euros.

Dado que o obxectivo da Fundación é liquidar o contrato coa UTE; dentro do proceso de negociación actual
entre as partes foi elaborado un informe sobre cuantificación por auditores externos con data de 6 de xuño de
2017, o cal estima que os investimentos que a UTE deberá asumir cando se liquide o contrato presenta o
seguinte detalle:
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-

Valor neto contable dos investimentos realizados pola UTE con anterioridade á modificación
contractual do ano 2009, por importe neto de 1.873.075,00 euros.
Valor neto contable dos investimentos realizados pola UTE despois da modificación do ano 2009,
por valor neto de 337.422,00 euros.
Impacto económico estimado pola non realización de investimentos, por 625.980,00 euros.

Este informe supón, á data de formulación destes estados financeiros, a mellor estimación posible dos
investimentos que deberá asumir a Fundación a consecuencia deste procedemento ordinario aberto. Por
tanto, procédese ao rexistro dunha provisión por estes importes, que ascenden a 2.836.477,00 euros.
En consecuencia, por aplicación das normas de rexistro e valoración isto supón a inclusión de axustes nas cifras
contidas nos documentos que integran as Contas Anuais de 2016 e que seguen a existir nas de 2019 e 2020. Os
devanditos axustes foron os seguintes:

Partidas afectadas

CCAA antes de axustes

Axustes

CCAA despois de axustes

IV. Debedores comerciais e outras contas
a cobrar

4.685.413,43

550.036,00

5.235.449,43

IV. Excedente do exercicio

688.492,40

239.148,66

927.641,06

I. Provisións a longo prazo

3.907.921,69

310.887,34

4.218.809,03

En definitiva, esta proposta de liquidación prevé que a Fundación afrontará un total de pasivos coa UTE por valor de
4.218.809,03 euros, mentres que o total de activos con esta entidade ascendería ata os 4.136.525,28 euros, o que
suporía unha diferenza a favor da UTE de 82.283,75 euros. Todo este procedemento deriva nas continxencias
reflectidas nesta nota da memoria.
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-

Procedemento Ordinario 125/2014, ante o Xulgado de Primeira Instancia nº 2 de Santiago de Compostela:
reclamación de cantidade por determinados usos das instalacións deportivas asociados ao contrato (obriga
establecida nas bases reitoras de aceptar os usos e convenios firmados pola Fundación con terceiros no
tocante a usos das instalacións). Importe reclamado á Fundación: 489.881,78 € máis intereses de demora.
Con data 20 de abril de 2015 foi notificada a sentenza do xulgado, na que se estima parcialmente a dem anda
interposta pola UTE fronte a Fundación, condenando á Fundación ao pagamento da 489.881,78 euros
incrementada cos xuros legais devindicadas dende a data de presentación da demanda. Esta sentenza foi
recorrida en apelación pola Fundación, pero durante o ano 2015 procedeuse ao pagamento por parte da
Fundación. O 29 de Febreiro de 2016 a Sección Sexta da Audiencia Provincial de A Coruña dita sentenza
pola que revoca a ditada polo xulgado, e desestima integramente a demanda realizada. Non obstante, a UTE
presenta ante este ditame un recurso de casación en trámite cuxa resolución está pendente á data de
formulación das presentes contas anuais.
Ante a citada evolución dos feitos, a Fundación procedeu nun primeiro momento ao rexistro contable da
débeda ao peche do exercicio 2014, incrementando a provisión no exercicio 2015, para finalmente proceder
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ao seu pagamento no ano 2015 por importe de 636.846,32€ (indemnización usos máis intereses) (ver nota 13
da memoria).
En marzo de 2016 a Fundación solicita no Xulgado de Primeira Instancia nº 2 de Santiago de Compostela que
se requira á parte executante a devolución das cantidades percibidas durante esta execución, ante a
resolución provisionalmente favorable do litixio: 636.846,32, máis os xuros devindicados dende a súa
percepción. A UTE procedeu no exercicio ao pago deste importe.
Sen embargo, e atendendo atendendo ao informe dos auditores sinalado con anterioridade, e co obxectivo de
lograr a liquidación do contrato coa UTE, a mellor estimación posible da resoluci ón deste litixio determina que
a Fundación deberá asumir uns pagos futuros de 1.340.779,00 euros, polo que se dota una provisión a
consecuencia desta situación.
A situación de incumprimento reiterado de obrigas esenciais por parte da UTE adxudicataria do contrato de
xestión dos complexos deportivos da Coruña, logo de múltiples intentos de acadar unha solución a unha situación
insostible que estaba a poñer en grave risco tanto o servizo como inclusive a seguridade dos usuarios das
instalacións, derivou como única saída posible primeiro na intervención do servizo e acto seguido na resolución
do contrato.
Atendendo aos citados incumprimentos contractuais constantes e continuos e perigando seriamente a prestación
do servizo público ós usuarios, o Consello da Xunta de Galicia do pasado 27 de febreiro autorizou á secretaría
xeral para o Deporte a intervir o servizo prestado nas instalacións deportivas de Elviña, Agra e Sardiñeira pola
U.T.E. GAIA GESTIÓN DEPORTIVA S.L.-MOVEXVIAL S.L.. Este acordo foi notificado ós interesados en data do
mesmo 27 de febreiro. Por resolución de 7 de marzo de 2014 a Secretaria Xeral para o Deporte acordou a
intervención do servizo público prestado nos complexos deportivos de titularidade autonómica de Elviña, Agra e
Sardiñeira, situados na cidade de A Coruña, de acordo coa autorización do Consello da Xunta de Galicia do 27
de febreiro de 2014. Por sentencia do 21 de maio de 2015 a Sala do contencioso administrativo, sección
segunda, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, confirmou a legalidade da intervención do servizo por
resolución do 7 de marzo de 2014 da Secretaría Xeral para o Deporte, desestimando o recurso interposto contra
a mesma pola UTE.
A gravidade dos incumprimentos da adxudicataria co conseguinte risco para o ser vizo público e os usuarios,
levou a que o Pleno do Padroado en data 18 de xuño de 2014, acordase a resolución do contrato de xestión dos
Complexos Deportivos de A Coruña nos seguintes termos:
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-

-

Resolver o contrato de xestión integral dos complexos deportivo s de Elviña, Sardiñeira e Agra na cidade de A
Coruña subscrito en data 28 de abril de 2006. Os efectos de dita resolución faranse efectivos no mesmo día
en que se subscriba o contrato correspondente á nova adxudicación da xestión dos complexos. Nese períod o
transitorio, a UTE virá obrigada a executar o obxecto do contrato pagando o canon fixado e a prestar o
servizo garantindo a continuidade do mesmo, cumprindo as súas obrigas contractuais .
Incautar a garantía definitiva presentada pola UTE no momento de f ormalizar o contrato.
Nesa data en que a resolución contractual por incumprimentos do adxudicatario sexa efectiva procederase á
liquidación do contrato. En dita liquidación, na que se incluirán as cantidades adebedadas pola UTE á
Fundación e, en particular, as correspondentes ó canon e incluíndo os intereses de demora correspondentes,
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-

así como o importe da indemnización dos danos e prexuízos ocasionados pola UTE á Fundación. A
liquidación do contrato determinarase coa audiencia da contratista, segundo o pre visto na base 14.
En calquera caso, reclamar o pago inmediato de 1.676.996,62 euros, máis intereses de demora, en concepto
de canon non abonado á data da presente.

En relación ao proceso de liquidación, e á data de formulación das contas anuais ao peche do exercicio 2016, tal
e como e comenta con anterioridade, se inicia un proceso de negociación cuxo máis probable resultado sinálase
no informe elaborado por auditores externos e polo cal se prevé que a Fundación deberá facer fronte a un total
de pasivos coa UTE de 4.218.809,03 euros, atendendo a mellor estimación posible dos mesmos, a cal se recolle
neste informe técnico.
Unha vez resolto o contrato, tentouse iniciar a tramitación dun novo prego para sacar a licitación unha nova
concesión, pero isto non foi posible dado que durante os exercicios 2015 e 2016 non foi posible obter
documentación algunha sobre a xestión das instalacións, a pesar de requirírselle á UTE de forma insistente.
Finalmente foi necesario recorrer á interventora do servizo nomeada pol a Secretaría Xeral para o Deporte para
que lle requirira a documentación establecida nos pregos que rexeron o contrato. Analizada a información
remitida polo representante da UTE, obsérvase que esta vén moi incompleta.
Dada a complexidade da elaboración dun novo prego destas características, sen contar con información exacta e
precisa da xestión actual, ata a data non foi viable sacar unha nova licitación, posto que correríase o risco de
publicar un prego con datos que non se axustan á realidade, xerando entre os licitadores e adxudicatario unha
incerteza na xestión que podería ter consecuencias moi relevantes de cara á posta en práctica da proposta
económica e técnica ofertada.
Así mesmo, toda vez que a UTE non procedeu ao abono do canon pendente de pago así como aos intereses de
demora correspondentes, a Fundación Deporte Galego presentou demanda (Procedemento Ordinario 162/2015,
ante o Xulgado de Primeira Instancia nº 5 de Santiago de Compostela) por reclamación de cantidade contra a
UTE por importe de 2.582.242,24 € (polos conceptos de canon impagado, intereses de demora do canon
impagado, intereses de demora por pago atrasado do canon, máis os intereses de demora desta cantidade). No
exercicio 2016 estímase integramente a demanda e se condena á UTE ao pagamento da contía reclamada máis
os xuros legais pertinentes dende a presentación da demanda. A UTE recorreu en apelación, sendo
desestimadas as súas pretensión na sentenza con data 24/11/2016. En consecuencia, a sentenza é firme.
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Á data de peche do exercicio 2016, estas instalacións deportivas figuran recoñecidas no activo non corrente do
balance da Fundación por importe de 1.057.878,85 € (valor neto contable do dereito de uso; ver nota 4.a e 5 da
memoria), existindo polas mesmas unha “subvención, doazón e l egado de capital” no patrimonio neto polo mesmo
importe (ver nota 12 da memoria), xa que estamos ante instalacións cedidas en uso pola Xunta de Galicia.
Existen créditos pendentes de cobro ao peche do exercicio 2016 polos canons devindicados polo contrato de
xestión integral das instalacións por valor aproximado de 4.136.525,28 € rexistrados no activo non corrente do
balance (clientes por vendas e prestacións de servizos), que se corresponden co aprazamento do canon a dita
data (o crédito correspondese co canon fixo de xuño a decembro de 2012, xaneiro 2013 a decembro de 2016
máis a parte variable do exercicio 2012, do exercicio 2013, do exercicio 2014, do exercicio 2015 e do exercicio
2016 máis unha estimación de intereses). A peche do exercicio 2017 e ante o mantemento desta situación máis a
incorporación do canon do propio exercicio, o importe impagado ascende a 4.863.197,76 euros.
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Ademais, e referido en parágrafos anteriores, a Fundación podería reclamar intereses de demora en cumprimento
da sentenza do PO 162/2015. Atendendo a información recollida no citado informe estes as cenden a 372.777,00
euros polos xuros dos períodos 2012-2015, e a 177.259,00 euros para o exercicio 2016. A totalidade dos
intereses sumaría 550.036,00 euros. Dado que se trata dunha situación coñecida no exercicio 2016 este feito
constitúe un maior ingreso do exercicio para a Fundación en 2016 polo total de xuros.
O 20 de agosto de 2018 as partes acordan resolver e liquidar o contrato de “Xestión Integral dos complexos
deportivos de Elviña, Sardiñeira e Agra”, con efectos a 31 de decembro de 2016, acordán dose un total a aboar
pola Fundación á UTE de 4.218.809 euros, e un total a aboar pola UTE á Fundación de 4.136.525 euros. Estas
cantidades serán saldadas mediante compensación por parte da Fundación a UTE, por importe de 82.284 euros
no pago do canon que está obrigada a aboar a UTE dende o 1 de xaneiro de 2017.
As partes, en base a este acordou, desisten de todos os procedementos xudiciais en trámite e renuncian o
exercicio de calquera reclamación.
Por este motivo, a Fundación, procedeu a dar de baixa o activo e o pasivo coa UTE polo importe de 4.218.809
euros dada a compensación producida polo Acordo asinado por ambas entidades.
Establecese un período transitorio de prestación do servizo dende o 1 de xaneiro de 2017 ata o 31 de decembro
de 2018 prorrogable mensualmente por mutuo acordo ata a adxudicación e comezo da prestación do servizo polo
novo concesionario. Establécese un canon fixo para dito período transitorio por importe de 30.014 euros
mensuais (IVE non incluído).
Ó peche do exercicio 2021 o importe impagado ascende a 115.736,64 euros, que inclúe o canon actualizado ata
o 31 de decembro de 2020.
A adxudicataria presentou ante o Xulgado de Primeira Instancia de Santiago de Compostela reclamación de
indemnización de danos e prexuízos (procedemento PO 469/19) como consecuencia do incumprimento do
contrato de Xestión Integral dos Complexos Deportivos de Elviña, Sardiñeira e Agra celebrado o 28 de abril de
2006 que se atopa, actualmente, en trámite.
A Fundación considera que esta reclamación non prosperará e non causará ningún dano económico á mesma.
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Con data 8 de outubro de 2019, publicouse o Decreto 119/2019, do 19 de setembro, polo que se regulan os
criterios hixiénico-sanitarios das piscinas de Galicia (DOG Núm. 191). A raíz da entrada en vigor desta norma, a
UTE solicitou, mediante escritos de data 6 de decembro de 2019 e 1 de abril 2020, que a Fundación asumira
integramente os novos custes derivados das novas obrigas resultantes do Decreto 119/2019, do 19 de setembro,
indemnizando os xa efectivamente soportados pola adxudicataria xunto cos interese legais correspondentes.
Amais por medio de acordo do Consello da Xunta de Galicia de 13 de marzo de 2020 declarouse a situación de
emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galic ia (DOG núm. 50-bis, do 13 de marzo de
2020) e, con data 14 de marzo de 2020, declarouse o estado de alarma por medio do Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo (BOE núm. 67, do 14 de marzo de 2020), suspendéndose a apertura ó público de locais e
establecementos onde se desenvolvesen actividades deportivas.
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O 18 de marzo publicouse o Real Decreto-Lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para
facer fronte ao impacto económico e social do Covid-19, asumindo ambas partes o aplicación do artigo 34.4, no
que se recoñece o dereito do concesionario ao restablecemento do equilibrio económico do contrato de
concesión de servizos cando se apreciara a imposibilidade de execución do contrato.
O Padroado da Fundación acordou en data 14 de abril de 2020 a imposibilidade de execución do contrato de
xestión integral dos complexos deportivos de Elviña, Sardiñeira e Agra na cidade da Coruña, así como a
suspensión do prazo para o pagamento do canon dos meses de marzo e sucesivos ata o fin da suspensión do
contrato polo estado de alarma, quedando relegada a decisión sobre as indemnizacións ou reequilibrios
económicos á solicitude e acreditación fidedigna polo contratista da realidade, efectividade e importe da perda de
ingresos e incremento de custos soportados durante o estado de alarma, tal e como establece o artigo 34.4 do
Real Decreto-Lei 8/2020, de 17 de marzo de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto
económico e social do COVID-19.
Con data 4 de xuño de 2020, o Padroado acordou o fin da imposibilidade de execución do contrato dispoñendo a
reapertura ó público das instalacións para o día 22 de xuño de 2020.
Con data 15 de xullo de 2020 a UTE, ao abeiro do artigo 34.4 do Real Decreto -Lei 8/2020, do 17 de marzo, de
medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ó impacto económico e social do COVID-19, presentou escrito
solicitando á Fundación o abono dunha compensación económica pola situación de desequilibrio económico dos
meses de marzo, abril, maio e xuño de 2020.
O 10 de marzo de 2021 a Fundación acordou proceder ao restablecemento do equilibrio económico do contrato
mediante o pago directo á UTE da oportuna compensación, asinándose con data 11 de marzo de 2021 a
correspondente addenda ao acordo de resolución do contrato d e xestión integral.
Como consecuencia do acordo asinado, con data 15 de abril de 2021 a Fundación ordenou o abono de
230.430,69 euros a favor da UTE polo período comprendido entre o 13 de marzo de 2020 e o 21 de xuño de
2020, de 204.465,86 euros a favor da UTE polo período comprendido entre o 22 de xuño de 2020 e o 31 de
marzo de 2021, de 229.023,08 euros a favor da UTE polo período comprendido entre o 1 de abril e o 30 de
setembro de 2021 e de 117.500,46 euros polo período comprendido entre o 1 de outubro e o 31 de decembro de
2021.

Outros riscos: o impacto sanitario e económico do virus SARS-COV-2 e da súa enfermidade asociada COVID-19,
semella ser un risco importante a ter en conta. A Fundación ten adoptado medidas oportunas co obxecto de paliar o efecto
desta situación.

CVE: ShHPPakpSAd0
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

N OTA 18. I NGRESOS E G ASTOS
18.1.-

G ASTOS DE ADMINISTRACIÓN DO PATRIMONIO DA ENTIDADE
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O artigo 27.2 da Lei 50/2002 di: “enténdese por gastos de administración os directamente ocasionados pola
administración dos ben e dereitos que integran o patrimonio da Fundación, e aqueles outros dos que os patróns
teñen dereito a resarcirse de acordo co artigo 15.4”. Segundo dito artigo 15.4, “Os patróns exercerán o seu cargo
gratuitamente sen prexuízo do dereito a ser reembolsados dos gastos deb idamente xustificados que o cargo lles
ocasione no exercicio da súa función. Non obstante, e salvo que o fundador dispuxese o contrario, o Padroado
poderá fixar unha retribución adecuada a aqueles patróns que presten á Fundación servizos distintos dos que implica
o desempeño das funcións que lles corresponden como membros do Padroado, previa autorización do Protectorado”.
Non existen gastos de administración do padroado no presente exercicio e no anterior:
18.2.-

Aprovisionamentos
Neste apartado figuran os importes dos contratos asinados con terceiros para a execución de contratos de asistencia
técnica das instalacións xestionadas pola Fundación.
Denominación

18.3.-

Importe 2021

Importe 2020

CONTROL LIMPEZA PAVILLÓNS E MEICENDE
XESTIÓN COMPLEXO ACUÁTICO MONTERREI
MANTEMENTO E LIMPEZA COMPLEXO DEPORTIVO MONTERREI

313.194,82
64.318,09
88.729,31

205.311,81
77.713,49
56.906,30

TOTAL

466.242,22

339.931,60

Axudas monetarias
O detalle da partida da conta de Resultados dos exercicios 2021 e 2020, “Axudas monetarias” é o seguinte:
Denominación

Total 2021

Axudas monetarias Promoción Deporte Galego Fundación Universidade de A Coruña

18.4.-

Total 2020

20.000,00

20.000,00

Axudas monetarias individuais a Deportistas Galegos de Alto Nivel

444.750,00

354.665,00

TOTAL

464.750,00

374.665,00

Detalle de:
a)

Gastos de persoal
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Durante os exercicios económicos 2021 e 2020, o detalle dos gastos de persoal, rexistrados na partida A) 8. da
Conta de resultados, é o seguinte:
GASTOS DE PERSOAL
Soldos e salarios
Seguridade Social a cargo da Fundación
Outros Gastos Sociais
T OTAIS

b)

IMPORTE 31-12-2021
(270.379,30)
(87.001,16)
(2.160,00)
(359.540,46)

IMPORTE 31-12-2020
(280.661,49)
(85.854,42)
(2.160,00)
(368.675,91)

Perdas, deterioro e variación de provisións por operacións comerciais
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No exercicio 2021 contabilizáronse 13.764,65 euros polo deterioro de parte da débeda de DOS DEPORTE
OCIO Y SALUD IBÉRICA, S.L. por superarse os seis meses de retraso do abono de parte da mesma.
Non existen perdas, deterioro nin variación de provisións por operacións comerciais no exercicio 2020.
18.5.-

Ingresos da entidade pola actividade propia:
Durante o exercicio 2021 e 2020 producíronse ingresos por actividade propia, rexistrados na partida A) 1 da Conta de
resultados, por:

IMPORTE 2021

IMPORTE 2020

Achegas de usuarios/as
Ingresos promocións, patrocinadores e colaboracións
Subvencións, doazóns e legados de capital imputados a rdos afectas a actividade propia
Reintegro de axudas e asignacións (ver nota 18.3. memoria)

CONTA

115.613,48
1.000.000,00
3.956.384,00
0,00

104.659,76
1.000.000,00
3.145.302,75
0,00

T OTAL I NGRESOS POLA A CTIVIDADE P ROPIA ......................................................

5.071.997,48

4.249.962,51

Cotas usuarios e afiliados
Trátase das cotas percibidas polos usuarios das instalacións deportivas xestionad as pola Fundación e non
externalizada a súa xestión. O seu detalle foi:
CONTA

IMPORTE 2021

IMPORTE 2020

65.357,50
50.255,98

62.313,96
42.345,80

T OTAL C OTAS U SUARIOS E A FILIADOS ................................
115.613,48

104.659,76

Usuarios Monterrei
Usuarios Pavillóns e campos de fútbol

Ingresos promocións, patrocinadores e colaboracións por actividade propia
O seu detalle foi:
Concepto
Contrato de patrocinio publicitario formalizado con ABANCA
(patrocinio equipos alta competición Galicia)
TOTAL

Saldo 2021

Saldo 2020

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Os saldos pendentes de cobro ao peche do exercicio 2021 e 2020 figuran na partida B) III Usuarios/as e outros
debedores da actividade propia (ver nota 9 da memoria).
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Subvencións, doazóns e legados de explotación por actividade propia
Trátase dos ingresos imputados a resultados do exercicio por subvencións de explotación que presentan a condición
de “non reintegrables” e que financiaron gastos de explotación do exercicio (ver nota 1 2 da memoria).
18.6.-

Servizos exteriores
Os gastos recollidos no epígrafe A) 9.a da Conta de Resultados “Outros Gastos de Explotación. Servizos exteriores”
recollen fundamentalmente:
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C ONCEPTO
Arrendamentos e canons
Reparacións e mantemento
Servizos profesionais
Transportes
Primas seguros
Servizos bancarios
Publicidade, propaganda e rel Púb.. (*)
Subministros
Outros servizos
TOTAL
(*)

18.7.-

S ALDO 2021
1.857,25
33.593,92
93.972,62
19,09
6.651,36
213,33
3.014.470,00
26.460,53
46.497,85
3.223.735,95

S ALDO 2020
14.320,21
41.312,63
55.927,98
0,00
5.484,79
2.985,86
2.744.865,02
23.345,50
46.999,13
2.935.241,12

Nos anos 2021 e 2020 a partida de publicidade correspóndese cos convenios asinados de patrocinio
publicitario dos equipos de alta competición e deportistas de Galicia (Ver notas 18.16 e 18.17 da
memoria).

Outros ingresos de explotación.
Os saldos ao peche de cada exercicio son:

C ONCEPTO
Canons instalacións (ver nota 8.2.2)
Comisións vending
Outros ingresos
TOTAL

18.8.-

S ALDO 2021
508.305,87
123,17
0,00
508.429,04

S ALDO 2020
350.401,46
296,64
0,00
350.698,10

Cifra de negocio correspondente ás actividades ordinarias
Non existen ingresos rexistrados no apartado A 2. da Conta de resultados Ventas e Outros Ingresos Ordinarios da
Actividade Mercantil, nos exercicios 2021 e 2020.

18.9.-

Cadro de persoal, segundo categorías e sexos:
O persoal medio empregado pola Fundación no ano 2021 ascendeu a 9 traballadores, 8 fixos e 1 eventual. O seu
detalle por categorías e sexos é o seguinte:
Fixos
Categorías
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Director
Coordinador (*)
Auxiliar Administrativo
Administrativo Contable
Director-Xerente
TOTAL. Exercicio 2021

Eventuais

Homes

Mulleres

Homes

Mulleres

3
1
0
0
1
5

1
0
2
0
0
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
1

Total
número
medio
4
1
2
1
1
9

(*) Con data 15/12/2019 recoñécese a situación de incapacidade permanente no grao de absoluta deste persoal que no n será revisada ata novembro do
2021. Por este motivo e pola RPT da Fundación a mesma segue a contar con esta persoa no seu cadro de persoal .
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O persoal medio empregado pola Fundación no ano 2020 ascendeu a 9 traballadores, 8 fixos e 1 eventual. O seu
detalle por categorías e sexos é o seguinte:
Fixos
Categorías

Eventuais

Homes

Mulleres

Homes

Mulleres

3
1
0
0
1
5

1
0
2
0
0
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
1

Director
Coordinador (*)
Auxiliar Administrativo
Administrativo Contable
Director-Xerente
TOTAL. Exercicio 2020

Total
número
medio
4
1
2
1
1
9

(*) Con data 15/12/2019 recoñécese a situación de incapacidade permanente no grao de absoluta deste persoal que non será revi sada ata novembro do
2021. Por este motivo e pola RPT da Fundación a mesma segue a contar con esta persoa no seu cadro de persoal .

O número de empregados da Fundación ao peche do exercicio 2021, distribuído segundo as súas categorías e sexos,
é o seguinte:

CATEGORÍAS
Director
Coordinador (*)
Auxiliar Administrativo
Administrativo contable
Director-Xerente
Totais a 31/12/2021

Fixos
Homes
3
1
0
0
1
5

Mulleres
1
0
2
0
0
3

Eventuais
Homes
Mulleres
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

Total
4
1
2
1
1
9

(*) Con data 15/12/2019 recoñécese a situación de incapacidade permanente no grao de absoluta deste persoal que no será revisada ata no vembro do
2021. Por este motivo e pola RPT da Fundación a mesma segue a contar con esta persoa no seu cadro de persoal .

O número de empregados da Fundación ao peche do exercicio 2020, distribuído segundo as súas categorías e sexos,
é o seguinte:

CATEGORÍAS
Director
Coordinador (*)
Auxiliar Administrativo
Administrativo contable
Director-Xerente
Totais a 31/12/2020

Fixos
Homes
3
1
0
0
1
5

Mulleres
1
0
2
0
0
3

Eventuais
Homes
Mulleres
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

Total
4
1
2
1
1
9
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(*) Con data 15/12/2019 recoñécese a situación de incapacidade permanente no grao de absoluta deste persoal que no será revis ada ata novembro do
2021. Por este motivo e pola RPT da Fundación a mesma segue a contar con esta persoa no seu cadro de persoal .

Incluídas nos cadros anteriores, o detalle das persoas empregadas no curso do exercicio con discapacidade maior ou
igual ao 33% por categorías, é o seguinte:
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Auxiliar Administrativo
Totais a 31/12

18.10.-

2021
1
1

2020
1
1

Outros resultados (epígrafe A.14 da conta de resultados)

CVE: ShHPPakpSAd0
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Exercicio 2021: Rexistrouse un total de 839.244,68 € (gastos excepcionais) polo acordo do Padroado da Fundación
polo que se procedeu ao restablecemento do equilibrio económico do contrato mediante o pago directo a GAIA
GESTIÓN DEPORTIVA, S.L. – MOVEX VIAL, S.L. LEY 18/1982 UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS da oportuna
compensación, asinándose con data 11 de marzo de 2021 a corres pondente addenda ao acordo de resolución do
contrato de xestión integral. Asemade houbo ingresos excepcionais por 5.764,71 €, que corresponden a importes
pendentes de abono a Clubs Deportivos dentro dos programas de Patrocinio Publicitario que se consideran non
debidamente xustificados ou que foron rexeitados por estes e, por tanto, volven como ingreso á Fundación.
Exercicio 2020: Rexistrouse un total de 539.526,27 € (gastos excepcionais) por gastos de explotación do exercicio
anterior. Deste total, 538.925,27 €, corresponderon a compensacións económicas coas concesionarias DOS
DEPORTE OCIO Y SALUD IBÉRICA, S.L., concesionaria no contrato de xestión integral das instalacións deportivas
do parque acuático de Acea de Ama (Culleredo) por importe de 308.494,58 € e GAIA GESTIÓN DEPORTIVA, S.L. –
MOVEX VIAL, S.L. LEY 18/1982 UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, concesionaria no contrato de xestión integral
dos complexos deportivos de Elviña, Sardiñeira e Agra, (A Coruña) por importe de 230.430,69 euros. Estas
compensacións xorden da suspensión da apertura ó público de locais e establecementos onde se desenvolvesen
actividades deportivas por mor da pandemia da Covid-19 e ás sucesivas publicacións de normas -nomeadamente, o
acordo do Consello da Xunta de Galicia de 13 de marzo de 2020 no que declarou a situación de emerxencia sanitaria
no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 50 -bis, do 13 de marzo de 2020) e a declaración do
estado de alarma con data 14 de marzo de 2020, por medio do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOE núm.
67, do 14 de marzo de 2020)-. Ante esta situación a Fundación acordou, con cada unha das concesiona rias, a
aplicación do artigo 34.4 do Real Decreto-Lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para
facer fronte ao impacto económico e social do Covid-19, no que se recoñece o dereito do concesionario ao
restablecemento do equilibrio económico do contrato de concesión de servizos cando se apreciara a imposibilidade
de execución do contrato. Como consecuencia da pandemia da COVID-19, o Padroado da FDG acordou en data 14
de abril de 2020 a imposibilidade de execución do contrato de xestión integral destas instalacións deportivas, así
como a suspensión do prazo para o pagamento do canon dos meses de marzo e sucesivos ata o fin da suspensión do
contrato polo estado de alarma, quedando relegada a decisión sobre as indemnizacións ou reequilibri os económicos
á solicitude e acreditación fehaciente polos contratistas da realidade, efectividade e importe da perda de ingresos e
incremento de custos soportados durante o estado de alarma . Ambos presentaron a súa solicitude o 14 e o 15 de
xullo de 2020 respectivamente. A Fundación procedeu á tramitación da solicitude de compensación presentada por
ambas concesionarias, solicitando a emisión dos informes oportunos. Con data 10 de marzo de 2021, nunha
aplicación voluntaria do réxime contido no artigo 34.4 do Real Decreto-Lei 8/2020, do 17 de marzo, a Fundación
acordou proceder ó restablecemento do equilibrio económico do contrato coas indemnizacións indicadas
anteriormente.
Amais 601 € corresponderon a costas xudiciais abonadas pola Fundación.
Non houbo ingresos excepcionais no exercicio 2020.
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18.11.-

Actividades de mecenado.
a)

18.12.-

A Fundación non entregou doazóns no exercicio 2021 e 2020.

Identificación ingresos, gastos e investimentos por actividade realizada pola entidade
Os criterios empregados para determinar a distribución dos gastos entre as distintas rendas obtidas pola entidade foi
un criterio obxectivo, sendo a identificación dos seus ingresos e gastos a seguinte:

CVE: ShHPPakpSAd0
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Os gastos e ingresos de cada actividade, segundo a contabilidade analít ica, foron, no exercicio 2020, os seguintes:
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CVE: ShHPPakpSAd0
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve
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1. Ingresos da entidade pola actividade propia
b) Achegas de usuarios/as
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións
d) Subvencións imputadas ao excedente do exercicio
f) Reintegro de axudas e asignacións
3. Axudas monetarias e outros
a) Axudas monetarias
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno
6. Aprovisionamentos
7. Outros ingresos da actividade
8. Gastos de persoal
a) Soldos, salarios e asimilados
b) Cargas sociais
9. Outros gastos da actividade
a) Servizos exteriores
b) Tributos
c) Perdas, deterioro e variación de provisións por operacións
comerciais
10. Amortización do inmobilizado
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasadas ao
excedente do exercicio
a) Subvencións de capital traspasadas ao excedente do
exercicio
b) Doazóns e legados de capital traspasadas ao excedente do
exercicio
12. Excesos de provisións
14. Outros resultados
A1) EXCEDENTE DA ACTIVIDADE
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financeiros
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros
b2) De terceiros
16. Gastos financeiros
b) Por débedas con terceiros
A2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (15+16+17+18)
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A1+A2)
A4) EXCEDENTE DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONS
CONTINUADAS (A3+19)
A5) VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO
EXCEDENTE DO EXERCICIO (A4+20)

Conta de resultados analítica

227.160,95
227.160,95
0,00
0,00
-839.244,68
-1.131.408,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.131.408,69
-1.131.408,69
-1.131.408,69

227.160,95
227.160,95
0,00
0,00
-833.479,97
173.223,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173.223,70
173.223,70
173.223,70
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-31.059,22

-31.059,22

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-31.059,22

-31.059,22

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-13.764,65
-265.453,51

-13.764,65

444.395,87
0,00
0,00
444.395,87
0,00
-444.750,00
-444.750,00
0,00
0,00
0,00
-30.705,09
-23.251,88
-7.453,21
0,00
0,00
0,00

A004

313.273,40
115.613,48
0,00
197.659,92
0,00
-20.000,00
-20.000,00
0,00
-466.242,22
267.227,12
-215.925,17
-162.218,90
-53.706,27
-132.204,58
-118.439,93
0,00

A001

-270.073,84

Total Conta de
Resultados
5.071.997,48
115.613,48
1.000.000,00
3.956.384,00
0,00
-464.750,00
-464.750,00
0,00
-466.242,22
508.429,04
-359.540,46
-270.379,30
-89.161,16
-3.240.277,28
-3.223.735,95
-2.776,68

1.436.940,36

1.436.940,36

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.436.940,36

1.436.940,36

0,00
5.764,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.314.328,21
0,00
1.000.000,00
3.314.328,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241.201,92
-109.884,48
-82.617,80
-27.266,68
-3.014.470,00
-3.014.470,00
0,00

A006

-101.248,75

-101.248,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-101.248,75

-101.248,75

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-4.620,33

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.025,72
-2.290,72
-735,00
-93.602,70
-90.826,02
-2.776,68

ADMINISTRACIÓN

Resumindo, os ingresos e gastos por actividade son:
Actuación
A001.
A004.
A006.
ADMINISTRACIÓN
TOTAL ENTIDAD

Ingreso
Gasto
Resultado
807.661,47 -1.939.070,16 -1.131.408,69
444.395,87
-475.455,09
-31.059,22
4.561.294,84 -3.124.354,48
1.436.940,36
0,00
-101.248,75
-101.248,75
5.813.352,18

-5.640.128,48

173.223,70

A codificación da analítica anterior das actuacións levadas a cabo pola Fundación é a seguinte:
Código
A001

A004

A006

Actuación
Actuacións de desenvolvemento do Plan Galego para o Fomento da Actividade Física "Galicia
Saudable" (Deseño e desenvolvemento de programas de fomento de actividade física saudable na
Comunidade Autónoma de Galicia e impulso do sector da actividade física e o deporte para que sexa
unha ferramenta de crecemento económico de Galicia)
Convocatoria de axudas aos Deportistas Galegos de Alto Nivel para apoiar aos deportistas
recoñecidos pola Secretaría Xeral para o Deporte
Fomento do Deporte Galego a través de convenios, axudas e patrocinios a entidades deportivas
(Contratos de patrocinio cos clubs galegos de alta competición para a tempada 2018/2019 e coas
entidades organizadoras de eventos deportivos de carácter autonómico, estatal e internacional a
celebrarse en Galicia)

Os criterios empregados para determinar a distribución dos gastos entre as distintas rendas obtidas pola entidade foi
un criterio obxectivo.

CVE: ShHPPakpSAd0
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Os gastos e ingresos de cada actividade, segundo a contabilidade analítica, foron, no exercicio 2020, os seguintes:
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CVE: ShHPPakpSAd0
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve
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1. Ingresos da entidade pola actividade propia
b) Achegas de usuarios/as
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións
d) Subvencións imputadas ao excedente do exercicio
f) Reintegro de axudas e asignacións
3. Axudas monetarias e outros
a) Axudas monetarias
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno
6. Aprovisionamentos
7. Outros ingresos da actividade
8. Gastos de persoal
a) Soldos, salarios e asimilados
b) Cargas sociais
9. Outros gastos da actividade
a) Servizos exteriores
b) Tributos
c) Perdas, deterioro e variación de provisións por operacións
comerciais
10. Amortización do inmobilizado
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasadas ao
excedente do exercicio
a) Subvencións de capital traspasadas ao excedente do
exercicio
b) Doazóns e legados de capital traspasadas ao excedente do
exercicio
12. Excesos de provisións
14. Outros resultados
A1) EXCEDENTE DA ACTIVIDADE
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financeiros
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros
b2) De terceiros
16. Gastos financeiros
b) Por débedas con terceiros
A2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (15+16+17+18)
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A1+A2)
A4) EXCEDENTE DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONS
CONTINUADAS (A3+19)
A5) VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO
EXCEDENTE DO EXERCICIO (A4+20)

Conta de resultados analítica

227.160,95
227.160,95
0,00
0,00
-538.925,27
-247.908,20
0,00
0,00
0,00
-159,88
-159,88
-159,88
-248.068,08
-248.068,08
-248.068,08

227.160,95
227.160,95
0,00
0,00
-539.526,27
7.424,67
0,84
0,84
0,84
-983,13
-983,13
-982,29
6.442,38
6.442,38
6.442,38
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38.664,08

38.664,08

0,00
0,00
0,00
-36,90
-36,90
-36,90
38.664,08

38.700,98

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-265.711,70

-3.900,29

0,00
0,00
-31.361,86
-24.082,36
-7.279,50
0,00
0,00

424.727,84
0,00
0,00
424.727,84
0,00
-354.665,00
-354.665,00
0,00

A004

847.490,43
104.659,76
0,00
742.830,67
0,00
-11.086,70
-20.000,00
0,00
8.913,30
-339.931,60
185.844,99
-219.575,55
-166.086,59
-53.488,96
-133.173,75
-133.173,75

A001

-267.370,00

Total Conta de
Resultados
4.249.962,51
104.659,76
1.000.000,00
3.145.302,75
0,00
-365.751,70
-374.665,00
0,00
8.913,30
-339.931,60
350.698,10
-368.675,91
-280.661,49
-88.014,42
-2.939.141,41
-2.935.241,12

288.201,33

288.201,33

0,00
0,00
0,00
-49,20
-49,20
-49,20
288.201,33

288.250,53

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.977.744,24
0,00
1.000.000,00
1.977.744,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164.853,11
-110.981,80
-84.476,93
-26.504,87
-2.743.365,02
-2.743.365,02

A006

-72.354,95

-72.354,95

0,84
0,84
0,84
-737,15
-737,15
-736,31
-72.354,95

-71.618,64

0,00
-601,00

0,00

0,00

0,00

-1.658,30

-3.900,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.756,70
-6.015,61
-741,09
-62.602,64
-58.702,35

ADMINISTRACIÓN

Resumindo, os ingresos e gastos por actividade son:
Actuación
A001.
A004.
A006.
ADMINISTRACIÓN
TOTAL ENTIDAD

Ingreso

Gasto

Resultado

1.269.409,67

-1.517.477,75

424.727,84

-386.063,76

-248.068,08
38.664,08

3.142.597,35

-2.854.396,02

288.201,33

0,84

-72.355,79

-72.354,95

4.836.735,70

-4.830.293,32

6.442,38

A codificación da analítica anterior das actuacións levadas a cabo pola Fundación é a seguinte:
Código
A001

A004

A006

18.13.-

Actuación
Actuacións de desenvolvemento do Plan Galego par a o Fomento da Actividade Física "Galicia
Saudable" (Deseño e desenvolvemento de programas de fomento de actividade física saudable na
Comunidade Autónoma de Galicia e impulso do sector da actividade física e o deporte para que sexa
unha ferramenta de crecemento económico de Galicia)
Convocatoria de axudas aos Deportistas Galegos de Alto Nivel para apoiar aos deportistas
recoñecidos pola Secretaría Xeral para o Deporte
Fomento do Deporte Galego a través de convenios, axudas e patrocinios a entid ades deportivas
(Contratos de patrocinio cos clubs galegos de alta competición para a tempada 2018/2019 e coas
entidades organizadoras de eventos deportivos de carácter autonómico, estatal e internacional a
celebrarse en Galicia)

Axustes periodificación.-Activo Corrente do Balance: Gastos anticipados

Ao peche do ano 2021 existen gastos anticipados por importe de 1.855.625,00 euros correspondentes aos
patrocinios publicitarios de equipos de Alta Competición a executar en 2022.
Ao peche do ano 2020 non existen gastos anticipados.
18.14.-

Transaccións intracomunitarias, importacións e exportacións
Non se produciron adquisicións ou entregas intracomunitarias, nin importacións, nin exportacións durante o
exercicio 2021.
Non se produciron adquisicións ou entregas intracomunitarias, nin importacións, nin exportacións durante o
exercicio 2020.

18.15.-

Transaccións efectuadas en moeda estranxeira e diferenzas de cambio.
A Fundación non realizou no exercicio 2021 e 2020 transaccións en moeda estranxeira.

CVE: ShHPPakpSAd0
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

18.16.-

Convenios
Os convenios máis representativos formalizados durante o exercicio 2021, xunto co seu efecto económico, foron
os seguintes:
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TERCEIRO
Equipos de Alta Competición

CONTIDO
Convenios de patrocinio publicitario

IMPORTE
(con IVE)
3.400.100,00

SINATURA

PRAZO

10/07/2021
18/10/2021

31/12/2021

Os convenios máis representativos formalizados durante o exercicio 2020, xunto co seu efecto económico, foron
os seguintes:
TERCEIRO

Convenios de patrocinio publicitario

IMPORTE
(con IVE)
3.150.797,65

SINATURA

PRAZO

17/06/2020
08/10/2020
30/11/2020

31/12/2020

CVE: ShHPPakpSAd0
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Equipos de Alta Competición

CONTIDO
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CVE: ShHPPakpSAd0
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

One Underwrting
Agencia de Suscripción
S.L.U.

Serlym Galicia S.L.

Seguro accidentes traballadores FDG

226,31

88.729,30

77.753,52

Xestión do Complexo Acuático de Monterrei verán
2021
Contrato de Servizo de mantemento básico e
limpeza do Complexo Deportivo de Monterrei
verán 2021

Natural-fit Asesores
Deportivos

Seguro Inmobilizado Material da FDG
32.815,20

3.469,11

Contrato de póliza de seguro de responsabilidade
civil (CASER)

Aon Gil y Carvajal SAU
Correduría de Seguros
Reale seguros
generales A.A

Algalia S. Coop. Galega Contrato de asesoría fiscal, laboral e contable

2.752,59

CONTIDO

TERCEIRO

IMPORTE
CONTRATO (IVE
INCLUIDO)

01/05/2021

28/05/2021

14/06/2021

21/07/2021

01/01/2021

01/01/2021

SINATURA

PROCEDEMENTO

01/05/2022 Contrato menor

117 días Aberto simplificado

87 días Aberto simplificado

20/07/2023
(prorrogable 1 Aberto
ano)

01/01/2022 Contrato menor

01/01/2022 Contrato menor

VIXENCIA

226,31

88.729,30

77.753,52

7.101,15

3.469,11

2.752,59

ANUALIDADE 2021(IVE
INCLUIDO)

Os contratos máis representativos adxudicados pola fundación durante o exercicio 2021, xunto co seu efecto económico, foron os seguintes:

Contratos adxudicados no exercicio
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0,00

0,00

0,00

25.714,06

0,00

0,00

ANUALIDADE 2022 E
SEGUINTES (IVE
INCLUIDO)

226,31

88.729,30

77.753,52

7.101,15

3.469,11

2.752,59

ANUALIDADE
2021 (GASTO)

CVE: ShHPPakpSAd0
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve
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One Underwrting
Agencia de Suscripción Seguro accidentes traballadores FDG
S.L.U.

SAMYL SL.

SAMYL SL.

SAMYL SL.

Eulen S.A.

Eulen S.A.

Eulen S.A.

Serlym Galicia S.L.

Eulen S.A.

227,46

612.502

7.042

155.648,35

13.715,01

16.135,41

16.135,41

56.906,30

12.729,20

52.816,50

Xestión do Complexo Acuático de Monterrei verán 2020

Contrato de Servizo de mantemento básico e limpeza do
Complexo Deportivo de Monterrei verán 2020
Contrato de Servizo de mantemento básico e limpeza do
Complexo Deportivo de Monterrei verán 2020
Contrato de servizo de control e limpeza dos pavillóns
polideportivos de Elviña II, Agra II, Monte Alto e Monte das Moas
Contrato de servizo de control e limpeza dos pavillóns
polideportivos de Elviña II, Agra II, Monte Alto e Monte das Moas
Contrato de servizo de control e limpeza dos pavillóns
polideportivos de Elviña II, Agra II, Monte Alto e Monte das Moas
Contrato de servizo de control e limpeza dos pavillóns
polideportivos de Elviña II, Agra II, Monte Alto e Monte das Moas
Contrato de servizo de control e limpeza dos pavillóns
polideportivos de Elviña II, Agra II, Monte Alto e Monte das Moas
Contrato de servizo de control e limpeza dos pavillóns
polideportivos de Elviña II, Agra II, Monte Alto e Monte das Moas

3.025
14.520
14.520

Web FISICOCOVID
Xestión do Complexo Acuático de Monterrei verán 2020

6.031,85

Ferramenta FISIOCOVID

Asesoramento e asistencia técnica COVID

3.669,75

Algalia S. Coop. Galega Contrato de asesoría fiscal, laboral e contable

Fundación Universidade
da Coruña
ATP Entrenamiento
Personal
Tecnologías Plexus SL
Eulen, S.A.
Natural-fit Asesores
Deportivos

13/02/2020

01/05/2020

10/11/2020

01/11/2020

10/03/2020

22/02/2020

02/02/2020

13/01/2020

10/07/2020

15/06/2020

17/07/2020

25/05/2020
25/06/2020

01/04/2020

15/09/2020

01/08/2020

01/01/2020

2.203,63
01/01/2020

SINATURA

6.850,17

IMPORTE
CONTRATO (IVE
INCLUIDO)

3.629,19

CONTIDO

Aon Gil y Carvajal SAU
Contrato de póliza de seguro de responsabilidade civil (CASER)
Correduría de Seguros
Reale seguros
Seguro Inmobilizado Material da FDG
generales A.A
Algalia S. Coop. Galega Contrato de asesoría fiscal, laboral e contable

TERCEIRO

PROCEDEMENTO

01/05/2021 Contrato menor

10/11/2022 Aberto

227,46

44.236,26

7.042

155.648,35

09/11/2020 Contrato menor

13.715,01

Negociado sen
31/10/2020
publicidade

16.135,41

16.135,41

56.906,30

12.729,20

52.816,50

14.520
14.520

3.025

6.031,85

3.669,75

6.850,17

3.629,19

2.203,63

ANUALIDADE 2020(IVE
INCLUIDO)

09/03/2020 Contrato menor

21/02/2020 Contrato menor

01/02/2020 Contrato menor

25/09/2020 Aberto simplificado

09/07/2020 Contrato menor

18/09/2020 Aberto simplificado

08/07/2020 Contrato menor
16/07/2020 Contrato menor

01/07/2020 Contrato menor

15/11/2020 Contrato menor

31/07/2020 Contrato menor
30/10/2020
Contrato menor
(prorrogable)

01/01/2021 Contrato menor

01/01/2021 Contrato menor
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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

0,00

0,00

ANUALIDADE 2021 E
SEGUINTES (IVE
INCLUIDO)

Os contratos máis representativos adxudicados pola fundación durante o exercicio 2020, xunto co seu efecto económico, foron os seguintes:

227,46

44.236,26

7.042

155.648,35

13.715,01

16.135,41

16.135,41

56.906,30

12.729,20

52.816,50

14.520
14.520

3.025

6.031,85

3.669,75

6.850,17

3.629,19

2.203,63

ANUALIDADE
2020 (GASTO)

N OTA 19. I NFORMACIÓN SOBRE A N ATUREZA E O N IVEL DE R ISCO P ROCEDENTE DE I NSTRUMENTOS F INANCEIROS
As políticas de xestión de riscos da Fundación son establecidas pola xerencia. En base a estas políticas a
Fundación ten establecidas unha serie de procedementos e controis que permiten identificar, medir e xestionar
os riscos derivados da actividade con instrumentos financeiros.
A actividade con instrumentos financeiros presenta risco de crédito, de mercado e de liquidez.
19.1

Risco de crédito
O risco de crédito prodúcese pola posibilidade da perda causada polo incumprimento das obrigas contractuais
das contrapartes da Entidade, é dicir, pola posibilidade de non recuperar os activos financeiros polo importe
contabilizado e no prazo establecido.
A exposición máxima ao risco de crédito ao 31 de decembro de 20 21 e de 2020 é a seguinte:
Usuarios e outros debedores da actividade propia
Clientes por vendas e prestacións de servizos
Debedores varios
Activos por imposto corrente
Outros créditos coas Administracións Públicas (créditos coa
Facenda pública) (Ver nota 16 memoria)
Outros créditos coas Administracións Públicas (subvencións
pendentes cobro) (Ver nota 12 memoria)
Fundador desembolsos esixidos (ver nota 11 memoria)
Outros activos financeiros
TOTAL

31/12/2021
1.000.000,00
213.279,56
0,00
0,00

31/12/2020
1.001.830,21
706.637,96
602,12
583,30

1.477.811,77

901.569,28

228,84
0,00
174,07
2.691.494,24

1.274.262,93
0,00
174,07
3.885.659,87

O risco de crédito da Fundación está fundamentalmente orixinado polas actividades fundacionais.
Dadas as características da actividade realizada pola Fundación e as entidades coas que traballa e coas que se
financia mediante a obtención de ingresos, entendemos que non existen riscos significativos en relación cos
instrumentos financeiros, coas excepcións sinaladas na nota 16 da memoria (relativa aos créditos fiscais polo
IVE).
Pola súa banda, existen riscos de crédito motivados polos saldos debedores das dúas entidades adxudicatarias
da xestión das dúas instalacións e que presentan cobros futuros polos c anons que percibe a Fundación (ver nota
8.2 da memoria e nota 17.2 da memoria), así coma os riscos por outras operacións con entidades do sector coas
que traballa a Fundación.
O risco de incumprimento figura controlado, no seu caso, e presenta un seguimento por parte da Fundación. A
Fundación realiza un seguimento detallado da antigüidade dos saldos a cobrar, que lle serve de base para a
xestión dos seus cobros e pagos e a totalidade da política financeira.
19.2

Risco de mercado
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O risco de mercado prodúcese pola posible perda causada polas variacións no va lor razoable ou nos futuros
fluxos de efectivo dun instrumento financeiro debidas a cambios nos prezos de mercado. O mercado no que actúa
a Fundación é o sector do deporte.

C ONTAS A NUAIS . E XERCICIO 2021

P ÁX . 88

Dada a actividade e finalidade da Fundación, onde figura o risco de mercado é na xestión das instalacións
deportivas. A Fundación ten unhas instalacións que presentan uns fluxos de efectivo futuros sobre os que figuran
os riscos inherentes ao mundo do deporte.
Pola súa parte, a Fundación non presenta débedas con terceiros e entidades de créditos sobre os que exista un
tipo de interese, polo que non existe un risco directo significativo de tipo de inter ese para a Fundación.
19.3

Risco de liquidez
O risco de liquidez prodúcese pola posibilidade de que a Fundación non poida dispoñer de fondos líquidos, ou
acceder a eles, na contía suficiente e ao custo axeitado, para facer fronte en todo momento ás súas obrigas de
pago. O obxectivo da Fundación é manter as dispoñibilidades líquidas necesarias.
O saldo líquido de tesourería ao peche do exercicio (1.089.432,88 €) presenta unha cobertura parcial para
atender a curto prazo as obrigas xurdidas con terceiros e cos beneficiarios-acredores (3.342.790,09 €), sabendo
que no seu activo corrente figuran unha débeda pendente de cobro de 228,84 € relativa á subvención anual da
Secretaría Xeral para o Deporte e á información aportada na Nota 16.2 do Imposto sobre o Valor Engadido na
que se indica que a Fundación, en aplicación da Sentenza do Tribunal Supremo, cobrou 912.013,97 euros o 6 de
abril de 2022 polos créditos recoñecidos polo IVE do período 2009 a 2012 e 1.027.064,60 o 16 de xuño de 2022
polos créditos recoñecidos polo IVE do período 2017 a 2020 estando pendente a resolución do período 2013 a
2016.
Así mesmo, existe a posibilidade de contratación de financiamento coas entidades financeiras colaboradoras.
A Fundación presenta autofinanciamento suficiente e non presenta endebedamento con entidades de crédito.

N OTA 20. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS A FINS PROPIOS
a) Non existen bens e dereitos que formen parte da dotación fundacional. Tódolos importes da dotación funcional foron
aportados en metálico.
Todos os bens e dereitos da Fundación están vencellados directamente ó cumprimento dos fins propios.
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b) Destino das rendas e ingresos:
O artigo 25 da Lei 50/2002, de 26 de decembro, de Fundacións, publicada no BOE nº 310 do 27 de decembro de 2002,
establece que a Fundación debe realizar a Memoria, documento integrante das Contas Anuais, que conterá o grao de
cumprimento do plano de actuación, indicando os recursos empregados, a súa procedencia e o número de beneficiarios en
cada unha das distintas actuacións realizadas, os convenios que, no seu caso, fosen levados a cabo con outras entidades
para estes fins, e o grao de cumprimento das regras establecidas no artigo 27 da mesma lei. Segundo dito artigo 27,
defínese o destino rendas e ingresos, establecendo que a realización dos fins fundacionais deberá ser destinado, polo
menos o 70% dos resultados das explotacións económicas que se desenvolvan e dos ingresos que se obteñan por calquera
outro concepto, deducidos os gastos realizados, para a obtención deses resultados ou ingresos, debendo destinar o resto a
incrementar ben a dotación ou ben as reservas, segundo acorde o Padroado. Establece tamén que o prazo de cumpr imento
desta obriga será o comprendido entre o inicio do exercicio no que se obtivesen os respectivos resultados e ingresos e os
catro anos seguintes ao peche do dito exercicio.
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No artigo 3 da Lei 49/2002, de 23 de decembro, de réxime fiscal das entidad es sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais
ao mecenado, detállanse os requisitos que han ser cumpridos polas entidades definidas en dita Lei, sendo o segundo
punto, destinar á realización dos fins de interese xeral polo menos o 70% das rendas obtidas.
A normativa vixente na Comunidade Autónoma de Galicia, constituída polas Leis e Decreto que se mencionan no punto 1
desta memoria, determinan que se destine á finalidade fundacional, como mínimo, o 70% das rendas obtidas pola
Fundación.
O detalle das rendas e ingresos destinados á consecución dos fins propios dacordo á normativa substantiva e fiscal
aplicable, é o seguinte:

I. Base de aplicación e recursos mínimos.

Indícase a continuación o detalle das rendas e ingresos destinados á consecución dos fins propios da Fundación nestes
últimos anos, de acordo coa Lei 49/2002, de 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos.
I. CÁLCULO DA BASE DE APLICACIÓN E RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DO EXERCICIO 2021
RECURSOS
Excedente positivo do exercicio

IMPORTE
177.434,11

1.1. Axustes positivos do resultado contable (desglose en folla 1.1)
1.1. A) Dotación á amortización de inmobilizado afecto a actividades en cumprimento de fins

270.073,84

1.1. B) Gastos comúns e específicos ó conxunto de actividades desenvoltas en cumprimento
de fins,

5.356.289,99

1.1. C) Resultado positivo contabilizado directamente no patrimonio neto como consecuencia
de cambios nos criterios contables ou a subsanación de erros.
TOTAL GASTOS NON DEDUCIBLES

94.515,93
5.720.879,76

1.2. Axustes negativos do resultado contable (desglose en folla 1.2)
Ingresos non computables
BASE DE CALCULO

(559.040,03)
6.457.353,90

RENDA A DESTINAR
Importe

70%
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% Recursos mínimos a destinar a cumprimento de fins segundo acordo do padroado

4.520.147,73
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I.I Axustes positivos do resultado contable
1.1. A) Dotación á am ortización do inm obilizado afecto a actividades en cum prim ento de fins (Art.32.4.a) Regulam ento R.D.1337/2005)

Nº de
conta

Partida da conta de resultados

Elemento patrimonial afectado á actividade en cumprimento
de fins

Dotación á amortización do
elemento patrimonial do
exercicio

680 10. AMORTIZACION DO INMOBILIZADO
INMOBILIZADO INTANXIBLE
681 10. AMORTIZACION DO INMOBILIZADO
INMOBILIZADO MATERIAL
TOTAL 1.1. A) Dotación á am ortización

231.502,57
38.571,27
270.073,84

Importe total amortizado do
elemento patrimonial
1.645.427,81
458.253,03
2.103.680,84

1.1. B) Gastos com úns e específicos ó conxunto de actividades desenvoltas en cum prim ento de fins ( e xc e pt o a m o rt iza c ió ns e de t e rio ro de inm o biliza do )

Nº de
conta

Partida da conta de resultados

651
607
640
642
649
621
622
623
624
625
626
627
628
629
631
634
678

Descrición do gasto

Porcentaxe de imputación á
actividade propia en
cumprimento de fins

3. GASTOS POR AXUDAS
AXUDAS MONETARIAS A ENTIDADES
6. APROVISIONAMENTOS
TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS ENTIDADES
8. GASTOS DE PERSOAL
SOLDOS E SALARIOS
8. GASTOS DE PERSOAL
SEGUROS SOCIAIS A CARGO DA ENTIDADE
8. GASTOS DE PERSOAL
OUTROS GASTOS SOCIAIS
9. OUTROS GASTOS DA ACTVIDADE
ARRENDAMENTOS E CANONES
9. OUTROS GASTOS DA ACTVIDADE
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN
9. OUTROS GASTOS DA ACTVIDADE
SERV.PRPF. INDEPENDENTES
9. OUTROS GASTOS DA ACTVIDADE
TRANSPORTES
9. OUTROS GASTOS DA ACTVIDADE
PRIMAS DE SEGUROS
9. OUTROS GASTOS DA ACTVIDADE
SERV. BANCARIOS E SIMILARES
9. OUTROS GASTOS DA ACTVIDADE
PUBLI. PROPAGANDA E RELAC.PUBLICAS
9. OUTROS GASTOS DA ACTVIDADE
SUBMINISTROS
9. OUTROS GASTOS DA ACTVIDADE
OUTROS SERVIZOS
9. OUTROS GASTOS DA ACTVIDADE
OUTROS TRIBUTOS
9. OUTROS GASTOS DA ACTVIDADE
AXUSTES NEGATIVOS IMPOSICIÓN INDIRECTA
14. OUTROS RESULTADOS
GASTOS EXCEPCIONAIS
TOTAL 1.1. B) Gastos com úns e específicos

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Importe

464.750,00
466.242,22
270.379,30
87.001,16
2.160,00
1.857,25
33.593,92
93.972,62
19,09
6.651,36
213,33
3.014.470,00
26.460,53
46.497,85
2.650,65
126,03
839.244,68
5.356.289,99

1.1. C) Resultado positivo contabilizado directam ente no patrim onio neto com o consecuencia de cam bios nos criterios contables ou a subsanación de
erros.
Nº de
conta

Descripción do cambio de criterios contables ou do erro subsanado

Partida do balance de situación

120 1. REMANENTE

Ingresos de exercicios anteriores

Importe
100%

TOTAL 1.1. C) Cam bios de criterios contables e subsanación de erros

TOTAL 1.1. AXUSTES POSITIVOS DO RESULTADO CONTABLE

94.515,93
94.515,93

5.720.879,76

I.II Axustes negativos do resultado contable
1.2. C) Resultado negativo contabilizado directamente no patrimonio neto como consecuencia de cambios nos criterios contables
ou a emenda de erros.
Nº de
cuenta

Partida del patrimonio
neto

120 1. REMANENTE

Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado
Gastos de exercicios anteriores

Importe
559.040,03

SUBTOTAL

559.040,03

TOTAL 1.2. AXUSTES NEGATIVOS DO RESULTADO CONTABLE
559.040,03
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(Importe da celda B12 "Ingresos non computables" na táboa I "Base de cálculo e recursos mínimos")
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II. Recursos aplicados no exercicio:

IMPORTE

1. Gastos en cum prim ento de fins

TOTAL

5.356.289,99

Gastos das actividades propias
2. Inversións realizadas na actividade propia no
exercicio (desglose en folla 2.b)
2.1. Realizadas no exercicio

5.356.289,99

Fondos propios

Subvencións, doazóns
e legados

Débeda

80,00

0,00

0,00

80,00

2.2 Procedentes de exercicios anteriores
a) Deudas canceladas no exercicio incorridas en
exericios anteriores

0,00

b) Imputación de subvencións, doazóns e legados de
capital procedentes de exercicios anteriores

0,00

0,00
0,00
5.356.369,99

III. Gastos de administración
A continuación detállanse os gastos directamente ocasionados pola administración dos bens e dereitos que integran o
patrimonio da fundación e o dos gastos dos que os patróns teñen dereito a ser resarcidos:

3.1 A) DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Nº de conta

Partida da conta de
resultados

Criterio de imputación á
función de administración
do patrimonio

Descripción do gasto

Importe

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

0,00

3.1 B) LÍMITE Ó IMPORTE DOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos
1337/2005)
Exercicio
5% dos fondos propios
(1)
72.901,05

1.257.272,43

0,00

Gastos
resarcibles ós
patronos
(4)
0,00

TOTAL GASTOS DE
ADMINISTRACION DO
EXERCICIO
(5)=(3)+(4)

Supera ou non supera
ó límite máximo (o maior
de 1 e 2) -5

0

NON SUPERA
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2021

Gastos directamente
ocasionados pola
administración do
20% da base de
patrimonio
aplicación (2)
(3)
(art. 33 R.D.

C ONTAS A NUAIS . E XERCICIO 2021

P ÁX . 92

CVE: ShHPPakpSAd0
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

(559.040,03)

(2.781.899,62)

177.434,11

424.360,49

2021

TOTAL
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(93.989,15)
(52.400,00)

51.336,56
6.442,38

788,28

(2.075.682,16)

279.704,49

Axustes
negativos

(90.557,05)

Excedente do
exercicio

2020

2019

2017
2018

Exercicio

24.942.133,19

5.720.879,76

5.451.859,45
5.140.069,21

4.843.278,63

3.786.046,14

Axustes positivos

Grao do cumprimento do destino de rendas e ingresos:

23.807.474,12

6.457.353,90

5.409.206,86
5.198.911,59

2.677.039,42

4.064.962,35

Base de cálculo

16.665.231,88

4.520.147,73

3.786.444,80
3.639.238,11

1.873.927,59

2.845.473,65

Importe

Renda a destinar

70%

70%

70%
70%

70%

%

22.032.968,23

5.356.369,99

4.693.697,89
4.578.008,62

3.860.629,28

3.544.262,45

Recursos
destinados a fins
(gastos +
investimentos)
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3.544.262,45

3.544.262,45

2017

3.860.629,28

3.860.629,28

2018

4.693.697,89

4.693.697,89

2019

4.578.008,62

4.578.008,62

2020

5.356.369,99

5.356.369,99

2021

Aplicación dos recursos destinados en cumprimento dos seus fins*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Importe
pendente

N OTA 21. A UDITORES DE C ONTAS .
Os honorarios da auditoría obrigatoria do exercicio 2021 foron aínda devindicados.
Os honorarios da auditoría obrigatoria do exercicio 2020 devindicados a “BM Neira Auditores, S.L.” ascenden a
5.600 € máis IVE. A sociedade auditora presta unicamente servizos de auditoría á Fundación.

N OTA 22. I NFORMACIÓN SOBRE M EDIO A MBIENTE
Ao peche dos exercicios 2021 e 2020 non existen activos de importancia dedicados á protección e mellora do
medioambiente, nin se incorreu en gastos relevantes desta natureza durante ambos exercicios.
O Director-Xerente estima que non existen continxencias significativas relacionadas coa protección e mellora do
medioambiente, non considerando necesario constituír unha provisión para riscos e gastos de carácter
medioambiental ao 31 de decembro de 2021 nin ao 31 de decembro de 2020.
Durante o exercicio 2021 e 2020 a Fundación non percibiu subvencións de natureza medioambiental.

N OTA 23. F EITOS POSTERIORES AO P ECHE
Non se produciron feitos posteriores entre o peche e a data de formulación destas contas anuais de carácter
significativo que afecten á capacidade de avaliación destas contas anuais nin que afecten á aplicación do principio de
entidade en funcionamento.
É importante facer referencia ao efecto da sentenza do Tribunal Supremo indicado na Nota 16.2 do Imp osto sobre o
Valor Engadido que afectará de xeito significativo e positivo ao exercicio 2022.

N OTA 24. R ECURSOS E CONÓMICOS E MPREGADOS E O BTIDOS POLA E NTIDADE
A continuación mostramos os recursos económicos empregados e obtidos pola entidade. Móstrase a r ealización do
Plan de Actuacións aprobado pola entidade para o exercicio 2021.
Polo tanto, a información relativa á liquidación do Plan de Actuacións do exercicio 2021, que o Director-Xerente
presenta para a súa aprobación ao Padroado, é a seguinte:
24.1

Actividades realizadas
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As actividades realizadas no exercicio 2021 pola Fundación expuxéronse na nota 1 da memoria.
Son todas actividades propias da Fundación.
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Pola súa banda, tódalas actividades realizadas foron executadas dende as oficinas da Fundación e dende as
instalacións deportivas das que dispón.
24.2

Recursos económicos empregados pola entidade

Importe
Gastos/Investimentos
Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno
Aprovisionamentos (gastos directos por xestión instalacións)
Gastos de persoal
Outros gastos da actividade
Amortización do inmobilizado
Gastos financeiros
Deterioro y resultado por baixa de inmobilizado
Outros resultados (gastos excepcionais)
Subtotal gastos
Adquisicións de inmobilizado (excepto Bens Patrimonio Histórico)
Subtotal recursos

Previsto (*)
Realizado
300.000,00
464.750,00
300.000,00
464.750,00
0,00
0,00
435.000,00
466.242,22
434.888,06
359.540,46
2.820.440,00
3.240.277,28
270.659,26
270.073,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
839.244,68
4.260.987,32
5.640.128,48
10.000,00
80,00
10.000,00
80,00
4.270.987,32

TOTAL

5.640.208,48

(*) Son os orzamentos modificados e autorizados por Facenda en decembro 2020.

24.3

Recursos económicos totais empregados pola entidade
Os recursos económicos empregados pola entidade no exercicio 2021, detallados por actuacións (actividades
realizadas) son:
Gastos/Investimentos
Gastos por axudas e outros

A004
444.750,00

A006
0,00

ADMINISTRAC
0,00

TOTAL
464.750,00

20.000,00

444.750,00

0,00

0,00

464.750,00

466.242,22

0,00

0,00

0,00

466.242,22

215.925,17

30.705,09

109.884,48

3.025,72

359.540,46

Outros gastos da actividade

132.204,58

0,00

3.014.470,00

93.602,70

3.240.277,28

Amortización do Inmobilizado
Deterioración e resultado por
baixa de inmobilizado
Outros resultados excepcionais

265.453,51

0,00

0,00

4.620,33

270.073,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

839.244,68

0,00

0,00

0,00

839.244,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subtotal gastos
Adquisicións de Inmobilizado
(excepto Bens Patrimonio
Histórico)
Subtotal recursos

1.939.070,16

475.455,09

3.124.354,48

101.248,75

5.640.128,48

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

TOTAL

1.939.070,16

475.455,09

3.124.354,48

101.328,75

5.640.208,48

Realizado

1.939.070,16

475.455,09

3.124.354,48

101.328,75

5.640.208,48

a) Axudas monetarias
Aprovisionamentos (gastos
directos por xestión instalación)
Gastos de persoal

Gastos financeiros
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A001
20.000,00
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Previsto
Desviación (previsto-realizado)

1.760.562,61

400.276,53

2.110.148,18

-178.507,55

-75.178,56

-1.014.206,30

4.270.987,32
-101.328,75

-1.369.221,16

As actuacións son:
A001. Actuacións de desenvolvemento do Plan Galego para o Fomento da Actividade Física "Galicia Saudable"
A004. Convocatoria de axudas aos Deportistas Galegos de Alto Nivel para apoiar aos deportistas recoñecidos pola Secretaría Xeral
para o Deporte
A006. Fomento do Deporte Galego a través de convenios, axudas e patrocinios a entidades deportivas

O detalle de ingresos e gastos da entidade no exercicio, detallados por actuación, observouse na nota 18.12 da
memoria.
24.4

Recursos económicos totais obtidos pola entidade.
a)

Ingresos obtidos pola entidade
A realización e a previsión, segundo o modelo do Plan sectorial contable foi a seguint e:
INGRESOS

Previsto

0,00

104.000,00

115.613,48

Ingresos ordinarios das actividades mercantís (3)

1.243.862,11

1.514.193,75

Subvencións do sector público (4)

2.711.384,00

3.956.384,00

Vendas e prestacións de servizos das actividades propias (2)

0,00

0

Outros tipos de ingresos (5)

227.160,95

227.160,95

TOTAL INGRESOS OBTIDOS

4.286.407,06

5.813.352,18

Achegas privadas

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

b)

Realizado
0,00

Rendas e outros ingresos derivados do patrimonio (1)

Inclúe os ingresos financeiros
Inclúe os ingresos do exercicio, previstos e realizados, derivados das cotas dos usuarios dos catro pavillóns p olideportivos xestionados
pola Fundación en Coruña, así como das entradas e abonos do Complexo acuático de Monterrei na tempada de verán.
Inclúe os ingresos do exercicio, previstos e realizados, derivados de:
a) os canons pola concesión dos complexos deportivos da Coruña (Elviña, Sardiñeira e Agra), así coma do parque deportivo e acuático
de Acea da Má (xestión indirecta das instalacións deportivas)
b) inclúe os ingresos do exercicio, previstos e realizados, derivados da comisión por vending (máquinas expendedoras nas instalacións
deportivas).
c) Inclúe os ingresos do exercicio, previstos e realizados, derivados dos patrocinadores da Fundación para a súa actividade ordi naria e
para as actuacións concretas (principalmente vinculado a patrocinio e axudas para o deporte de alta competición).
Inclúe os ingresos do exercicio, previstos e realizados, derivados das axudas concedidas pola Secretaria Xeral para o Deporte
(transferencia nominativa) e outras subvencións públicas. Tamén se inclúen os traspasos ao excedente do exercicio derivados de
subvencións, doazóns e legados de capital.
Inclúe os outros ingresos do exercicio que figuran na conta de resultados, previstos e realizados. Se trata doutros ingresos ordinarios e
excepcionais.

Outros recursos económicos obtidos pola entidade
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Durante o exercicio non se obtiveron outros recursos económicos, tales coma incrementos da dotación
fundacional, subvencións de capital, débedas con entidades financeiras, etc.
24.5

Recursos humanos empregados pola entidade
Previstos
Código
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Actuación

Tipo

Número

Nº
Horas/ano

Execución
Nº
Número
Horas/ano
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Previstos
Código

A001

A004

A006

24.6

Actuación

Tipo

Actuacións de desenvolvemento do
Plan Galego para o Fomento da
Actividade Física "Galicia Saudable"

Convocatoria de axudas aos
Deportistas Galegos de Alto Nivel
para apoiar aos deportistas
recoñecidos pola Secretaría Xeral
para o Deporte

Número
8

7.992

8

7.992

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1.165

5

1.165

0

0

0

0

0

0

0

0

7

2.997

7

2.997

Persoal asalariado
Persoal con contrato de
servizos
Persoal voluntario
Persoal asalariado
Persoal con contrato de
servizos
Persoal voluntario

Fomento do Deporte Galego a través
de convenios, axudas e patrocinios a
entidades deportivas

Execución
Nº
Número
Horas/ano

Nº
Horas/ano

Persoal asalariado
Persoal con contrato de
servizos
Persoal voluntario

0

0

0

0

0

0

0

0

Beneficiarios ou usuarios das actividades
Os beneficiarios e usuarios das actividades realizadas pola Fundación foron:

Código

A001

A004

A006

24.7

Actuación

Indicadores

Previstos

Execución

Persoas físicas

210.000

52.155

Persoas xurídicas

2.196

727

Proxectos sen cuantificar beneficiarios

4

6

Persoas físicas

500

266

Persoas xurídicas

0

0

Actuacións de desenvolvemento do
Plan Galego para o Fomento da
Actividade Física "Galicia Saudable"

Convocatoria de axudas aos
Deportistas Galegos de Alto Nivel para
apoiar aos deportistas recoñecidos
pola Secretaría Xeral para o Deporte

Proxectos sen cuantificar beneficiarios

0

0

Persoas físicas

0

0

Persoas xurídicas

209

231

Proxectos sen cuantificar beneficiarios

0

0

Fomento do Deporte Galego a través
de convenios, axudas e patrocinios a
entidades deportivas

Obxectivos e indicadores das actividades
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O grao de execución dos obxectivos e indicadores previstos pola Fundación foron os seguintes:
A001 - Actuacións de desenvolvemento do
Plan Galego para o Fomento da Actividade
Física "Galicia Saudable"
Incrementar o número de persoas físicas e
entidades beneficiarias directas do Plan
Incrementar o número de recursos
dispoñibles na aplicación RIDEGA
Incrementar o número de alumnos avaliados
a través da plataforma DAFIS
Organizar xornadas formativas e
divulgativas
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Indicador

Previsto

Executado

Grao de cumprimento

Número de persoas
beneficiarias
Número de recursos
dispoñibles
Número de alumnos
avaliados
Número de xornadas

5%

-75,17%

24,83%

5%

Sen datos

Sen datos

10%

17%

73%

4

4

100%

P ÁX . 97

A004 - Convocatoria de axudas aos
Deportistas Galegos de Alto Nivel para
apoiar aos deportistas recoñecidos pola
Secretaría Xeral para o Deporte
Consolidar as convocatorias de axudas a
deportistas galegos/as de alto nivel

Posta en marcha da Oficina de Atención ao
Deportista
A006 - Fomento do Deporte Galego a través
de convenios, axudas e patrocinios a
entidades deportivas
Incrementar o número de equipos obxecto
de patrocinio
Incrementar o número de equipos obxecto
de patrocinio
Incrementar o número de equipos de alto
nivel que conten na súa estrutura con
categorías de base

24.7

Indicador

Previsto

Executado

Grao de cumprimento

Deportistas galegos/as
de alto nivel
beneficiarios (homes e
mulleres)
Número de actividades

135 e 85

110 e 154

+14% e +29%

1

0

0%

Indicador

Previsto

Executado

Grao de cumprimento

Número de equipos

3%

+10%

+233 %

Número de equipos

10%

+26%

+160 %

Número de equipos
con categoría base

5%

-5%

-200 %

Desviacións entre o Plan de Actuacións e datos realizados
As desviacións máis significativas son:
Ingresos obtidos pola entidade no exercicio 2021:
En liñas xerais houbo unha desviación significativa nos ingresos previstos (un incremento próximo ao millón
cincocentos vinte sete mil euros). Sinalar que:
a)

Na partida de "Subvencións do sector público" houbo unha maior execución dos ingresos previstos polos
convenios entre a Secretaría Xeral para o Deporte e a Secretaría Xeral de Igualdade e a Axencia Turismo
de Galicia que supuxeron 1.245.000 euros adicionais.

b)

Na partida de Ingresos ordinarios das actividades mercantís obtivéronse máis de 270.000 euros
adicionais polos canóns das instalacións deportivas.

Recursos empregados pola entidade no exercicio 2021:
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Observamos coma a execución foi superior á presupostada nas partidas de gasto (especialmente nos outros
gastos da actividade e os gastos extraordinarios) en máis dun millón trescentos mil euros debido ao
incremento nos ingresos descritos anteriormente que permitiu un desembolso económico maior para a
procura dos obxectivos fundacionais e no restablecemento do equilibrio económico dos contratos de
concesión de servizos por mor da pandemia da Covid-19.
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N OTA 25. E STADO DE F LUXOS DE E FECTIVO
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO CORRESPONDENTE AOS EXERCICIOS REMATADOS O 31 DE DECEMBRO DE 2021 E 2020
EXERCICIO

EXERCICIO

2021

2020

NOTAS

A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Excedente do exercicio antes de impostos
2. Axustes do resultado
a) Amortización del inmobilizado (+)
d) Imputación de subvencións , doazóns e legados (-)
3. Cambios no capital corrente
b) Debedores e outras contas a cobrar (+/-)
c) Outros activos correntes (+/-)
d) Acredores e outras contas a pagar (+/-)
e) Outros pasivos correntes (+/-)

173.223,70

6.442,38

42.912,89

41.191,34

3

270.073,84

267.370,00

5,7

-227.160,95

-227.160,95

12

140.166,50

168.888,16

1.205.785,81

-2.004.961,46

-1.855.625,00

0,00

9
9

842.405,69

941.659,67

14

0,00

1.000.000,00

14

-52.400,00

232.189,95

2.8

4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación

0,00

-982,29

a) Pagos de xuros (-)

0,00

-983,13

c) Cobros de xuros (+)

0,00

0,84

356.303,09

215.539,59

-80,00

-388.590,63

f) Outros activos e pasivos non correntes (+/-)

5. Fluxos de efectivo das actividades de explotación e de xestión (+/-1+/-2+/-3+/-4)

10.2

B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
6. Pagos por investimentos (-)
7. Cobros por desinvestimentos (+)
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7-6)

0,00

50,00

-80,00

-388.540,63

-204.256,48

134.847,25

C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros e pagos por operacións de patrimonio
a) Achegas á dotación fundacional ou fondo social (+)
b) Diminucións do fondo social (-)
c) Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)
10.Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro
a) Emisión
4. Outras débedas (+)
b) Devolucións e amortización de
4. Outras débedas (-)
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiamento (+/-9+/-10)
D) EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO

-

-412.124,10

0,00

207.867,62

134.847,25

-262.689,98

1.904,44

0,00

1.904,44

0,00

1.904,44

-262.689,98

0,00

-262.689,98

0,00

-466.946,46

136.751,69

0,00

0,00

-110.723,37

-36.249,35

Efectivo ou equivalentes ao comezo do exercicio

1.200.156,25

1.236.455,60

Efectivo ou equivalentes ao final do exercicio

1.089.432,88

1.200.156,25

11
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E) AUMENTO/DIMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

-
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N OTA 26. I NFORMACIÓN SOBRE O P ERÍODO M EDIO DE P AGO A P ROVEDORES . D ISPOSICIÓN A DICIONAL T ERCEIRA .
“D EBER DE I NFORMACIÓN ” DA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO
A información en relación co período medio de pago aos provedores en operación comerciais, é a seguinte:
Exercicio 2021
(días)
Período medio de pago aos provedores
Rateo de operacións pagadas
Rateo de operacións pendentes de pago
Total pagos realizados
Total pagos pendentes (*)

17
17
17
Importe (Euros)
5.000.178
532.923

Exercicio 2020
(días)
14
14
14
Importe (Euros)
3.101.180
316.190

(*) Para o cálculo do período medio de pago aos provedores, non se incluíron débedas que figuran recollidas no pasivo non corrente do
balance ao 31/12/2021 e ao 31/12/2020, por importe de 37.641 €, antigas, que tiñan discrepancias no seu día e que non foron
reclamadas polo provedor.

N OTA 27. I NFORMACIÓN S OBRE D EREITOS D E E MISIÓN D E G ASES D E E FECTO I NVERNADOIRO
A Fundación non dispón de activos, gastos nin subvencións derivadas de “dereito s de emisión de gases de efecto
invernadoiro”.
Non existen continxencias relacionadas con sancións ou medidas de carácter provisional, nos termos previstos na Lei
1/2005.

N OTA 28. I NVENTARIO
O inventario referido na Lei de Fundacións de interese galego e no artigo 25.2 da Lei 50/2002, de 26 de decembro,
comprenderá os elementos patrimoniais integrantes do balance da entidade, distinguindo os distintos bens, dereitos,
obrigas e outras partidas que o compoñen.
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A tal efecto, expoñemos o inventario de bens de investimentos (materiais e intanxibles) que posúe a Fundación e que
figuran no balance da Fundación:
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Código de Activo
1
2
3
4
9
66
67
71
72
85
87
91
95
96
97
102
104
105
111
114
117
123
124
125
126
139
141
142
143
144
145
146
147
152
163
171
172
173
176
177
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
213
214
215
216
218
219
228
229
230
267
268
269
270
271
272
273
274
280
283
285
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

Descripción de Activo
MANCUERNERO
JUEGO MANCUERNAS
BARRAS OLIMPICAS
DISCOS OLIMPICOS DE GOMA
BICICLETAS CATELLE 3200
POLEA BAJA Y ALTA
09 MANERAL
SILLA DIRECCION ROCADA
SILLA OFICINA
LOGOTIPO FUND. DEPORTE GALEGO
MARCA FUNDACION DEPORTE GALEGO
MAMPARA BIPAMEL
MESA OFICINAS Y COMPLEMENTOS
SILLAS OFICINA
ARMARIOS ARCHIVADORES
MARCA FUNDACION DEPORTE GALEGO
POLLOVER
LASERJET 2300L
HP SERVER TC 2120 P4
CAJA FUERTE C/ BUZON BTV
HP SERVER TC 2120 PIV
MESA REUNION TNT
SILLA CONFIDENTE FRANCH
PUESTO DE TRABAJO DOUE
SILLA DE TRABAJO LETS
LPV 3900 LUMENS XGA
PUESTO DE TRABAJO DOUE
SILLA DE TRABAJO LETS
ARMARIO ALTO STEEL CASE
ARMARIO MEDIO STEELCASE
SILLA CONFIDENTE DORSO FRANCH
MESA NOMADA TNT
SILLA CONFIDENTE DORSO FRANCH
3 COM SUPERSTACK
HINCHABLE PUBLICITARIO
MARCA GALICIA VUELTA MUNDO A VELA 2005
FOTOCOPIADORA E STUDIO 160
A3 CON
TELEVISORES LCD KLVL-L32
TELEVISOR PLASMAS KE-P42M1S
SILLA LETS B RESPALDO ALTO
ARMARIO PERSIANA H1980 X A1000
MESA DOUE PARA ALA 1400 X P800
PANEL FRONTAL DOUE A 1160
ALA DOUE 1000*600
BLOQUE CON RUEDAS 333
SILLA LETS B RESPALDO ALTO
SILLA LETS B RESPALDO ALTO
ARMARIO PERSIANA H1980XA1200
ARMARIO PERSIANA H1980
ARMARIO PERSIANA H1980
ARMARIO PP H500
ARMARIO PP H500
ARMARIO PP H500 A1000
ARMARIO PP H500 A1000
SILLA LETS B RESPALDO ALTO
ARMARIOS PERSIANA H1980XA1200
ARM. PP SUPERPOS H500XA1200
ARMARIO H500XA1000
PAGINA WEB
MALETIN PORTATIL
P-TOUCH QL-650 TD
MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL
ETRUST ANTIVIRUS
IMPRESORA LEXMARK E240
HP LJ 2820 MULTIFUNCION LASER
MUTIFUNCION HP LASERJET 3050
MUTIFUNCION HP LASERJET 3050
ARMARIOS PERSIANA 100 X 1980
ALTILLOS 100 X 50
ARMARIOS PERSIANA 120 X 1980
ALTILLOS 120 X 50
ARMARIO 100 X 100
SERVIDOR IMPRESION DLINK
SAI MGE ELLIPSE PREMIUM 1200
SERVIDOR HP ML 110
CAMARA DIG. NIKON S52 9PMPX
TARJETA SD VIDEO 4GB
BANCO ABD-INCLIN. VARIABLE
JUEGO SOPORTES SENTADILLAS
JUEGO SOPORTES SENTADILLAS
JUEGO SOPORTES SENTADILLAS
BANCO MULTIUSOS
BARRA COMPETICION MASCULINA
BARRA COMPETICION MASCULINA
BARRA COMPETICION MASCULINA
BARRA COMPETICION FEMININA
BARRA COMPETICION FEMININA
BBASCULA ELEIKO
BARRAS INFANTILES
BARRAS INFANTILES
TARIMA DE ENTRENAMIENTO ELEIKO
TARIMA DE ENTRENAMIENTO ELEIKO
BARRA COMPETICION MASCULINA
BARRA COMPETICION MASCULINA
BARRA COMPETICION MASCULINA
BARRA COMPETICION FEMININ
BARRA COMPETICION FEMININ
BARRA COMPETICION FEMININ
DISCOS 0,5 KG ELEIKO
DISCOS 0,5 KG ELEIKO
DISCOS 0,5 KG ELEIKO
DISCOS 0,5 KG ELEIKO
BARRA A/I INFANTIL
BARRA A/I INFANTIL
JUEGO GRILLETES DE COMPETICION
JUEGO GRILLETES DE COMPETICION
BASCULA ELEIKO
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Data de Adq.
00/00/0000
20/11/2001
20/11/2001
20/11/2001
07/01/2002
18/10/2002
18/10/2002
30/10/2002
30/10/2002
12/02/2003
05/03/2003
09/05/2003
18/06/2003
18/06/2003
30/06/2003
30/11/2003
21/10/2003
15/12/2003
26/02/2004
01/03/2004
26/04/2004
11/05/2004
11/05/2004
26/05/2004
26/05/2004
21/09/2004
23/04/2004
23/04/2004
23/04/2004
23/04/2004
23/04/2004
23/04/2004
23/04/2004
06/07/2004
16/11/2004
03/01/2005
28/01/2005
26/01/2005
20/09/2005
20/09/2005
17/03/2005
17/03/2005
17/03/2005
17/03/2005
17/03/2005
17/03/2005
17/03/2005
17/03/2005
17/03/2005
17/03/2005
17/03/2005
17/03/2005
17/03/2005
17/03/2005
17/03/2005
17/03/2005
01/04/2006
01/04/2006
31/05/2006
01/11/2006
13/02/2007
01/03/2007
13/03/2007
13/03/2007
13/03/2007
23/01/2008
20/02/2008
20/02/2008
22/02/2008
22/02/2008
22/02/2008
22/02/2008
22/02/2008
10/03/2008
29/04/2008
29/05/2008
13/11/2008
16/10/2008
31/10/2008
31/10/2008
31/10/2008
31/10/2008
31/10/2008
31/10/2008
31/10/2008
31/10/2008
31/10/2008
31/10/2008
31/10/2008
31/10/2008
31/10/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008

Prezo de Adq.
550,09
2.343,94
966,28
1.556,79
9.690,72
1.030,71
403,69
399,36
201,68
986
1.218,00
1.659,66
1.265,78
1.182,04
3.543,73
678,6
1.983,60
725
1.693,60
580
1.641,17
640,18
371,21
2.214,58
885,21
8.324,27
2.836,81
1.180,28
2.060,51
1.819,96
899,7
594,38
1.349,54
215,83
22.165,00
3.062,16
2.351,23
1.900,00
5.169,83
2.240,52
275,31
495,41
276,69
57,48
169,74
245,64
275,3
275,3
529,23
495,42
495,42
331,89
331,89
314,64
314,64
275,33
2.116,92
1.327,56
322,92
25.853,45
88,98
141,92
1.051,91
144,76
212,39
750
260,75
260,74
4.602,00
2.892,00
1.822,50
381,75
469,5
85,91
289,86
950
201,55
17,23
425
583
583
583
630
735
735
735
735
735
1.375,00
150
150
1.875,00
1.875,00
735
735
735
735
735
735
16
16
16
16
150
150
187
187
1.375,00

Amortización
2021

Amortización
Acumulada Pendente Porcentaxe Tipo
550,09
30,00
L
2.343,94
30,00
L
966,28
30,00
L
1.556,79
30,00
L
9.690,72
30,00
L
1.030,71
30,00
L
403,69
30,00
L
399,36
10,00
L
201,68
10,00
L
481,65
10,00
L
571,18
10,00
L
1.659,66
10,00
L
1.265,78
10,00
L
1.182,04
10,00
L
3.543,73
10,00
L
277,88
10,00
L
1.983,60
30,00
L
725,00
25,00
L
1.693,60
25,00
L
580,00
10,00
L
1.641,17
25,00
L
640,18
10,00
L
371,21
10,00
L
2.214,58
10,00
L
885,21
10,00
L
8.324,27
25,00
L
2.836,81
11,00
L
1.180,28
10,00
L
2.060,51
10,00
L
1.819,96
10,00
L
899,70
10,00
L
594,38
10,00
L
1.349,54
10,00
L
215,83
25,00
L
22.165,00
10,00
L
3.062,16
100,00
L
2.351,23
25,00
L
1.900,00
25,00
L
5.169,83
15,00
L
2.240,52
15,00
L
275,31
10,00
L
495,41
10,00
L
276,69
10,00
L
57,48
10,00
L
169,74
10,00
L
245,64
10,00
L
275,30
10,00
L
275,30
10,00
L
529,23
10,00
L
495,42
10,00
L
495,42
10,00
L
331,89
10,00
L
331,89
10,00
L
314,64
10,00
L
314,64
10,00
L
275,33
10,00
L
2.116,92
10,00
L
1.327,56
10,00
L
322,92
10,00
L
25.853,45
20,00
L
88,98
25,00
L
141,92
25,00
L
1.051,91
25,00
L
144,76
25,00
L
212,39
25,00
L
750,00
25,00
L
260,75
25,00
L
260,74
25,00
L
4.602,00
10,00
L
2.892,00
10,00
L
1.822,50
10,00
L
381,75
10,00
L
469,50
10,00
L
85,91
25,00
L
289,86
25,00
L
950,00
25,00
L
201,55
20,00
L
17,23
20,00
L
425,00
12,00
L
583,00
12,00
L
583,00
12,00
L
583,00
12,00
L
630,00
12,00
L
735,00
12,00
L
735,00
12,00
L
735,00
12,00
L
735,00
12,00
L
735,00
12,00
L
1.375,00
12,00
L
150,00
12,00
L
150,00
12,00
L
1.875,00
12,00
L
1.875,00
12,00
L
735,00
12,00
L
735,00
12,00
L
735,00
12,00
L
735,00
12,00
L
735,00
12,00
L
735,00
12,00
L
16,00
12,00
L
16,00
12,00
L
16,00
12,00
L
16,00
12,00
L
150,00
12,00
L
150,00
12,00
L
187,00
12,00
L
187,00
12,00
L
1.375,00
12,00
L
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Código de Activo
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

Descripción de Activo
SOPORTE PARADISCOS Y MAGNESIERO
JUEGO SOPORTE SENTADILLAS
JUEGO SOPORTE SENTADILLAS
DISCO DE 25 KG ELEIKO
DISCO DE 25 KG ELEIKO
DISCO DE 25 KG ELEIKO
DISCO DE 25 KG ELEIKO
DISCO DE 20 KG ELEIKO
DISCO DE 20 KG ELEIKO
DISCO DE 20 KG ELEIKO
DISCO DE 20 KG ELEIKO
DISCO DE 15 KG ELEIKO
DISCO DE 15 KG ELEIKO
DISCO DE 15 KG ELEIKO
DISCO DE 15 KG ELEIKO
DISCO DE 10 KG ELEIKO
DISCO DE 10 KG ELEIKO
DISCO DE 10 KG ELEIKO
DISCO DE 10 KG ELEIKO
DISCO DE 10 KG ELEIKO
DISCO DE 10 KG ELEIKO
DISCO DE 10 KG ELEIKO
DISCO DE 10 KG ELEIKO
DISCO DE 5 KG ELEIKO
DISCO DE 5 KG ELEIKO
DISCO DE 5 KG ELEIKO
DISCO DE 5 KG ELEIKO
DISCO DE 2,5 KG ELEIKO
DISCO DE 2,5 KG ELEIKO
DISCO DE 2,5 KG ELEIKO
DISCO DE 2,5 KG ELEIKO
DISCO DE 2,5 KG ELEIKO
DISCO DE 2,5 KG ELEIKO
DISCO DE 2,5 KG ELEIKO
DISCO DE 2,5 KG ELEIKO
DISCO DE 1,5 KG ELEIKO
DISCO DE 1,5 KG ELEIKO
DISCO DE 1,5 KG ELEIKO
DISCO DE 1,5 KG ELEIKO
DISCO DE 1 KG ELEIKO
DISCO DE 1 KG ELEIKO
DISCO DE 1 KG ELEIKO
DISCO DE 1 KG ELEIKO
CINTA DE CORRER T790VA
CINTA DE CORRER T790VA
CINTA DE CORRER T790VA
STRECH MACHINE
FLUID CYCLE XT- SILVER E 200S
FLUID CYCLE XT- SILVER E 200S
FLUID CYCLE XT- SILVER E 200S
POWER PLATE PRO5 AIRDAPTIVE
MESA FOUR 1900 X 790
MESA FOUR 1900 X 790
MESA FOUR 1900 X 790
MESA FOUR 1900 X 790
MESA FOUR 1900 X 790
MESA FOUR 1900 X 790
MESA FOUR 1900 X 790
MESA FOUR 1900 X 790
MESA FOUR 1900 X 790
MESA FOUR 1900 X 790
MESA FOUR 1900 X 790
MESA FOUR 1900 X 790
MESA FOUR 1900 X 790
MESA FOUR 1900 X 790
MESA FOUR 1900 X 790
MESA FOUR 1900 X 790
MESA FOUR 1900 X 790
MESA FOUR 1900 X 790
MESA FOUR 1900 X 790
MESA FOUR 1900 X 790
MESA FOUR 1900 X 790
MESA FOUR 1900 X 790
MESA FOUR 1900 X 790
SILLA MAUI C/BRAZOS Y RUEDAS
SILLA MAUI C/BRAZOS Y RUEDAS
SILLA MAUI C/BRAZO
SILLA MAUI C/BRAZO
SILLA MAUI C/BRAZO
SILLA MAUI C/BRAZO
SILLA MAUI C/BRAZO
SILLA MAUI C/BRAZO
SILLA MAUI C/BRAZO
SILLA MAUI C/BRAZO
SILLA MAUI C/BRAZO
SILLA MAUI C/BRAZO
SILLA MAUI C/BRAZO
SILLA MAUI C/BRAZO
SILLA MAUI C/BRAZO
SILLA MAUI C/BRAZO
SILLA MAUI C/BRAZO
SILLA MAUI C/BRAZO
SILLA MAUI C/BRAZO
SILLA MAUI C/BRAZO
SILLA MAUI C/BRAZO
SILLA MAUI C/BRAZO
SILLA MAUI C/BRAZO
SILLA MAUI C/BRAZO
SILLA MAUI C/BRAZO
SILLA MAUI C/BRAZO

C ONTAS A NUAIS . E XERCICIO 2021

Data de Adq.
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
14/11/2008
17/11/2008
17/11/2008
17/11/2008
17/11/2008
21/11/2008
21/11/2008
21/11/2008
24/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
12/11/2008

Prezo de Adq.
693
583
583
259
259
259
259
228
228
228
228
194
194
194
194
165
165
165
165
165
165
165
165
44
44
44
44
34
34
34
34
31
31
31
31
28
28
28
28
24
24
24
24
4.800,00
4.800,00
4.800,00
550
1.700,00
1.700,00
1.700,00
12.000,00
570,58
570,58
570,58
570,58
570,58
570,58
570,58
570,58
570,58
570,58
570,58
570,58
570,58
570,58
570,58
570,58
570,58
570,58
570,58
570,58
570,58
570,58
570,58
247,76
247,76
115,26
115,26
115,26
115,26
115,26
115,26
115,26
115,26
115,26
115,26
115,26
115,26
115,26
115,26
115,26
115,26
115,26
115,26
115,26
115,26
115,26
115,26
115,26
115,26

Amortización
2021

Amortización
Acumulada Pendente Porcentaxe Tipo
693,00
12,00
L
583,00
12,00
L
583,00
12,00
L
259,00
12,00
L
259,00
12,00
L
259,00
12,00
L
259,00
12,00
L
228,00
12,00
L
228,00
12,00
L
228,00
12,00
L
228,00
12,00
L
194,00
12,00
L
194,00
12,00
L
194,00
12,00
L
194,00
12,00
L
165,00
12,00
L
165,00
12,00
L
165,00
12,00
L
165,00
12,00
L
165,00
12,00
L
165,00
12,00
L
165,00
12,00
L
165,00
12,00
L
44,00
12,00
L
44,00
12,00
L
44,00
12,00
L
44,00
12,00
L
34,00
12,00
L
34,00
12,00
L
34,00
12,00
L
34,00
12,00
L
31,00
12,00
L
31,00
12,00
L
31,00
12,00
L
31,00
12,00
L
28,00
12,00
L
28,00
12,00
L
28,00
12,00
L
28,00
12,00
L
24,00
12,00
L
24,00
12,00
L
24,00
12,00
L
24,00
12,00
L
4.800,00
12,00
L
4.800,00
12,00
L
4.800,00
12,00
L
550,00
12,00
L
1.700,00
12,00
L
1.700,00
12,00
L
1.700,00
12,00
L
12.000,00
12,00
L
570,58
10,00
L
570,58
10,00
L
570,58
10,00
L
570,58
10,00
L
570,58
10,00
L
570,58
10,00
L
570,58
10,00
L
570,58
10,00
L
570,58
10,00
L
570,58
10,00
L
570,58
10,00
L
570,58
10,00
L
570,58
10,00
L
570,58
10,00
L
570,58
10,00
L
570,58
10,00
L
570,58
10,00
L
570,58
10,00
L
570,58
10,00
L
570,58
10,00
L
570,58
10,00
L
570,58
10,00
L
570,58
10,00
L
247,76
10,00
L
247,76
10,00
L
115,26
10,00
L
115,26
10,00
L
115,26
10,00
L
115,26
10,00
L
115,26
10,00
L
115,26
10,00
L
115,26
10,00
L
115,26
10,00
L
115,26
10,00
L
115,26
10,00
L
115,26
10,00
L
115,26
10,00
L
115,26
10,00
L
115,26
10,00
L
115,26
10,00
L
115,26
10,00
L
115,26
10,00
L
115,26
10,00
L
115,26
10,00
L
115,26
10,00
L
115,26
10,00
L
115,26
10,00
L
115,26
10,00
L
115,26
10,00
L
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Código de Activo
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519

Descripción de Activo
SILLA MAUI C/BRAZO
SILLA MAUI C/BRAZO
ESPEJO 5 MM. 10 X 2
ESPEJO 5 MM. 5 X 2
ESPEJO 5 MM. 5 X 2
ESPEJO 5 MM. 3 X 2
ESPEJO 5 MM. 8.80 X 2
ARMARIO STEEL 120X45X86
ARMARIO STEEL 120X45X86
ENCIMERA A1000X20 1F 1D
MESA 1600X800/1600X660
SILLA LET'S B RESPALDO ALTO
ARMARIO STEEL. 120X45X150
ATILLO 120X45X50
ATILLO 100X45X50
ATILLO 100X45X50
ATILLO 120X45X50
ATLLO 120X45X50
ARMARIO STEELCASE 100X45X86
ARMARIO STELCASE 100X45X86
ARMARIO MOBEL 118X48X200
ARMARIO MOBEL 118X48X200
LIBRERIA MOBEL 95X42X73
ARMARIO MOBEL 118X48X106
ARMARIO STEEÑCASE 100X45X150
ARMARIO STEEÑCASE 100X45X150
ARMARIO STEELCASE 80X45X130
ARMARIO STEELCASE 120X45X200
ATILLO 120X45X50
ARMARIO STEELCASE 100X45X200
ATILLO 100X45X50
ARMARIO 120X45X150
ARMARIO 120X45X150
ARMARIO 120X45X150
ARMARIO 120X45X150
ARMARIO 120X45X150
ARMARIO 120X45X150
ARMARIO STEELCASE 120X45X150
ARMARIO STEELCASE 120X45X150
ARMARIO MORENILLA 120X45X200
DVAT4TOP RECINTO ARRAY ACTIVO
DVAT4TOP RECINTO ARRAY ACTIVO
DVAT4TOP RECINTO ARRAY ACTIVO
DVAT4TOP RECINTO ARRAY ACTIVO
DVAT4TOP RECINTO ARRAY ACTIVO
DVAT4TOP RECINTO ARRAY ACTIVO
DVA S-10 SUBGRAVE ACTIVO
DVA S-10 SUBGRAVE ACTIVO
DSA-4 ADAPTADOR TRIPODE PARA 3 DVA T4
DSA-4 ADAPTADOR TRIPODE PARA 3 DVA T4
DS-2 BARRA SATELITE PARA S10
DS-2 BARRA SATELITE PARA S10
DAC-15 CABLE CONEXSION CON XIR PARA LINK
DAC-15 CABLE CONEXSION CON XIR PARA LINK
DAC-15 CABLE CONEXSION CON XIR PARA LINK
DAC-15 CABLE CONEXSION CON XIR PARA LINK
DAC-15 CABLE CONEXSION CON XIR PARA LINK
DAC-15 CABLE CONEXSION CON XIR PARA LINK
DPC-15 CABLE CONEXSION DE POWERCOM LINC
DPC-15 CABLE CONEXSION DE POWERCOM LINC
DPC-15 CABLE CONEXSION DE POWERCOM LINC
DPC-15 CABLE CONEXSION DE POWERCOM LINC
DPC-15 CABLE CONEXSION DE POWERCOM LINC
DPC-15 CABLE CONEXSION DE POWERCOM LINC
PWSK CABLE DE CONEXSION POWERCOM/SHUKO
PWSK CABLE DE CONEXSION POWERCOM/SHUKO
DWK-20 SET 4 RUEDAS PARA S-10
DWK-20 SET 4 RUEDAS PARA S-10
ECLSAM614 MEZCLADOR 1 UN 6 VIAS
EW335-G2 SISTEMA INALAMBRICO DE MANO
AM2 CONECTOR MONTAGE FRONTAL ANTENAS EM3
SON FRE202 MUEBLE RACK 2 U 19" CON ASA
100 MTROS. RD AC8101 CABLE MICRO NEGRO 2
NTX NCA 3FXX CONECTOR CANON 3P HEMBRA
NTX NCA 3FXX CONECTOR CANON 3P HEMBRA
NTX NC 3MXX CONECTOR CANON 3P MACHO
NTX NC 3MXX CONECTOR CANON 3P MACHO
RD MIC325 CONCECTOR XLR M-XLR H METAL 5M
100 MTROS.CAB ACRI-CABLE ACRILON 3"2.50
CL SH CALVIJA ALIMENTACION SCHUCO 16 A
CL SH CALVIJA ALIMENTACION SCHUCO 16 A
CL SH CALVIJA ALIMENTACION SCHUCO 16 A
CL SH CALVIJA ALIMENTACION SCHUCO 16 A
CL SH/M CLAVIJA ALIMEN. SCHUCO MACHO 16A
MULTIPLAYER REP. CD.S MP3 CON 1 ENTR.USB
DESFIBRILADOR ZOLL AED PLUS
DESFIBRILADOR ZOLL AED PLUS
DESFIBRILADOR ZOLL AED PLUS
DESFIBRILADOR ZOLL AED PLUS
DESFIBRILADOR ZOLL AED PLUS
DESFIBRILADOR ZOLL AED PLUS
DESFIBRILADOR ZOLL AED PLUS
OLYMPIC FLAT BENCH
OLYMPIC INCLINED BENCH
OLYMPIC MULTIBENCH
OLYMPIC SHOULDER BENCH
TRIPCES BENCH
POWER RACK

C ONTAS A NUAIS . E XERCICIO 2021

Data de Adq.
12/11/2008
12/11/2008
17/12/2008
17/12/2008
17/12/2008
17/12/2008
17/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
16/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
23/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008

Prezo de Adq.
115,26
115,26
2.783,75
1.387,08
1.387,08
988,09
2.437,25
547,5
547,5
75
571,5
329,25
660
408,75
387
387
408,75
408,75
514,5
514,5
444,91
444,91
161,38
275,85
620,25
620,25
421,5
651
408,75
616,5
387
651
651
651
651
651
651
660
660
443
1.640,00
1.640,00
1.640,00
1.640,00
1.640,00
1.640,00
2.335,00
2.335,00
356
356
95
95
25
25
25
25
25
25
39
39
39
39
39
39
45
45
48
48
624
754
43
115
110
3,31
3,31
2,81
2,81
9,91
135
5,45
5,45
5,45
5,45
5,2
348,6
1.822,43
1.822,43
1.822,43
1.822,43
1.822,43
1.822,43
1.822,43
2.508,34
3.333,34
3.518,34
3.018,34
2.738,34
2.848,34

Amortización
2021

Amortización
Acumulada Pendente Porcentaxe Tipo
115,26
10,00
L
115,26
10,00
L
2.783,75
10,00
L
1.387,08
10,00
L
1.387,08
10,00
L
988,09
10,00
L
2.437,25
10,00
L
547,50
10,00
L
547,50
10,00
L
75,00
10,00
L
571,50
10,00
L
329,25
10,00
L
660,00
10,00
L
408,75
10,00
L
387,00
10,00
L
387,00
10,00
L
408,75
10,00
L
408,75
10,00
L
514,50
10,00
L
514,50
10,00
L
444,91
10,00
L
444,91
10,00
L
161,38
10,00
L
275,85
10,00
L
620,25
10,00
L
620,25
10,00
L
421,50
10,00
L
651,00
10,00
L
408,75
10,00
L
616,50
10,00
L
387,00
10,00
L
651,00
10,00
L
651,00
10,00
L
651,00
10,00
L
651,00
10,00
L
651,00
10,00
L
651,00
10,00
L
660,00
10,00
L
660,00
10,00
L
443,00
10,00
L
1.640,00
10,00
L
1.640,00
10,00
L
1.640,00
10,00
L
1.640,00
10,00
L
1.640,00
10,00
L
1.640,00
10,00
L
2.335,00
10,00
L
2.335,00
10,00
L
356,00
10,00
L
356,00
10,00
L
95,00
10,00
L
95,00
10,00
L
25,00
10,00
L
25,00
10,00
L
25,00
10,00
L
25,00
10,00
L
25,00
10,00
L
25,00
10,00
L
39,00
10,00
L
39,00
10,00
L
39,00
10,00
L
39,00
10,00
L
39,00
10,00
L
39,00
10,00
L
45,00
10,00
L
45,00
10,00
L
48,00
10,00
L
48,00
10,00
L
624,00
10,00
L
754,00
10,00
L
43,00
10,00
L
115,00
10,00
L
110,00
10,00
L
3,31
10,00
L
3,31
10,00
L
2,81
10,00
L
2,81
10,00
L
9,91
10,00
L
135,00
10,00
L
5,45
10,00
L
5,45
10,00
L
5,45
10,00
L
5,45
10,00
L
5,20
10,00
L
348,60
10,00
L
1.822,43
10,00
L
1.822,43
10,00
L
1.822,43
10,00
L
1.822,43
10,00
L
1.822,43
10,00
L
1.822,43
10,00
L
1.822,43
10,00
L
2.508,34
12,00
L
3.333,34
12,00
L
3.518,34
12,00
L
3.018,34
12,00
L
2.738,34
12,00
L
2.848,34
12,00
L

P ÁX . 104

CVE: ShHPPakpSAd0
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Código de Activo
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621

Descripción de Activo
PORTATIL FUJITSU-SIEMENS MOBILE D9510
QUITAMIETOS 3X2X40 DENSIDAD 25
QUITAMIETOS 3X2X40 DENSIDAD 25
QUITAMIETOS 3X2X40 DENSIDAD 25
COCHONETAS 2X1X10
COCHONETAS 2X1X10
COLCHONETAS 2X1X10
COLCHONETAS 2X1X10
COLCHONETAS 2X1X10
COLCHONETAS 2X1X10
COLCHONETAS 2X1X10
COLCHONETAS 2X1X10
COLCHONETAS 2X1X10
COLCHONETAS 2X1X10
TAQUILLAS FENOLICA CON PUERTA
TAQUILLAS FENOLICA CON PUERTA
TAQUILLAS FENOLICA CON PUERTA
TAQUILLAS FENOLICA CON PUERTA
TAQUILLAS FENOLICA CON PUERTA
TAQUILLAS FENOLICA CON PUERTA
TAQUILLAS FENOLICA CON PUERTA
TAQUILLAS FENOLICA CON PUERTA
BICICLETAS MONTAÑA AFX 2.2
BICICLETAS MONTAÑA AFX 2.2
BICICLETAS MONTAÑA AFX 2.2
BICICLETAS MONTAÑA AFX 2.2
BICICLETAS MONTAÑA AFX 2.2
BICICLETAS MONTAÑA AFX 2.2
BICICLETAS MONTAÑA AFX 2.2
BICICLETAS MONTAÑA AFX 2.2
BICICLETAS MONTAÑA AFX 2.2
BICICLETAS MONTAÑA AFX 2.2
CASCO BICICLETA MONTAÑA
CASCO BICICLETA MONTAÑA
CASCO BICICLETA MONTAÑA
CASCO BICICLETA MONTAÑA
CASCO BICICLETA MONTAÑA
CASCO BICICLETA MONTAÑA
CASCO BICICLETA MONTAÑA
CASCO BICICLETA MONTAÑA
CASCO BICICLETA MONTAÑA
CASCO BICICLETA MONTAÑA
CASCO BICICLETA MONTAÑA
CASCO BICICLETA MONTAÑA
CASCO BICICLETA MONTAÑA
CASCO BICICLETA MONTAÑA
CASCO BICICLETA MONTAÑA
CASCO BICICLETA MONTAÑA
CASCO BICICLETA MONTAÑA
CASCO BICICLETA MONTAÑA
CASCO BICICLETA MONTAÑA
CASCO BICICLETA MONTAÑA
SOPORTE BICICLETA MONTAÑA
SOPORTE BICICLETA MONTAÑA
SOPORTE BICICLETA MONTAÑA
SOPORTE BICICLETA MONTAÑA
SOPORTE BICICLETA MONTAÑA
SOPORTE BICICLETA MONTAÑA
SOPORTE BICICLETA MONTAÑA
SOPORTE BICICLETA MONTAÑA
SOPORTE BICICLETA MONTAÑA
SOPORTE BICICLETA MONTAÑA
CANOA ERGOMETRO DERECHA
CANOA ERGOMETRO DERECHA
CANOA ERGOMETRO IZQUIERDA
MAQUINA DE TRACCION DE PALEO
BANCOS REMO DORSAL APOYADO
BANCOS REMO DORSAL APOYADO
ERGOMETRO CANOA DANSPRINT PRO COMPUTER
ERGOMETRO CANOA DANSPRINT PRO COMPUTER
ERGOMETRO CANOA DANSPRINT PRO COMPUTER
ERGOMETRO CANOA DANSPRINT PRO COMPUTER
ERGOMETRO CANOA DANSPRINT PRO COMPUTER
KAYAC POLO EN POLIETILENO MOD. COBRA
KAYAC POLO EN POLIETILENO MOD. COBRA
KAYAC POLO EN POLIETILENO MOD. COBRA
KAYAC POLO EN POLIETILENO MOD. COBRA
KAYAC POLO EN POLIETILENO MOD. COBRA
KAYAC POLO EN POLIETILENO MOD. COBRA
KAYAC POLO EN POLIETILENO MOD. COBRA
KAYAC POLO EN POLIETILENO MOD. COBRA
KAYAC POLO EN POLIETILENO MOD. COBRA
KAYAC POLO EN POLIETILENO MOD. COBRA
CUBREBAÑERAS NEOPRENO
CUBREBAÑERAS NEOPRENO
CUBREBAÑERAS NEOPRENO
CUBREBAÑERAS NEOPRENO
CUBREBAÑERAS NEOPRENO
CUBREBAÑERAS NEOPRENO
CUBREBAÑERAS NEOPRENO
CUBREBAÑERAS NEOPRENO
CUBREBAÑERAS NEOPRENO
CUBREBAÑERAS NEOPRENO
CHALECOS SALVAVIDAS NUMERADO REVERSIBLE
CHALECOS SALVAVIDAS NUMERADO REVERSIBLE
CHALECOS SALVAVIDAS NUMERADO REVERSIBLE
CHALECOS SALVAVIDAS NUMERADO REVERSIBLE

C ONTAS A NUAIS . E XERCICIO 2021

Data de Adq.
29/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
28/11/2008
17/12/2008
17/12/2008
17/12/2008
17/12/2008
17/12/2008
17/12/2008
17/12/2008
17/12/2008
17/12/2008
17/12/2008
17/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008

Prezo de Adq.
1.120,44
590
590
590
60,07
60,07
60,07
60,07
60,07
60,07
60,07
60,07
60,07
60,07
290
290
290
290
290
290
290
290
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
3.450,00
3.450,00
3.450,00
3.200,00
300
300
3.450,00
3.450,00
3.450,00
3.450,00
3.450,00
575
575
575
575
575
575
575
575
575
575
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

Amortización
2021

Amortización
Acumulada Pendente Porcentaxe Tipo
1.120,44
25,00
L
590,00
12,00
L
590,00
12,00
L
590,00
12,00
L
60,07
12,00
L
60,07
12,00
L
60,07
12,00
L
60,07
12,00
L
60,07
12,00
L
60,07
12,00
L
60,07
12,00
L
60,07
12,00
L
60,07
12,00
L
60,07
12,00
L
290,00
12,00
L
290,00
12,00
L
290,00
12,00
L
290,00
12,00
L
290,00
12,00
L
290,00
12,00
L
290,00
12,00
L
290,00
12,00
L
280,00
12,00
L
280,00
12,00
L
280,00
12,00
L
280,00
12,00
L
280,00
12,00
L
280,00
12,00
L
280,00
12,00
L
280,00
12,00
L
280,00
12,00
L
280,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
20,00
12,00
L
3.450,00
12,00
L
3.450,00
12,00
L
3.450,00
12,00
L
3.200,00
12,00
L
300,00
12,00
L
300,00
12,00
L
3.450,00
12,00
L
3.450,00
12,00
L
3.450,00
12,00
L
3.450,00
12,00
L
3.450,00
12,00
L
575,00
12,00
L
575,00
12,00
L
575,00
12,00
L
575,00
12,00
L
575,00
12,00
L
575,00
12,00
L
575,00
12,00
L
575,00
12,00
L
575,00
12,00
L
575,00
12,00
L
55,00
12,00
L
55,00
12,00
L
55,00
12,00
L
55,00
12,00
L
55,00
12,00
L
55,00
12,00
L
55,00
12,00
L
55,00
12,00
L
55,00
12,00
L
55,00
12,00
L
55,00
12,00
L
55,00
12,00
L
55,00
12,00
L
55,00
12,00
L
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622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
689
690
695
696
699
702
703
704
705
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720

Descripción de Activo
CHALECOS SALVAVIDAS NUMERADO REVERSIBLE
CHALECOS SALVAVIDAS NUMERADO REVERSIBLE
CHALECOS SALVAVIDAS NUMERADO REVERSIBLE
CHALECOS SALVAVIDAS NUMERADO REVERSIBLE
CHALECOS SALVAVIDAS NUMERADO REVERSIBLE
CHALECOS SALVAVIDAS NUMERADO REVERSIBLE
CASCOS EN FIBRA CON REJILLA INOX
CASCOS EN FIBRA CON REJILLA INOX
CASCOS EN FIBRA CON REJILLA INOX
CASCOS EN FIBRA CON REJILLA INOX
CASCOS EN FIBRA CON REJILLA INOX
CASCOS EN FIBRA CON REJILLA INOX
CASCOS EN FIBRA CON REJILLA INOX
CASCOS EN FIBRA CON REJILLA INOX
CASCOS EN FIBRA CON REJILLA INOX
CASCOS EN FIBRA CON REJILLA INOX
PALAS K7POLO MOD. TITANIO EN POLIETILENO
PALAS K7POLO MOD. TITANIO EN POLIETILENO
PALAS K7POLO MOD. TITANIO EN POLIETILENO
PALAS K7POLO MOD. TITANIO EN POLIETILENO
PALAS K7POLO MOD. TITANIO EN POLIETILENO
PALAS K7POLO MOD. TITANIO EN POLIETILENO
PALAS K7POLO MOD. TITANIO EN POLIETILENO
PALAS K7POLO MOD. TITANIO EN POLIETILENO
PALAS K7POLO MOD. TITANIO EN POLIETILENO
PALAS K7POLO MOD. TITANIO EN POLIETILENO
MARCADOR AMATEUR TOTALSPORT COMPACT
MARCADOR AMATEUR TOTALSPORT COMPACT
COPIADORA COLOR KM C-451
COPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 230
STOR ENROLLABLE 118.5 X 156
STOR ENROLLABLE 118.5 X 15
STOR ENROLLABLE 118.5 X 15
STOR ENROLLABLE 118.5 X 15
BLOQUE TRES CAJONES CON RUEDAS
MARCA NABEIRA
LOGITECH DELUXE 660 CORDLESS
LOGITECH DELUXE 660 CORDLESS
FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545
FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545
RATON OPTICO USB PORTATIL
RATON OPTICO USB PORTATIL
FUJITSU ESPRIMO P2540
FUJITSU ESPRIMO P2540
MONITOR LG 15 L1734S-SN
MONITOR LG 15 L1734S-SN
DISCO DURO PORTABLE 500 GB
TECLADO MANHATTAN
LENOVO THINKPAD REPLICATOR
LENOVO THIKPAD REPLICATOR
LENOVO T400 6475CTO
FUNDA TRANSPORTE TARGUS
MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL
MINI TDT ARTICULADA
SOPORTE PARED PLASMA 42"
CABLE MACHO VGA 10 METROS
BANCO REMO DORSAL APOYADO
DISCO DURO 250 GB
ANTIVIRUS GLP-G6 CA
OFFICE BASIC 2007
FUJITSU ESPRIMO V5535
SIMBOLO DEPORTE GALEGO Y F.D.G.
PORTERIA FUTBOL SALA
PORTERIA FUTBOL SALA
FUJITSU ESPRIMO P2550
MARCA DEPORTE GALEGO
MARCA FUNDACION DEPORTE GALEGO
MESA DE JUNTAS XENA 300 X 120
LOGITECH CORDLESS DESKTOP S520
SILLA APILABLE 4 PATAS AZUL
SILLA APILABLE 4 PATAS AZUL
SILLA APILABLE 4 PATAS AZUL
SILLA APILABLE 4 PATAS AZUL
SILLA APILABLE 4 PATAS AZUL
SILLA APILABLE 4 PATAS AZUL
SILLA APILABLE 4 PATAS AZUL
SILLA APILABLE 4 PATAS AZUL
SILLA APILABLE 4 PATAS AZUL
SILLA APILABLE 4 PATAS AZUL

C ONTAS A NUAIS . E XERCICIO 2021

Data de Adq.
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008
19/12/2008
19/12/2008
18/12/2008
18/12/2008
10/02/2009
10/02/2009
10/02/2009
10/02/2009
17/04/2009
24/09/2009
15/10/2009
15/10/2009
15/10/2009
15/10/2009
15/10/2009
15/10/2009
15/10/2009
15/10/2009
15/10/2009
15/10/2009
15/10/2009
15/10/2009
15/10/2009
15/10/2009
15/10/2009
15/10/2009
06/11/2009
06/11/2009
06/11/2009
06/11/2009
15/12/2009
23/11/2009
23/11/2009
23/11/2009
23/11/2009
31/12/2009
18/03/2010
18/03/2010
14/04/2010
30/04/2010
30/04/2010
31/05/2010
07/06/2010
22/06/2010
22/06/2010
22/06/2010
22/06/2010
22/06/2010
22/06/2010
22/06/2010
22/06/2010
22/06/2010
22/06/2010

Prezo de Adq.
55
55
55
55
55
55
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
2.411,25
2.411,25
7.312,18
1.800,00
95,66
95,66
95,66
95,66
304,5
1.660,00
30,91
30,91
744,08
744,08
14,92
14,92
476,91
476,91
100,78
100,78
110,47
23,4
138,39
138,39
919,59
90,39
32
44,9
69,5
26
300
101,82
439,28
556,53
594,56
3.500,00
732,76
732,76
475
1.525,00
1.525,00
448
46,69
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

Amortización
2021

166,00

24,00

350,00

152,50
152,50

Amortización
Acumulada Pendente Porcentaxe Tipo
55,00
12,00
L
55,00
12,00
L
55,00
12,00
L
55,00
12,00
L
55,00
12,00
L
55,00
12,00
L
60,00
12,00
L
60,00
12,00
L
60,00
12,00
L
60,00
12,00
L
60,00
12,00
L
60,00
12,00
L
60,00
12,00
L
60,00
12,00
L
60,00
12,00
L
60,00
12,00
L
110,00
12,00
L
110,00
12,00
L
110,00
12,00
L
110,00
12,00
L
110,00
12,00
L
110,00
12,00
L
110,00
12,00
L
110,00
12,00
L
110,00
12,00
L
110,00
12,00
L
2.411,25
10,00
L
2.411,25
10,00
L
7.312,18
25,00
L
1.800,00
25,00
L
95,66
10,00
L
95,66
10,00
L
95,66
10,00
L
95,66
10,00
L
304,50
10,00
L
996,00
664,00
10,00
L
30,91
25,00
L
30,91
25,00
L
744,08
25,00
L
744,08
25,00
L
14,92
25,00
L
14,92
25,00
L
476,91
25,00
L
476,91
25,00
L
100,78
25,00
L
100,78
25,00
L
110,47
25,00
L
23,40
25,00
L
138,39
25,00
L
138,39
25,00
L
919,59
25,00
L
90,39
25,00
L
32,00
15,00
L
44,90
15,00
L
69,50
15,00
L
26,00
15,00
L
289,12
10,88
8,00
L
101,82
25,00
L
439,28
33,00
L
556,53
33,00
L
594,56
25,00
L
2.100,00
1.400,00
10,00
L
732,76
12,00
L
732,76
12,00
L
475,00
25,00
L
915,00
610,00
10,00
L
915,00
610,00
10,00
L
448,00
10,00
L
46,69
25,00
L
42,00
10,00
L
42,00
10,00
L
42,00
10,00
L
42,00
10,00
L
42,00
10,00
L
42,00
10,00
L
42,00
10,00
L
42,00
10,00
L
42,00
10,00
L
42,00
10,00
L
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Descripción de Activo
FUJITSU ESPRIMO P2560
FUJITSU ESPRIMO P2560
MONITOR PHILIPS 18.5 "
SILLA OPERATIVA RESPALDO ALTO
SILLA OPERATIVA RESPALDO ALTO
SILLA OPERATIVA RESPALDO ALTO
SILLA OPERATIVA RESPALDO ALTO
RADIADOR HALOGENO MARUX
DESTRUCTORA REXEL RSS2030
SILLA POLIPROP. AZUL
SILLA POLIPROP. AZUL
SILLA POLIPROP. AZUL
SILLA POLIPROP. AZUL
SILLA POLIPROP. AZUL
SILLA POLIPROP. AZUL
TARIMA EN DM BARNIZADO
MOBLE EN TABLEIRO
MONITOR PHILIPS 23IS2CB
PC ELINFO INTEL I5
PC ELINFO INTEL I5
PC ELINFO INTEL I5
PANTALLA LED-TFT 23"
PANTALLA LED-TFT 23"
PANTALLA LED-TFT 23"
MICROSOFT WINDOWS PROFESIONAL
MICROSOFT WINDOWS PROFESIONAL
MICROSOFT WINDOWS PROFESIONAL
20120PANTALLA LED-TFT 23"
EMISOR TERMICO 10 ELEMENTOS
EMISOR TERMICO 10 ELEMENTOS
EMISOR TERMICO 12 ELEMENTOS
MARCADOR ARIES-RADIO
MESA REUNIONES 200 CM
MEDIDO DE FLEXIBIIDAD DE CAJON
MEDIDOR DE COMP. CORP.
ESTADIÓMETRO PORTÁTIL
DINAMOMETRO DE MANO DIGITAL
ODOMETRO CIRCUNFERENCIA
MARCA DAFIS
FRIGORIFICO TABLE TOP
RADIADOR HALOGENO 1200W
RADIADOR HALOGENO 1200W
APLICACION DAFIS
AMPLIACION DAFIS
DINAMOMETRO DE MANO DIGITAL
SILLA POLIP NEGRO MOD ATENAS
SAMSUNG GALAXY S5 HSDPA NEGRO
BASCULA IMPEDANCIOMETRO OMROM
RUEDA DE MEDIR- ODOMETRO
CINTA METRICA 20M
MONITOR LED LG25UM55-P 25"
PORTATIL LENOVO THINKPAD EDGE
CESION COMPLEJOS
CESION ACEA DA MA
2 BANQUILLOS Y UNA MESA ARBITRAJE
DESHUMECTADORA CD AGRA I
CUBERTA E PAVEMENTO CD AGRA I
INSTALAC.PISICINA ACEA DE AMA
MARCA NACIONAL FDG 2020
MARCA FISICOVID-DXTGALEGO 2020
APLICACION FISICOVID
LA01285 MEDIDOR FLEXIBILIDAD POSIC SENTA
OMROM BF511
ESTADIOMETRO PORTATIL DESMONTABLE 2,05
TKK5401 DINAMOMETRO DE MANO DIGITAL
ODOMETRO CIRCUNFERENCIA 0,50
URS-0002 CRONOMETRO ELECTRONICO DIGITAL
CINTA DE MEDIR 25 METROS
BARRA EXTENSIBLE PARA DOMINADAS
DVAT4TOP-RECINTO ARRAY ACTIVO

Data de Adq.
20/10/2010
20/10/2010
20/10/2010
16/11/2010
16/11/2010
16/11/2010
16/11/2010
30/11/2010
14/12/2010
18/11/2010
18/11/2010
18/11/2010
18/11/2010
18/11/2010
18/11/2010
29/12/2010
28/04/2011
15/07/2011
26/09/2011
26/09/2011
26/09/2011
26/09/2011
26/09/2011
26/09/2011
26/09/2011
26/09/2011
26/09/2011
16/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
11/04/2012
31/08/2012
14/06/2013
14/06/2013
14/06/2013
14/06/2013
14/06/2013
18/07/2013
07/08/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
11/02/2014
23/09/2014
23/10/2014
07/10/2014
19/11/2014
20/01/2015
20/01/2015
11/03/2015
16/04/2015
00/00/0000
00/00/0000
14/11/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
01/02/2020
01/09/2020
15/09/2020
18/01/2016
18/01/2016
18/01/2016
18/01/2016
18/01/2016
18/01/2016
18/01/2016
18/01/2016
23/12/2008

Prezo de Adq.
525
525
114,43
220
220
220
220
21,15
268
25,96
25,96
25,96
25,96
25,96
25,96
575
1.023,00
189,68
509,32
509,32
509,32
139,83
139,83
139,83
113,56
113,56
113,56
143,22
389,75
389,75
420,25
2.780,00
295
158,53
139
149
423,26
215
1.780,00
142,98
20,62
20,62
6.830,75
8.036,70
384,79
237,16
242,22
139
86,83
14,07
165,9
913,45
1.274.552,83
1.397.929,71
520
96.574,38
110.247,93
173.595,62
1.615,50
1.243,00
12.000,00
158,53
139
149
423,26
215
36,69
15
24,8
1.640,00

Amortización
2021

32,79

38,98
38,98
42,03
29,50

178,00
14,30
2,06
2,06

23,72
15,68
16,68
10,42
1,69

108.336,99
118.824,03
62,40
9.657,44
11.024,79
17.359,56
161,55
124,30
3.056,70
23,78
20,85
22,35
63,49
32,25
5,50
2,25
3,72

Amortización
Acumulada Pendente Porcentaxe Tipo
525,00
25,00
L
525,00
25,00
L
114,43
25,00
L
220,00
10,00
L
220,00
10,00
L
220,00
10,00
L
220,00
10,00
L
21,15
10,00
L
268,00
10,00
L
25,96
10,00
L
25,96
10,00
L
25,96
10,00
L
25,96
10,00
L
25,96
10,00
L
25,96
10,00
L
345,47
10,00
L
1.023,00
10,00
L
189,68
25,00
L
509,32
25,00
L
509,32
25,00
L
509,32
25,00
L
139,83
25,00
L
139,83
25,00
L
139,83
25,00
L
113,56
33,00
L
113,56
33,00
L
113,56
33,00
L
143,22
25,00
L
386,60
3,15
10,00
L
386,60
3,15
10,00
L
416,85
3,40
10,00
L
2.780,00
12,00
L
275,41
19,59
10,00
L
158,53
20,00
L
139,00
20,00
L
149,00
20,00
L
423,26
20,00
L
215,00
20,00
L
1.068,00
712,00
10,00
L
120,16
22,82
10,00
L
16,49
4,13
10,00
L
16,49
4,13
10,00
L
6.830,75
33,00
L
8.036,70
33,00
L
384,79
20,00
L
170,59
66,57
10,00
L
242,22
15,00
L
118,73
20,27
12,00
L
72,40
14,43
12,00
L
11,74
2,33
12,00
L
165,90
25,00
L
913,45
25,00
L
758.358,93 516.193,90
8,50
L
831.768,21 566.161,50
8,50
L
195,41
324,59
12,00
L
28.972,32 67.602,06
10,00
L
33.074,37 77.173,56
10,00
L
52.078,68 121.516,94
10,00
L
309,42
1.306,08
10,00
L
165,73
1.077,27
10,00
L
3.056,70
9.170,10
25,00
L
141,58
16,95
15,00
L
124,13
14,87
15,00
L
133,06
15,94
15,00
L
377,99
45,27
15,00
L
192,00
23,00
15,00
L
32,74
3,95
15,00
L
13,40
1,60
15,00
L
22,15
2,65
15,00
L
1.640,00
10,00
L
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Código de Activo
721
722
723
725
726
727
728
735
736
737
738
739
740
741
742
743
746
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
14000280
14000281
14000282
14000283
14000284
14000285
14000286
14000287
1
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Todos os elementos inventariados relacionados anteriormente forman parte do patrimonio da entidade, están destinados a fins
propios e non están afectos a cargas ou gravames de ningún tipo, con excepción das instalacións recibidas en cesión de uso
(instalacións deportivas). Toda a información observouse nas notas 5 e 7 da presente memoria.
Ningún dos elementos inventariados anteriormente relacionados forma parte da dotación fundacional.

Don Iván Clavel San Emeterio
Director-Xerente da Fundación Deporte Galego

CVE: ShHPPakpSAd0
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Asinado por: CLAVEL SAN EMETERIO, IVAN
Cargo: Director-Xerente Fundación Deporte Galego
Data e hora: 28/06/2022 10:41:58

En Santiago de Compostela, a 28 de Xuño de 2022, formula as presentes contas anuais do exercicio 2021 o Director-Xerente
da Fundación Deporte Galego.
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Rúa Madrid 2-4, 2º, Fontiñas
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tfno.: 881 996 373 - Fax: 881 996 374
E-mail: fundaciondeportegalego.pr@xunta.gal

CERTIFICADO ACREDITATIVO DA APROBACIÓN DAS CONTAS ANUAIS
D. Alicia Seijas Peña, na súa calidade de secretaria do Padroado da Fundación Deporte Galego, inscrita no Rexistro de
Fundacións de Interese Galego, co número 2001/12,

CERTIFICA:

Asinado por: SEIJAS PEÑA, ALICIA MARIA
Cargo: Secretaria Padroado Fundación Deporte Galego
Data e hora: 01/07/2022 11:28:46

Asinado por: LETE LASA, JOSE RAMON
Cargo: Secretario Xeral para o deporte
Data e hora: 01/07/2022 12:59:20

1º.- Que con data 28 de xuño de 2022, debidamente convocada para o efecto, celebrouse xuntanza do Padroado, coa
asistencia dos seguintes membros:
1. José Ramón Lete Lasa
2. Manuel Pillado Quintáns
3. Jorge Atán Castro
4. Mª Nava Castro Domínguez - mediante delegación de voto na Presidencia
4. Alfonso Sánchez Izquierdo – mediante delegación de voto na Presidencia
5. Jorge Rubén Sampedro Grande

2º.- Que na acta da reunión consta que foi adoptado, de conformidade cos requisitos establecidos no artigo 23.2 dos
estatutos da Fundación, o seguinte acordo:

APROBACIÓN DAS CONTAS ANUAIS correspondentes ao exercicio 2021 pechados a 31 de decembro de 2021.

3º.- Que as contas anuais aprobadas, integradas polos documentos previstos no artigo 36 da Lei 12/2006, de 1 de
decembro, de Fundacións de interese galego, acompáñanse en anexo a esta certificación.

4.- Que a Fundación reúne os requisitos legalmente establecidos para formular as contas segundo o modelo normal.

5.- Xúntase informe de auditoría de data 28 de xuño de 2022.

E para que así conste, expido a presente certificación en Santiago de Compostela,

A SECRETARIA

CVE: 7lvr3OQFziL1
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Asdo. Alicia Seijas Peña

Vº Pr. O PRESIDENTE

Asdo. José Ramón Lete Lasa
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VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DA XUNTA DE GALICIA
Rúa Madrid 2-4, 2º andar. 15781 Santiago de Compostela
T. 881996373
Fundaciondeportegalego.pr@xunta.gal

Páxina 1

CVE: IiN39DUwDJb9
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DA XUNTA DE GALICIA
Rúa Madrid 2-4, 2º andar. 15781 Santiago de Compostela
T. 881996373
Fundaciondeportegalego.pr@xunta.gal

Páxina 2

CVE: IiN39DUwDJb9
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

-

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DA XUNTA DE GALICIA
Rúa Madrid 2-4, 2º andar. 15781 Santiago de Compostela
T. 881996373
Fundaciondeportegalego.pr@xunta.gal

Páxina 3

CVE: IiN39DUwDJb9
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DA XUNTA DE GALICIA
Rúa Madrid 2-4, 2º andar. 15781 Santiago de Compostela
T. 881996373
Fundaciondeportegalego.pr@xunta.gal

Páxina 4


-


-


-


-


-


-


-



CVE: IiN39DUwDJb9
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

-

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DA XUNTA DE GALICIA
Rúa Madrid 2-4, 2º andar. 15781 Santiago de Compostela
T. 881996373
Fundaciondeportegalego.pr@xunta.gal

Páxina 5






CVE: IiN39DUwDJb9
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve



VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DA XUNTA DE GALICIA
Rúa Madrid 2-4, 2º andar. 15781 Santiago de Compostela
T. 881996373
Fundaciondeportegalego.pr@xunta.gal

Páxina 6

CVE: IiN39DUwDJb9
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DA XUNTA DE GALICIA
Rúa Madrid 2-4, 2º andar. 15781 Santiago de Compostela
T. 881996373
Fundaciondeportegalego.pr@xunta.gal

Páxina 7

CVE: IiN39DUwDJb9
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DA XUNTA DE GALICIA
Rúa Madrid 2-4, 2º andar. 15781 Santiago de Compostela
T. 881996373
Fundaciondeportegalego.pr@xunta.gal

Páxina 8

CVE: IiN39DUwDJb9
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DA XUNTA DE GALICIA
Rúa Madrid 2-4, 2º andar. 15781 Santiago de Compostela
T. 881996373
Fundaciondeportegalego.pr@xunta.gal

Páxina 9

CVE: IiN39DUwDJb9
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DA XUNTA DE GALICIA
Rúa Madrid 2-4, 2º andar. 15781 Santiago de Compostela
T. 881996373
Fundaciondeportegalego.pr@xunta.gal

Páxina 10


•

•



CVE: IiN39DUwDJb9
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

•

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DA XUNTA DE GALICIA
Rúa Madrid 2-4, 2º andar. 15781 Santiago de Compostela
T. 881996373
Fundaciondeportegalego.pr@xunta.gal

Páxina 11

•

Grao de cumprimento dos indicadores das actuacións previstas:

Código

Actuación
Actuacións de desenvolvemento
do Plan Galego para o Fomento
da Actividade Física "Galicia
Saudable"

A001

Convocatoria de axudas aos
Deportistas Galegos de Alto Nivel
para apoiar aos deportistas
recoñecidos pola Secretaría
Xeral para o Deporte
Fomento do Deporte Galego a
través de convenios, axudas e
patrocinios
a
entidades
deportivas

A004

A006

•

Indicadores
Concellos beneficiados

285

285

Entidades e persoas beneficiadas

1885

17.981

Federacións e clubs beneficiadas

26

163

Deportistas galegos

134

154

Deportistas galegas

87

110

Equipos beneficiados (masculinos)

92

124

Equipos beneficiados (femininos)

80

101

Equipos beneficiados (mixtos)

7

6

Grao de desenvolvemento das actuacións:

Actuación
AA001. Actuacións

de desenvolvemento do Plan Galego para o
Fomento da Actividade Física "Galicia Saudable"
AA004. Convocatoria de axudas aos Deportistas Galegos de Alto
Nivel para apoiar aos deportistas recoñecidos pola Secretaría
Xeral para o Deporte
AA006. Fomento do Deporte Galego a través de convenios,
axudas e patrocinios a entidades deportivas
ADMINISTRACIÓN
TOTAL ENTIDAD
CVE: IiN39DUwDJb9
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Previstos Execución

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DA XUNTA DE GALICIA
Rúa Madrid 2-4, 2º andar. 15781 Santiago de Compostela
T. 881996373
Fundaciondeportegalego.pr@xunta.gal

Ingreso

Gasto

807.661,47

Resultado

-1.939.070,16 -1.131.408,69

444.395,87

-475.455,09

-31.059,22

4.561.294,84

-3.124.354,48

1.436.940,36

0,00

-101.248,75

-101.248,75

5.813.352,18

-5.640.128,48

173.223,70
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Obxectivos e indicadores de realización da actividade
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V. INFORMACIÓN ECONÓMICA.
V.1.

CONTA DE RESULTADOS.
CONTA DE RESULTADOS DOS EXERCICIOS ANUAIS
REMATADOS O 31 DE DECEMBRO DE 2021 E 2020
FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO
(en euros)
(Debe)/Haber
Nota da
memoria

NÚMEROS DE CONTAS

721
722,723
740,748
(650)
(658)
(600),(601),(602),606,(607),608,609,61*,
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933
75
(64)

(62)
(631),(634),636,639
(655),(694),(695),794,7954
(68)

745
778
(678)

7612,7613,76202,76203,76212,76213,
767,769
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),
(6624),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)

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

940,9420
941,9421
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(840),(8420)
(841),(8421)

A) Excedente do exercicio
1. Ingresos da entidade pola actividade propia.
b) Achegas de usuarios
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións
d) Subvencións imputadas a resultados do exercicio
3. Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados
6. Aprovisionamentos
7. Outros ingresos da actividade
8. Gastos de personal
a) Soldos, salarios e asimilados
b) Cargas sociais
9. Outros gastos da actividade
a) Servizos exteriores
b) Tributos
c) Perdas, deterioro e variación de provisións por operacións comerciais
10. Amortización do inmobilizado
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao
resultado do exercicio
a) Subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio
14. Outros resultados
a) Ingresos excepcionais
b) Gastos excepcionais
A.1) EXCEDENTE DA ACTIVIDADE (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financeiros
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros

Nota
Nota
Nota
Nota

18
18
12
18

Nota 18

2021

5.071.997,48 €
4.249.962,51 €
115.613,48 €
104.659,76 €
1.000.000,00 €
1.000.000,00 €
3.956.384,00 €
3.145.302,75 €
464.750,00 € 365.751,70 €
464.750,00 € 374.665,00 €
- €
8.913,30 €
-

Nota 18

Nota 18 Notas 5 e 6 Nota 12
Nota 18

-

Nota 10

b2) En terceiros
16. Gastos financeiros
b) Por débedas con terceiros
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIONS FINANCEIRAS (15+16+17+18+19)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.2+A.3)
20. Impostos sobre beneficios.
A.4) EXCEDENTE DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS
CONTINUADAS (A.3+19)
C) Ingresos e gastos imputados directamente ao patrimonio neto
3. Subvencións recibidas.
4. Doazóns e legados recibidos.
C.1) Variación do patrimonio neto por ingresos e gastos recoñecidos
directamente no patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)
D) Reclasificacións ao excedente do exercicio
3. Subvencións recibidas.
4. Doazóns e legados recibidos.
D.1) Variación do patrimonio neto por reclasificacións ao excedente
do exercicio (1+2+3+4+5)
E) Variacións do patrimonio neto por ingresos e gastos imputados
directamente ao patrimonio neto (C.1+D.1)
F) Axustes por cambios de criterio
G) Axustes por erros
H) Variacións na dotación fundacional ou fondo social
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO
EXERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DA XUNTA DE GALICIA
Rúa Madrid 2-4, 2º andar. 15781 Santiago de Compostela
T. 881996373
Fundaciondeportegalego.pr@xunta.gal

2020

466.242,22 €
508.429,04 €
359.540,46 €
270.379,30 €
89.161,16 €
3.240.277,28 €
3.223.735,95 €
2.776,68 €
13.764,65 €
270.073,84 €

-

339.931,60 €
350.698,10 €
368.675,91 €
280.661,49 €
88.014,42 €
2.939.141,41 €
2.935.241,12 €
3.900,29 €
- €
267.370,00 €

227.160,95 €
227.160,95 €
833.479,97 € 5.764,71 €
839.244,68 € 173.223,70 €
- €
- €

227.160,95 €
227.160,95 €
539.526,27 €
- €
539.526,27 €
7.424,67 €
0,84 €
0,84 €

€
€ -

0,84 €
983,13 €

- € - € 173.223,70 €

983,13 €
982,29 €
6.442,38 €

173.223,70 €

6.442,38 €

-

Nota 12
Nota 12

Nota 12

-

-

€
€

-

€
€

-

€

-

€

-

227.160,95 € -

227.160,95 €

-

227.160,95 € -

227.160,95 €

-

227.160,95 € 256.656,48 €
- € -

227.160,95 €
120.195,64 €
37.748,39 €

-

310.593,73 € -

138.271,32 €
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V.2.

BALANCE DE SITUACIÓN.

BALANCE DE SITUACION NORMAL DOS EXERCICIOS REMATADOS O 31 DE DECEMBRO DE 2021 E 2020
FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO
(en euros)

ACTIVO

NOTAS da
MEMORIA

A) ACTIVO NON CORRENTE
I. Inmobilizado intanxible
3. Patentes, licenzas, marcas e similares

Nota 5

5. Aplicacións informáticas
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso

2020

3.365.971,54 €

4.635.965,38 €

1.098.915,98 €
7.390,48 €

1.330.338,55 €
8.595,33 €

9.170,10 €

12.226,80 €

1.082.355,40 €

1.309.516,42 €

III. Inmobilizado material
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material

Nota 7

266.981,49 €
266.981,49 €

305.552,76 €
305.552,76 €

VI. Investimentos financeiros a longo prazo
5. Outros activos financeiros
VIII. Debedores non correntes e outras débedas a longo prazo

Nota 9

74,07 €
74,07 €
2.000.000,00 €

74,07 €
74,07 €
3.000.000,00 €

5.636.478,05 €

5.085.742,05 €

1.000.000,00 €
1.691.320,17 €
213.279,56 €

1.001.830,21 €
2.883.655,59 €
706.637,96 €

- €

602,12 €

- €
1.478.040,61 €

2.678,57 €
2.173.736,94 €

100,00 €
100,00 €

100,00 €
100,00 €

1.855.625,00 €
1.089.432,88 €
1.089.432,88 €

- €
1.200.156,25 €
1.200.156,25 €

9.002.449,59 €

9.721.707,43 €

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Usuarios e outros debedores da actividade propia
IV. Debedores comerciais e outras contas a cobrar
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos

Nota 9
Nota 9

3. Debedores varios
5. Activos por imposto corrente
6. Outros créditos coas administracións públicas
VI. Investimentos financeiros a curto prazo
5. Otros activos financieros

VII. Periodificacións a curto prazo
VIII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes
1. Tesourería
TOTAL ACTIVO (A + B)

CVE: IiN39DUwDJb9
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

2021
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Nota 16
Nota 16
Nota 9

Nota 18.13
Nota 10

Páxina 40

BALANCE DE SITUACION NORMAL DOS EXERCICIOS REMATADOS O 31 DE DECEMBRO DE 2021 E 2020
FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO
(en euros)

PATRIMONIO NETO E PASIVO

NOTAS da
MEMORIA

2021

2.521.083,27 €

A) PATRIMONIO NETO

Asinado por: CLAVEL SAN EMETERIO, IVAN
Cargo: Director-Xerente Fundación Deporte Galego
Data e hora: 28/06/2022 10:41:59

2020

A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social
II. Reservas
III. Excedentes de exercicios anteriores
1. Remanente
2. Excedentes negativos de exercicios anteriores
IV. Excedente do exercicio
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos
I. Subvencións
B) PASIVO NON CORRENTE

Nota 11

II. Débedas a longo prazo
5. Outros pasivos financeiros
V. Periodificacións a longo prazo
C) PASIVO CORRENTE

Nota 14

II. Provisións a curto prazo
III. Débedas a curto prazo
5. Outros pasivos financeiros

Nota 12

V. Beneficiarios-acredores
VI. Acredores comerciais r outras contas a pagar
3. Acredores varios
6. Outras débedas coas Administracións Públicas
VII. Periodificacións a curto prazo.
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B + C)

Nota 14
Nota 14

Nota 12

1.458.020,99 €
5.085.336,01 €
5.085.336,01 €
9.452,89 € 3.791.085,83 € 742.170,99 €
4.533.256,82 € 173.223,70 €
1.063.062,28 €
1.063.062,28 €

2.030.000,00 €
Nota 14

Nota 14

Nota 16

25.045,40 €
25.045,40 €
2.004.954,60 €

2.831.677,00 €
1.749.321,39 €
5.085.336,01 €
5.085.336,01 €
9.452,89 €
3.333.004,11 €
1.200.252,71 €
4.533.256,82 €
6.442,38 €
1.082.355,61 €
1.082.355,61 €

3.030.000,00 €
25.045,40 €
25.045,40 €
3.004.954,60 €

4.451.366,32 €

3.860.030,43 €

- €
25.904,44 €
25.904,44 €

- €
288.594,42 €
288.594,42 €

177.689,11 €
3.247.772,77 €
3.165.100,98 €
82.671,79 €
1.000.000,00 €

336.350,18 €
2.235.085,83 €
2.090.835,73 €
144.250,10 €
1.000.000,00 €

9.002.449,59 €

9.721.707,43 €

En Santiago de Compostela a 28 de Xuño de 2022, formula a seguinte Memoria de Xestión e de Actividades do
exercicio 2021, o director-xerente da Fundación Deporte Galego.

CVE: IiN39DUwDJb9
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

D. Iván Clavel San Emeterio
Director-Xerente da Fundación Deporte Galego

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DA XUNTA DE GALICIA
Rúa Madrid 2-4, 2º andar. 15781 Santiago de Compostela
T. 881996373
Fundaciondeportegalego.pr@xunta.gal
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