NOTA

Este documento é un modelo orientativo da memoria abreviada integrante das
contas anuais das fundacións, elaborado tendo en conta o establecido nas normas
de adaptación do Plan xeral de contabilidade ás entidades sen fins lucrativos e o
modelo de plan de actuación das entidades sen fins lucrativos, aprobados polo Real
decreto 1491/2011, do 24 de outubro, e o Plan xeral de contabilidade aprobado polo
Real decreto 1514/2007, do 16 de novembro.
Poderán utilizar este modelo de memoria abreviado as fundacións nas cales na data
de peche do exercicio concorran, polo menos, dúas das circunstancias seguintes,
durante dous exercicios consecutivos:
-

-

Que o total do activo do balance non supere os 2.850.000 euros.
Que a suma da partida da conta de resultados 1. "Ingresos da entidade pola
actividade propia" e, de ser o caso, do importe neto da cifra anual de negocios
da actividade mercantil non supere os 5.700.000 euros.
Que o número medio de traballadores empregados durante o exercicio non
sexa superior a 50.
INSTRUCIÓNS PARA A ELABORACIÓN DA MEMORIA

-

As notas que non conteñan información eliminaranse e renumeraranse
correlativamente as notas que permanezan.

-

Dentro de cada nota, eliminaranse as epígrafes sen contido.

-

Deberá incluírse calquera outra información non incluída no modelo, que facilite
o coñecemento da situación e actividade da fundación no exercicio, así como a
que calquera outra normativa exixa ou prevexa incluír neste documento (p. ex.:
a información do artigo 3 do Regulamento para a aplicación do réxime fiscal das
entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, aprobado polo
Real decreto 1270/2003, do 10 de outubro).

-

As axudas para cubrir as diferentes epígrafes da memoria figuran en
parágrafos en vermello que deben ser eliminados da memoria definitiva.

MEMORIA ABREVIADA

EXERCICIO................

FUNDACIÓN

Nº DE REXISTRO

CIF

Data de peche.................

FUNDACIÓN

EXERCICIO

1. ACTIVIDADE DA FUNDACIÓN
1.1 A fundación, segundo se establece no artigo..... dos seus estatutos, ten como fins:
(Descrición dos fins)
1.2 As actividades realizadas no exercicio foron:
(Descrición das actividades realizadas)
1.3 A fundación ten o seu domicilio en.........
1.4 As actividades desenvólvense nos seguintes lugares:
(Lugar onde se desenvolven as actividades se fose diferente á sede social)
-

Se a entidade forma parte dun grupo, segundo a norma de elaboración 11ª das contas anuais do
Plan xeral de contabilidade, e é a de maior activo (total activo do balance) do conxunto de
entidades do grupo, darase a seguinte información das entidades máis significativas que integran
o grupo: actividades, volume agregado de activos, pasivos, ingresos e gastos.

-

Se a entidade non é a de maior activo do grupo, indicará o rexistro onde estean depositadas as
contas anuais da entidade que contén a información exixida no punto anterior.

-

Se existe unha moeda funcional distinta do euro porase de manifesto esta circunstancia, indicando
os criterios tidos en conta para a súa determinación.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS ANUAIS
a)

Imaxe fiel:

As contas anuais reflicten a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados da
fundación.
(Indicarase, se é o caso, se houbo razóns excepcionais polas que para mostrar a imaxe fiel non se
aplicaron disposicións legais en materia contable, con indicación da disposición legal non aplicada e
influencia cualitativa e cuantitativa para cada exercicio para o cal se presenta información, de tal
proceder sobre o patrimonio, a situación financeira e os resultados da empresa).
(Indicaranse as informacións complementarias, indicando a súa situación na memoria, que resulte
necesario incluír cando a aplicación das disposicións legais non sexa suficiente para mostrar a imaxe
fiel).
b)

Principios contables non obrigatorios aplicados:

c)

Aspectos críticos da valoración e estimación da incerteza:

(Informarase sobre os supostos clave acerca do futuro, así como doutros datos relevantes sobre a
estimación da incerteza na data de peche do exercicio, sempre que leven asociado un risco importante
que poida supor cambios significativos no valor dos activos ou pasivos no exercicio seguinte. Respecto
de tales activos e pasivos, incluirase información sobre a súa natureza e o seu valor contable na data
de peche).
(Indicarase a natureza e o importe de calquera cambio nunha estimación contable que sexa
significativo e que afecte o exercicio actual ou que se espera que poida afectar os exercicios futuros.
Cando sexa impracticable realizar unha estimación do efecto en exercicios futuros, revelarase este
feito).
(Cando a dirección sexa consciente da existencia de incertezas importantes, relativas a eventos ou
condicións que poidan achegar dúbidas significativas sobre a posibilidade de que a empresa siga
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funcionando normalmente, procederá a revelalas nesta epígrafe. No caso de que as contas anuais non
se elaboren baixo o principio de empresa en funcionamento, tal feito será obxecto de revelación
explícita, xunto coas hipóteses alternativas sobre as cales foron elaboradas, así como as razóns polas
cales a empresa non poida ser considerada como unha empresa en funcionamento).
d)

Comparación da información:

(Razóns excepcionais que xustifican a modificación da estrutura do balance e da conta de resultados
do exercicio anterior).
(Explicación das causas que impiden a comparación das contas anuais do exercicio coas do
precedente).
(Explicación da adaptación dos importes do exercicio precedente para facilitar a comparación e, no
caso contrario, as razóns excepcionais que fixeron impracticable a reexpresión das cifras
comparativas).
e)

Agrupación de partidas:

(Desagregación das partidas que foron obxecto de agrupación no balance ou na conta de resultados,
salvo que a dita desagregación figure noutras epígrafes da memoria).
f)

Elementos recollidos en varias partidas:

(Identificación dos elementos patrimoniais, co seu importe, que estean rexistrados en dúas ou máis
partidas do balance, con indicación destas e do importe incluído en cada unha delas).
g)

Cambios en criterios contables:

(Explicación detallada dos axustes por cambios en criterios contables realizados no exercicio:
- Natureza e descrición do cambio producido e as razóns polas cales o cambio permite unha
información máis fiable e relevante.
- Importe da corrección para cada unha das partidas que correspondan dos documentos que integran
as contas anuais afectadas en cada un dos exercicios presentados para efectos comparativos, e
- Se a aplicación retroactiva fose impracticable, informarase sobre tal feito, as circunstancias que o
explican e desde cando se aplicou o cambio no criterio contable).
(Cando o cambio de criterio se deba á aplicación dunha nova norma, indicarase e observarase o
disposto nesta, e informarase do seu efecto sobre exercicios futuros).
(Non será necesario incluír información comparativa nesta epígrafe).
h)

Corrección de erros:

(Explicación detallada dos axustes por corrección de erros realizados no exercicio:
- Natureza do erro e o exercicio ou exercicios en que se produciu.
- Importe da corrección para cada unha das partidas que correspondan dos documentos que integran
as contas anuais afectadas en cada un dos exercicios presentados a efectos comparativos, e
- Se a aplicación retroactiva fose impracticable, informarase sobre tal feito, as circunstancias que o
explican e desde cando se corrixiu o erro).
(Non será necesario incluír información comparativa nesta epígrafe).
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3. EXCEDENTE DO EXERCICIO
3.1. As principais partidas que forman o excedente do exercicio e os seus aspectos significativos
son:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3.2. Proposta de aplicación do excedente:
Base de repartición

Importe

Excedente do exercicio...........................................................
Remanente..........................................................................
Reservas voluntarias..............................................................
Reservas para cumprimento de fins aplicadas no exercicio..........
______________
Total...................................................................................

Aplicación

Importe

A dotación fundacional...................................................................
A reservas especiais.................................................................
A reservas voluntarias............................................................
A reserva para cumprimento de fins........................................
A compensación de excedentes negativos de exercicios anteriores...
_______________
Total...................................................................................
(Informarase sobre as limitacións para a aplicación dos excedentes de acordo coas disposicións
legais).= > art. 30 do Regulamento de fundacións de interese galego

4. NORMAS DE REXISTRO E VALORACIÓN
Indicaranse os criterios contables aplicados en relación coas seguintes partidas:
a)

Inmobilizado intanxible:

(Criterios utilizados para determinar a natureza dos activos non xeradores de fluxos de efectivo,
criterios utilizados de capitalización ou activación, amortización, correccións valorativas por
deterioración e cesión destes bens).
(Para o resto do inmobilizado intanxible, criterios utilizados de capitalización ou activación,
amortización e correccións valorativas por deterioración).
(En todos os casos, xustificación das circunstancias que levaron a cualificar como indefinida a vida
útil dun inmobilizado intanxible. En particular, deberá indicarse de forma detallada o criterio de
valoración seguido para calcular o valor recuperable do fondo de comercio, así como do resto de
inmobilizados intanxibles con vida útil indefinida).

b)

Inmobilizado material

(Criterios utilizados para determinar a natureza de bens de inmobilizado non xeradores de fluxos de
efectivo, criterios sobre amortización, correccións valorativas por deterioración e reversión destas, os
custos de rehabilitación do lugar onde se asente un activo e a cesión destes bens).
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(Para todo o inmobilizado material, indicaranse os criterios sobre amortización, correccións
valorativas por deterioración e reversión destas, capitalización de gastos financeiros, custos de
ampliación, modernización e melloras, custos de desmantelamento ou retiro, así como os custos de
rehabilitación do lugar onde se asente un activo e os criterios sobre a determinación do custo dos
traballos efectuados pola entidade para o seu inmobilizado).
c)

Investimentos inmobiliarios:

(Sinalarase o criterio para cualificar os terreos e construcións como investimentos inmobiliarios,
especificando para eles os criterios sinalados para o inmobilizado material).
d)

Bens do patrimonio histórico:

(Indicaranse os criterios sobre valoración, correccións valorativas por deterioración e reversión
destas, capitalización de gastos financeiros, custos de ampliación, modernización e melloras, custos
de desmantelamento ou retiro, así como os custos de rehabilitación do lugar onde se asente un activo
e os criterios sobre a determinación do custo dos traballos efectuados pola entidade para estes bens,
e os seguidos en relación coas grandes reparacións que lles afecten).
e)

Arrendamentos:

(Indicaranse os criterios de contabilización de contratos de arrendamento financeiro e outras
operacións de natureza similar).
f)

Permutas:

(Indicarase o criterio seguido e a xustificación da súa aplicación, en particular, as circunstancias que
levaron a cualificar unha permuta de carácter comercial).
(Xustificación do criterio aplicado en relación cos activos non xeradores de fluxos de efectivo)
g)

Instrumentos financeiros:

(Indicaranse:
- Criterios empregados para a cualificación e valoración das diferentes categorías de activos
financeiros e pasivos financeiros, así como para o recoñecemento de cambios de valor razoable.
- Criterios de valoración aplicados aos créditos e débitos pola actividade propia, en particular, os
seguidos para calcular as correccións valorativas.
- A natureza dos activos financeiros e pasivos financeiros designados inicialmente como a valor
razoable con cambios na conta de resultados, así como os criterios aplicados na dita designación e
unha explicación de como a entidade cumpriu cos requirimentos sinalados na norma de rexistro e
valoración relativa a instrumentos financeiros.
- Os criterios aplicados para determinar a existencia de evidencia obxectiva de deterioración, así
como o rexistro da corrección de valor e a súa reversión e a baixa definitiva de activos financeiros
deteriorados. En particular, destacaranse os criterios utilizados para calcular as correccións
valorativas relativas aos debedores comerciais e outras contas a cobrar. Así mesmo, indicaranse os
criterios contables aplicados aos activos financeiros cuxas condicións fosen renegociadas e que,
doutro modo, estarían vencidos ou deteriorados.
- Criterios empregados para o rexistro da baixa de activos financeiros e pasivos financeiros.
- Instrumentos financeiros híbridos; indicaranse os criterios que se seguiron para valorar de forma
separada os instrumentos que os integren, sobre a base das súas características e riscos
económicos ou, de ser o caso, a imposibilidade de efectuar a dita separación. Así mesmo,
detallaranse os criterios de valoración seguidos con especial referencia ás correccións valorativas por
deterioración.
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- Instrumentos financeiros compostos; deberá indicarse o criterio de valoración seguido para
cuantificar o compoñente destes instrumentos que deba cualificarse como pasivo financeiro.
- Contratos de garantías financeiras; indicarase o criterio seguido tanto na valoración inicial como
posterior.
- Investimentos en empresas ou entidades do grupo, multigrupo e asociadas; informarase sobre o
criterio seguido na valoración destes investimentos, así como o aplicado para rexistrar as correccións
valorativas por deterioración.
- Os criterios empregados na determinación dos ingresos ou gastos procedentes das distintas
categorías de instrumentos financeiros: xuros, primas ou descontos, dividendos etc).
h)

Créditos e débitos pola actividade propia:

(Indicaranse os criterios de valoración aplicados. En particular, os seguidos para calcular as
correccións valorativas).
i)

Coberturas contables:

(Indicaranse os criterios de valoración aplicados pola empresa nas súas operacións de cobertura,
distinguindo entre coberturas de valor razoable, de fluxos de efectivo e de investimentos netos en
negocios no estranxeiro, así como os criterios de valoración aplicados para o rexistro dos efectos
contables da súa interrupción e os motivos que a orixinaron).
j)

Existencias:

(Indicaranse os criterios de valoración, precisando os seguidos sobre correccións valorativas por
deterioración e capitalización de gastos financeiros e, en particular, os seguidos sobre correccións
valorativas por deterioración de existencias non xeradoras de fluxos de efectivo).
k)

Transaccións en moeda estranxeira:

(Indicaranse:
- Criterios de valoración das transaccións en moeda estranxeira e criterios de imputación das
diferenzas de cambio.
- Cando se produza un cambio na moeda funcional, porase de manifesto, así como a razón do dito
cambio.
- Para os elementos contidos nas contas anuais que na actualidade ou na súa orixe fosen
expresados en moeda estranxeira, indicarase o procedemento empregado para calcular o tipo de
cambio a euros.
- Criterio empregado para a conversión á moeda de presentación).
l)

Impostos sobre beneficios:

(Indicaranse os criterios utilizados para o rexistro e valoración de activos e pasivos por imposto
diferido).
m) Ingresos e gastos:
(Indicaranse os criterios xerais aplicados aos ingresos e gastos propios da entidade e ao resto. En
particular, os gastos de carácter plurianual e criterios de imputación temporal.
En relación coas prestacións de servizos realizadas pola entidade indicaranse os criterios utilizados
para a determinación dos ingresos; en concreto, sinalaranse os métodos empregados para
determinar a porcentaxe de realización na prestación de servizos e informarase en caso de que a súa
aplicación fose impracticable).
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Provisións e continxencias:

(Indicarase o criterio de valoración, así como, se é o caso, o tratamento das compensacións que se
recibirán dun terceiro no momento de liquidar a obriga. En particular, en relación coas provisións
deberá realizarse unha descrición xeral do método de estimación e cálculo de cada un dos riscos).
o)

Elementos patrimoniais de natureza ambiental:

(Indicaranse:
- Criterios de valoración, así como de imputación a resultados dos importes destinados aos fins
ambientais. En particular, indicarase o criterio seguido para considerar estes importes como gastos
do exercicio ou como maior valor do activo correspondente.
- Descrición do método de estimación e cálculo das provisións derivadas do impacto ambiental).
p)

Gastos de persoal:

(Indicaranse os criterios empregados para o rexistro e valoración dos gastos de persoal; en particular,
o referido a compromisos por pensións).
q)

Subvencións, doazóns e legados:

(Indicarase o criterio empregado para a súa clasificación e, de ser o caso, a súa imputación a
resultados).
r)

Fusións entre entidades non lucrativas:

(Indicaranse os criterios de rexistro e valoración empregados).
s)

Combinacións de negocios:

(Indicaranse os criterios de rexistro e valoración empregados).
t)

Negocios conxuntos:

(Indicaranse os criterios seguidos pola entidade para integrar nas súas contas anuais os saldos
correspondentes ao negocio conxunto en que participe).
u)

Transaccións entre partes vinculadas:

5. INMOBILIZADO MATERIAL, INTANXIBLE E INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS.

5.1. O movemento de cada unha destas partidas, durante o exercicio, foi o seguinte:
Saldo inicial

Entradas

Saídas

Saldo final

Inmobilizado material
Inmobilizado intanxible
Investimentos inmobiliarios
TOTAIS
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Amortizacións:
Saldo inicial

Entradas

Saídas

Saldo final

Entradas

Saídas

Saldo final

Inmobilizado material
Inmobilizado intanxible
Investimentos inmobiliarios
TOTAIS
Correccións valorativas por deterioración:
Saldo inicial
Inmobilizado material
Inmobilizado intanxible
Investimentos inmobiliarios
TOTAIS
Detalle de investimentos inmobiliarios:
Descrición

Destino

Ingresos

Gastos

En particular, detallaranse os inmobilizados intanxibles con vida útil indefinida e as razóns sobre as
cales se apoia a estimación da dita vida útil indefinida
Ademais, darase a seguinte información:
1. Para cada corrección valorativa por deterioración de contía significativa, recoñecida ou revertida
durante o exercicio, dun elemento do inmobilizado non xerador de fluxos de efectivo, indicarase:




Natureza do inmobilizado material.
Importe, sucesos e circunstancias que levaron ao recoñecemento e reversión da perda
por deterioración.
Criterio empregado para determinar o valor razoable menos os custos de venda, se é o
caso, ou para determinar o custo de reposición depreciado.

2.

Respecto ás perdas e reversións por deterioración agregadas para as cales non se revela a
información sinalada na letra anterior, as principais clases de inmobilizados afectados polas
perdas e reversións por deterioración e os principais sucesos e circunstancias que levaron ao
recoñecemento e á reversión de tales correccións valorativas por deterioración.

3.

Información sobre os inmobles cedidos á entidade e sobre os cedidos por esta, especificando os
termos das respectivas cesións.

4.

Informarase das restricións á disposición que existan na retención con estes bens e dereitos.
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5.2. Arrendamentos financeiros e outras operacións de natureza similar sobre activos non correntes:
Detalles
arrendamento
Arrendador (A)/
Arrendatario (B)
Custo ben en orixe

(Ben arrendado) (Ben arrendado)

(Ben arrendado)

(Ben arrendado)

Duración do
contrato
Anos transcorridos
Cotas satisfeitas:
- Anos anteriores
- No exercicio
Importe cotas
pendentes
Valor opción compra

6. BENS DO PATRIMONIO HISTÓRICO

O movemento das partidas do patrimonio histórico, durante o exercicio, foi o seguinte:
Saldo inicial

Entradas

Saídas

Saldo final

Saldo inicial

Entradas

Saídas

Saldo final

TOTAIS

Amortizacións:

TOTAIS

Correccións valorativas por deterioración:
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Saldo inicial

Entradas

Saídas

Saldo final

TOTAIS
(Indicarase o importe das revalorizacións netas acumuladas no peche do exercicio, realizadas ao
abeiro dunha lei que o autorice.
Indicaranse as características das adquisicións realizadas a entidades do grupo e asociadas, dos
investimentos en bens situados fóra do territorio español e dos bens non afectos directamente á
actividade propia, indicado o seu valor contable.
Indicaranse os bens afectos a garantías, os compromisos firmes de compra, de venda e fontes
previsibles de financiamento, así como as subvencións, doazóns e legados recibidos relacionados
con bens do patrimonio histórico.
Describiranse ademais:
1. Incidencia dos custos relacionados con grandes reparacións sobre os bens do patrimonio
histórico.
2. Principais hipóteses empregadas para determinar o valor razoable destes bens, cando se
incorporasen ao activo polo dito valor.
3. Os inmobles cedidos á entidade e sobre os cedidos por esta, especificando os termos das
respectivas cesións.
4. Calquera outra circunstancia de carácter substantivo que afecte bens do patrimonio histórico).

7. ACTIVOS FINANCEIROS
(Indicarase o valor en libros de cada unha das categorías de activos financeiros que se recollan nos
cadros. Non se reflectirán os investimentos no patrimonio de empresas do grupo, multigrupo e
asociadas. Son activos financeiros: efectivo e outros activos líquidos equivalentes, clientes e
debedores, créditos concedidos, investimentos financeiros a longo e curto prazo).

Clases ->

Categorías v

Instrumentos financeiros a longo prazo
Créditos.
Valores
Instrumentos de
Derivados.
representativos
patrimonio
Outros
de débeda
Ex. X

Ex. X-1

Ex. X

Ex. X-1

Ex. X

Ex. X-1

Total
Ex. X

Activos a valor razoable con
cambios en conta de resultados
Investimentos mantidos ata o
vencemento
Préstamos e partidas a cobrar
Derivados de cobertura
TOTAL
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Instrumentos financeiros a curto prazo
Clases ->

Categorías v

Valores
Instrumentos de
Total
representativos
patrimonio
de débeda
Ex. X

Ex. X-1

Ex. X

Ex. X-1

Créditos.
Derivados. Outros
Ex. X

Ex. X-1

Ex. X

Activos a valor razoable con
cambios en conta de resultados
Investimentos mantidos ata o
vencemento
Préstamos e partidas a cobrar
Derivados de cobertura
TOTAL
(Información que se incluirá:
Traspasos ou reclasificacións entre as diferentes categorías de activos financeiros, durante o
exercicio.
Para cada unha das clases unha análise do movemento das contas correctoras por perdas por
deterioración.
Cando os activos financeiros se valorasen polo seu valor razoable, indicarase:
-Se o valor razoable se estima tomando como referencia os prezos cotizados en mercados activos ou
utilizando modelos e técnicas de valoración, indicando neste último caso os supostos en que se
basean os ditos modelos e técnicas.
-Por categorías de activos financeiros, o valor razoable e as variacións no valor rexistradas na conta
de resultados.
-Para os instrumentos financeiros derivados, indicarase sobre a súa natureza e as condicións que lles
afecten: importe, calendario e certeza dos futuros fluxos de efectivo.

INVESTIMENTOS FINANCEIROS A LONGO E CURTO PRAZO
INVESTIMENTOS

FINANCEIROS

Saldo inicial

Aumentos

Diminucións

Saldo final

Saldo inicial

Aumentos

Diminucións

Saldo final

L/P:

TOTAL
INVESTIMENTOS

FINANCEIROS

C/P:

TOTAL

EMPRESAS DO GRUPO, MULTIGRUPO E ASOCIADAS
O SECRETARIO

Vº e Pr. O PRESIDENTE

Ex. X-1

FUNDACIÓN

EXERCICIO

Indicarase de cada unha delas:
-

Denominación

-

Domicilio

-

Forma xurídica

-

Actividades

-

Data de adquisición

-

Fracción de capital que se posúe

-

Fracción dos dereitos de votos que se posúe

-

Capital, reservas, resultado do exercicio, resultado de explotación

-

Valor da participación

-

Dividendos recibidos no exercicio

-

Accións cotizadas ou non

-

Cotización media do último trimestre do exercicio e no peche do exercicio.

-

Correccións valorativas por deterioración: saldo inicial, aumentos, diminucións, saldo final.

(Achegarase calquera outra información prevista no número 6.4 do modelo abreviado de memoria do
Plan xeral de contabilidade)

USUARIOS E OUTROS DEBEDORES DA ACTIVIDADE PROPIA

Saldo
inicial

Aumentos

Diminucións

Saldo final

Usuarios entidades do grupo, multigrupo ou
asociadas
Outros usuarios
Patrocinadores entidades do grupo, multigrupo
ou asociadas
Outros patrocinadores
Afiliados entidades do grupo, multigrupo ou
asociadas
Outros afiliados
Outros debedores entidades do grupo, multigrupo ou
asociadas
Outros debedores
TOTAL

8. PASIVOS FINANCEIROS
O SECRETARIO

Vº e Pr. O PRESIDENTE

FUNDACIÓN

EXERCICIO

(Indicarase o valor en libros de cada unha das categorías de pasivos financeiros: provedores,
acredores, débedas con entidades de crédito, persoas ou empresas.)
Instrumentos financeiros a longo prazo
Débedas con
Obrigas e outros
Derivados.
entidades de
valores
Outros
crédito
negociables

Clases ->

Categorías v

Ex. X

Ex. X-1

Ex. X

Ex. X-1

Ex. X

Total

Ex. X-1

Ex. X

Ex. X-1

Débitos e partidas a pagar
Pasivos a valor razoable con
cambios en conta de resultados
Outros
TOTAL
Instrumentos financeiros a curto prazo
Débedas con
Obrigas e outros
Derivados.
entidades de
valores
Outros
crédito
negociables

Clases ->

Categorías v

Ex. X

Ex. X-1

Ex. X

Ex. X-1

Ex. X

Total

Ex. X-1

Ex. X

Débitos e partidas a pagar
Pasivos a valor razoable con
cambios en conta de resultados
Outros
TOTAL
(Información que se incluirá:
-

Importes das débedas que venzan en cada un dos cinco anos seguintes e do resto ata o seu
último vencemento,
Importe das débedas con garantía real, con indicación da súa forma e natureza,
Liñas de desconto e pólizas de crédito.

Ademais, darase a seguinte información dos préstamos pendentes de pagamento:
- Impagamentos do principal e xuros durante o exercicio.
- Valor en libros na data de peche do exercicio daqueles préstamos en que se producise un
incumprimento por impagamento e
- Se o impagamento foi emendado ou se renegociaron as condicións do préstamo, antes da data
de formulación das contas anuais.)
BENEFICIARIOS ACREDORES
Saldo inicial
Beneficiarios
entidades
multigrupo ou asociadas

do

Aumentos

Diminucións

Saldo final

grupo,

Outros beneficiarios
Outros acredores entidades do grupo,
multigrupo ou asociadas
Outros acredores
TOTAL

9. FONDOS PROPIOS

O SECRETARIO

Vº e Pr. O PRESIDENTE

Ex. X-1

FUNDACIÓN

EXERCICIO

a) Información sobre as achegas á dotación fundacional realizadas no exercicio, distinguindo as
pecuniarias das non pecuniarias. Tamén, de ser o caso, indicaranse para cada achega os desembolsos
pendentes, así como a data de exixibilidade. Esta mesma información requirirase respecto a outras
achegas de fundadores, asociados e terceiros.
b) Consideracións específicas que afecten as reservas.
10. SITUACIÓN FISCAL
10.1. Imposto sobre beneficios
O réxime fiscal aplicable á entidade é........................
A información exixida pola lexislación fiscal para gozar da cualificación de entidade sen fins lucrativos
para os efectos da Lei 49/2002 inclúese nas epígrafes............. desta memoria.
(Informarase sobre:
- Diferenzas temporarias deducibles e impoñibles rexistradas no balance no peche do exercicio.
- Antigüidade e prazo previsto de recuperación fiscal dos créditos por bases impoñibles negativas.
- Incentivos fiscais aplicados no exercicio e compromisos asumidos en relación con estes.
- Provisións derivadas do imposto sobre beneficios así como sobre as continxencias de carácter
fiscal e sobre acontecementos posteriores no peche que supoñan unha modificación da normativa
fiscal que afecta os activos e pasivos fiscais rexistrados.
- Calquera outra circunstancia de carácter substantivo en relación coa situación fiscal.)
10.2. Outros tributos
(Detallaranse os tributos percibidos no exercicio co seu importe e os motivos polos que non se aplica
exención.)

11. INGRESOS E GASTOS
Desagregación da partida 2.a) da conta de resultados "Axudas monetarias", distinguindo por
actividades e incluíndo os reintegros:
Importe

TOTAL

Desagregación da partida 2.b) da conta de resultados "Axudas non monetarias", distinguindo por
actividades e incluíndo os reintegros:
Importe

TOTAL

Detalle da partida 2.c) da conta de resultados "Gastos por colaboracións e do órgano de goberno":

O SECRETARIO
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Importe
Gastos por colaboracións
Gastos de padroado
TOTAL

Detalle da partida 5. da conta de resultados "Aprovisionamentos":
Compras
nacionais

Adquisicións
intracomunitarias

Importacións

Variación
existencias

Bens destinados á actividade
Materias
consum.

primas

e

outras

mat.

Detalle da partida 7 da conta de resultados "Gastos de persoal":
Importe
Soldos e salarios
S.S. a cargo da empresa
Dotacións para pensións
Indemnizacións
Outras cargas sociais
TOTAL

Detalle da partida 8 da conta de resultados "Outros gastos da actividade".
Importe

Correccións por deterioración de créditos
Falidos
TOTAL

(Informarase sobre:
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FUNDACIÓN

-

EXERCICIO

Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións.
O importe da venda de bens e prestación de servizos producidos por permuta de bens non
monetarios e servizos.
Os resultados orixinados fóra da actividade normal da entidade incluídos na partida "Outros
resultados".

12. SUBVENCIÓNS, DOAZÓNS E LEGADOS
Detalle das subvencións, doazóns e legados recibidos no exercicio e dos recibidos en exercicios
anteriores que non foron totalmente imputados a resultados:

Ano
Órgano/Entidade
concesión
concedente

Finalidade

Importe
total
concedido

Imputado a
resultados
exercicios
anteriores

Imputado a
resultados
do exercicio

Pendente
de imputar

Análise das partidas de balance:
Saldo inicial

Entradas

Saídas
(devolucións)

Imputado a
resultados

Saldo final

Subvencións
Doazóns
Legados

Informarase sobre o cumprimento ou incumprimento das condicións asociadas ás distintas
subvencións, doazóns e legados.

O SECRETARIO

Vº e Pr. O PRESIDENTE

FUNDACIÓN

EXERCICIO

13. ACTIVIDADE DA ENTIDADE. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS A FINS
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
13.1. Actividade da entidade
I. Actividades realizadas
ACTIVIDADE 1 (cubrir tantas fichas como actividades teña a fundación)
A) Identificación.
Denominación da
actividade
Tipo de
actividade
Identificación da
actividade por
sectores
Lugar de
desenvolvemento
da actividade
* Indicarase se se trata de actividade propia ou mercantil
** Véxase clasificación en anexo

Descrición detallada da actividade realizada.

B) Recursos humanos empregados na actividade.

Tipo

Número
Previsto

Realizado

Nº de horas / ano
Previsto

Realizado

Persoal asalariado
Persoal con contrato de servizos
Persoal voluntario

C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.
Tipo

Número
Previsto
Realizado

Persoas físicas
Persoas xurídicas
Proxectos sen cuantificar beneficiarios
O SECRETARIO
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D) Recursos económicos empregados na actividade.
Gastos / Investimentos

Previsto

Importe
Realizado

Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
b) Axudas non monetarias
c) Gastos por colaboracións e órganos de goberno
Variación de existencias de produtos terminados e en curso de
fabricación
Aprovisionamentos
Gastos de persoal
Outros gastos de explotación
Amortización do inmobilizado
Deterioración e resultado por alleamento de inmobilizado
Gastos financeiros
Variacións de valor razoable en instrumentos financeiros
Diferenzas de cambio
Deterioración e resultado por alleamentos de instrumentos
financeiros
Impostos sobre beneficios
Subtotal gastos
Investimentos (agás bens patrimonio histórico)
Adquisicións bens patrimonio histórico
Cancelación débeda non comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E) Obxectivos e indicadores da actividade.
Obxectivo

O SECRETARIO

Indicador

Cuantificación
Previsto
Realizado

Vº e Pr. O PRESIDENTE

FUNDACIÓN

O SECRETARIO

EXERCICIO

Vº e Pr. O PRESIDENTE

FUNDACIÓN

EXERCICIO

II. Recursos económicos totais empregados pola entidade.

GASTOS / INVESTIMENTOS

Actividade
1

Actividade
2

Actividade
3

Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
b) Axudas non monetarias
c) Gastos por colaboracións e órganos de goberno
Variación de existencias de produtos terminados e en
curso de fabricación
Aprovisionamentos
Gastos de persoal
Outros gastos de explotación
Amortización do inmobilizado
Deterioración e resultado por alleamento de
inmobilizado
Gastos financeiros
Variacións de valor razoable en instrumentos
financeiros
Diferenzas de cambio
Deterioración e resultado por alleamentos de
instrumentos financeiros
Impostos sobre beneficios
Subtotal gastos
Investimentos (agás bens patrimonio histórico)
Adquisicións bens patrimonio histórico
Cancelación de débeda non comercial
Subtotal investimentos
TOTAL RECURSOS EMPREGADOS

O SECRETARIO

Vº e Pr. O PRESIDENTE

Actividade
4

Total
actividades

Non
imputados ás
actividades

TOTAL

FUNDACIÓN

EXERCICIO

III. Recursos económicos totais obtidos pola entidade.
A. Ingresos obtidos pola entidade
INGRESOS
Rendas e outros ingresos derivados do patrimonio

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Vendas e prestación de servizos das actividades propias
Ingresos ordinarios das actividades mercantís
Subvencións do sector público
Achegas privadas
Outros tipos de ingresos
TOTAL RECURSOS OBTIDOS
B. Outros recursos económicos obtidos pola entidade
OUTROS RECURSOS
Débedas contraídas
Outras obrigas financeiras asumidas
TOTAL OUTROS RECURSOS OBTIDOS
IV. Convenios de colaboración con outras entidades

Descrición

Ingresos

Gastos

Non produce
corrente de bens
e servizos

Convenio 1. Coa entidade (X), subscrito
para
Convenio 2. Coa entidade (Y), subscrito
para

V. Desviacións entre plan de actuación e datos realizados
Detallaranse as desviacións máis significativas que se producisen entre as cantidades previstas no
plan de actuación e as efectivamente realizadas, indicando as causas que as ocasionaron.

13.2. Aplicación de elementos patrimoniais a fins propios.
a) Os bens e dereitos que forman parte da dotación e as restricións a que se encontran
sometidos, de ser o caso, detállanse a continuación:
Os bens e dereitos vinculados de forma permanente aos fins fundacionais mediante
declaración expresa, e as restricións a que se encontran sometidos, detállanse a
continuación:

O SECRETARIO
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b) Destino de rendas e ingresos:

Exercicio

RESULTADO
CONTABLE
(1)

AXUSTES
NEGATIVOS
(2)

AXUSTES
POSITIVOS
(3)

BASE DE
CÁLCULO
(1)-(2)+(3)

RENDA PARA
DESTINAR (acordada
polo Padroado)

%

RECURSOS
DESTINADOS A
FINS (GASTOS +
INVESTIMENTOS)

Importe

APLICACIÓN DOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPRIMENTO
DOS SEUS FINS *
N-4

N-3

N-2

N-1

N

IMPORTE
PENDENTE

N-4
N-3
N-2
N-1
N
TOTAL

(No suposto de que a entidade acumule un déficit na aplicación de recursos, nos períodos seguintes as aplicacións compensarán, en primeiro lugar, os
déficits de exercicios anteriores, comezando polo máis antigo, e o exceso computarase como recursos aplicados do exercicio en curso).

O SECRETARIO
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EXERCICIO

AXUSTES NEGATIVOS DO RESULTADO CONTABLE
A) Ingresos obtidos polo alleamento ou gravame de bens e dereitos achegados en concepto de dotación.
Nº de conta

Partida da conta de resultados

Detalle da operación

Importe

SUBTOTAL
B) Ingresos obtidos pola transmisión onerosa de bens inmobles en que se desenvolve a actividade en cumprimento de fins coa condición de
reinvestilos en bens inmobles coa mesma finalidade
Nº de conta

Partida da conta de resultados

Detalle da operación

Importe

SUBTOTAL
C) Gastos imputados directamente ao patrimonio neto por cambio de criterios contables, emenda de erros de exercicios anteriores ou cambios
de criterios
Nº de conta

Partida do patrimonio neto

Detalle da operación

SUBTOTAL

TOTAL AXUSTES NEGATIVOS DO RESULTADO CONTABLE

O SECRETARIO

Vº e Pr. O PRESIDENTE

Importe

FUNDACIÓN

EXERCICIO

AXUSTES POSITIVOS DO RESULTADO CONTABLE
A) Gastos das actividades desenvolvidas para o cumprimento de fins
Conceptos de gasto

Importe

Perdas por deterioración de inmobilizado afecto á actividade propia
Dotación á amortización
SUBTOTAL

B) Ingresos imputados directamente ao patrimonio neto por cambio de criterios contables, emenda de erros de exercicios
anteriores ou cambios de criterios contables
Nº de conta

Partida do patrimonio neto

Detalle da operación

SUBTOTAL

TOTAL AXUSTES POSITIVOS DO RESULTADO CONTABLE

O SECRETARIO
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Importe

FUNDACIÓN

EXERCICIO

Seguimento de investimentos destinados ao cumprimento dos fins fundacionais:
Adquisición
Detalle do investimento
Data

Valor de
adquisición

Forma de financiamento
Recursos
propios

Subvención,
doazón ou
legado

Préstamo

Investimentos computados como
cumprimento de fins
Importe ata
o exercicio
(N-1)

Importe no
exercicio (N)

Importe
pendente

(Cando os investimentos destinados aos fins fundacionais sexan financiados con ingresos que deban distribuírse en varios exercicios no excedente,
como subvencións, doazóns e legados, ou con recursos financeiros alleos, os ditos investimentos computaranse na mesma proporción en que o foron
os ingresos ou se amortice o financiamento alleo. Cando estes investimentos se financien con recursos xerados pola entidade computaranse
integramente no exercicio en que se realicen)
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RECURSOS DESTINADOS NO EXERCICIO A CUMPRIMENTO DE FINS

RECURSOS

IMPORTE

1. Gastos das actividades desenvolvidas en cumprimento de fins (sen
amortización nin correccións por deterioración)
2. Investimentos realizados en actividades desenvolvidas en
cumprimento de fins
TOTAL RECURSOS DESTINADOS NO EXERCICIO (1) + (2)

13.3. Gastos de administración
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Nº DE
CONTA

PARTIDA DA CONTA DE
RESULTADOS

DETALLE DO
GASTO

CRITERIO DE
IMPUTACIÓN Á
FUNCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DO
PATRIMONIO

IMPORTE

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN..........

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos (art. 31
Regulamento D. 14/2009)

Exercicio

5% dos
fondos
propios

(1)

20% da base de
cálculo do art.
35
Lei 12/2006 e
art. 31
Regulamento
D. 14/2009
(2)

Gastos
directamente
ocasionados
pola
administración
do patrimonio

Gastos
resarcibles
aos
membros do
padroado

(3)

(4)

TOTAL GASTOS
ADMINISTRACIÓN
DEVINDICADOS
NO EXERCICIO

Supera (+)
Non supera (-)
o límite máximo

(5) = (3) + (4)

(o maior de 1 e
2) -5

n

14. OPERACIÓNS CON PARTES VINCULADAS
1. Persoal de alta dirección e membros do padroado:

Identificación

Cargo

Soldo

Axudas

Outras
remuneracións

TOTAL

Obrigas contraídas en materia de pensións ou de pagamento de primas de seguros de vida con
persoal de alta dirección e membros do padroado:
Indemnizacións por cesamento:
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2. Importe dos anticipos e créditos concedidos ao persoal de alta dirección e aos membros do
padroado, con indicación do tipo de xuro, as súas características esenciais e os importes
eventualmente devoltos, así como as obrigas asumidas por conta deles a título de garantía.
(Os datos destas epígrafes referiranse a persoas físicas que actúan en nome propio ou en
representación de persoas xurídicas).
3. A información sobre operacións con partes vinculadas subministrarase separadamente para
cada unha das seguintes categorías: a) Entidade dominante. b) Outras entidades do grupo. c)
Negocios conxuntos en que a fundación sexa un dos partícipes. d) Empresas asociadas. e)
Outras partes vinculadas.
4. A fundación facilitará, ademais, a información requirida no número 12 do modelo abreviado de
memoria do Plan xeral de contabilidade, sobre operacións con partes vinculadas que efectuase e
os efectos destas sobre os seus estados financeiros.

15. OUTRA INFORMACIÓN
1. Cambios no órgano de goberno, dirección e representación.
2. Información sobre as autorizacións outorgadas polo protectorado e as solicitudes de
autorización sobre as cales non se recibise o acordo correspondente.
3. Número medio de persoas empregadas no curso do exercicio, expresado por categorías,
indicando aquelas con discapacidade maior ou igual ao 33%.
Distribución por categorías e sexos do persoal existente ao final do exercicio, incluíndo
os directivos e o padroado
4. Información anual do grao de cumprimento do código de conduta das entidades sen
fins lucrativos para a realización dos investimentos financeiros temporais, segundo a
lexislación que lle resulte aplicable.

16. INVENTARIO

Descrición do elemento

Data de
adquisición

Valor de
adquisición

Variacións na Perdas por
Outras
valoración
deterioración, circunstancias
amortizacións e (G, F,D)*
outros

TOTAL INMOBILIZADO INTANXIBLE

TOTAL INMOBILIZADO MATERIAL
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TOTAL INVESTIMENTOS
INMOBILIARIOS

TOTAL INVESTIMENTOS
FINANCEIROS A LONGO PRAZO

TOTAL INVESTIMENTOS
FINANCEIROS A CURTO PRAZO

TOTAL EXISTENCIAS
TOTAL XERAL

* Gravames (G), afectación a fins propios (F), dotación fundacional (D)
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