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1.‐ACTIVIDADE DA ENTIDADE:
1.1.-Constitución e fins da entidade:
A Asociación Mariñas-Betanzos con domicilio social en C/San Marcos S/N, Edificio Antiga Cámara Agraria, 1º Planta,
15.318-Abegondo e CIF: G70180807, constitúese coa finalidade de ser o núcleo de integración e representación dos
diferentes axentes territoriais, institucionais, sociais e económicos, tanto públicos como privados, interesados en
promover o desenvolvemento do territorio de actuación, para acadar os seguintes fins:
a) Vertebrar os diferentes sectores socioeconómicos e constituír un foro de debate continuo sobre os
problemas da zona, prestando especial atención aos mozos, ás mulleres, persoas con discapacidade e
colectivos de difícil inserción sociolaboral, así como a

protección do ambiente e á creación de

emprego.
b) Sensibilizar as administracións locais, autonómica e estatal, así como as institucións comunitarias
europeas, canalizando as demandas da poboación do territorio, co obxecto de optimizar o
aproveitamento dos recursos endóxenos da zona de cara ao seu desenvolvemento harmónico e integral..
c) Ser centro receptor e distribuidor de toda a información relativa ao desenvolvemento socioeconómico
do medio rural, tanto a nivel nacional coma internacional, centrándose esta labor principalmente no
coñecemento dos recursos e promoción de proxectos e iniciativas de interese para lograr un
desenvolvemento harmónico, equilibrado, endóxeno, sostible e integral.
d) Posibilitar entre os asociados e outros interesados o intercambio de experiencias e metodoloxías de
animación e desenvolvemento socioeconómico.
e) Potenciar, revalorizar e preservar os recursos naturais, culturais, históricos e artísticos da zona.
f)

Concienciar á poboación da necesidade de protexer o ambiente e o contorno rural, e tomar parte activa
niso, mediante actividades orixinais e innovadoras.

g) Formular e transmitir á poboación a estratexia adecuada para lograr o desenvolvemento da zona, así
como promover a súa aplicación.
h) Articular unha dinámica de participación que facilite o desenvolvemento tanto social como económico.
Esta Asociación constitúese no ano 2008 e comeza a súa actividade cando se contrata ó equipo de xestión do
Programa Leader, en abril do ano 2009. Na actualidade a súa actividade principal non lucrativa consiste na xestión
do Programa Europeo Leader Galicia 2007-2013, financiado con fondos do FEADER, do Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural e Mariño e da Xunta de Galicia.
No ano 2010 ten realizado outras actividades complementarias á actividade principal como son:
1. Participación como socio no Proxecto “Novos Horizontes” recibindo financiamento do Ministerio de Medio
Ambiente e Medio Rural e Mariño. A Asociación Mariñas-Betanzos en colaboración con 11 Grupos de
Desenvolvemento Rural están executando este proxecto. Axuda total concedida para todos os Grupos:
445.666.-€ Tempo de execución: 2010-2013. A elaboración da asistencia técnica que corresponde a
anualidade 2010 ascende a 192.000.-€
2. Proxecto “Compostaxe doméstica na Comarca de Betanzos”. Actividade mercantil a executar en dous
exercicios 2010 e 2011. Na realización desta actividade recíbese unha axuda da Consellería de Medio
Ambiente,Territorio e Infraestruturas (Anualidade 2010: 4.929.-€; Anualidade 2011: 14.786.-€
3. Proxecto “Estudo para a posta en valor da vía XX e exposición itinerante da arquitectura nas MariñasCoruñesas”. Na realización deste estudo recíbese unha axuda da Deputación da Coruña por importe de
3.998,32.-€. O programa Leader 2007-2013 participará no seu financiamento con 999,58.-€.
4. Actividades mercantís de organización de Xornadas e Seminarios.
O Exercicio Anual remata o 31 de decembro de 2010.
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1.2.-Réxime Legal
A Asociación réxese pola normativa vixente en materia de Asociacións, concretamente a Lei Orgánica 1/2002, de 22
de marzo, reguladora do Dereito de Asociación; entidade parcialmente exenta non acollida á Lei 49/02, do 23 de
decembro, do réxime fiscal das entidades sen fins de lucro e dos incentivos fiscais ao mecenado; tamén regúlase
polos seus propios estatutos e a normativa existente que lle sexa de aplicación

2.‐BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS ANUAIS:
2.1.1. Imaxe Fiel: As contas anuais expresan a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados da
asociación.
2.2.2. Principios Contables:
A información das contas anuais cumpren os seguintes requisitos: relevancia, fiabilidade, integridade,
comparabilidade e claridade.
As contas anuais formuláronse de acordo cos principios contables que sinalan as normas do Plan Xeral Contable do
ano 2007 de PYMES, e cando non contradiga o Plan anterior se aplica o Plan Xeral de Contabilidade das entidades
sen fins lucrativos aprobado mediante Real Decreto 776/1998, do 14 de maio.
Preténdese en cada momento seguir os principios contables obrigatorios e que se detallan a continuación:
a. Principio de empresa en funcionamento: Se considera, salvo proba en contrario, que a xestión da empresa
continuará nun futuro previsible, polo que a aplicación dos principios e criterios contables non teñen o
propósito de determinar o valor do patrimonio neto a efectos da súa transmisión global o parcial, nin o
importe resultante en caso de liquidación
b. Principio do devengo: Os efectos das actividades realizadas se rexistran cando ocorran, imputándose ao
exercicio do ano 2010 os gastos e ingresos que afecten ao mesmo, con independencia da data de pago ou
cobro. O principio do devengo utilízase para todas as facturas do exercicio 2010.
c. Principio de uniformidade: Se adopta un criterio dentro das alternativas, que en su caso, se permitan e se
manteñen no tempo.
d. Principio de prudencia: Unicamente se contabilizan os beneficios realizados na data de peche do
exercicio. Por prudencia, a subvención do Programa Leader 2007-2013 para os gastos de funcionamento do
ano 2010, se contabilizan unha vez efectuados os gastos e cando Agader notifica a súa aprobación. As
subvencións que financian gastos do exercicio 2010 e que se solicitarán no exercicio 2011, se contabilizan
neste exercicio.
e. Principio de non compensación: Non se compensan as partidas de activo e de pasivo o as de gastos e
ingresos, e se valoran separadamente os elementos integrantes das contas anuais.
f. Principio de importancia relativa.Se admite a non aplicación estrita de algúns principios e criterios
contables cando a importancia relativa en termos cuantitativos o cualitativos da variación que tal feito
efectúe sexa escasamente significativa e, en consecuencia, non altere a expresión da imaxe fiel.
2.2.3. Comparación da información:
Compáranse as contas anuais do exercicio 2009 e 2010 da Asociación G.D.R. Mariñas-Betanzos, tendo en conta a
estrutura do Balance e da Conta de Resultados do Plan Xeral de Contabilidade publicado el 20 de novembro de 2007
e o Plan Xeral de Contabilidade das entidades sen fins lucrativos aprobado mediante Real Decreto 776/1998.
2.2.4. Agrupación de partidas:
As contas anuais non teñen ningunha partida obxecto de agrupación no balance, na conta de perdas e ganacias, no
estado de cambios no patrimonio neto e no estado de fluxos de efectivo.
2.2.5. Elementos recollidos en varias partidas:
Non se presentan elementos patrimoniais rexistrados en dous ou máis partidas do Balance.
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2.2.6. Cambios en criterios contables:
Non se realizaron no exercicio, axustes nas contas anuais do exercicio 2010 por cambios de criterios contables.
2.2.7. Corrección de erros:
As contas anuais do exercicio 2010 non inclúe axustes realizados como consecuencia de erros detectados no
exercicio.

3.‐APLICACIÓN RESULTADOS:
Excedente do exercicio: 12.940,53.-€
A actividade fundamental é unha actividade sen ánimo de lucro.
Neste exercicio se ten realizado a seguinte actividade mercantil:
1. 1º Seminario “Xestión Integrada de Zonas Costeiras”, organizadas polo G.A.C. “Golfo Artabro”
2. Organización de Xornadas da Auga. Acción E.4,do Life “AQUA-PLANN PROJECT, contratadas por EMALCSA
3. Xornadas de Dinamización Turística e Desenvolvemento Rural contratadas polo CEIDA
4. 2º Seminario “Xestión Integrada de Zonas Costeiras contratadas polo G.A.C.”Golfo Artabro”.
5. 1º Xornada “Estratexia turística e valorización de produtos pesqueiros.
O excedente do exercicio 2010 ascende a 12.940,53.-€ procedente practicamente na súa totalidade das actividades
mercantís anteriores.
Ingresos:
9 Fra. nº1/2010-1ºSeminario Xestión Integrada de Zonas Costeiras: 3.389,84.-€
9 Fra. nº2/2010-Organización xornadas da auga: 2.525.-€
9 Fra. nº3/2010-Xornada Dinamización Turística e Desenvolvemento rural: 423,73.-€
9 Fra. nº4/2010-2º Seminarios “Xestión Integrada de Zonas Costeiras”: 3.389,84.-€
9 Fra. nº5/2010-1ºXornada “Estratexia Turística e valorización de produtos pesqueiros: 5.084,75.-€
9 Outros ingresos financeiros: 574,29.-€
9 Subvención Compostaxe: 4.929.-€
Total Ingresos: 20.316,45.-€
Gastos ligados aos ingresos:
9 Aluguer de aulas: 358,81.-€
9 Custo das ponencias: 500.-€.
9 Custo renovación póliza: 96,01.-€
9 Custo comisións bancarias: 935,22.-€
9 Custo teléfono realización actividade mercantil: 177,47.-€
9 Custo material oficina utilizada na actividade mercantil: 334,40.-€
9 Custo fotocopias utilizadas na actividade mercantil: 45,01.-€
9 Custo dos equipos de compostaxe: 4.929.-€
Total gastos: 7.375,92.-€
Beneficio: 12.940,53.-€
Os Estatutos da Asociación impiden a redistribución dos beneficios entre os asociados. O excedente será utilizado
pola asociación para a consecución dos fins estatutarios, estando previsto que puidesen formar parte da aportación
propia á Candidatura Life 2010 “GILGA PROJECT” que foi presentada o verán de 2010.
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Base de reparto

Importe

Saldo do Excedente do Exercicio 2010:

12.940,53.-€

Reservas estatutarias:

12.940,53.-€

Total:

25.940,53.-€

4.‐ NORMAS DE REXISTRO E VALORACIÓN:
a) Inmobilizado intanxible: non existe
b) Inmobilizado material:
Utilízanse as normas de rexistro e valoración admitidas no P.X.C.do ano 2007.
Non se ten adquirido inmobilizado neste exercicio. .
O sistema de amortización utilizado é o establecido no Imposto sobre Sociedades seguindo as

táboas de

coeficientes de amortización (Lei 43/1995 del 27 de decembro).
A Asociación amortiza o inmobilizado material seguindo o método lineal, distribuíndo o custo dos activos entre os
anos da vida útil estimada seguindo o seguinte detalle:
Inmobilizado material

Anos de vida útil estimada

Servidor

8 anos

Ordenador

8 anos

Fotocopiadora-impresora

8 anos

O inmobilizado material valorase polo custo de adquisición.
Os gastos de conservación e mantemento do inmobilizado se cargan na conta de resultados no exercicio en que se
devengan.
Non existe arrendamento financeiro.
O movemento das diferentes contas de inmobilizado material e das amortizacións acumuladas se detallan a
continuación:

CONTA E CONCEPTO
2160000
Fotocopiadora-impresora2009
2170000
Ordenador Técnica-2009
2160001
Servidor-2009
TOTAL
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CUSTO DE
ADQUISICIÓN

VIDA
ÚTIL

AMORTIZACIÓN
2009

AMORTIZACIÓN
2010

AMORTIZACIÓN
ACUMULADA A
31/12/2010

3.500,00

8

1,2

437,5

438,70

729

8

0,26

91,12

91,38

8.479,84
12.708,84

8

2,9
4,36

1.059,98
1.588,60

1.062,88
1.592,96
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c) Activos financeiros e pasivos financeiros:
Utilízanse as normas de rexistro e valoración admitidas polo P.X.C.do ano 2007.
Pasivos financeiros:
No exercicio 2010, a Asociación Mariñas-Betanzos renova a póliza de crédito da entidade bancaria Banesto para
facer fronte aos pagos dos gastos de funcionamento do Programa Leader Galicia 2007-2013 e que ascende a
30.000.-€. A 31 de decembro de 2010 o saldo disposto pola Asociación da entidade bancaria Banesto, ascende a
12.607,23.-€
A 31 de decembro de 2010 a Asociación Mariñas-Betanzos ten débedas polo préstamo concedido pola Asociación
G.A.L.Terra das Mariñas para facer fronte aos desfases existentes entre o devengo dos gastos de funcionamento
do Programa Leader 2007-2013 e o cobro das subvención do Programa Leader que ascende a 24.313,54.-€
Todas as débedas adquiridas para financiar o proxecto de cooperación “Rede de Espazos Ambientalmente
Competitivos”

están saldadas a 31 de decembro de 2010 Canceláronse as débedas coa Agrupación

Agroalimentaria do Eume, Terranova, Ceida e Novaware, polo que non existe débedas con estas entidades.
d) Impostos sobre beneficios:
Utilízanse as normas de rexistro e valoración admitidas polo P.X.C. do ano 2007.
O imposto sobre beneficios ascende a 3.228,95.-€. O custo do imposto é debido principalmente ás actividades
mercantís realizadas pola Asociación .
e) Subvencións, donacións e legados:
Utilízanse as normas de rexistro e valoración admitidas polo novo P.X.C. do ano 2007 de PYMES. En todo aquilo
que non contradiga o novo Plan, utilízase o Plan Xeral Contable das Asociación Sen Ánimo de Lucro. (R.D.
776/1998 del 30 de abril).
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, onde os promotores de
proxectos teñen que ser externos (non pode a asociación ser beneficiaria dos fondos destas medidas). Por
outra banda é beneficiaria da subvención respecto da medida 431 (gastos de funcionamento da Asociación,
adquisición de capacidades e promoción territorial).
Para financiar os gastos de funcionamento da Asociación no ano 2010, Agader aproba unha axuda que
ascende a 113.523,31.-€.
Parte dos gastos da anualidade 2009 se teñen financiado con estes fondos, xa que Agader retirou fondos da
anualidade 2009 por non ter coñecemento a tempo e polo tanto non ter informado aos grupos de que os
gastos non xustificados antes do 30 de outubro serían retirados do cadro financeiro.
Os gastos do exercicio 2009 que foron imputados aos fondos do ano 2010 ascenden a 41.866,66.-€ . Por este
motivo se ten imputado con cargo aos fondos da anualidade 2010, gastos de funcionamento do exercicio
2010 por un importe de 71.656,65.-€. O resto dos gastos de funcionamento van a ser financiados con cargo
á anualidade do exercicio 2011 e ascenden a 20.462,85.-€
A totalidade dos gastos de funcionamento do exercicio 2010 que se financiaron e van ser financiados co
programa Leader 2007 -2013 ascenden a 92.119,50.-€.
Para financiar “Adquisición de capacidades e promoción do territorio”, a Asociación ten aberto dous
expedientes:
1. Expediente nº L09-43100-29-B001 “Realización de actividades de difusión e lanzamento do Programa Leader
2007-2013” cunha axuda de 26.705,94.-€. A 31 de decembro de 2010 se ten executado a totalidade deste
expediente (23.094,81.-€ na anualidade 2009 e 3.611,13.-€ na anualidade 2010).
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2. Expediente nº L10-43100-29-B002 “Accións formativas vinculadas á aplicación da estratexia” cunha axuda
de 15.000.-€. Na anualidade 2010 se ten executado 6.887,40.-€. (financiados 5.000.-€ cos fondos da
anualidade 2010 do Programa Leader e serán financiados 1.887,40.-€ cos fondos da anualidade 2011do
Programa Leader). Fondos pendentes de executar na anualidade 2011: 8.112,60.-€
A Asociación no ano 2010 foi beneficiaria xunto con 11 Asociacións máis de Desenvolvemento Rural
(Asociación Comarca de Ordes, Asociación Euroeume, Asociación O Salnés, Asociación Terras de Lugo,
Asociación de Desenvolvemento Rural Bergantiños, Asociación G.D.R. Bajo Nalón, Asociación Navia Porcía,
Asociación Terras do Deza, Asociación Costa Noroeste, Asociación Monteval, Asociación Ancares-Courel),
dunha axuda do Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural e Mariño para a elaboración do proxecto de
cooperación “Nuevos Horizontes”. A subvención total ascendeu a 445.666.-€. a repartir entre os 11 grupos
participantes e a executar entre o ano 2010 e o 2013. A elaboración da asistencia técnica que corresponde
a anualidade 2010 ascende a 192.000.-€ a executar entre os 11 Grupos.
A Asociación Mariñas-Betanzos no ano 2010 é beneficiaria directa deste proxecto nun importe que ascende a
5.075,04.-€.
Por outra banda se devenga no ano 2010 un gasto de

193,48.-€ que vai ser financiado con cargo a

anualidade 2011 do proxecto “Novos Horizontes”.
A totalidade da subvención devengada con cargo a este proxecto do Ministerio do Medio Ambiente e Medio
Rural e Mariño na anualidade 2010 ascende a 5.268,52.-€.
A Asociación no ano 2010 foi beneficiaria dunha subvención da Deputación da Coruña para a realización do
proxecto “Estudo para a posta en valor da vía XX e exposición itinerante da arquitectura nas MariñasCoruñesas”. Na realización deste estudo recíbese unha axuda da Deputación da Coruña por importe de
3.998,32.-€. O programa Leader 2007-2013 participa na súa financiación con 999,58.-€. e con cargo ó
proxecto “L10-41300-29-B002 Accións formativas vinculadas á aplicación da estratexia”.
O estado das axudas devengadas a 31 de decembro de 2010 se detalla a continuación:

PROXECTO
Gtos de funcionamento (medida 431 A). Programa
Leader 2007-2013.
Adquisición de capacidades e promoción territorial
(medida 431B). Programa Leader 2007-2013

ORGANISMOS FINANCIADORES

IMPORTE
AXUDA

FEADER – MARM - AGADER

92.119,50 €

FEADER – MARM - AGADER

10.498,53 €

Proxecto "Nuevos Horizontes"
Proxecto “Estudo para a posta en valor da vía XX e
exposición itinerante da arquitectura nas MariñasCoruñesas”.
Proxecto “Compostaxe doméstica na Comarca de
Betanzos.

Ministerio Medio Ambiente Rural e Mariño.

5.268,52 €

Deputación Provincial da Coruña
Consellería de Medio Ambiente,Territorio e
Infraestruturas. (2010:4.929.-€); (2011:14.786.-€)

3.998,32 €
19.715,00 €

Gastos de funcionamento

Obra Social Caixa Galicia.

1.500,00 €

TOTAL

133.099,87 €

Donacións privadas: 1.550.-€
d) Contas Bancarias
A asociación conta con dúas contas bancarias que se detallan a continuación:
1.

Conta corrente Caixa Galicia (2091/0044/05/3040006125): o saldo a 31 de decembro de 2010 ascende a
26.151,80.-€.

2. Póliza de crédito da entidade Banesto por valor de 30.000.-€ (0033/6087/88/0025503173). O crédito
disposto na data 31 de decembro de 2010 ascende a 12.607,23.-€.
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A Asociación Mariñas-Betanzos ten cobrado no exercicio 2010 o anticipo dos fondos do Ministerio de Medio
Ambiente, Rural e Mariño solicitado para financiar o proxecto de cooperación “Rede de Espazos Ambientalmente
Competitivos” por valor de 300.000.-€.
Por outra banda, unha vez recibida a resolución favorable da xustificación documental presentada do proxecto
“Rede de Espazos Ambientalmente Competitivos”, o Ministerio de Medio Ambiente autoriza a cancelación do aval
presentado.
A 31 de decembro de 2010, a Asociación Mariñas-Betanzos xa tiña cancelado o aval anterior.
e) Fondos Propios: A 31 de decembro de 2010, a Asociación conta con 17.832,03.€ de fondos xerados
principalmente pola actividade mercantil realizada (4.891,50.-€ xerados no exercicio 2009 e 12.940,53.-€
xerados no exercicio 2010).

4.‐INGRESOS E GASTOS:
Os gastos recollidos nas contas do grupo 6 son os necesarios para o desenvolvemento da actividade e para a
elaboración dos proxectos levados a cabo polo propio grupo.
Diferéncianse os gastos dos proxectos promovidos polo grupo, dos gastos de funcionamento.
Se crean contas específicas para cada proxecto en función do gasto realizado, para os gastos de funcionamento do
grupo e para a adquisición de capacidades e promoción do territorio. Contas específicas para os seguintes
proxectos:
1. Proxecto de cooperación “Novos Horizontes.
2. Proxecto “Compostaxe doméstica na Comarca de Betanzos”.
3. Proxecto “Estudo para a posta en valor da vía XX e exposición itinerante da arquitectura nas MariñasCoruñesas”.
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Gastos da Anualidade 2010

Importe

6210001

Arrendamentos locais actividade mercantil.

358,81

6220000

Contido: Aluguer aulas: 1º xornada Estratexia turística e valorización de produtos
pesqueiros
Reparacións e conservación

48,72

6230000

Servizos profesionais Exp.431-B002

2.948,22

6230001

Contido: Custo dos poñentes das Xornadas realizadas e vinculadas ó expediente 431-B002
Accións formativas vinculadas á aplicación da estratexia.
Servizos de xestión laboral

1.405,20

6230003

Servizos profesionais. Seminarios zona Costeira

500,00

6230004

Contido: Custo dos poñentes das Xornadas realizadas e financiadas coa actividade
mercantil da Asociación
Servizos Asociación G.D.R,s Galicia

500,00

Contido: Arranxo cadeira.

Contido: Servizos exteriores de elaboración de nóminas.

Contido: Cota de asociados á Asociación G.D.R,s Galicia
6230005

Servizos profesionais. Estudo Vía XX. Romana

4.997,90

6230006

Contido: Servizos realizados (memoria e planimetría) do proxecto “Estudo para a posta en
valor da vía XX e exposición itinerante da arquitectura nas Mariñas-Coruñesas”.
Servizos profesionais. Notario

96,01

Contido: Servizos notariais devengados na renovación da póliza existente na entidade
bancaria BANESTO
TOTAL CONTA 623

10.447,33

Portes

188,14

6240000

Contido: servizos de mensaxería (Seur)
6240001

Gasto transporte viaxes

210,00

6240002

Contido: viaxe a Madrid con motivo da asistencia á reunión sobre proxectos de cooperación
organizada polo Ministerio de Medioambiente.
Correos

376,05

6240003

Gastos viaxe-Expe. 431-B002

1.594,00

6240004

Contido: viaxe dos poñentes participantes nas Xornadas que se recollen no expediente 431B002 Accións formativas vinculadas á aplicación da estratexia
Correos. Exp. 431-B002

135,00

Contido: envíos correos vinculados ó expediente "431-B002 Accións formativas vinculadas á
aplicación da estratexia".
TOTAL CONTA 624

2.503,19

6260000

Servizos bancarios Caixa Galicia

810,61

6260001

Contido: Servizos bancarios cobrados por Caixa Galicia, polas transferencias realizadas e
gastos de mantemento derivados do funcionamento da entidade, financiadas con fondos
propios.
Servizos bancarios Banesto.

125,01

Contido: Servizos bancarios cobrados por Banesto, polas transferencias realizadas e gastos
de mantemento, financiadas con fondos propios.
TOTAL CONTA 626

935,62

6270001

Publicidade e Propaganda. Proxecto 431-B001

2.496,96

6270002

Contido: Publicidade vinculada ó expediente 431-B001 Realización actividades de difusión e
lanzamento do Programa Leader.
Publicidade e Propaganda. Proxecto 431-B002

150,56

Contido: Publicidade vinculada ó expediente 431-B002 Accións formativas vinculadas á
aplicación da estratexia
TOTAL CONTA 627

2.647,52

Suministros electricidade

116,98

Contido: envíos correos

6280000

Contido:Consumo eléctrico da oficina do equipo técnico
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6280001

Teléfono.Expediente 431-B002

529,81

6280002

Contido: Consumo telefónico da asociación vinculado ó expediente 431-B002 Accións
formativas vinculadas á aplicación da estratexia
Teléfono.

3.465,00

Contido: Consumo telefónico fixo e móbil da asociación.
6280003

6290000

Teléfono (Compostaxe)

177,47

Contido: Consumo telefónico vinculado ó proxecto "Compostaxe doméstica na Comarca de
Betanzos”.
TOTAL CONTA 628

4.289,26

Outros servizos

169,41

Contido: outros gastos de funcionamento (hixiénico, pilas, papel secamáns…)
6290002

Consumibles informáticos

337,51

Contido: Adquisición tóner, miniratón…
6290003

Limpeza local

6290004

Material de oficina

1.065,52

Contido: Servizos de limpeza da oficina técnica do G.D.R.
613,75

Contido: Material de oficina consumible
6290006

Gtos de representación

141,77

Contido: Gastos ocasionados nas reunións con persoal externo (gastos de representación).
6290008

Consumo fotocopiadora

1.103,78

6290009

Material oficina.Compostaxe

334,40

6290010

Contido: Material de oficina consumible vinculado ó expediente "Compostaxe doméstica na
Comarca de Betanzos”
Dietas Jorge

1.573,47

Contido: Gastos de fotocopias e impresións realizadas

Contido: Desprazamentos e manutención do Xerente do Equipo Técnico.
6290011

Dietas Conchita

330,79

Contido: Desprazamentos e manutención da Técnica do Equipo Técnico.
6290013

Dietas Isabel.

64,22

6290014

Consumo fotocopiadora.Compostaxe

45,01

6290015

Contido: Gastos de fotocopias e impresións realizadas vinculadas ó proxecto "Compostaxe
doméstica na Comarca de Betanzos”
Consumo fotocopiadora. Expediente 431-B002

99,14

6290016

Contido: Gastos de fotocopias e impresións realizadas vinculadas ó expediente 431-B002
Accións formativas vinculadas á aplicación da estratexia.
Material compostaxe

4.929,00

6290017

Contido: compostadores, equipos e páxina web. Custos vinculados ó proxecto "Compostaxe
doméstica na Comarca de Betanzos”
Dietas poñentes. Expediente 431-B002

431,09

6290018

Contido: Estancia, manutención e desprazamentos dos poñentes vinculados ó expediente
431-B002 Accións formativas vinculadas á aplicación da estratexia
Dietas xerente. Proxecto cooperación

293,02

6290019

Contido: Manutención e desprazamentos do Xerente do Equipo Técnico vinculados ó
proxecto de cooperación "Novos Horizontes".
Dietas técnica. Proxecto cooperación

543,72

6290020

Contido: Manutención e desprazamentos da Técnica do Equipo Técnico vinculados ó
proxecto de cooperación "Novos Horizontes".
Consumo fotocopiadora.Exp. 431-B001

1.114,17

Contido: Gastos de fotocopias e impresións realizadas vinculadas ó expediente 431-B001
Realización actividades de difusión e lanzamento do Programa Leader.
TOTAL CONTA 629

13.189,77

Imposto sobre beneficios

3.228,95

Contido: Manutención e desprazamentos da Administrativa do Equipo Técnico.

6300000

Contido: Imposto sobre sociedades vinculada á actividade mercantil realizada
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6400000

Soldos e Salarios xerente

27.664,73

Contido: Salario integro Xerente Programa Leader 2007-2013
6400001

Soldos e Salarios técnica

6400002

Soldos e Salarios auxiliar

19.085,13

Contido: Salario integro da Técnica do Programa Leader Galicia.
9.645,40

Contido: Salario integro da Auxiliar do Programa Leader.
6400003

6420000

Soldos e Salarios Técnica. Proxecto cooperación

3.354,87

Contido: Salario integro da técnica de proxectos polas actividades realizadas no proxecto
de cooperación "Novos Horizontes"
TOTAL CONTA 640

59.750,13

Seguridade Social a cargo da empresa

20.784,98

Contido: Gastos da Seguridade Social da empresa dos traballadores da asociación.
6420001

6810001

Seguridade Social empresa.Proxecto cooperación

1.076,91

Contido: Gastos da Seguridade Social da empresa vinculado ó proxecto de cooperación
"Novos Horizontes".
TOTAL CONTA 642

21.861,89

Amortización do inmobilizado material

1.588,60

Contido: amortización do activo fixo adquirido no ano 2009
Ingresos da anualidade 2010
7050000

Prestación de servizos

14.813,16

7250000

Contido: Servizos prestados pola asociación na realización de actividades mercantís
(Seminarios e Xornadas).
Subvencións ofic. activi.propia traspas.a rdos. 431 A

92.119,50

7250001

Contido: Subvencións devengadas polos gastos de funcionamento no Programa Leader
Galicia 2007-2013 e traspasadas a rdos do exercicio.
Subv. Ofic. Activid.propia traspas.a rdos. Deputación

3.998,32

7250002

Contido: Subvencións devengadas polos gastos vinculados ó “Estudo para a posta en valor
da vía XX e exposición itinerante da arquitectura nas Mariñas-Coruñesas”e traspasadas a
rdos do exercicio.
Subv. Ofic. Activid.propia traspas.a rdos. Amortización

1.588,60

7250003

Contido: Subvencións traspasadas a rdos con motivo da adquisición do activo fixo en
función da amortización realizada.
Subv. Act. Propia traspasadas a rdos. Medida 431-B001

3.611,13

7250004

Contido: Subvención devengadas polos gastos vinculados ó expediente 431-B001 Realización
actividades de difusión e lanzamento do Programa Leader traspasadas a rdos do exercicio.
Subv. Act. Propia traspasadas a rdos. Medida 431-B002

6.887,40

7250005

Contido: Subvención devengadas polos gastos vinculados ó expediente 431-B002 Accións
formativas vinculadas á aplicación da estratexia, traspasadas a rdos do exercicio.
Subv. Act. Propia traspasadas a rdos. Proxecto Cooperación.

5.268,52

Contido: Subvención devengadas polos gastos vinculados ó proxecto de cooperación "Novos
Horizontes", traspasadas a rdos do exercicio.
TOTAL CONTA 725

113.473,47

7400001

Subvencións, donacións, leg.explotación Consellería Medio Ambiente

4.929,00

7690000

Contido: Subvención devengadas e vinculadas ó proxecto"Compostaxe doméstica na
Comarca de Betanzos”
Outros ingresos financeiros. Caixa Galicia

288,29

Contido: intereses devengados na conta corrente de Caixa Galicia
7690001

Outros ingresos financeiros.

286,00

Contido: intereses cobrados por anticipado na formalización do aval presentado para obter
o anticipo do proxecto de cooperación "REDEAC" e posteriormente abonados pola
cancelación anticipada do aval.

4. Gastos de funcionamento (Medida 431-A).
5. Adquisición de capacidades e promoción do territorio( Medida 431-B).
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5.‐TESOURERÍA:
A 31 de decembro de 2010 o saldo en Caixa da Asociación, ascende a 538,23.-€.
A 31 de decembro de 2010 o saldo da conta bancaria de Caixa Galicia, ascende a 26.151,80.-€

6.‐DEBEDORES:
Os dereitos de cobro devengados pola Asociación e que están pendente de cobro a 31 de decembro de 2010 se
detallan a continuación:
a) Subvencións pendentes de cobro: 51.332,09.-€
a. Ministerio do Medio Rural e Mariño (proxecto Novos Horizontes): 5.268,52.-€ (5.075,04-€- anualidade 2010;
193,48.-€- anualidade 2011)
b. Agader. Programa Leader Galicia 2007-2013. Gastos funcionamento (Medida 431A): 20.462,85.-€
c. Agader. Programa Leader Galicia 2007-2013. Divulgación(431B-002): 1.887,40.-€
d. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: 19.715.-€
e. Deputación da Coruña: 3.998,32.-€
b) Outros servizos: 14.979,50.-€
•

Servizos realizados pola Asociación a EMALCSA: 2.979,50.-€

•

Préstamo ó Grupo de Acción Costeira “Golfo Ártabro”: 12.000.-€

Total dereitos de cobro da Asoc. Mariñas-Betanzos a 31/12/2009: 66.311,59.-€
As débedas que ten a Asociación Mariñas-Betanzos a 31 de decembro 2010 se detallan a continuación:
a) Débedas coa entidade Bancaria: 12.607,23.-€
Débedas coa entidade bancaria Banesto: 12.607,23.-€
b) Débedas por préstamos privados realizados: 24.313,54.-€
Débedas a corto prazo coa Asociación G.A.L. Terra das Mariñas: 24.313,54.-€
c) Débedas con provedores de servizos a 31/12/2010: 12.010,02.-€
•

Mercedes García Ponte. Limpeza de decembro: 89,68.-€

•

Seur de decembro: 9,04.-€

•

Xestión informática de fomento S.L.141,26.-€

•

Celso Moreiras Fernández: 3.174,15.-€

•

Desprazamentos novembro e decembro Xerente: 290,59.-€

•

Desprazamentos novembro e decembro.Técnica:241,93.-€

•

CEIDA: 2.642,07.-€

•

Rosa María Miras Antel: 423,40.-€

•

Fernández Málde: 4.997,90

Total débedas con provedores de servizos: 12.010,02.-€
d) Débedas coa administración: 8.430,59.-€
•

Facenda Pública acredora por IVE: 1.620,98.-€

•

Facenda Pública acredora por IRPF (157,66+89,40+195.90+1.321,45.-€):1.764,41.-€

•

Facenda Pública acredora por Imposto sobre sociedades: 2.688,70.-€

•

Seguridade Social: 2.356,50.-€

Total débedas coa administración: 8.430,59.-€
Total débedas da Asociación Mariñas-Betanzos a 31/12/2009: 57.361,38.-€
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7.‐ SITUACIÓN FISCAL:
A Asociación está ó corrente nas obrigas coa Seguridade Social e nas obrigas fiscais coa Axencia Tributaria e a Xunta
de Galicia.
Presentáronse en tempo e forma todos os impostos e a seguridade social, de obrigado cumprimento.
Como suxeitos pasivos do Imposto sobre Sociedades a quen se lle aplica o réxime fiscal especial establecido
no capitulo XV do título VIII da Lei 43/1995, as rendas obtidas no período impositivo que procedan da
realización de actividades que constitúan o seu obxecto social ou finalidade específica están exentas de
gravame. Non o están as rendas derivadas do exercicio de explotacións económicas, as rendas derivadas do
patrimonio, ou as rendas derivadas de transmisións distintas das sinaladas anteriormente.
Ademais das partidas non deducibles establecidas pola normativa xeral do imposto sobre sociedades,
tampouco se deducen os gastos imputables, directa ou indirectamente, á obtención de rendas que procedan
da realización de actividades que constitúen o obxecto social ou finalidade específica.
Os ingresos financeiros procedentes dos intereses das contas bancarias dan lugar a unha diferenza
permanente entre o resultado contable e o fiscal, debido a que dende o punto de vista fiscal son ingresos
no exentos de gravame. Os ingresos da actividade económica, tamén tributa no Imposto sobre Sociedades.
Tendo en conta o anterior, calcúlase o custo do Imposto sobre Sociedades do exercicio 2010 que ascende a
3.228,95.-€. Deducindo as retencións dos intereses bancarios e os pagos fraccionados realizados (540,25.-€),
queda pendente de pago, 2.688,70.-€ que se procederá a ingresar nos prazos establecidos. O custo do
imposto será financiado polo Programa Leader.
Con data 07 de maio de 2009 se recoñece á Asociación o dereito á exención da presentación das liquidacións
do IVE, polas prestacións de servizos conforme o establecido no Art: 20-1 12º da lei 37/1992 de 28 de
Decembro do IVE e do regulamento aprobado polo Real Decreto 1624/92 de 29 de decembro.
A realización de actividades mercantís obriga á Asociación a darse de alta no epígrafe do Imposto de Actividades
Económicas que lle corresponde e á presentación das declaracións do IVE trimestrais.
As retencións do persoal a conta do IRPF, se efectuaron aos traballadores en tempo e forma e
posteriormente se ingresaron na Axencia Tributaria. Tamén se efectuaron as retencións aos profesionais
que prestaron servizos. A 31 de decembro de 2010, queda pendente de ingresar, as retencións do cuarto
trimestre do ano 2010 que ascenden a 1764,41.-€ procedendo a seu pago antes do 20 de xaneiro de 2011.
•

Retencións efectuadas a conta das rendas do traballo: 1.517,35.-€

•

Retencións efectuadas a conta das rendas de actividades económicas : 247,06.-€

Total retencións: 1.764,41.-€.

8.‐ EQUIPO TÉCNICO:
Número de traballadores da Asociación no exercicio 2009: 3 empregos.
Un xerente, unha auxiliar-administrativo e unha técnica.
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MEMORIA ECONÓMICA
ANO 2010

BALANCE ABREVIADO EJERCICIO 2010

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE
II Inmovilizado material

B) ACTIVO CORRIENTE

Ejercicio 2010 Ejercicio 2009

11.115,88
11.115,88

PASIVO

12.704,48 A) PATRIMONIO NETO
12.704,48 A-1 Fondos propios
III.- Reservas estatutarias
VII.- Resultado do exercicio
A-2 Subv.don.legados e outros

93.001,62 252.417,23 C) PASIVO CORRENTE
III.Débedas a C/P
2.-Deudas con entidades de crédito

III.-Deudores comer.y otras ctas a cobrar
1.-Clientes por ventas y prestación servicios
5.-Activos por impuesto corriente
6.-Outros créditos cas administracións públicas
V.-Inversiones financieras a corto plazo
2.-Créditos a empresas
4.-Derivados
VII.- Efectivo y outros activos líquidos

TOTAL ACTIVO

54.311,59
2.979,50
51.332,09
12.000,00
12.000,00
26.690,03

5.-Otros pasivos financieros
366.739,26 V. Acredores comerc.y outr.ctas pagar
1.750,00 3.-Acreedores varios
364.989,26 5.-Pasivos por impuesto corriente
6.- Otras deudas con las Administ.públicas
-134.808,12

Ejercicio 2010 Ejercicio 2009

46.756,12

17.595,98

17.804,24
4.863,71
12.940,53
28.951,88

4.891,50
4.891,50
12.704,48

57.361,38 247.525,73

36.920,77

227.194,08

12.607,23

29.496,70

24.313,54
20.440,61
12.010,02
2.688,70

197.697,38
20.331,65
13.769,20
1.348,56

5.741,89

5.213,89

-134.808,12
20.486,09

104.117,50 265.121,71 TOTAL PATRIMONIO NETO, PASIVO

104.117,50 265.121,71

Estado de cambios no patrimonio neto de PYMES correspondente ao exercicio terminado o 31-12-2010

CAPITAL

No
Escriturado esixido
A.-SALDO, FINAL DO ANO 2009

0,00

0,00

Prima de
emisión Reservas
0,00

0,00

Accións e
participacións
no patrimonio
propias
0,00

Resultado
Suvencións,
de
Outras
Resultado
donacións e
exercicios aportacións do
Dividendo legados
anteriores de socios
exercicio a conta
recibidos
TOTAL
0,00

0,00

II.Axustes por erros, 2009

4.891,50

0,00

12.704,48 17.595,98

-27,79

B.-SALDO AXUSTADO, INICIO DO ANO 2010
I.Resultado da conta de perdas e ganancias
II. Ingresos e gastos recoñecidos no patrimonio neto
1.-Subvencións, donacións e legados
Subvención de capital
Subvencións de capital traspasadas a resultados
III. Operacións con socios e propietarios
IV. Outras variacións no patrimonio neto.

0,00

B.-SALDO FINAL DO ANO 2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.863,71

0,00

0,00

4.863,71

4.863,71
12.940,53

0,00

4.863,71
12.940,53
-1.588,60
0,00
0,00
0,00
-1.588,60 -1.588,60
0,00
0,00

0,00

11.115,88 28.920,12

-4.863,71

0,00

0,00

0,00

12.940,53

0,00

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO 2010

A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1.-Resultado do exercicio antes de impostos
2.-Axustes do resultado
a) Amortización do inmovilizado
3.-Cambios no capital corrente
b)Debedores e outras contas a cobrar
c)Acredores e outras contas a pagar
4.-Cobros(pagos) por imposto sobre beneficios

ANO 2010
327.065,76
16.169,48
1.588,60
312.427,67
108,96
-3.228,95

B)FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTOS
C)FLUXOS DE EFECTIVO NAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9.Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio
e) Subvencions, donacións e legados recibidos
10.Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro
b) Devolución y amortización de
2. Débedas con entidades de crédito.
4. Outras débedas con empresas
11.-Remuneración de outros instrumentos do patrimonio.
b) Redución do beneficio obtido no ano 2009
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES

-320.861,82
16.247,40

-190.273,31
-146.808,12
-27,79
6.203,94

MODELO ABREVIADO

ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS-BETANZOS
REALIZACIÓN DO ORZAMENTO EXERCICIO 2010

EPIGRAFES

Presupuesto

Realización

Desviacións

EPIGRAFES

Presupuesto

Realización

Desviacións

OPERACIONES DE

OPERACIONES DE

FUNCIONAMIENTO
1.-Ayudas monetarias

FUNCIONAMIENTO
1.-Rdos explotación

2.-Gtos por colaboraciones

actividad mercantil
2.- Cuotas de usuarios

y del órgano de gobierno
3.-Consumos de explotación

y afiliados
3.-Ingresos de promociones

0,00
0,00

4.-Gtos de personal

patrocinadores y colaboraciones
4.-Subvenciones,donaciones

0,00
0,00

102.690,80

81.612,02

19.556,92

39.237,37

5.-Amortizaciones, provisiones
y otros gastos
6.-Gtos financieros y
gtos asimilados

600,00

-21.078,78 y legados imputados a rdo.
5.- Otros ingresos

122.847,72

574,29
7.-Ingresos extraordinarios
Total ingresos operaciones de

122.847,72

120.849,39

DESCRIPCIÓN

OPERACIONES DE FONDOS

Aportaciones de fundadores
y asociados
Aumentos (disminuciones) de
subvenciones, donaciones y
legados de capital y otros.

A) Aportaciones de fundadores
y asociados
B) Variación neta de
subvenciones, donaciones y
legados de capital y otros.
TOTAL
C)Variación neta de inversiones
reales

TOTAL
Disminuciones(aumentos) de
D)Variación neta de activos
inversiones financieras, tesore- financieros
ría y capital de funcionamiento
TOTAL
Aumentos (disminuciones) de
E)Variación neta de provisiones
provisiones para riesgos y
para riesgos y gastos
gastos y de deudas
y de deudas
TOTAL
Saldo operaciones de fondos (A+B+C+D+E)

14.813,16
0,00

-4.445,25

0,00
0,00
574,29
0,00

-1.998,33 funcionamiento

Saldo operaciones de funcionamiento (ingresos-gastos)

Disminuciones(aumentos) de
bienes reales: bienes del patri
monio histórico, otro
inmovilizado y existencias

118.402,47

19.680,45
0,00 6.-Ingresos financieros
-600,00

7.-Gtos extraordinarios
Total gtos operaciones de
funcionamiento

14.813,16

122.847,72

133.789,92

10.942,20

0,00

12.940,53

12.940,53

Ingresos y gastos presupuestarios Realización

0,00
0,00

-28951,88

30.000,00
30.000,00

6252,17

1.000,00
1.000,00

60561,01

-31.000,00
-31.000,00
0,00

-24920,77
12.940,53

Desviacións

-28.951,88
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
-23.747,83
0,00
0,00
-1.000,00
59.561,01
0,00
0,00
0,00
31.000,00
6.079,23
12.940,53

ORZAMENTO EXERCICIO 2011

FOLLA 2/3

OPERACIONES DE FONDOS. MODELO ABREVIADO
DESCRIPCIÓN

OPERACIONES DE FONDOS

Aportaciones de fundadores
e asociados

A) Aportaciones de fundadores
e asociados
TOTAL
B) Variación neta de
subvencións, donacións e
legados de capital e outros.

Aumentos (disminucións) de
subvencións, donacions e
legados de capital e outros.

Disminucións(aumentos) de
bens reales: bens do patri
monio histórico, outro
inmovilizado e existencias

TOTAL
C)Variación neta de inversións
reais

TOTAL
Disminucións(aumentos) de
D)Variación neta de activos
inversións financeiras, tesoure- financeiros
ría e capital de funcionamento

Aumentos (disminucións) de
provisiones para riscos e
gastos e de deudas

TOTAL
E)Variación neta de provisións
para riscos e gastos
e de deudas

TOTAL
Saldo operaciones de fondos (A+B+C+D+E)

Ingresos e gastos orzamentados

0,00
-9.522,92 Subvención Agader Capital.
-17.836,00 Otras subvenciones

-27.358,92
11.115,88 Inmovilizado
-1.592,96 Amortización inmovilizado.
-17.804,24 Reservas estatutarias

-8.281,32
600,00
27.000,00
-12.010,02
53.000,00
-1.800,00
-2.400,00
-1.800,00
-2.150,00
3.000,00
63.439,98
-23.792,51
-12.607,23

-36.399,74
-8.600,00

Efectivo caixa
Efectivo na conta bancaria.
Deudas con suministradores de servizos.
Dereitos de cobro das Administracións públicas polas subvencións concedidas.
Deudas H.P. IRPF do 4º trimestre.Retencións.
Deudas coa Seguridade Social de decembro do persoal.
Deudas H.P.acredor por IVE
Deudas H.P.acredor por Impuesto Sociedades
clientes
Débedas con entidades privadas
Débedas con entidades de crédito

ORZAMENTO 2011
MODELO ABREVIADO

FOLLA 1/3
ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS-BETANZOS
ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS, MODELO ABREVIADO

EPIGRAFES

Gastos Orzamentados

EPIGRAFES

OPERACIONES DE

OPERACIONES DE

FUNCIONAMENTO
1.-Axudas monetarias

FUNCIONAMENTO
1.-Rdos explotación

2.-Gtos por colaboracións

actividade mercantil
2.- Cotas de usuarios

e do órgano de gobierno
3.-Consumos de explotación

e afiliados
3.-Ingresos de promocións

4.-Gtos de persoal

Ingresos
Orzamentados

10.000,00

patrocinadores e colaboracións
82.000,00 4.-Subvencións, donacións

119.000,00

*a e legados imputados a rdo.

5.-Amortizacións, provisións
e outros gastos
6.-Gtos financeiros e

38.000,00 5.- Outros ingresos
*b
1.000,00 6.-Ingresos financeiros

gtos asimilados

*c

7.-Gtos extraordinarios
Total gtos operacións de
funcionamento

0,00
600,00
0,00

7.-Ingresos extraordinarios
Total ingresos operacións de
121.000,00 funcionamento

Saldo operaciones de funcionamiento (ingresos-gastos)

129.600,00

8.600,00

*a Sueldos, seguridad social e dietas persoal
*b Gastos teléfono, suministro eléctrico, material oficina, asistencia tecnica laboral, toner, reparacions, tributos.
*c Comisiones bancarias por transferencias.

