Memoria Económica 2019
ASOCIACIÓN GALEGA DE HEMOFILIA
(AGADHEMO)
MEMORIA ECONÓMICA 2019
1. ACTIVIDADE DA ENTIDADE
1.1.- Natureza
A Asociación Galega de Hemofilia (en diante AGADHEMO) é unha entidade sen
fins lucrativos que ten como misión conseguir a normalización social e sanitaria e, a
mellora na calidade de vida, das persoas con coagulopatías conxénitas e as súas
familias, a través da defensa e promoción dos seus dereitos e a prestación de servizos
que lles proporcionen unha atención integral.
A consecución dos obxectivos realízase por mediación da propia asociación e das
súas delegacións locais, así como colaborando coa Confederación Galega de Persoas
con Discapacidade, da que forma parte.
O seu domicilio social está localizado en A Coruña, no Hospital Juan Canalejo,
Edificio Hotel de pacientes, Xubias de Arriba, 84.
Agadhemo figura inscrita no rexistro correspondente da Consellería de Asuntos
Sociais, Emprego e Relacións Laborais , como entidade prestadora de Servizos Sociais.
Ademais no mes de novembro de 2010 foi publicado no DOGA nº212 a
declaración de utilidade pública da Asociación Galega de Hemofilia, Orde 26 de outubro.
Forma parte da Federación Mundial de Hemofilia (WFH), a Federación Española
de Hemofilia (FEDHEMO), e a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade
Física (COGAMI).
A asociación non opera con moeda funcional distinta do euro.
A asociación non pertence a ningún grupo de sociedades no sentido expresado no
artigo 42 do Código de Comercio.

1.2.- Actividades realizadas
As actividades realizadas por Agadhemo durante o ano 2019 foron encamiñadas a
conseguir unha maior divulgación da problemática da hemofilia e outras coagulopatías
conxénitas, ademais de por en contacto a profesionais e persoas afectadas.
a) Actividades participativas:
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 A Asemblea Galega de Hemofilia, celebrada o 24 de marzo de 2019 en A Coruña.
 O 17 de abril celebrouse o Día Mundial da Hemofilia, baixo o “Compartir
coñecementos fortalécenos” realizando as seguintes actividades:


Participación no Foro O Experto Responde da Escola Galega de Saúde
para Cidadáns pertencente á Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.



Entrevistas de prensa a cargo da Xunta Directiva de Agadhemo e persoas
asociadas da entidade.



Dinamización das actividades programadas a través das redes sociais.

 XLVIII Asemblea Nacional y XIIIV Simposio Médico-Social da Federación
Española de Hemofilia, que se celebrou do 5 ao 7 de abril en Salamanca
 Campamentos Hemocamp, dende Agadhemo facilitamos a asistencia a diferentes
campamentos ao longo do ano aos que asisten as familias
 Festa infantil, para tódolos cativos e cativas da entidade. Esta actividade
realizouse o 16 de decembro en xornada de tarde, e vai dirixida a aqueles nenos
e nenas ata os 12 anos de idade e pertencentes a Agadhemo e aos seus irmáns
e irmás.
b) Área de proxectos e actividades.
 SAIP, Servizo de Atención e Información Permanente (SAIP) naceu xa no ano
2001. O seu obxectivo principal é o de prestar asesoramento psicosocial e
información as persoas socias, así como acompañamento e apoio nos procesos
médicos e legais. Entre a oferta de servizos especializados atópanse: o servizo de
asesoramento legal, os grupos de Asesoramento Mutuo (GAM), o servizo de
acompañamento, e a campaña de sensibilización e difusión. Durante o ano 2019
atendéronse cerca de 353 consultas.
 O proxecto Hemoescola pretende crear espazos de convivencia e aprendizaxe
para pais e nais de nenos con hemofilia, abordando a realidade sen dramatismos
e dende unha perspectiva positiva. Tratase de mellorar calidade de vida dos
nenos afectados con hemofilia mediante a adquisición de competencias para os
proxenitores no eido do tratamento, coidados, atención especializada. No 2019
teñen participado 15 familias da entidade.
 HemoVivencias. Xornadas de convivencias de un fin de semana para as familias
con nenos e nenas con hemofilia e outras coagulopatías conxénitas. O obxectivo
principal é o de “mellorara calidade de vida dos nenos e nenas con hemofilia e
outras coagulopatías a través da formación socio-sanitaria, a formación entre
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pares e a. No 2019 foi a primeira edición e participaron 19 familias durante toda a
fin de semana.
 CapacitHemos. Programa de formación e de atención socio-sanitaria e
fisioterapéutica para persoas con hemofilia e outras coagulopatías conxénitas. O
obxectivo xeral é a mellora da calidade de vida das persoas con hemofilia e outras
coagulopatías conxénitas que residan en Galicia. Baséase na atención
individualizada e/ou grupal aos afectados e ás súas respectivas familias, mediante
a prestación de diferentes servizos e accións dirixidas e encamiñadas a impulsar
condutas preventivas e a capacitación socio-sanitaria. Durante o 2019 formáronse
un total de 85 persoas de todo o territorio
 ApoiHemos, programa de apoio psicolóxico e físico para persoas con hemofilia e
outras coagulopatías conxénitas. O seu obxectivo é mellorar a calidade de vida
das persoas hemofílicas e con calquera outra coagulopatía conxénita, a través da
adquisición de competencias no campo do tratamento, os coidados e a atención
especializada, para así aumentar a súa autonomía, paliar as posibles limitacións
que poidan sufrir e favorecer a súa rehabilitación e integración. En 2019, foron 78
homes e 20 mulleres.
 Igualhemos, Xornada Formativa para mulleres portadoras de Hemofilia e Mulleres
con enfermidades coagulopáticas. Para mellorar a calidade de vida das mulleres
portadoras de hemofilia e con outras coagulopatías conxénitas, favorecendo a súa
posición de igualdade en materia de información, formación, atención, orientación
e asesoramento, para favorecer a súa participación na vida asociativa.
 Atendhemos, Servizo de atención a persoas con coagulopatías conxénitas na
provincia de Lugo, dende o seu nacemento no ano 2012, para prestar atención
específica aos seus asociados da provincia de Lugo e en especial das zonas
rurais. Durante o 2019 participaron un total de 41 persoas con hemofilia ou
algunha coagulopatía conxénita, 83 mulleres portadoras de hemofilia ,o que fan
un total de 124, e dicir 62 familias.
 Saluditinere, Servizo de dispensación de medicamentos a domicilio para persoas
con hemofilia . Este proxecto pretende mellorar a calidade de vida das persoas
con hemofilia e outras coagulopatías facilitando o acceso á medicación.
 Volunthemo, o traballo do voluntariado da Asociación Galega de Hemofilia, parte
dunha premisa fundamental: o desenvolvemento anual do proxecto VoluntHemo,
que tenta consolidar e manter o servizo de voluntariado dende unha perspectiva
de calidade e atención especializada ó colectivo de persoas con hemofilia de
Galicia. Actualmente Agadhemo conta con oito persoas voluntarias permanentes
e 4 puntuais que dan apoio as actividades da asociación.
 Campamentos Hemocamp, dende Agadhemo facilitamos a asistencia a diferentes
campamentos ao longo do ano aos que asisten as familias. Divídense en catro
grupos:
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 Campamentos de formación para mozos e mozas con coagulopatías:
Do 29 de agosto ao 1 de setembro de 2019. Dirixido a persoas con
hemofilia de entre 18 a 30 anos. Este foi o primeiro ano no que se facía e
tres persoas acudiron dende Galicia.
 Campamentos para nenos/as de 8 a 12 anos: Do 15 ao 26 de xullo de
2019. Dirixido a nenos con hemofilia e as nenas portadoras. Dispoñen de
toda a atención necesaria por parte de hematólogos, enfermeiras,
fisioterapeutas, psicólogos, educadores, etc. Á edición do ano 2019,
acudiron un total de 12 rapaces de toda Galicia onde o total das prazas
eran de 50 a nivel nacional.
 Campamentos para mozos e mozas de 13 a 17 anos: do 23 ao 28 de
xuño 2019. Dirixido a mozos e mozas con hemofilia e /ou outras
coagulopatías conxénitas. Realizase en Sanxenxo coa colaboración de
Agadhemo. Os participantes teñen clases de vela polas mañas e talleres
de formación en hemofilia polas tardes. No ano 2019 e asistiron dezaseis
rapaces e rapazas.
 Campamentos para familias de nenos recentemente diagnosticados:
do 30 de agosto ao 3 de setembro de 2019. Dirixido a os pais e nais con
fillos con hemofilia de ata sete anos, xunto aos seus irmáns, en caso de
telos. Participaron 3 familias de Galicia.
 Festa Infantil- Festa de Nadal é a actividade máis esperada polos máis
pequenos. O obxectivo principal e o de “Recompensar o esforzo realizado durante
todo o ano polos mais cativos cunha actividade lúdica”
 O piso fogar dá servizo as persoas asociadas e ás súas familias cando necesitan
de hospitalización no Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC)
para algunha intervención (transplante hepático, próteses, etc.), ou calquera outra
asistencia sanitaria. Este recurso, debido a mellora do sistema sanitario galego e
a súa homoxeneización, tratándose as persoas nas súas correspondentes áreas
sanitarias, cada vez se utiliza menos por parte das persoas socias de Agadhemo,
polo que no ano 2019 asinouse un convenio coa Asociación Galega de Fibrose
Quística (FQG) e coa Asociación de persoas afectadas por silicose (OSILICE).
Estas dúas entidades representan a persoas que requiren un alto nivel de
hospitalización e transplante polo que se cede o piso fogar as persoas afectadas
e as súas familias . Para Agadhemo o traballo en rede con entidades afíns e a
mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade e un dos seus
principais fins.
c) Área de comunicación e difusión


Boletín, revista Fedhemo



Páxina web e redes sociais
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Congresos, charlas e seminarios

d) Área económica

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE CONTAS
2.1.-Imaxe fiel do patrimonio
a)

Imaxe fiel

As contas anuais do exercicio 2019 foron elaboradas a partires dos rexistros
contables da Asociación a 31 de decembro de 2019 e, nelas aplicáronse os principios
contables e criterios de valoración recollidos na Resolución do 26 de marzo de 2013, do
Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, pola que se aproba o Plan de
Contabilidade de Pemes das entidades sen fins lucrativos e o resto de disposicións
legais vixentes en materia contable. Amosan a imaxe fiel do patrimonio, da situación
financeira e dos resultados da Asociación.
b) Razóns excepcionais de non aplicación de disposicións legais en materia
contable
A Asociación Agadhemo aplica as disposicións legais en materia contable. Coa
finalidade de ofrecer a mellor imaxe fiel, non foi necesaria a non aplicación de principios
ou normas contables xeralmente aceptadas e de obrigado cumprimento.
c)

Información complementaria adicional relativa á imaxe fiel

A Asociación non aporta información complementaria adicional necesaria para a
obtención da imaxe fiel do patrimonio.

2.2.- Principios contables non obrigatorios aplicados
Aplícanse todos os principios contables obrigatorios establecidos no Código de
Comercio, no Plan Xeral de Contabilidade, e nas normas de adaptación do Plan Xeral
de Contabilidade das entidades sen fins de lucro, non sendo preciso apartarse dos
mesmos nin aplicaren outros alternativos.

2.3.-Aspectos críticos da valoración e estimación da incerteza
AGADHEMO elaborou os seus estados financeiros baixo o principio de empresa
en funcionamento, sen que exista algún tipo de risco importante que poida supor
cambios significativos no valor dos activos ou pasivos no exercicio seguinte.
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Nas contas anuais axuntas usáronse estimacións realizadas pola dirección da
entidade, referidos basicamente á vida útil dos inmobilizados materiais e intanxibles. No
caso de que no futuro deban ser cambiadas estas estimacións por un meirande
coñecemento, axustaríanse de maneira prospectiva os valores contables afectados.
É posible que, a pesares destas estimacións realizadas en función da mellor
información dispoñible á data de formulación das contas anuais sobre feitos analizados,
se produzan acontecementos no futuro que obriguen a modificalas (á alza ou á baixa)
nos próximos exercicios, o que se faría de forma prospectiva recoñecendo os efectos de
cambios de estimación nas correspondentes contas de perdas e ganancias futuras.
Para iso o órgano do goberno considerou a situación de alarma sanitaria pola
pandemia xerada polo COVID-19 no momento da formulación das contas anuais e os
seus posibles efectos na entidade, non existindo risco de continuidade dado que están
comprometidos, a data da sinatura destas contas anuais, o 79% dos ingresos previstos.

2.4.- Comparación da información
A Asociación non modificou a estrutura do balance, nin da conta de perdas e
ganancias do exercicio anterior. Ademais tampouco se modificou do ano anterior a este,
ningún criterio contable con impacto nas contas anuais. A información do exercicio que
se informa e comparable coa do exercicio anterior que se mostra nos estados financeiros
adxuntos.
2.5.- Elementos recollidos en varias partidas
Existen débedas con entidades de crédito por préstamos, os seus saldos
preséntanse desgregadas a longo e a curto prazo tal e como aparecen na nota de
pasivos financeiros da presente memoria.

2.6.- Cambios en criterios contables
Non houbo cambios en criterios contables.
2.7.- Corrección de erros
Na conta de Reservas por erros de anos anteriores se recolleron os gastos e
ingresos non recollidos en exercicios anteriores, así como regularizacións de saldos de
erros de exercicios anteriores.
En total contabilizáronse 24 anotacións no DEBE por un importe total de
5.258,56€ e 14 no HABER por importe de 3.401,53€. Isto supuxo unha variación
patrimonial de 1.857,03€
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3. EXCEDENTE DO EXERCICIO

3.1.- Análise das principais partidas que forman o excedente do exercicio
No exercicio 2019 a entidade tivo unha pérdida de 14.939,08€

3.2.- Información sobre a proposta de aplicación contable do resultado do
exercicio
A Xunta Directiva da Asociación Hemofilia proporá a aprobación da distribución de
resultados do exercicio terminado o 31 de decembro de 2019 que se indica na seguinte
forma:
2.019
BASE DO REPARTO

IMPORTE

Perda do exercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Outras reservas de libre disposición
TOTAL………………….

14.939,08
0,00
0,00
0,00
14.939,08

APLICACIÓN
A fondo social
A reservas especiais
A reservas voluntarias
A excedentes negativos de exercicios
anteriores
TOTAL………………….

IMPORTE
0
0
0
14.939,08
14.939,08

3.3.- Información sobre as limitacións para a aplicación dos excedentes de acordo
coas disposicións legais
Non hai limitacións para a aplicación dos excedentes proposta no apartado 3.2.
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4. NORMAS DE REXISTRO E VALORACIÓN

4.1. Inmobilizado intanxible
O inmobilizado intanxible recoñecese no Balance (capitalízase o activo) cando é
probable a obtención a partires do mesmo, de beneficios ou rendementos económicos
para la Asociación no futuro, e sempre que se poidan valorar con fiabilidade. O
recoñecemento contable dun activo implica tamén o recoñecemento simultáneo dun
pasivo, a diminución doutro activo ou o recoñecemento dun ingreso ou outros
incrementos no patrimonio neto (Marco Conceptual, apartado 5 punto 1). Ademais
cumpre co criterio de identificabilidade, isto é, o inmobilizado cumprirá algún dos
requisitos seguintes:
 Ser separable, isto é, susceptible de ser separado da entidade e vendido,
cedido, entregado para a súa explotación, arrendado o intercambiado.
 Xurda de dereitos legais ou separables da Asociación ou doutros dereitos ou
obrigas.
A amortización do inmobilizado intanxible faise segundo a vida útil estimada dos
elementos. O tipo aplicado para estes elementos é do 25%.

4.2. Inmobilizado material
O inmobilizado material recoñécese no Balance (capitalízase o activo) cando é
probable a obtención a partires do mesmo, de beneficios ou rendementos económicos
para a entidade no futuro, e sempre que se poidan valorar con fiabilidade. O
recoñecemento contable dun activo implica tamén o recoñecemento simultáneo dun
pasivo, a diminución doutro activo ou o recoñecemento dun ingreso ou outros
incrementos no patrimonio neto (Marco Conceptual, apartado 5 punto 1). Presentase ao
custe de adquisición, incluíndo no mesmo os gastos adicionais que se produciron ata a
súa posta en condiciones de funcionamento.
Os gastos de reparacións e mantemento, que non supoña una prolongación da
vida útil dos elementos do inmobilizado, recoñecese como gastos do exercicio no que se
producen.
A dotación anual á amortización calcúlase polo método lineal en función da vida
útil estimada. A vida útil estimada por partidas de inmobilizado material foron as
seguintes (en porcentaxes):
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Inmobilizado material

% de
depreciación

Construcións………………....

2%

Instalacións técnicas………….

10%

Mobiliario……………………...

10%

Equipos procesos inform…...

25%

Outro inmob. material …………

25%

A Asociación clasifica como investimentos inmobiliarios aqueles activos non
correntes que son inmobles non afectos á actividade, e que producen rendas pola vía do
aluguer ou estivesen adicados a obter plusvalías coa súa venda. Neste senso, o importe
incorporado a esta partida refírese a un local na Coruña sita na Avenida de Orillamar en
Coruña.
Durante o exercicio 2019 non existiron contratos de arrendamento financeiro
vixentes.
4.3. Terreos e construcións como investimentos inmobiliarios
Os terreos e construcións consideradas como inversións inmobiliarias son os que
se mencionaron no apartado anterior.

4.4. Bens integrantes do Patrimonio Histórico
A Asociación Agadhemo non posúe bens integrantes do Patrimonio Histórico.

4.5. Permutas
Durante o exercicio económico 2019 non existen permutas.

4.6. Créditos e débitos pola actividade propia
Poden ser activos financeiros ou pasivos financeiros.
A entidade ten rexistrados no capítulo de instrumentos financeiros, aqueles
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contratos que dan lugar a un activo financeiro nunha entidade e, simultaneamente, a un
pasivo ou instrumento de patrimonio na contrapartida. Considéranse por tanto,
instrumentos financeiros os seguintes:


Activos financeiros:

Os activos financeiros valóranse inicialmente polo seu valor razoable, incluíndo en
xeral os custos de transacción que lles sexan directamente atribuíbles. A efecto da súa
valoración posterior, os activos financeiros inclúense entre as categorías seguintes:


Activos financeiros a custo amortizado: os créditos por operacións de actividade
propia e comerciais e outros debedores con vencemento non superior a un ano
Neste epígrafe, inclúense tamén os saldos pendentes de cobrar de subvencións
outorgadas á Asociación Galega de Hemofilia independentemente de que as
mesmas estean executadas ou aínda non executadas, en ámbolos dous casos
recóllese a débeda pola subvención concedida que se estima cobrar sempre nun
prazo inferior ao ano. Os activos financeiros incluídos nesta categoría valoraranse
inicialmente polo coste, que equivalerá ao valor razoable da contra prestación
entregada máis os costes da transacción. Os intereses devengados
contabilizaranse na conta de resultados, aplicando o método do tipo de interese
efectivo.



Activos financeiros mantidos para negociar: inclúen activos financeiros adquiridos
co propósito de vendelos no curto prazo. Estes activos valóranse posteriormente ao
seu valor razoable e no seu caso, os cambios de valor razoable rexístranse
directamente na conta de perdas e ganancias.



Activos financeiros a custo: constituídas fundamentalmente por participacións no
capital de certas sociedades, a fin de exercicio avaliase a recuperabilidade futura
da inversión, deteriorando o valor da inversión en caso de que non sexa
recuperable. Tamén se inclúen nesta categoría os demais instrumentos de
patrimonio salvo que sexan clasificados na anterior categoría.


Pasivos financeiros:

A entidade clasifica os seus pasivos nas categorías de:


Pasivos a custo amortizado: valorados inicialmente polo coste, que equivalerá ao
valor razoable da contra prestación recibida axustado polos costes da transacción.
Esta categoría intégrana:
a) Débitos e partidas a pagar a entidades financeiras: valóranse inicialmente
polo seu valor razoable, que equivale ao importe recibido deducidos os
custos de transacción, e posteriormente polo seu custo amortizado. Os
intereses devengados contabilízanse na conta de perdas e ganancias
aplicando o método do tipo de interese efectivo.
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b) Débitos e partidas a pagar por operacións comerciais e outras con
vencemento non superior a un ano: valóranse polo seu valor nominal.


Pasivos financeiros mantidos para negociar: Considerarase que un pasivo
financeiro posúese para negociar cando sexa un instrumento financeiro derivado
segundo se define na norma sobre activos financeiros, sempre que non sexa un
contrato de garantía financeira nin fora designado como instrumento de cobertura.
En ningún caso a entidade poderá reclasificar un pasivo financeiro incluído
inicialmente nesta categoría a de pasivos financeiros a coste amortizado, nin
viceversa. Estes pasivos valóranse posteriormente ao seu valor razoable e no seu
caso, os cambios de valor razoable rexístranse directamente na conta de perdas e
ganancias.

4.7. Existencias
A Asociación Agadhemo a 31/12/2019 non posúe existencias en almacén.
4.8. Ingresos e gastos
Os ingresos e gastos impútanse en función da corrente real dos bens e servizos
que representan e con independencia do momento en que se produza a corrente
monetaria ou financeira derivada deles.
A entidade rexistra os gastos de persoal mensualmente. As cargas sociais
devénganse no mes correspondente e páganse a mes vencido.

4.9. Fusións entre entidades non lucrativas
A Asociación Agadhemo durante o ano 2019 non realizou fusións entre entidades
non lucrativas.

4.10. Imposto sobre beneficios
Durante o exercicio económico 2019 as fontes de ingresos da Asociación
Agadhemo consistiron fundamentalmente en subvencións e doazóns ou aportacións de
patrocinadores/colaboradores, así como das cotas das persoas asociadas e afiliadas.
Ao ser a Asociación Agadhemo unha entidade sen fins de lucro e estar
parcialmente exenta do imposto de sociedades (artigo 9.2 texto refundido da Lei do
Imposto de Sociedades) só tributará por aqueles ingresos xerados por actividades
económicas.
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4.11. Provisións e continxencias
A Entidade elimina as provisións existentes para compensar as débedas de
socios que se dan por definitivamente incobradas, que están reflectidas no exercicio
2019 na conta 659. Polo importe que non se cobrará en ningún caso.

4.12. Subvencións, doazóns e legados
As subvencións, doazóns e legados contabilízanse con carácter xeral, como
ingresos directamente imputables ao patrimonio neto, e recoñécense na conta de Perdas
e Ganancias como ingresos, sobre unha base sistemática de forma correlativa cos
gastos derivados da subvención.
As subvencións, doazóns e legados que teñan o carácter de reintegrables
rexistraranse como pasivo ata que adquiran o carácter de non reintegrables. A estes
efectos considéranse como non reintegrables cando exista un acordo individualizado de
concesión, se cumpran as condiciones establecidas para a súa concesión e non existan
dúbidas razoables para a súa recepción. As subvencións para actividades de realización
plurianuais considéranse como Débedas transformables en subvencións pola parte non
executada do total concedido.
As subvencións, doazóns e legados de carácter monetario valóranse polo valor
razoable do importe concedido, e as de carácter non monetario ou en especie polo valor
razoable do ben recibido, referenciados ámbolos dous valores no momento do seu
recoñecemento.
A imputación a resultados das subvencións que teñan o carácter de non
reintegrables efectúase atendendo a súa finalidade. Neste senso, o criterio de
imputación a resultados dunha subvención monetaria é o mesmo que o aplicado a outra
subvención recibida en especie.
A estes efectos de imputación de resultados distínguense os seguintes tipos de
subvencións:
a) Cando se conceden para asegurar unha rendibilidade mínima ou para
compensar os déficits de explotación, impútanse como ingresos no exercicio que se
conceden.
b) Cando se conceden para financiar gastos específicos, impútanse como ingresos
no exercicio no que se producen os gastos que están financiando.
c) Cando se conceden para financiar a adquisición de activos, impútanse como
ingresos na mesma proporción en que se produce a amortización por deterioro do ben.
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d) Cando se concede para unha finalidade específica, impútanse no exercicio no
que se consegue ese fin.

4.13. Criterios empregados en transaccións entre partes vinculadas
A Asociación valora as súas operacións vinculadas (de habelas) a valores
razoables, tal e como establece a norma xeral.

5. INMOBILIZADO MATERIAL, INTANXIBLE E INVERSTIMENTOS INMOBILIARIOS
Durante o ano 2019 non houbo movementos nas contas incluídas neste epígrafe
nin nas súas correspondes a amortizacións.
5.1. Inmobilizado intanxible
O movemento e saldos os dous últimos anos no inmobilizado intanxible é:
CUSTO DE ADQUISICIÓN
Concepto

31/12/2018

Altas

Baixas

31/12/2019

Aplicacións informáticas

5.175,76

0,00

0,00

5.175,76

TOTAIS

5.175,76

0,00

0,00

5.175,76

AMORTIZACIÓN ACUMULADA
Concepto

31/12/2018

Altas

Baixas

31/12/2019

Am. Ac. Aplicacións informáticas

5.175,76

0,00

0,00

5.175,76

TOTAIS

5.175,76

0,00

0,00

5.175,76

As aplicacións informáticas están compostas dunha aplicación de xestión (577,25
€) e dun sitio WEB da asociación (4.598,51 €).
A asociación non conta con elementos de inmobilizado intanxible con vida útil
indefinida.
A asociación non conta con elementos de inmobilizado intanxible suxeito a
arrendamentos financeiros ou operacións de carácter similar.
Sobre o inmobilizado intanxible, non se practicou ningunha corrección valorativa.
Non existen restricións na disposición dos bens e dereitos recollidos no
inmobilizado intanxible.
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5.2. Inmobilizado material
O movemento e saldos dos dous últimos anos no inmobilizado material é:
CUSTO DE ADQUISICIÓN
Concepto
Terreos e Bens
Naturais

31/12/2017

Altas

Baixas 31/12/2018

Altas

Baixas 31/12/2019

34.316,37

0,00

0,00

34.316,37

0,00

0,00

34.316,37

Construcións

194.904,35

0,00

0,00

194.904,35

0,00

0,00

194.904,35

Instalacións Técnicas

1.788,88

0,00

0,00

1.788,88

0,00

0,00

1.788,88

Outras Instalacións

22.141,44

447,70

0,00

22.589,14

0,00

0,00

22.589,14

Mobiliario
Equipos Procesos de
Información
Outro Inmobilizado
Material

32.686,09

0,00

0,00

32.686,09

0,00

0,00

32.686,09

23.568,27

160,00

0,00

23.728,27

0,00

0,00

23.728,27

1.700,36

0,00

0,00

1.700,36

0,00

0,00

1.700,36

TOTAIS

311.105,76

607,70

0,00

311.713,46

0,00

0,00

311.713,46

AMORTIZACIÓN ACUMULADA
Concepto

31/12/2017

Altas

Baixas 31/12/2018

Altas

Am. Ac. Construcións
Am. Ac. Instal.
Técnicas
Am. Ac. Outras
Instalacións

28.145,41

3.898,20

0,00

32.043,61

3.898,20

0,00

35.941,81

600,92

0,00

0,00

600,92

336,86

0,00

937,78

22.141,44

6,60

0,00

22.148,04

44,76

0,00

22.192,80

Am. Ac. Mobiliario
Am. Ac. Equipos Proc.
Infor
Am. Ac. Outro Inmob.
Material

27.464,02

822,84

0,00

28.286,86

808,80

0,00

29.095,66

19.424,34

2.665,44

0,00

22.089,78

997,32

0,00

23.087,10

1.700,36

0,00

0,00

1.700,36

0,00

0,00

1.700,36

TOTAIS

99.476,49

7.393,08

0,00

0,00

112.955,51

106.869,57 6.085,94

Baixas 31/12/2019

Durante o ano 2013 prodúcese un incremento considerable no inmobilizado
derivado da adquisición do local sito en Vigo na rúa Doutor Carracido. Nos anos
posteriores seguen producíndose altas nestas partidas de inmobilizado derivadas do
acondicionamento de dito local para adecualo á actividade normal da asociación como
nova sede social.
Este local adquiriuse por importe de 60.000,00 € (valor real 70.240,00 € valor de
compra máis gastos) a través dun préstamo ICO financiado coa entidade bancaria
Bankia por importe de 40.000,00 €. No balance desagregouse o valor do local e do
terreo segundo os importes identificados na columna de altas do anterior cadro.
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5.3. Inmobilizado inmobiliario
O movemento e saldos dos dous últimos anos no inmobilizado inmobiliario é:

Saldo a
Concepto
31/12/2017
Terreos e construcs-Investim
inmobil.
30.351,11
Am. Ac. Inm. Mat.
TOTAIS

-4.480,82
25.870,29

Altas
0,00
261,02
261,02

Saldo a
Baixas 31/12/2018
0,00

30.351,11

0,00

-4.741,84

0,00

25.609,27

Altas
0,00
261,02
261,02

Saldo a
Baixas 31/12/2019
0,00

30.351,11

0,00

-5.002,86

0,00

25.348,25

Trátase dun
local comercial sito en Avda. Orillamar (A Coruña), de
aproximadamente 67 metros cadrados, adquirido no ano 2000. Durante o ano 2019
mantense alugado, obténdose uns ingresos brutos por este concepto de 2.479,32€,
(igual importe no 2018).
6. BENS DO PATRIMONIO HISTÓRICO
Non existen saldos dentro das partidas de balance incluídas dentro deste
epígrafe.
7. ACTIVOS FINANCEIROS E USUARIOS DEBEDORES
A entidade non dispón de Activos financeiros a longo prazo de ningún tipo.
Os activos financeiros a curto prazo teñen a seguinte clasificación:
Activos financeiros

Exercicio
2019

Exercicio
2018

148.250,14

148.250,14

Usuarios e patrocinadores debedores

8.024,70

38.296,18

Debedores varios

49.338,92

750,00

0,00

0,00

1.300,29

911,93

206.914,05

188.208,25

Activos financeiros mantidos para negociar:
Imposición en entidades financ. a curto prazo
Activos financeiros a custe amortizado:

Créditos a outras entidades
Periodificacións a curto prazo
TOTAIS …………………………….
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O detalle dos saldos de Usuarios e patrocinadores debedores a curto prazo faise
posteriormente noutro punto da memoria.

8. PASIVOS FINANCEIROS
Todos os pasivos financeiros da entidade catalóganse como Débitos e partidas a
pagar tanto a curto, como a longo prazo. O seu detalle a longo prazo e a curto prazo é
como segue:
8.1. Longo prazo

Pasivos financeiros a longo prazo
Pasivos financeiros a custe amortizado
Débedas con entidades de crédito por
préstamos
Fianzas recibidas
TOTAIS ………

Exercicio
2019

11.991,52
0,00
11.991,52

Exercicio
2018

19.999,60
0,00
19.999,60

Os préstamos a longo prazo con entidades financeiras están valorados a custo
amortizado, e teñen a seguinte desagregación:
a) A finais do exercicio 2013 adquiriuse un local comercial sito en Doutor
Carracido (Vigo) e para dita adquisición solicitouse un préstamo “ICO empresas y
emprendedores 2016” coa garantía hipotecaria do propio inmoble (a tipo variable), sendo
asinado coa entidade financeira Bankia o 11/11/2014 por importe 40.000,00 € (corenta
mil euros) e con data cancelación 20/12/2023. O importe que aparece no balance
corresponde a esta débeda a finais do 2019.

8.2. Curto prazo
Recolle os importes correspondentes a saldos pendentes con Acredores,
fundamentalmente, segundo o seguinte detalle:
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Denominación da conta

Saldo inicial

Entradas

Saídas

Saldo Final

16.527,63

46.756,66

23.298,04

39.986,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros acredores

6.611,25

109.020,52

109.777,16

5.854,61

TOTAIS ………

23.138,88

155.777,18

133.075,20

45.840,86

Outras Débedas a C/P
Débedas con entidades do grupo

Pasivos financeiros a curto prazo

Exercicio
2019

Exercicio
2018

Pasivos financeiros a custe amortizado
Débedas con entidades de crédito por
préstamos

4.478,82

143,27

Débedas a curto (premios de lotería
pendentes)

0,00

0,00

Débedas transformables en subvencións
(patrocinadores privados)

0,00

0,00

Débedas transformables en subvencións
(ents públicas)

35.353,48

15.761,46

Intereses a cp de deudas

153,95

0,00

Proveedores

327,34

0,00

Acredores por prestación servizos

4.027,89

4.572,66

Remuneracións pendentes de pago

10,43

725,89

Provedores de inmobilizado a curto prazo

0,00

622,90

Fianzas recibidas

0,00

0,00

Outros acredores

1.488,95

1.312,70

45.840,86

23.138,88

TOTAIS ………

A partida Débedas con entidades de crédito a C/P recolle o crédito ICO de
Bankia e a póliza de crédito de CaixaBank O crédito ICO solicitouse por 40.000€ e a
póliza e de 30.000€.
Dos 4.478,82€ , 4.008€ corresponden o traspaso a corto prazo da parte do
préstamo ICO correspondente o ano en curso e os 470.82€ corresponden a débeda por
movementos realizados ca tarxeta visa de Bankia
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A partida de Débedas transformables en subvencións corresponde con
subvencións para actividades a desenvolver pola AGADHEMO pero executadas
parcialmente, considerando a parte non executada como débeda coa entidade
concedente en tanto non se complete. Neste ano, a subvención do Programa de
Cooperación para o Emprego do ano 2019, da Consellería de Economía, Emprego e
Industria da Xunta de Galicia.
A partida outros acreedores recolle as débedas a 31/12 ca Seguridade Social
(618.27€), ca Facenda Pública polas retencións practicadas no último trimestre do 2019
que se abonarán en xaneiro do 2020 (431.68) e outras débedas a acreedores varios por
importe de (439€)

9. USUARIOS E OUTROS DEBEDORES DA ACTIVIDADE PROPIA
O detalle dos saldos de Usuarios debedores a curto prazo é como segue:
Concepto
Clientes
Clientes dudoso cobro
Usuarios / Afiliados debedores
Deterioro de valor de cotas pendente usuarios/afiliados
Patrocinadores, colaboradores
Deterioro de valor de créditos por operacións da actividade
Totais .................................................................

Saldo 2019

Saldo 2018

49.077,78

750,00

110,00

0,00

6.134,70

1.652,00

0,00

0,00

1.890,00

36.644,18

0,00

0,00

57.212,48

39.046,18

A partida de usuarios e afiliados debedores referida no cadro anterior recolle a
débeda existente a finais do exercicio coas persoas asociadas e usuarias da asociación.
A partida de clientes recolle aquelas débedas pendentes a 31 de decembro
derivadas de subvencións, axudas ou doazóns non reintegrables concedidas e non
cobradas no exercicio. Durante o ano 2018 esas débedas recolléronse de forma errónea
na conta “Patrocinadores, colaboradores”. Co cal se pode ver unha diferencia importante
entre esas dúas contas en relación o ano 2018 pero o resultado final é o mesmo.
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10. BENEFICIARIOS ACREEDORES
Non existen partidas neste concepto, tampouco no exercicio anterior.

11. FONDOS PROPIOS
O Fondo Social está representado pola achega fundacional da Entidade,
incrementado polas entregas posteriores, e a acumulación de resultados positivos ou
negativos que se produciron en anos anteriores.

Denominación da conta

Saldo inicial

Entradas

Saídas

Saldo final

Fondo social

406.786,48

11.754,81

0,00

418.541,29

Reservas voluntarias

-34.210,19

3.401,53

5.114,32

-35.922,98

Remanente exerc. anteriores

11.754,81

0,00

11.754,81

0,00

0,00

14.939,08

0,00

14.939,08

384.331,10

30.095,42

16.869,13

397.557,39

Excedente do exercicio
Total ……………………………………..

A conta de Reservas voluntarias conten a conta de Reservas por adaptación ao
Plan Xeral Contable de 2007 e tamén aqueles gastos e ingresos percibidos en exercicios
anteriores e que deberon ser imputados directamente ao Patrimonio da AGADHEMO sen
pasar pola conta de resultados do exercicio, atendendo ao establecido no actual Marco
Normativo contable. O detalle do seu movemento e axustes por erros está detallado na
variación do patrimonio neto recollido na conta de resultados.
O movemento existente na conta de Reservas Voluntarias débese á corrección de
pequenos erros detectados no presente exercicio. Ver nota 2.7 da presente memoria.

12. SITUACIÓN FISCAL

12.1. Imposto sobre beneficios (ISB)
A Asociación Agadhemo desenvolve principalmente actividades non lucrativas,
estando parcialmente exenta do imposto de sociedades (art. 9.3 texto refundido Lei
Imposto Sociedades). A actividade económica realizada corresponde co aluguer dun
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local en Avda. de Orillamar na Coruña.
Unha vez identificados os ingresos e gastos correspondentes a citada actividade
económica da como resultado un aforro fiscal resultante da diferencia entre os 247,93€
anteriormente contabilizados na correspondente conta de gasto e os actuais 87,17€
Conciliación do resultado contable coa base impoñible
2.019

2.018

-14.851,91

12.002,74

Gastos derivados de actividades exentas (aumento)

-127.720,11

-143.511,63

Ingresos derivados de actividades exentas (diminución)

143.443,70

133.988,21

871,68

2.479,32

Resultado contable antes de impostos
DIFERENCIAS PERMANENTES

TOTAL BASE IMPOÑIBLE

Infórmase respecto do imposto de sociedades ademais:
a) Diferenzas temporarias: A entidade non procedeu a rexistrar diferenzas temporarias
relativas ao imposto do exercicio 2019
b) Antigüidade de créditos fiscais: No exercicio 2019 non realizou compensacións de
bases impoñibles negativas, dado o resultado contable obtido, nin se xeraron bases
impoñibles negativas a compensar no futuro.
c) Incentivos fiscais: A Asociación non recibe incentivos fiscais.
d) Provisións e continxencias posteriores ao peche: Non existen provisións nin
continxencias de carácter fiscal para feitos posteriores ao peche do exercicio 2019.
e) Circunstancias de carácter substantivo: Non existen circunstancias deste tipo para o
exercicio 2019.
Os exercicios abertos a inspección por parte da axencia tributaria comprenden os catro
últimos exercicios.
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12.2. Imposto sobre o valor engadido (IVE)
As actividades desenvolvidas pola Entidade están exentas do Imposto del Valor
Engadido (IVE), polo que todas as cotas soportadas por este imposto nas adquisicións,
en xeral, constitúen un custo adicional das mesmas.
A actividade non exenta 0o (aluguer de local) xera un IVE, presentándose os
impostos correspondentes nos períodos legais.
Non existen circunstancias significativas con respecto ao resto de tributos durante
o exercicio 2019. Os saldos a fin de ano pendentes de cobro ou pago dos distintos
impostos son:

Exercicio
2019

Exercicio
2018

Facenda Púb. Debedora IS

51,14

0,00

TOTAL SALDOS DEBEDORES

51,14

0,00

Facenda Pública acredores por IVE

38,68

130,17

Facenda Pública acredores por IS

0,00

-133,89

Facenda Púb Acredora por ret. practicadas

301,51

307,87

Organ. Seg. Social acred.

618,27

760,62

TOTAL SALDOS ACREDORES

958,46

1.064,77

Conceptos:

12.3. Outros tributos
O importe correspondente a outros tributos ascende a 758.83 euros. Este importe
correspóndese fundamentalmente co IBI polos locais de Vigo e de A Coruña e licencias
de garaxe.

13. INGRESOS E GASTOS

13.1. Desagregación da partida 3) Axudas monetarias
A entidade non outorgou Axudas monetarias das que deba informarse. A
composición da partida 3.c e 3.d é a que segue a continuación:
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Partida

ANO 2019

ANO 2018

Desglose €

Desglose €

* Axudas monetarias

300,00

0,00

* Gtos de colaboración dietas e
desprazam.

294,04

335,10

2.578,10

1.564,04

803,65

190,95

3.975,79

2.090,09

Gastos por axudas e outros

* Gtos colaboración org. goberno
Reintegro de subvencións
* Reintegro subvencións
Total…………………………………

13.2. Desagregación da partida 6) Aprovisionamentos

Todas as compras doutros aprovisionamentos realízanse en territorio español.

Partida

ANO 2019

ANO 2018

Desglose €

Desglose €

270,78

619,44

Compra de fotocopias e reprografía

1.080,28

837,74

Traballos realizados outras empresas

20.886,44

474,96

708,03

0,00

0,00

0,00

22.945,53

1.932,14

Compra de material de oficina

Outras Compras
Devolución compras
Total…………………………………

Dentro da partida “Traballos realizados por outras empresas” están contabilizadas
as facturas de Combina pola prestación de servizo de asesoramento a Agadhemo.
Como se pode comprobar esta partida presenta un importe moi elevado con
referencia o no 2018, esto é porque nos anos anteriores contabilizouse nunha conta de
gastos de actividade que aparecía reflexada no cadro do punto 13.4. Desagregación da
partida 9. Outros gastos da actividade.
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13.3. Desagregación da partida 8) Gastos de persoal

Partida

ANO 2019

ANO 2018

Desglose €

Desglose €

* Soldos e salarios

19.777,21

11.842,17

* Pagas extraordinarias

3.090,21

1.958,31

764,22

425,88

* Seguridade Social c/entidade

7.495,93

4.523,75

* Outras cargas sociais

2.250,00

0,00

33.377,57

18.750,11

Soldos e salarios

* Indemnizacións
Cargas sociais

Total…………………………………

13.4. Desagregación da partida 9) Outros gastos da actividade

Partida

ANO 2019

ANO 2018

Desglose €

Desglose €

* Alugueres e canons

1.196,09

6.216,00

* Reparacións e conservación

2.980,90

2.281,61

* Servizos profesionais ind.

6.690,50

5.955,30

* Transportes

1.354,11

1.290,58

* Primas de seguros

2.069,33

1.573,84

* Servizos bancarios e similares

1.657,93

1.365,41

* Publicidade, propaganda e rrpp

173,50

383,51

* Suministros

2.298,49

1.829,53

* Teléfono

1.591,48

1.491,53

0,00

201,52

* Compra lotería

28.600,00

32.300,00

* Gastos actividades

9.025,32

24.949,07

397,59

367,59

9.763,98

14.760,06

Servizos exteriores

* Gtos limpeza

* Prevención riscos laborais
* Asambleas e similares
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* Correos e mensaxería

856,08

1.097,92

3.782,94

448,09

* Subscripcións e cotas

113,00

158,00

* Protección de datos

480,66

0,00

* Gastos comunidade

734,58

762,87

* Pérdas incobrables

1.190,00

1.525,00

0,00

0,00

1.013,12

1.337,50

758,83

826,59

76.728,43

101.121,52

* Gastos de desprazamentos/dietas

* Dotación á provisión perdas crédit.
socios
* Outros gastos
Tributos
* Outros tributos
Total……………………………………….

Neste cadro é onde podemos ver a diminución do gasto polas facturas de
asesoramento de Combina que agora aparecen reflexadas no punto 13.2.

13.5. Desagregación da partida 1) Ingresos da entidade por actividade propia.
Recolle a cotas de socios-afiliados anual así como as aportacións dos usuarios
como pago dos servizos recibidos durante o exercicio económico.
Dentro da partida “Ingresos de promocións e captación de recursos” están
contabilizados 31.975€ pertencentes a venda de lotería

Partida

ANO 2019

ANO 2018

Desglose €

Desglose €

* Cotas afiliados/socios

16.950,00

13.003,00

* Aportacións usuarios

3.590,50

2.646,00

* Ingresos de promoc., patrocin. e
colaboradores

32.675,00

74.975,00

* Aportacións usuarios

72.903,64

43.818,64

126.119,14

134.442,64

Ingresos da entidade por activ.propia

Total…………………………………
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13.6. Partida 7. Outros ingresos de explotación

Partida

ANO 2019

ANO 2018

Desglose €

Desglose €

2.479,32

2.479,32

* Outros ingresos cancelación fianza

0,00

0,00

* Outros ingresos (dev.com, dev. szos
diversos)

0,00

3.720,50

2.479,32

2.479,32

Outros ingresos de explotación
* Ingreso por alugueres

Total…………………………………

Nesta partida aparecen reflexados os ingresos procedentes do aluguer do local
sito en Travesía de Orillamar nº7 A Coruña a asociación LIREGA
13.7. Desagregación da partida 13) Outros resultados
Nesta partida podemos ver tanto o detalle dos ingresos como dos gastos financeiros
Partida

ANO 2019
Desglose €

ANO 2018
Desglose €

16,25

14,30

0,00

0,00

Total…………………………………

16,25

14,30

Partida

ANO 2019
Desglose €

ANO 2018
Desglose €

1.845,02

1.857,20

1.845,02

1.857,20

Ingresos financeiros
Ingresos financeiros
Variación valor razoable en intrum.financeiros
Beneficio valoración de activos

Gtos financeiros
Total…………………………………

14.

SUBVENCIÓNS, DOAZÓNS E LEGADOS RECIBIDOS

14.1. Partida 1.c) Ingresos de promocións, patrocinios e colaboradores
Nota.- se traslada a esta partidas as aportacións empresariais constantes e sistemáticas
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no tempo, que teñen carácter de patrocinio da actividade da entidade, e deixaron de ter
carácter puntual. Considérase máis axeitado a súa imputación a resultado nesta partida.

INGRESOS DE
PATROCINIOS
PARA
Concedido
ACTIVIDADES NON
REINTEGRABLES

Executado
Antes
1/1/19

Ano en
curso

Saldo
Pendiente
Total
Regulariz
Pendient
executar a
cobrado a
acións
e de
31/12/19
31/12/19
cobro

Bayer Hispania
Novo Nordisk
Pharma

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

4.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

14.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.500,00 €
14.000,00
€

0,00 €

Pfizer
Swedish Orphan
Biovitrum

4.500,00 €
14.000,00
€

3.800,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.800,00 €
28.300,00
€

0,00 €

TOTAL . . . . 28.300,00 €

3.800,00 €
28.300,00
€

0,00 €

0,00 €

14.2. Partida 1.d) Subvencións, imputados no excedente do exercicio
As seguintes subvencións non reintegrables foron concedidas co obxecto de
financiar gastos específicos ou para asegurar unha rendibilidade mínima. Ditas
subvencións traspásanse ao excedente do exercicio na medida en que se produce o
gasto que está financiando.

Denominación da conta Saldo inicial

Entradas

Saídas

Saldo Final

Subvencións de capital
Doazóns e legados de
capital
Subvencións de
actividades

36.232,62

2.576,84

4.161,56

34.647,90

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAIS

1.200,00

104.509,64 105.709,64

0,00

37.432,62

107.086,48 109.871,20

34.647,90

O saldo inicial de 1.200€ na partida de Subvencións de actividades corresponde
a unha subvención do concello de Ferrol que se executou no 2018 e que por erro non se
traspaso a resultados co cal en xaneiro do 2019 levouse a reservas.
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Durante o exercicio a entidade considerou como reintegrables (e polo tanto como
“Débeda transformable en subvencións”) aquelas partidas aínda non executadas
correspondentes a subvencións xa concedidas pero a executar en máis dun exercicio.
No momento en que se executen traspasaranse dende a partida de débedas a partida
correspondente de Patrimonio Neto.

Ano 2019

SUBVENCIÓNS DE ACTIVIDADES NON REINTEGRABLES

Executado
SUBVENCIONS PARA
ACTIVIDADES

Concedido

Pendiente
executar a
31/12/19

Regulariz
acións

Total
cobrado a
31/12/19

Saldo
Pendiente
de cobro

antes
1/1/19

Ano en
curso

17.667,00 €

1.432,86 €

15.761,46 €

0,00 €

472,68 €

17.194,32 €

0,00 €

35.604,00 €

0,00 €

98,00 €

35.353,48 €

152,52 €

0,00 €

35.451,48 €

Subv. 0,7 IRPF (Cogami)
Subv.XV Convenio (Axuda
extraord. Cogami)

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

2.398,90 €

3.601,10 €

895,97 €

0,00 €

895,97 €

0,00 €

0,00 €

627,18 €

268,79 €

Subv.Deputación Coruña

3.143,29 €

0,00 €

3.143,29 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.143,29 €

Sub. Deputación de Lugo (2018)

5.000,00 €

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.000,00 €

1.000,00 €

Subv.Deputación Lugo (2019)

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

4.000,00 €

1.000,00 €

Subv. Deputación de Pontevedra

3.249,12 €

0,00 €

3.249,12 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.249,12 €

Subv. Concello Ferrol

1.200,00 €

0,00 €

1.200,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

764,00 €

0,00 €

764,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

764,00 €

1.050,00 €

0,00 €

1.050,00 €

0,00 €

0,00 €

1.050,00 €

0,00 €

941,80 €

0,00 €

941,80 €

0,00 €

0,00 €

941,80 €

0,00 €

6.432,86 €

38.103,64 €

35.353,48 €

625,20 €

Subv. Consell.Economía
(Cooperac. 2018-2019)
Subv. Consell.Economía
(Coop.2019-2020)

Subv. Concello A Coruña
Subv. Concello Tomiño
Subv. Concello Vigo
TOTAL . . . .

80.515,18 €

30.212,20 € 48.477,78 €
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14.3. Desagregación da partida 11) Subvencións, doazóns e legados de
capital traspasados ao excedente do exercicio

As seguintes subvencións de capital non reintegrables foron concedidas co
obxecto de adquirir activos para a entidade. A imputación a resultados faise en función
da amortización do ben subvencionado.

Entidade
concedente

O.S. Caixa Nova
O.S. Caja
España
Medicina
Preventiva
O.S Caixa
Galicia
O.S. La Caixa
Fundación Once
novo local
Cocemfe novo
local

Período
Ano
de
concesi aplicació
ón
n

Importe
concedido

Imputado a
resultados
ata
comenzo
exercicio

Regulariz
ación

Imputado ao
resultado do
exercicio
2019

Total
imputado
ao
resultado

Pendente de
imputar a
resultados

2005

50 anos

3.000,00

785,00

0,00

60,00

845,00

2.155,00

2005

50 anos

1.800,00

471,00

0,00

36,00

507,00

1.293,00

2006

50 anos

500,00

129,88

0,00

9,96

139,84

360,16

2005
2005

50 anos
50 anos

1.400,00
3.615,00

366,21
946,10

27,96
72,36

394,17
1.018,46

1.005,83
2.596,54

2014

50 anos

9.000,00

3.608,53

0,00
0,00
1.745,80

415,56

4.024,09

6.721,71

2014

50 anos 30.000,00

6.775,66

1.745,80

962,88

7.738,54

20.515,66

0,00

1.584,72

14.667,10

34.647,90

Totais …………………………….

49.315,00 13.082,38

15.
ACTIVIDADE DA ENTIDADE. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS A
FINS PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Este punto non é de aplicación o non tratarse a entidade dunha fundación de
competencia estatal.
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16.

OPERACIÓNS CON PARTES VINCULADAS

As operacións con partes vinculadas derivan dos soldos e gastos percibidos polos
membros da Xunta Directiva, e que se detallan a continuación:

CONCEPTO

Saldo 2019

Saldo 2018

0,00

0,00

Gastos por colaboración de membros do órgano goberno

2.578,10

1.564,04

TOTAL …………………………………………………

2.578,10

1.564,04

Salarios percibidos por membros do órgano de goberno

17.

OUTRA INFORMACIÓN

17.1. Promedios de persoal

O número medio de empregados por categorías profesionais, e diferenciado por
sexos, atendendo a nova redacción do art. 200.9 del TRLSA segundo a Disposición
adicional vixésimo sexta da Lei 3/2007 é como sigue:

Ano 2019
SEXO

CATEGORÍA

%

HOMES

MULLERES

Titulado Nivel 3

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

Titulado Nivel 2
Técnico Superior
Nivel 1
Técnico

0,00

3,00

75,00%

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

Técnico Auxiliar

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

Operario

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

100,00%

0,00

4,00

3,00

1,00

TOTAIS

FIXO

25,00%

EVENTUAL S/DISCAP. C/DISCAP.
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Porcentaxe persoal fixo

0,00%

Porcentaxe persoal eventual

100,00%

Porcentaxe persoal
s/discapacidade
Porcentaxe persoal
c/discapacidade

Descripción

75,04%
24,96%

Fixos

Eventuais

Total

Traballadores de alta ao inicio

0,00

2,00

2,00

Altas durante o período

0,00

3,00

3,00

Baixas durante o período

0,00

2,00

2,00

Traballadores de alta ao final
Plantilla media discapacitados
>=33%

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Plantilla media total

0,00

1,23

1,23

Non se produciron feitos posteriores ao peche do exercicio económico 2019 que afecten
á formulación das contas anuais.
Non existe información de carácter medioambiental que deba ser subministrada pola súa
relevancia.
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LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO EXERCICIO 2019
Epígrafes

Gastos orzamentarios
Orzamento Realización Desviación

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO
3.975,79 €

-1.072,14 €

0,00 €

300,00 €

-300,00 €

2.100,00 €

2.872,14 €

-772,14 €

50,00 €

803,65 €

2. Compras de bens destinados á
actividade

2.100,00 €

2.059,09 €

40,91

3. Gastos de persoal

29.835,82 €

33.377,57 €

-3.541,75 €

4. Servizos externos para a actividade
propia
5. Dotacións para amortizacións do
inmobilizado

20.886,44 €

20.886,44 €

0,00 €

7.692,25 €

6.178,53 €

6. Outros gastos

86.235,08 €

a) Axudas monetarias
b) Gastos por colaboración e do
órgano do goberno
d) Reintegro de subvencións

7. Variación provisións da activid.e
perdas créditos incobrables
8. Gastos financeiros e gastos
asimilados
9. Gastos excepcionais
10. Imposto sobre sociedades

Total gastos en operacións de
funcionamento. .

Ingresos orzamentarios
Orzamento Realización Desviación

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO
2.150,00 €

1. Axudas monetarias e outros. . . .

Epígrafes

147.164,88 €

126.119,14 €

21.045,74 €

a) Cuotas de usuarios e afiliados

16.431,56 €

20.540,50 €

-4.108,94 €

b) Ingresos de promocións, colab..

78.723,75 €

32.675,00 €

46.048,75 €

c) Subvencións, donacións e legados
imputados ó resultado do exercicio

52.009,57 €

72.903,64 €

-20.894,07 €

2. Ventas e outros ingresos ordinarios da
actividade

2.479,32 €

2.479,32 €

0,00 €

1.513,72 €

3. Outros ingresos

4.092,55 €

0,00 €

4.092,55 €

76.728,43 €

9.506,65 €

4. Subvenc., doaz., e legados de capital
traspas.rtdo exercicio

2.783,16 €

1.584,72 €

1.198,44 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5. Ingresos financieiros

15,73 €

16,25 €

-0,52 €

2.042,92 €

1.845,02 €

197,90 €

6. Ingresos excepcionais

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,47 €

-0,47 €

247,93 €

87,17 €

160,76 €

151.190,44 €

145.138,51 €

6.051,93 €

156.535,64 €

130.199,43 €

26.336,21 €

1. Ingresos da entidade pola actividade propia

Total ingresos en operacións de
funcionamento
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ASOCIACION GALEGA DE HEMOFILIA (AGADHEMO)
ORZAMENTO EXERCICIO 2020
Epígrafes

Gastos
orzamentarios

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO
1. Axudas monetarias e outros
a) Axudas monetarias
b) Gastos por colaboración e do órgano goberno
d) Reintegro de subvencións

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO
1.899,14 €
0,00 €
1.899,14 €
0,00 €

a) Cuotas de usuarios e afiliados

16.950,00 €

b) Ingresos de promocións, colab..

65.400,00 €

c) Subvencións, donacións e legados imputados

54.204,00 €

2.666,40 €

ó resutado do exercicio

3. Gastos de persoal

48.374,06 €

2. Ventas e outros ingresos ordinarios da

4. Servizos externos para a actividade propia

21.241,68 €

actividade

5. Dotacións para amortizacións do inmobilizado

5.491,98 €

3. Outros ingresos

6. Outros gastos

48.195,84 €

4. Subvenc., doaz., e legados de capital traspas.rtdo

8. Gastos financeiros e gastos asimilados

0,00 €
1.830,00 €

9. Gastos excepcionais

0,00 €

10. Imposto sobre sociedades

87,17 €

Total gastos en operacións de funcionamento. .

129.786,27 €

136.554,00 €

1. Ingresos da entidade pola actividade propia

2. Compras de bens destinados á actividade

7. Variación provisións da activid.e perdas créditos
incobrables

Ingresos
orzamentarios

Epígrafes

2.479,32 €

1.090,54 €
736,00 €

exercicio
5. Ingresos financieiros

54,00 €

6. Ingresos excepcionais

0,00 €

Total ingresos en operacións de funcionamento

140.913,86 €

Páxina 32 de 37

Memoria Económica 2019
18. INVENTARIO
Ao non ser AGADHEMO unha fundación non resulta de aplicación o artigo 25.2 da
Lei 50/2002 de 26 de decembro e, polo tanto non resulta obrigado informar
detalladamente sobre o Inventario da entidade.
En Coruña, a 22 de maio de 2020, a Xunta Directiva formula a presente Memoria da
Asociación Galega de Hemofilia.

Dona Laura Quintas Lorenzo

Dona Susana García Martínez

Presidenta:

Vicepresidenta

(76720274W)

(32676000S)

Dona Mª Isabel Valiela Pérez

Don Ricardo García Carrión

Secretaria Xeral

Vicesecretario Xeral

(32838720X)

(33291334F )

Don Celso Álvarez Pérez

Dona Iria Rico Varela

Tesoureiro

Vogal

(35562300E)

(32650331Z)

Don Brais Carreira Iglesias
Vogal
(33544377G)
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ANEXOS

ANEXO 1. CONTAS ANUAIS EXERCICIO ECONÓMICO 2019


1.1. BALANCE ABREVIADO 2019



1.2. CONTA DE PERDAS E GANANCIAS

ABREVIADA 2019
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ASOCIACIÓN GALEGA DE HEMOFILIA (AGADHEMO)
BALANCE ABREVIADO

ACTIVO

A) ACTIVO NON
CORRENTE
I. Inmobilizado Intanxible
5. Aplicacións informáticas
- Amortización acum.
inm. Intanxible
III. Inmobilizado Material
1. Terreos e construcións
2. Instalacións técnicas, e
outro inmobilizado material
- Amortización acum.
inm. Material
IV.Investimentos
inmobiliarios.
VI. Investimentos
financeiros a L/P.
B) ACTIVO CORRENTE
I.Existencias
II.Usuarios e outros
debedores da activid.propia
III.Debedores comerc. e
outras contas a cobrar
IV. Investimentos en entid.
do grupo e asociadas a C/P.
IV. Investimentos
financeiros a C/P.
VI. Periodificacións a C/P.
VII. Efectivo e outros
activos líquidos equival.
1. Tesourería

NOT
ADA
MEM
ORI
A
5

5

5

2019

2018

NOT
A DA
MEM
ORIA

A) PATRIMONIO NETO
230.453,16
0,00
A-1) Fondos propios
I. Dotación
fundacional/Fondo Social
5.175,76
5.175,76
1. Dotación
-5.175,76
-5.175,76 fundacional/Fondo Social
198.613,71 204.843,89
I I. Reservas.
229.220,72 229.220,72
2. Outras reservas
IV. Excedentes do
82.492,74
82.492,74 exercicio
A-3) Subvencións, doazóns e
-113.099,75 -106.869,57 legados recibidos

2019

2018

402.182,89

421.763,72

367.534,99

384.331,10

418.541,29

406.786,48

418.541,29
-36.067,22
-36.067,22

406.786,48
-34.210,19
-34.210,19

-14.939,08

11.754,81

34.647,90

37.432,62

11.991,52

19.999,60

11.991,52
45.840,86

19.999,60
23.138,88

0,00

0,00

39.986,25

16.527,63

4.478,82
35.507,43

143,27
16.384,36

0,00

0,00

8

0,00

0,00

8

5.854,61

6.611,25

327,34
5.527,27

0,00
6.611,25

460.015,27

464.902,20

223.961,96
0,00

25.609,27

0,00
236.053,31

0,00
II. Débedas a L/P.
234.449,04 C) PASIVO CORRENTE
0,00

7

8.024,70

38.296,18

7

49.330,41

750,00

0,00

0,00

148.250,14

2

B) PASIVO NON CORRENTE

25.348,25

0,00

7

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

8

I. Provisións a C/P.
II. Débedas a C/P.
1. Débedas con entidades de
crédito
3. Outras débedas a curto prazo
III. Débedas con entid. grupo e
asociadas a C/P.

1.300,29

148.250,14 IV. Beneficiarios - Acredores.
V. Acredores comerciais e
911,93
outras contas a C/P.

29.147,77
29.147,77

46.240,79
46.240,79

1. Provedores
2. Outros acredores
TOTAL PATRIMONIO NETO E
TOTAL ACTIVO (A + B)
460.015,27 464.902,20 PASIVO (A + B+ C)
As notas que se achegan na memoria forman parte deste Balance de Situación

8
8
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ASOCIACION GALEGA DE HEMOFILIA
CONTA DE RESULTADOS DE PEMESFL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO REMATADO
O 31 DE DECEMBRO DE 2019
NOTAS
MEMOR
IA

2.019

2.018

126.119,14

134.442,74

A) EXCEDENTE DO EXERCICIO
1. Ingresos da entidade pola actividade propia
a) Cotas de asociados e afiliados

13

16.950,00

13.003,00

b) Aportacións de usuarios

13

3.590,50

2.646,10

c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións
d) Subvencións, doazóns e legados imputados ao excedente do
exercicio

13

32.675,00

74.975,00

72.903,64

43.818,64

3. Gastos por axudas e outros

13

-3.975,79

-2.090,09

-300,00

0,00

-2.872,14

-1.899,14

a) Axudas monetarias
c) Gastos por colaboracións e de órgano de goberno
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados
6. Aprovisionamentos.

13

-803,65
-22.945,53

-190,95
-1.932,14

7. Outros ingresos da actividade

13

2.479,32

6.199,82

8.Gastos de persoal

13

-33.377,57

-18.750,11

a) Soldos, salarios e asimilados

-23.631,64

-14.226,36

b) Cargas sociais

-9.745,93

-4.523,75

-76.728,43

-101.121,52

-74.779,60

-98.769,32

-758,83

-826,59

-1.190,00

-1.525,61

5

-6.178,53

-8.237,15

14

1.584,72

2.783,16

-0,47

2.550,93

-13.023,14

13.845,64

16,25

14,30

15. Gastos financeiros

-1.845,02

-1.857,20

A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS

-1.828,77

-1.842,90

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS

-14.851,91

12.002,74

-87,17

-247,93

-14.939,08

11.754,81

9. Outros gastos da actividade

13

a) Servizos exteriores
b) Tributos
d) Outros gastos en xestión corrente
10. Amortización do inmobilizado
11. Subvencións, doazóns, e legados de capital traspasados ao
excedente do exercicio
13. Deterioro e resultado por enaxenación do inmobilizado e outros
resultados
A.1) EXCEDENTE DA ACTIVIDADE
14. Ingresos financeiros

18. Imposto sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDO NO
EXCEDENTE DO EXERCICIO
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE A
PATRIMONIO

13

2
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1.
Subvencións recibidas
B.1) VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS
RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO

2.019

2.018

72.903,64

43.818,64

72.903,64

43.818,64

-74.488,36

-46.601,80

-74.488,36

-46.601,80

-1.584,72

-1.583,16

-1.857,03

-2.256,75

C) RECLASIFICACIÓN AO EXCEDENTE DO EXERCICIO
1. Subvencións recibidas
C.1) VARIACIÓNS DO PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIÓNS
AO EXCEDENTE DO EXERCICIO
D) VARIACIÓNS DO PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS
INMPUTADOS DIRECTAMENTO NO PATRIMONIO NETO
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS
F) AXUSTES POR ERROS
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL OU FONDO SOCIAL
H) OUTRAS VARIACIÓNS
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO
EXERCICIO.
As notas que se achegan na memoria forman parte desta Conta de
Resultados

-1.200,00
-19.580,83

7.914,90
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