MEMORIA
ECONÓMICA
2016

Federación Galega de Ximnasia
R/ Noriega Varela nº 12 baixo 32004 OURENSE TF 988238999-FAX 988392168- info@ximnasia.com

01 - ACTIVIDADE DA EMPRESA
A FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA, a que se refire a presente memoria constituíuse no
ano 1983 e ten o seu domicilio fiscal na Carlos Maside s/n da cidade de Ourense. O réxime
xurídico no momento da súa constitución foi de Federación.
A Federación ten como obxecto social promocionar, dirixir e ordenar, exclusivamente
dentro de Galicia, sin prexuízo das competencias concorrentes das distintas administracións
públicas, as actividades propias da súa modalidade deportiva, en coordinación cos organismos
correspondentes da Xunta de Galicia.
Ten adaptados os seus Estatutos á Lei 3/2012 de 2 de abril, Xeral do Deporte de Galicia,
e demais disposicións vixentes que lle son de aplicación.
A Federación ten establecidas Delegacións Provinciais en A Coruña, Lugo, e Pontevedra,
estando todos os datos contables integrados nas presentes Contas Anuais.

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS ANUAIS
1. Imaxen fiel:
As Contas Anuais preparáronse a partir dos rexistros contables, aplicándose as
disposicións legais vixentes en materia contable con obxecto de mostrar a imaxe fiel do
patrimonio, da situación financeira e dos resultados da Federación
2. Principios contables:
Non foi necesario, según o órgano de goberno da Federación, a aplicación de principios
contables facultativos distintos ós obrigatorios ós que se refire o artigo 38 do Código de
Comercio e a parte primeira do Plan Xeral de Contabilidade de resolución de 26/03/2013 de
Contabilidad sen ánimo de lucro
3. Aspectos críticos da valoración e estimación da incertidume:
Na elaboración das Contas Anuais correspondentes ó exercicio 2016, determináronse
estimacións en función da mellor información a 31/12/2015 sobre os feitos analizados. É posible
que acontecementos que poidan ter lugar nun futuro obriguen a modificalas nos próximos
exercicios, o cal se faría de forma prospectiva, recoñecendo os efectos do cambio nas
correspondentes Contas Anuais futuras.
4. Comparación da información:
Non existe ningunha causa que impida a comparación dos estados financeiros do
exercicio actual co exercicio anterior.

1

Federación Galega de Ximnasia
R/ Noriega Varela nº 12 baixo 32004 OURENSE TF 988238999-FAX 988392168- info@ximnasia.com

5. Elementos recollidos en varias partidas
Non existen elementos patrimoniais do Activo o u do Pasivo que figuren en más dunha
partida do Balance.
6. Cambios en criterios contables
No presente exercicio non se realizaron cambios nos criterios contables.
7. Corrección de errores

03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS
1. O resultado do exercicio ascende a -39.883.49 euros, e distribuirase do seguinte modo:

BASE DE REPARTO

2016

2015

Perdas e Ganancias

39.883.49

-6.918.37

Total

39.883.49

-6.918.37

2016

2015

39.883.49

-6.918.37

DISTRIBUCIÓN

Aplicación a remanentes anteriores ou resultados
positivos futuros.

OUTRAS VARIACIONS DO PATRIMONIO NETO

Axustes Remanente

0.00

04 - NORMAS DE REXISTRO E VALORACIÓN
Aplicáronse os seguintes criterios contables:
1. Inmobilizado intanxible:
Os activos intanxibles rexístranse polo custo de compra ou de produción, e
posteriormente, valóranse ó custo menos a amortización e as perdas por deterioro que tiveran
no exercicio. Estes activos amortízanse en función da súa vida útil.
Os activos intanxibles amortízanse de forma lineal en función da súa vida útil que se
estima en 4 anos, cun porcentaxe de amortización do 25%
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Non existen activos intanxibles con vida útil indefinida.
2. Inmobilizado material:
a) Custo
Os activos materiais rexístranse polo custo de compra ou de produción, e
posteriormente, valóranse minorando ó custo a amortización e as perdas por deterioro que
tiveran. Estes activos amortízanse en función da súa vida útil.
O prezo de compra ou custo de produción inclúe os gastos nos que se incorre
necesariamente ata a posta en funcionamento do ben.
Tamén se inclúen, como maior importe, os custos de ampliación, substitución ou
renovación que aumenten a vida útil do ben ou a súa capacidade económica, retirando os
elementos substituídos ou renovados.
Os gastos periódicos de mantemento, conservación e reparación impútanse a resultados,
seguindo o principio de devengo, como custo do exercicio nos que se incorre.
b) Amortizacións
As amortizacións establecéronse de maneira sistemática e racional en función da vida
útil dos bens , atendendo á depreciación que normalmente sofren por o seu funcionamento, uso
ou disfrute.
Amortizáronse de forma independente cada un dos elementos do inmobilizado material e
de forma lineal

Outro inmobilizado
Mobiliario y enseres
Equipos para procesos de información

Anos de vida útil estimada
8 a 9 anos
10 anos
4 anos

c) Arrendamentos financeiros.
A Federación non ten arrendamentos financeiros
Deterioro do valor dos activos materiais e intanxibles.
Non houbo correccións de valor nos elementos do inmobilizado material.
3. Terreos e construcións cualificadas como inversións inmobiliarias:
Non hai terreos nin construcións cualificadas como inversións inmobiliarias no balance da
Federación.
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4. Permutas:
Durante o exercicio non se produciu ningunha permuta de carácter comercial nin non
comercial.
5. Instrumentos financeiros:
Os activos financeiros, a efectos da súa valoración, clasificáronse nalgunhas das
seguintes categorías:
Préstamos e partidas a cobrar
Nesta categoría están incluídos os activos que se orixinan pola prestación de servizos
por operacións de trafico da empresa.
Estes activos financeiros valoráronse por o seu valor razoable que se corresponde co
prezo da transacción, é dicir, o valor razoable da contraprestación máis todos os custos que lle
son directamente atribuíbles.
Estes activos non se valoraron por o custo amortizado, debido a que todos eles son a
corto prazo, polo cal, non procede imputar importe algún á conta de perdas e ganancias, xa que
non hai intereses devengados.
Activos financeiros a custo amortizado
No balance da Federación non existen activos financeiros incluídos nesta categoría.
Activos financeiros mantidos para negociar
No balance da Federación non existen activos financeiros incluídos nesta categoría.
3. Activos financeiros a custo
No balance da Federación non existen activos financeiros incluídos nesta categoría.
Intereses e dividendos recibidos de activos financeiros
No balance da Federación non hai intereses nin dividendos recibidos de activos
financeiros.
Baixa de activos financeiros
A Federación da de baixa un activo financeiro, ou parte do mesmo, cando xa non existan
dereitos derivados do mesmo ou se ceda a súa titularidade, sempre e cando o cedente se
desprenda dos riscos e beneficios significativos relacionados á propiedade do activo.
Os pasivos financeiros, a efectos da súa
seguintes categorías:

valoración, clasificáronse nalgunha das
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Débitos e partidas a pagar
Nesta categoría incluíronse pasivos financeiros que se orixinaron na compra de bens e
servizos por operacións de tráfico da Federación, e aqueles que non sendo instrumentos
derivados , non teñen un orixe comercial.
Estes pasivos financeiros rexistráronse polo seu valor razoable que é o prezo da
transacción máis todos aqueles custos que lle son directamente atribuíbles.
Os acredores comerciais non devengan explicitamente intereses e rexístranse polo seu
valor nominal.
Pasivos a valor razoable con cambios na conta de perdas e ganancias
a) Non existen pasivos financeiros híbridos.
b) Criterios empregados para o rexistro da baixa dos activos e pasivos financeiros:
Durante o exercicio, non se deu de baixa ningún activo nin pasivo financeiro.
c) Inversións en empresas do grupo, multigrupo e asociadas:
Non se fixeron inversións en empresas do grupo, multigrupo e asociadas.
d) Criterios empregados na determinación dos ingresos ou gastos procedentes das distintas
categorías de instrumentos financeiros:
Os intereses e dividendos de activos financeiros devengados con posterioridade ó
momento da compra recoñecéronse como ingresos na conta e perdas e ganancias. Para o
recoñecemento dos interereses utilizouse o método do interese efectivo.

e) Instrumentos de patrimonio propios en poder da Federación:
A Federación non realizou ningunha
patrimonio

transacción cos seus propios instrumentos de

6. Existencias:
Non hai existencias no balance da Federación.
7. Transaccións en moeda estranxeira:
No existen transaccións en moeda estranxeira.
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8. Imposto sobre beneficios:
A Federación é unha entidade exenta do Imposto sobre beneficio.
9. Ingresos e gastos: prestacións de servizos realizados pola empresa.
Os ingresos e os gastos impútanse en función do principio do devengo, é dicir cando se
produce a corrente real dos bens e servizos que os mesmos representan, con independencia da
corrente monetaria ou financeira derivada deles.
10. Provisións e continxencias:
As únicas provisións que existen no balance da Federación correspóndense ó deterioro
do saldo de deudores.
12. Subvencións, doazóns e legados:
As subvencións, doazóns e legados non reintegrables contabilizáranse como ingresos no
patrimonio neto e recoñeceranse na conta de perdas e ganancias como ingresos como unha base
sistemática e racional de forma correlacionada cos gastos derivados do gasto da inversión
obxecto da subvención.
As subvencións, doazóns e legados que teñan carácter de reintegrables rexistraránse
como pasivos da empresa ata que adquiran a condición de non reintegrables.
A imputación a resultados das subvencións, doazóns e legados que teñan carácter de no
reintegrables efectuaranse atendendo a súa finalidade.
13. Combinacións de negocios:
Durante o exercicio non se realizaron operacións desta natureza.
14. Negocios conxuntos:
Non existe ningunha actividade económica controlada conxuntamente con outra persoa
física ou xurídica.
15. Transaccións entre partes vinculadas:
Non existen transaccións entre partes vinculadas.

05 - INMOBILIZADO MATERIAL, INTANXIBLE E INVERSIÓNS INMOBILIARIAS
1.a) Análises do movemento comparativo do exercicio actual e anterior do inmobilizado
material, intanxible e inversións inmobiliarias e as súas correspondentes amortizacións
acumuladas e correccións valorativas por deterioro de valor acumulado:
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Movemento do inmobilizado intanxible
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(-) Saídas

Importe 2016
2.285,20
2.095,34

Importe 2015
2.285.20

4.380,54

2.285,20

Movementos amortización inmobilizado intanxible
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotacións
(+) Aumentos por adquisicións ou traspasos
(-) Diminucións por saídas, baixas e traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2016
2.285,20
480,18

Importe 2015
2.285,20

2.765,38

2.285,20

Movementos del inmobilizado material
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(-) Saídas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2016
47.579.24
2.854.47

Importe 2015
46.277.03
1.302.21

50.433.71

47.579.24

Movementos amortización del inmobilizado material
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotacións
(+) Aumentos por adquisicións ou traspasos
(-) Diminucións por saídas, baixas e traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2016
34.537.43
4.030.73

Importe 2015
30.395.27
4.142.16

38.568.16

34.537.43

SALDO FINAL BRUTO

b) A Federación non dispón de inmobilizados intanxibles con vida útil indefinida.
2. A Federación non dispón de arrendamentos financeiros e outras operacións de
natureza similar sobre activos non correntes.

06 - ACTIVOS FINANCEIROS
1. A continuación móstrase o valor en libros de cada unha das categorías dos activos
financeiros sinalados na norma de rexistro e valoración oitava, sen incluír as inversións en
patrimonio de empresas do grupo, multigrupo ou asociadas, que neste caso non proceden.
a) Activos financeiros a L/P:
Non existen activos financeiros a longo prazo.
b) Activos financeiros a C/P:
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Total activos financeiros cp
Activos financeiros mantidos para negociar
Activos financeiros a custo amortizado
Activos financeiros a custo
TOTAL

Importe 2016 Importe 2015
175.387.11

113.248.96

175.387.11

113.248.96

c) Traspasos ou reclasificacións de activos financeiros:
Non existen traspasos ou reclasificacións dos activos financeiros.
2. Correccións por deterioro do valor orixinadas por o risco de crédito:
Existen correccións por deterioro do valor orixinadas por o risco de crédito, que ascenden
a 5.736,36 €.
3. Valor razoable e variación no valor dos activos financeiros valorados a valor razonable:
a) O valor razoable determinase na súa totalidade tomado como referencia os prezos
cotizados en mercados activos.
b) Non existen categorías de activos financeiros, variacións no valor rexistradas na conta
de perdas e ganancias, así como as consignadas directamente a patrimonio neto durante o
exercicio.
c) Non existen instrumentos financeiros derivados distintos dos que se cualifican como
instrumentos de cobertura.
4. Empresas do grupo, multigrupo e asociadas:
A Federación Galega de Ximnasia non ten vinculación con entidades que se poidan
considerar como empresas do grupo, multigrupo ou empresas asociadas.

07 - PASIVOS FINANCEIROS
1. Información sobre os pasivos financeiros da Federación:
a) Pasivos financeiros a L/P:
Non existen Pasivos Financeiros a L/P durante o exercicio.
b) Pasivos financeiros a C/P:

Outros pasivos a curto prazo
Pasivos financeiros a costo amortizado
Pasivos financeiros mantidos para negociar
TOTAL

Importe 2016
26.523,99

Importe 2015
174,72

26.523,29

174.72

2. Información sobre:
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Vencemento das débedas o peche do exercicio 2016:
i. Non existen débedas con garantía real.
ii. Non existen liñas de desconto nin pólizas de crédito o peche do exercicio.
3. Préstamos pendentes de pago o peche do exercicio:
Non existen préstamos no exercicio actual nin no anterior.

08 - FONDOS PROPIOS
O fondo social da Federación no exercicio 2016 ascende a 52.344,36, igual que no
exercicio anterior.

09 - SITUACIÓN FISCAL
A Federación de Ximnasia ten a condición de entidade exenta no Imposto sobre
Sociedades, (exención parcial).
Según a normativa vixente, como os seus ingresos superan os 75.000,00 €, está obrigada
a presentar o Imposto sobre Sociedades, aínda que a súa cuota sexa cero.

10 - INGRESOS E GASTOS
1. A continuación detállase as partidas da conta de perdas e ganancias de:

•

Gastos:

Gastos
Gastos de persoal
a) Soldos e Salarios
b) Seguridade Social a cargo da empresa

•

Importe 2016
16.681.79
12.000.00
4.681.79

Importe 2015
13.266.67
10.412.54
2.854.13

O detalle de “Outros gastos de explotación” corresponde a:

Outros gastos de explotación
Outros gastos de explotación
a) Perdas e deterioro por operacións comerciais
b) Outros gastos de xestión corrente
c) Resto de gastos de explotación

Importe 2016
311.027.90

Importe 2015
280.664.16

33.413.41
277.614.49

105.778.29
174.885.87
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Ingresos
Ingresos Federativos
a) Ingresos Licenzas Federativas
b) Ingresos Actividades
c) Ingresos financeiros
d)Ingresos rappels
•

Importe 2016
269.458.72
195.063.00
74.652.00
60.91
317.19

190.34

O detalle de “Outros ingresos de explotación” corresponden a:

Non existen ventas de
Outros ingresos de explotación
Outros ingresos de explotación
a) Subvenciones, doazóns e legados á explotación
b) Outros ingresos de xestión
c) Outros ingresos excepcionais

2.

Importe 2015
170.856.34
170.666.00

Importe 2016
102.595.37
61.310.50
41.048.10
236.77

Importe 2015
120.198.28
55.492.00
64.706.28

bens nin prestación de servizos producidos por permuta de bens non monetarios.

11 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Durante o exercicio 2016, a FEDERACION GALEGA DE XIMNASIA, concedéronlle varias
subvencións e axudas para a realización da súa actividade por importe total de 62.690.50 euros,

ORGANISMO

OBXETO DA SUBVENCION

DIRECCION XERAL DE DEPORTES

Campionatos

DEPUTACION DE OURENSE

Axudas
para
a
Deputación 2016

DEPUTACION DE A CORUÑA

DATA CONCESION
16/02/2016

CUANTÍA

53.794.00 €

Copa
17/06/2016

3.990 €

Campionatos

27/09/2016

1906.50 €

CONCELLO DE OURENSE

Memorial A. Prada

22/11/2016

MINISTERIO DE EMPLEO Y SS

FORMACIÓN

01/12/2016

1.200.00 €
420,00 €

12 - OPERACIÓNS CON PARTES VINCULADAS
1. Non existen operacións con partes vinculadas.
2. Non existen remuneracións ós membros do órgano de goberno.
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13 - OUTRA INFORMACIÓN
1. Durante o exercicio 2016, a Federación de Ximnasia tiña contratadas a dúas persoas, a
media xornada, na categoría de auxiliar administrativa, mentres que no ano anterior, 2014, so
unha.
Os cargos de órganos de goberno non teñen ningún tipo de retribución, os únicos
importes que se lle abonan corresponden a pagos por dietas e quilometraxe dos campionatos
federativos ós que asisten.
2. A Federación non ten acordos que non figuren no balance.

14 - INFORMACIÓN SOBRE O MEDIO AMBIENTE E DEREITOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO
INVERNADEIRO
1. Información sobre medio ambiente
O abaixo asinante, como presidente da Federación, manifesta que na contabilidade
correspondente ás presentes Contas Anuais NON existe ningunha partida de natureza
medioambiental que deba ser incluída na Memoria de acordo cas indicacións da terceira parte
do Plan Xeral de Contabilidade de Pemes (Real Decreto 1515/2007, de 16 de Novembro).
2. Dereitos de emisión de gases de efecto invernadeiro
Durante o exercicio actual e exercicio anterior, non se produciu ningún movemento na
partida de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro.
15 - INFORMACIÓN SOBRE OS APLAZAMENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCEIRA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DA LEI 15/2010, DE 5 DE
XULLO
A continuación detállase o importe total de pagos realizados ós proveedores no exercicio
(distinguindo os pagos que excederon dos límites legais de aprazamento) así como o saldo
pendente destos pagos que, a data de cerre do exercicio, acumulan un aprazamento superior ó
prazo legal de pago:
PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES / ACREEDORES

IMPORTE SALDO PENDENTE A PROVEEDORES
Dentro del pazo máximo legal
Resto
Total saldo pendente DENTRO del prazo máximo legal
Total saldo pendente FUERA del prazo máximo legal

332.220.60
298.072.99
Importe 2016 Importe 2015
26.317,49
191,77
0,00
26.317,49
191,77
0,00

16 - BASES DA PRESENTACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.
Os criterios seguidos na liquidación, aséntanse nos conceptos xerais seguintes:
Cumprimento de legalidade: O orzamento liquídase en base as normas legais
establecidas polo Consello Superior de Deportes.
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Como criterio xeral, séguese o principio do devengo, tanto para ingresos como para
gastos. No caso de que quede algunha cantidade pendente de cobrar ou pagar,
recóllese como tal na partida do activo ou pasivo que lle corresponde.
Unha vez determinado o resultado contable final, indicase de forma detallada as
partidas que concilian o resultado contable co resultado orzamentario.
Debido a que moitas partidas estimadas, tanto de ingresos como de gastos, non son
coñecidas suficientemente no momento de formular o orzamento inicial (por exemplo
celebración de eventos deportivos, actividades diversas de formación, etc…), existen
diferenzas relevantes en algúns conceptos, e outros que, non estaba dotada partida
orzamentaria.

17 – CONCILIACIÓN DO ORZAMENTO E CONTA DE PERDAS E GANANZAS.
A conciliación entre o resultado contable e o resultado da liquidación orzamentaria é a
seguinte:

RESULTADO CONTABLE
Mais GASTO POR AMORTIZACIONS
Mais GASTO POR DETERIOROS DE CREDITOS POR OPERACIONS
RESULTADO ORZAMENTARIO

39.833.49 €
4.510.91 €
44.344,40 €
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