RESUMO MEMORIA ECONÓMICA
EXERCICIO 2012
A actividade principal da Asociación Mariñas – Betanzos é a xestión do Programa Europeo Leader Galicia
2007-2013, financiado con fondos do FEADER, do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente,
e da Xunta de Galicia.

►PROGRAMA LEADER. MEDIDA 431-A
A Asociación Mariñas-Betanzos xestiona o Programa Leader Galicia 2007-2013, actuando como entidade
colaboradora na xestión de subvencións respecto das medidas 411, 412 e 413. Por outra banda é beneficiaria
da subvención respecto da medida 431 (gastos de funcionamento).
A totalidade dos gastos de funcionamento e activo fixo do exercicio 2012 executados e financiados co
programa Leader Galicia 2007-2013 ascenden a 98.536,42.-€.

►PROGRAMA LEADER. MEDIDA 431-B
Para financiar “Adquisición de capacidades e promoción do territorio”, a Asociación ten aberto catro
expedientes:
1. L12-43100-29-B186 “Xornadas técnicas sobre desenvolvemento rural”.
Os gastos da anualidade 2012 financiados neste proxecto ascenderon a 8.514,64.-€.
2. L12-43100-29-B172 “Difusión das Actividades da Asociación Mariñas-Betanzos na
promoción do territorio no ano 2012”.
Os gastos da anualidade 2012 financiados neste expediente ascenderon a 3.565,10.€.
3. L12-43100-29-B184 “Difusión de Estratexia de Desenvolvemento do Grupo. Asistencia a
feiras no territorio Mariñas-Betanzos”.
Os gastos da anualidade 2012 financiados neste expediente ascenderon a 11.553,06.-€.
4. L12-43100-29-B206 “Xornadas técnicas e seminarios sobre desenvolvemento rural e
accións de divulgación e difusión”.
Os gastos da anualidade 2012 ascenderon a 701,56.-€.
No ano 2012 “Mariñas – Betanzos” ten realizado outras actividades complementarias á actividade principal
como son:
1. Proxecto de cooperación “Nuevos Horizontes” recibindo financiación do Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino. No ano 2012 a Asociación Mariñas-Betanzos foi beneficiaria dunha
axuda deste proxecto de cooperación por importe de 10.152,69.-€ (8.776,13.-€ devengada no ano
2012; 1.376,56.-€ a xustificar e cobrar no ano 2013).
2. Proxecto de cooperación “Calidad Agroalimentaria” recibindo financiación do Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. No ano 2012 Mariñas-Betanzos foi beneficiaria dunha axuda
deste proxecto de cooperación por importe de 2.183,12.-€.
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3. Proxecto de cooperación “Territorios rurales comprometidos en la lucha contra el
cambio climático” recibindo financiación do Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino. No ano 2012 a Asociación Mariñas-Betanzos foi beneficiaria dunha axuda deste proxecto de
cooperación por importe de 6.928,34.-€ (6.417.-€ devengado no ano 2012; 511,34.-€ a xustificar e
cobrar no ano 2013).
4. Proxecto de cooperación “Red Asturgallega de Industrias Agroalimentarias: Estrategias
para la innovación” recibindo financiación do Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino. No ano 2012 a Asociación Mariñas-Betanzos foi beneficiaria dunha axuda deste proxecto de
cooperación por importe de 1.500,02.-€
5. Programa “AGRO-EMPREGA”. Programa Integrado de Emprego para persoas desempregadas,
cunha axuda da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia que ascende a 73.453,34 a
executar en dúas anualidades (2011-2012). Investimentos proxecto: 80.120.-€. Cofinanciamento:
6.666,66.-€.
A Asociación Mariñas-Betanzos executou este proxecto obtendo os seguintes resultados:
► Custo total do proxecto:

50.961,12.-€.

► Subvención (91,6792%):

46.720,75.-€

► Cofinanciación (8,3208%):

4.240,37.-€

Na anualidade 2011 devengouse unha subvención por importe de 12.086,18.-€
Na anualidade 2012 devengouse unha subvención por importe de 34.634,57.-€
Total axuda devengada do Programa Agro-Emprega:

46.720,75.-€

6. Programa “RURAL-EMPREGA”. Programa integrado de emprego para persoas desempregadas.
Na realización deste programa, a Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia concedeu
unha axuda que ascende a 71.054.-€ a executar en dúas anualidades (2012-2013). Investimentos
proxecto: 79.580,48.-€. Cofinanciamento: 8.526,48.-€.
A axuda concedida para executar na anualidade 2013, non se contabiliza no exercicio 2012 por
prudencia valorativa.
► Investimentos do proxecto anualidade 2012:
► Subvención (89,29%):

29.874,77.-€.
26.675,18.-€

► Cofinanciación (10,71%):

3.199,59.-€

Na anualidade 2012 devengouse unha subvención por importe de 26.675,18.-€
7. Programa “INICIATIVA XOVE” 2012. “Oportunidades de emprego para a xuventude no medio
rural”. Axuda concedida pola Consellería de Traballo e Benestar. Na anualidade 2012 devengouse
unha subvención por importe de 4.000.-€
8. Programa “VOLUNTARIADO GALEGO”. Subvención dirixida a entidades de acción voluntaria
para o fomento e realización de actividades de voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar
(Dirección xeral de xuventude e voluntariado). Na anualidade 2012 devengouse unha subvención por
importe de 137,54.-€
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9. Actividades económicas da Asociación:


Organización e desenvolvemento no territorio do Golfo Ártabro de dous seminarios temáticos:
“Estratexias turísticas no Golfo Ártabro” “Golfo Ártabro: retos para a mellora ambiental”.



Deseño e elaboración da campaña mediática de sensibilización na área metropolitana de A
Coruña. Acción E.3., dentro do Life+07 ENV/E/000826 AQUA PLANN PROJECT



Obradoiro de agricultura ecolóxica.



Impartición de dúas xornadas: “Estratexias para a mellora ambiental no Golfo Ártabro” e “Retos
para a innovación no sector do mar”.
9 Total Ingresos: 38.158,12.-€
9 Total Gastos: 25.158,37.-€
9 Excedente ou resultado: 12.999,75.-€

Aplicación resultados:
9 Excedente do exercicio 2012: 12.999,75.-€
9 Reservas estatutarias

21.712,19.-€

9 Total Fondos Propios:

34.711,94.-€

Tesourería:
A 31 de decembro de 2012 o saldo da Caixa da Asociación, ascende a 37,38.-€.
A 31 de decembro de 2012 o saldo da conta bancaria, ascende a 14.769,67.-€
Total tesourería: 14.807,05.-€
Debedores e Acredores:
Os dereitos de cobro devengados pola Asociación e que están pendente de cobro a 31 de decembro de
2012 se detallan a continuación:
a) Subvencións pendentes de cobro: 64.410,80.-€
b) Debedores comerciais e créditos as Asociacións: 16.035,35.-€
Total Dereitos de cobro Asociación Mariñas-Betanzos a 31/12/2012: 80.446,15€
As débedas que ten a Asociación Mariñas-Betanzos a 31 de decembro 2012 se detallan a continuación:
a) Saldo positivo da póliza de crédito BANESTO: -3.864,27.-€ (póliza pendente de peche).
b) Débedas por préstamos privados: 21.313,54.-€
c) Débedas con provedores de servizos e outras débedas a 31/12/2012: 31.073.88.-€
d) Débedas coa administración: 12.018,11.-€
Total Débedas da Asociación Mariñas-Betanzos pendentes de pago a 31/12/2012: 60.541,26 .-€

 As contas anuais desagregadas atópanse na sede da Asociación, a disposición de todas as entidades asociadas
que queiran consultalas.
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CONTA DE PERDAS E GANANCIAS
A) Excedente do exercicio.
1. Ingresos da actividade propia

Exercicio 2012

Exercicio 2011

Ingresos da entidade pola actividade propia.

211.080,95

184.270,29

d).-Subvencións,doazóns e legados imputados ao excedente
do exercicio.

211.080,95

184.270,29

38.041,00

6.430,50

-138.053,88
-104.381,89
-33.671,99
-94.580,42
-1.664,53

-96.558,97
-72.919,32
-23.639,65
-86.290,34
-1.595,47

1.664,53
16.487,65

6.256,01

111,12
-349,08

244,99
-552,35

-237,96
16.249,69
-3.249,94

-307,36
5.948,65
-1.189,73

12.999,75

4.758,92

2.-Ventas e outros ingresos da actividade mercantil.

8.-Gastos de persoal
a.-Soldos, Salarios e asimilados
b.-Cargas sociais
9.-Outros gastos da actividade
10.-Amortización inmobilizado
11.-Subvencións, donacións e legados de capital
traspasadas ao excedente do exercicio
A.1) EXCEDENTE DA ACTIVIDADE
14. Ingresos financeiros
15.-Gastos financeiros
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS.
A.3)EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS
19.-Imposto sobre beneficios
A.4)Variación de patrimonio neto recoñecido no
excedente do exercicio.

d).-Subvencións,doazóns e legados imputados ao excedente do exercicio (ingresos por subvencións: Fundación Tripartita, Iniciativa Xove, Voluntariado, Cooperación,
Rural Emprega, Agroemprega; Obra Social Caixa Galicia; Agader e doazóns.
2.-Ventas e outros ingresos da actividade mercantil (ingresos actividade economica): xornadas, seminarios, obradoiro
a.-Soldos, Salarios e asimilados (Salarios e fins de contrato).
b.-Cargas sociais (Seguridade Social cota patronal)
9.-Outros gastos da actividade: limpeza, fotocopias, alugueres, reparación publicidade, correos, transporte, combustible, teléfono, servizos laborais…
10.-Amortización inmobilizado: imputación do activo fixo a resultados en función da súa vida util.
11.-Subvencións, doazóns e legados de capital traspasadas ao excedente do exercicio. Imputación da subvencion do activo fixo a resultados.
14. Ingresos financeiros: intereses da conta corrente.
15.-Gastos financeiros: intereses da póliza de crédito.

BALANCE ABREVIADO EXERCICIO 2012

ACTIVO

A) ACTIVO NON CORRENTE
III Inmobilizado material

B) ACTIVO CORRENTE

Exercicio 2012

9.288,94
9.288,94

95.253,20

Exercicio 2011

PASIVO

Exercicio 2012

10.016,93 A) PATRIMONIO NETO
10.016,93 A-1 Fondos propios
III.- Reservas estatutarias
IV.- Excedente do exercicio
A-2 Subv.don.legados e outros

157.735,61 C) PASIVO CORRENTE

II.Débedas a C/P
1.-Débedas con entidades de crédito
III.-Debedores comer.e outras ctas a cobrar
1.-Clientes por vendas e prestación servizos
3.-Debedores varios
6.-Outros créditos coas administracións públicas
V.-Inversións financeiras a corto prazo
2.-Créditos a empresas
4.-Conta corrente con socios e administradores
VII.- Efectivo e outros activos líquidos
1.- Caixa
2.-Banco

TOTAL ACTIVO

79.835,04
15.424,24
64.410,80
611,11
611,11
14.807,05
37,38
14.769,67

104.542,14

III Inmobilizado material:Gravadora, servidor, ordenador, fotocopiadora, radiador, mesa
e cadeiras.
1.-Clientes por vendas e prestación servizos: EMALCSA, alumnos obradoiro, Golfo Ártabro.
6.-Outros créditos coas administracións públicas:Agader; Ministerio Medio Rural e Mariño
Consellería de Traballo e Benestar.
2.-Créditos á Asociación no proxecto de Cooperación: ADERLAN

3.-Outras Débedas a C/P
144.151,69 V. Acredores comerc.y outr.ctas pagar
3.588,00
2.-Outros acredores

Exercicio 2011

44.000,88

33.229,12

34.711,94
21.712,19
12.999,75
9.288,94

21.712,19
16.953,27
4.758,92
11.516,93

60.541,26

134.523,42

17.449,27

112.707,57

-3.864,27

24.846,89

21.313,54
43.091,99
43.091,99

87.860,68
21.815,85
21.815,85

104.542,14

167.752,54

140.563,69
11.157,00
5.500,00
5.657,00
2.426,92

167.752,54 TOTAL PATRIMONIO NETO, PASIVO
III.- Reservas estatutarias: Resultados de exercicios anteriores
IV.- Excedente do exercicio: Resultado do exercicio 2012

1.-Débedas con entidades de crédito: Saldo positivo da póliza de crédito Banesto.
3.-Outras Débedas a C/P: Débedas coa Asociación Terra das Mariñas
2.-Outros acredores (limpeza, electricidade, fotocopias, servizos Rural Emprega…)

