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Noso máis emocionado 
recordo, para todos os 

socios benefactores, 
colaboradores e acollidos 

a esta Benéfica 
Institución, que finaron.



Antonio Togores y Corbián

A cuxa iniciativa e cooperación débese o establecemento 

da Cocina Económica de Ferrol, inaugurada o  

20 de setembro de 1891.
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O Noso Saúdo

Dende a Xunta Directiva da Cocina Económica de 
Ferrol, queremos agradecer un ano máis a todos 
os socios benefactores o noso agradecemento polo 

seu compromiso e confianza, aproveitando a ocasión para 
facerlles chegar un cordial saúdo. Saúdo e agradecemento 
que facemos extensivos a todos os benefactores e colabo-
radores anónimos da nosa asociación e a toda a comarca 
de Ferrolterra.

Así mesmo, agradecemos ás institucións públicas 
o seu apoio e cooperación co noso labor.

A Xunta Directiva



Memoria 2016 Cocina Económica 7

Exposición ano 2016

Do mesmo xeito que os anos anteriores, o pasado ano 2016 continúa a 
evolución á baixa do número de usuarios de comedor, tendencia que finaliza 
a principios do presente ano cun considerable repunte de usuarios de máis do 
15%, pasando dunha media de 86 comensais en xaneiro a 108 en marzo. Esta 
circunstancia refórzanos na necesidade de planificar con suma cautela o que 
se presenta como unha saída da crise en xeral, lembrándonos a longa crise 
particular e sectorial da nosa cidade, que aínda que presenta unha situación 
mellor que nos peores anos da crise (2010-2013), aínda nos sitúa lonxe das 
cifras de mediados da pasada década, cando se atendía a unha media de 75 
persoas.

Neste contexto, a principios do pasado exercicio, a Xunta Directiva 
decide finalizar os servizos de domicilio que, para os concellos de Ferrol e 
Narón, xeneralizáronse durante os anos anteriores co fin de axudar a atender 
unha demanda que se multiplicou, coa intención de facilitar que familias con 
menores puidesen acceder a unha prestación básica dun modo rápido e ade-
cuado. Con todo, este servizo, que non é propio da CEF, dificulta a normaliza-
ción da vida familiar ao limitar a autonomía e privacidade dos usuarios, que 
poden recibir servizos máis adecuados e personalizados por parte dos Servizos 
Sociais. Tamén a Cocina Económica gaña a oportunidade de centrarse nos 
servizos presenciais de comedor.

No capítulo de investimentos, realízase a renovación da sala de espera, 
zona adxacente ao edificio principal, recuperando para iso o deseño orixinal 
de Rodolfo Ucha e conxugándoo coa incorporación dunha cuberta de cristal 
que dota á zona de luz natural, dignificando este espazo de tránsito. A execu-
ción desta obra, cuxo custo roldou os 50.000 euros, foi sufragada case na súa 
totalidade pola Consellería de Política Social e pola Deputación de Coruña, a 
través das súas respectivas subvencións para investimentos.

No referente ás finanzas, a estabilidade foi a tónica xeral, aínda que se 
reflicte unha perda de liquidez ao 31 de decembro, como consecuencia do 
cobro de boa parte das subvencións no primeiro trimestre de 2017.
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INFORME DE ÁREA SOCIAL, SERVIZO DE COMEDOR SOCIAL E VOLUNTARIADO

SERVIZOS DE INSCRICIÓN E VALORACIÓN, E DE ATENCIÓN SOCIAL 
A USUARIOS:

Como resumo destes servizos, realizáronse 108 entrevistas planificadas, 
ademais de atencións e intervencións constantes durante os servizos de come-
dor, servindo de exemplos  xestións para solicitude de axudas económicas, 
xestións relacionadas con vivenda, detección de situacións de desprotección, 
apoio emocional, coordinación con outras entidades da zona... 

Trátase dun punto forte, ao ser de especial relevancia para a entidade 
ofrecer unha atención global e estar pendente das persoas usuarias ante nece-
sidades non só de alimentación. Cos procedementos correspondentes, garánte-
se o fin propio da entidade para ofrecer comida a persoas con limitados recur-
sos, pero tamén o coñecemento da realidade de persoas desfavorecidas dende 
o momento inicial, para poder valorar a necesidade de intervención social 
adecuada a cada situación. 

En relación ás persoas usuarias que asistiron ao servizo de comedor 
neste 2016, foron 557, e por incumprimentos do Regulamento de Réxime 
Interno, causando graves prexuízos na prestación dos servizos, a entidade sus-
pendeu a 2 persoas usuarias.

SERVIZO COMEDOR:

O total de persoas usuarias anuais de comedor tal e como se indicou foi de 
557, un 11% menos con respecto ao ano anterior, que a pesar de continuar coa liña 
de decrecemento, este foi moito inferior. As racións destas persoas usuarias foron 
un total de 54962 racións anuais, cunha media diaria de 151 racións.

TÁBOA Nº 1: COMPARATIVA DATOS USUARIOS 2015/2016
UsUaRios cocina Económica ano 2015 UsUaRios cocina Económica ano 2016

 HOMES 83%  HOMES 80%

MULLERES 17% MULLERES 20%

ESPAÑOIS 77% ESPAÑOIS 77%

EXTRANXEIROS 23% EXTRANXEIROS 23%

FONTE: rexistro usuarios entidade. Elaboración propia. 2016.
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A comparativa de persoas usuarias segundo sexo e orixe permanece na 
mesma liña habitual, cunha lixeira variación no último ano con respecto a 
unha maior asistencia de mulleres. 

A media de idade das persoas que solicitaron por primeira vez o servizo 
de comedor é de 46 anos.

A trazos xerais, o perfil de usuario mantense igual:

- Home de mediana idade, en desemprego e con prestacións ou pensións 
mínimas, sen apoio familiar e en moitos casos con problemas de saúde e/ou 
adicto ao alcol ou drogas. 

Do mesmo xeito que en anteriores ocasións, tamén se detectan indicado-
res de perf ís cada vez máis arraigados: persoas maiores  sen apoio familiar e con 
problemas de saúde, e persoas novas sen recursos económicos e provenientes de 
familias desestructuradas. Os problemas de saúde mental continúan sendo un 
aspecto común e unha problemática actual na sociedade dif ícil de abordar. 

Anualmente realízanse enquisas de satisfacción ás persoas usuarias do 
servizo, sendo neste ano os resultados de satisfacción global coa entidade dun 
40% en moi ben e un 48% en ben.

SERVIZO DE RECOLLIDA:

Servizo extraordinario realizado en coordinación cos Servizos Sociais dos 
Concellos de Ferrol e Narón, para familias con menores a cargo. As familias aco-
den para recoller a comida cociñada e outros alimentos  como complemento 
para almorzos, merendas e ceas, así como para os recreos nos colexios dos nenos. 
Atendéronse a 46 familias en total, sendo 37 pertencentes ao Concello de Ferrol 
e 9 ao Concello de Narón, cunha media de 117 racións diarias dun total de 
42543 racións.

Os resultados das enquisas anuais de satisfacción ás persoas usuarias do 
servizo, en relación á satisfacción global coa entidade son dun 52% en moi ben e 
un 44% en ben.

Na maioría dos casos trátase de familias en situacións de exclusión 
social cronificadas, nas que as características do propio servizo  minguan a 
capacidade persoal ao non existir limitacións para a preparación da comida. 
A Xunta Directiva, despóis de valorar a adaptación das familias ao recurso e 
a necesidade de potenciar a función propia do comedor, tomou a decisión de 
poñer fin a este servizo, polo que proximamente suprimirase e todo o esforzo 
envorcarase no fin principal, que é o comedor presencial.
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RACIÓNS ANUAIS 2016 E COMPARATIVAS ANOS ANTERIORES:

TÁBOA Nº 2: RACIÓNS E MEDIAS 2016/ SERVIZO
 XAN FEB MAR ABR MAIO XUÑ XUL AGO SEP OUT NOV DEC

COMEDOR
MEDIODÍA 3216 2921 3148 3029 3029 2683 2823 2836 2594 2745 2725 2671

MEDIA
COMEDOR 104 105 102 102 98 89 91 91 86 89 91 86

RECOLLIDA
FERROL 2879 2841 3042 2935 2938 2876 2642 2725 2878 2950 2696 2770

RECOLLIDA
NARON 818 706 710 773 721 656 669 691 575 737 659 656

TOTAL
RECOLLIDA 3697 3547 3752 3708 3659 3532 3311 3416 3453 3687 3355 3426

MEDIA
RECOLLIDA 119 127 121 124 118 118 107 110 115 119 112 111

TOTAL
MEDIODIA 6913 6468 6900 6754 6688 6215 6134 6252 6047 6432 6080 6097

MEDIA
MEDIODIA 223 231 223 225 216 207 198 202 202 214 203 197

CEAS 1997 1765 1883 1742 1684 1572 1726 1651 1679 1756 1546 1524

MEDIA
CEAS 64 63 61 58 54 52 56 53 56 59 52 49

TOTAL 8910 8233 8783 8496 8372 7787 7860 7903 7726 8188 7626 7621

MEDIA
FINAL 287 284 283 283 270 260 254 255 258 264 254 246

Total anual: 97.505 racións. Media diaria 267
Fonte: Rexistro racións diarias. Elaboración propia. 2016

En relación ás racións totais atopámonos cunha diminución do 13,30 % 
en relación ao ano anterior, que como se pode comprobar na táboa nº 3 trátase 
especialmente de variacións nos servizos de comedor. Este ano o total de racións 
do servizo de recollida corresponde a un 44% e do servizo de comedor un 56% 
con respecto ao total anual.

TÁBOA Nº 3: COMPARATIVA RACIÓNS 2014/2015/2016
 2014 2015 2016

SERVIZO RECOLLIDA 41446 42981 42543

SERVIZO COMEDOR
MEDIODÍA 45512 41606 34437

SERVIZO COMEDOR,
CEAS 24886 27865 20525

TOTAL 111844 112452 97505

Fonte: Rexistro racións diarias. Elaboración propia. 2016
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A diminución existente rolda unhas cifras que non se coñecían de manei-
ra similar dende o 2012, sen ter a información necesaria como para coñecer a 
causa, sabendo únicamente que se concederon axudas sociais autonómicas de 
maneira máis rápida, e que se segue percibindo co dato de persoas usuarias 
anuais un posible sedentarismo afianzado que repercute na non asistencia de 
tantas persoas foráneas.

TÁBOA Nº 4: HISTÓRICO RACIÓNS 2008 A 2016

 ANOS
RACIÓNS
ANUAIS

OBSERVACIÓNS
MEDIAS
ANUAIS

INCREMENTO
ANUAL

2008 35171 96 -

2009 52680 144 49,78%

2010 61376 168 16,51%

2011 71931 197 17,20%

2012 94272
NON INCLUEN

MERENDAS/CEAS
258 31,06%

2013 123846 339 31,37%

2014 111844 306 -9,69%

2015 112452 308 0,5%

2016 97505 267 -13,30%

Fonte: Rexistro racións diarias. Elaborado polo Tesorerio Xunta Directiva. 2016

VOLUNTARIADO

Contouse cun total anual de 63 persoas voluntarias, sendo 42 o número a 
peche de 2016.

Ademais das tarefas propias do servizo de comedor, en comida ou ceas, 
contouse co apoio de persoas voluntarias para actividades en campañas de reco-
llidas de alimentos ou de captación de socios:

Xestionadas de maneira interna (campañas en centros comerciais de •	
Parque Ferrol, Alcampo, Odeón.) 

En colaboración a demanda de entidades ou persoas organizadoras de •	
actividades ou actos a beneficio desta institución (Colexio Lestonnac, 
Gala salsera, Partido fútbol.)
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Neste ano, fomentouse a participación, formación e implicación do 
voluntariado dentro da entidade mediante accións formativas e reunións 
periódicas, así como a integración dun representante dentro do Comité de 
Calidade da institución. Ademais, incluíuse para este grupo de interese a 
medición da satisfacción como cliente, obtendo resultados positivos, cun 65% 
de satisfacción a nivel global.

Elaborado por:

María Sanjuán García
Coordinadora

Trab. social 2243
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coMiDas ExTRaoRDinaRias*

Festividade de Ano Novo.

Festividade de Reis.

Festividade de San Xiao.

Martes de Entroido.

Festa do Sagrado Corazón de Xesús.
(Patrón da Cocina Económica).

Festividade de Noiteboa.

Festividade de Nadal.

Festividade de Fin de Ano.

* As comidas correspondentes aos días indicados se fixeron a base dos platos típicos para as 
festas sinaladas.

Sala de usos múltiples
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Plan de actividades 2017

O presente Plan de Actividades ten por obxecto dar cumpri-
mento ao Obxectivo de Calidade establecido polo Comité e apro-
bado pola Xunta Directiva, por canto pretende satisfacer as nece-
sidades estratéxicas da Institución.

Centraranse para este ano, en dous obxectivos. O primeiro é 
conseguir remontar o número de socios da CEF, en continuo des-
censo pola perda de poboación, xa que constitúe o principal 
soporte da Asociación e a súa garantía de continuidade e inde-
pendencia, desenvolvéndose para iso diversas campañas de infor-
mación e sensibilización para a captación de novos asociados. O 
segundo obxectivo, que responde a unha demanda dos nosos ser-
vizos, céntrase na implantación dun menú alternativo para dis-
tintos tipos de dietas que, por razóns estritamente de saúde, sexan 
requiridas e xustificadas polos usuarios.

Os obxectivos e o Plan que os integra poderán variar en fun-
ción das necesidades e circunstancias que poidan xurdir ao longo 
do presente ano.

Pola Xunta Directiva
O Presidente
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paGos ToTais ano 2016
SOLDOS E SALARIOS 132.981,49 €

GASTOS SEGURIDADE SOCIAL 42.406,54 €

ALIMENTACIÓN 179.279,23 €

GASTOS XERAIS 5.850,42 €

MATERIAL DE OFICINA 4.539,22 €

MANTEMENTO 15.384,78 €

MATERIAL DE CONSUMO 78,79 €

SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES 19.489,03 €

MATERIAL DE LIMPEZA 7.760,25 €

SUBMINISTRO DE GAS E COMBUSTIBLE 4.771,74 €

GASTOS DE ASCENSOR 1.454,27 €

SUBMINISTRO DE AUGA 3.161,83 €

COMISIÓNS BANCO 374,08 €

PRIMAS DE SEGUROS 4.612,53 €

MATERIAL DE COCIÑA 676,16 €

coBRos ToTais ano 2016
SUBVENCION DIPUTACION PROVINCIAL DA CORUÑA 18.186,77 €

SUBVENCION XUNTA DE GALICIA 43.588,00 €

SUBVENCION CONCELLO DE NEDA 1.000,00 €

DOAZÓNS 88.803,00 €

COTAS SOCIOS BENEFACTORES 155.681,00 €

CONVENIO CONCELLO FERROL 75.000,00 €

CONVENIO CONCELLO NARÓN 16.123,00 €

DOAZÓN FUNDACIÓN M. DE AMBOAGE 425,00 €

ToTaL coBRos ano 2016 398.806,77 €

paGos E coBRos ano 2016

SALDO EN BANCOS Y CAIXA ANO 2016

DATA BANCOS/CAIXA

31/12/2015 454.418 €

31/12/2016 320.241 €
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RETENCIÓNS IRPF FACENDA 15.744,36 €

GASTOS DE TELÉFONO 1.827,24 €

TRANSPORTE 7.396,42 €

GASTO DE CORREOS 1.901,17 €

AXUSTES DE CAIXA 18,73 €

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 291,54 €

TRIBUTOS 349,22 €

INVESTIMENTO INMOBILIZADO 77.000,68 €

ToTaL paGos ano 2016 527.349,72 €

BaLancE ano 2016
TOTAL COBROS  398.806,77 € 

TOTAL PAGOS  527.349,72 € 

DÉFICIT -128.542 €

PAGOS PENDENTES 2015  -5.585 € 

BaLancE FinaL ano 2016 -134.177 € 
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BALANCE ABREVIADO AO PECHE DO EXERCICIO 2016
ACTIVO NOTAS 31/12/2016 31/12/2015

A) ACTIVO NON CORRENTE 274.263,97 224.445,55

I. Inmobilizado intanxible. 5 692,80 71,83

III. Inmobilizado material. 5 273.571,17 224.373,72

B) ACTIVO CORRENTE 534.279,98 535.398,60

I. Existencias. 36.105,71 48.340,40

III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar. 166.121,29 26.177,42

V. Investimentos financeiros a curto prazo. 91.806,83 171.462,43

VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes. 240.246,15 289.418,35

TOTAL ACTIVO (A+B) 808.543,95 759.844,15

PATRIMONIO NETO E PASIVO NOTAS 31/12/2016 31/12/2015

A) PATRIMONIO NETO 735.824,63 711.524,03

A-1) Fondos propios 10 598.893,61 622.268,16

I. Dotación fundacional 553.383,85 0,00

1. Dotación fundacional. 553.383,85 0,00

II. Reservas. 68.884,31 68.884,31

III. Excedentes de exercicios anteriores. 0,00 573.334,85

IV. Excedente do exercicio 3 -23.374,55 -19.951,00

A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos. 12 136.931,02 89.255,87

C) PASIVO CORRENTE 72.719,32 48.320,12

II. Débedas a curto prazo. 33.690,00 0,00

3. Outras débedas a curto prazo. 33.690,00 0,00

V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar. 39.029,32 48.320,12

1. Proveedores. 13.462,60 20.834,44

2. Outros acreedores. 25.566,72 27.485,68

TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C) 808.543,95 759.844,15
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CONTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 
REMATADO O 31/12/2016

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS NOTA 31/12/2016 31/12/2015

1. Ingresos da actividade propia. 12, 13 1.002.334,38 1.031.397,64

a) Cotas de usuarios e afiliados 522.258,93 547.730,11

d) Subvencións, doazóns e legados imputados ao excedente do exercicio 480.075,45 483.667,53

3. Gastos por axudas e outros -346.597,30 -375.315,51

b) Axudas non monetarias 13 -346.597,30 -375.315,51

6. Aprovisionamentos 13 -382.419,81 -416.364,36

8. Gastos de persoal 13 -191.132,39 -192.916,57

9. Outros gastos da actividade 13 -79.184,82 -97.386,59

10. Amortización do inmovilizado 5 -26.460,14 -24.856,60

11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao excedente 12 116,64 1.154,42

13. Deterioración e resultado por alleamentos do inmobilizado 5 -722,12 51.897,50

A.1) EXCEDENTE DA ACTIVIDADE (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) -24.065,56 -22.378,75

15. Ingresos financeiros. 767,79 2.697,50

A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17) 767,79 2.697,50

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2) -23.297,77 -19.681,25

19. Impostos sobre beneficios -76,78 -269,75

A.4) Variación do patrimonio neto recoñecida no excedente do exercicio (A.3+18) -23.374,55 -19.951,00

2. Doazóns e legados recibidos 204.226,21 191.744,97

B.1) Variación do patrimonio neto por ingresos e gastos recoñecidos directamente no 
patrimonio neto (1+2+3+4)

204.226,21 191.744,97

2. Doazóns e legados recibidos -156.551,06 -250.203,09

C.1) Variacións do patrimonio neto por reclasificacións ao excedente do exercicio (1+2+3+4) -156.551,06 -250.203,09

D) Variacións do patrimonio neto por ingresos e gastos imputados directamente ao patrimo-
nio neto (B.1+C.1)

47.675,15 -58.458,12

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO ExERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 24.300,60 -78.409,12
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 3 

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EXERCICIO  2016 

ASOCIACION 

COCINA ECONOMICA DE FERROL 
SINATURAS 

ENDEREZO 

C/Rubalcava, nº 29, Ferrol (C.P. 15402). 
NIF    

G-15029176 
UNIDADE MONETARIA         

EUROS 
 

1 ACTIVIDADE DA ENTIDADE.  
A Asociación ten como fin principal o de carácter asistencial de 
beneficencia particular, xa que se dedica a proporcionar comida 
cociñada a persoas de escasos medios económicos sen custo algún. 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS ANUAIS:  
 

2.1 IMAXE FIEL: 

As contas anuais do exercicio foron obtidas dos rexistros contables 
da Asociación e preséntanse de acordo co Real Decreto 1491/2011, 
do 24 de Outubro, polo que se aproban as 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, de 
forma que mostran a imaxe fiel do patrimonio, da situación 
financeira, dos resultados  da asociación durante o exercicio 
correspondente e o modelo do plan de actuación das entidades sen 
fins de lucro, as Resolucións do 26 de marzo de 2013, polas que se 
aproban o Plan Xeral de Contabilidade de entidades sen fins 
lucrativos, en todo o non modificado especificamente polas normas 
anteriores, será de aplicación o Real Decreto 1514/2007, polo que se 
aproba o Plan Xeral de Contabilidade, o resto de disposicións legais 
vixentes en materia contable, e mostran a imaxe fiel do patrimonio, 
da situación financeira e dos resultados da Entidade. 

A asociación ata o exercicio 2.009 realizaba unha liquidación anual 
de ingresos e gastos, no exercicio 2.010 acordouse a elaboración 

1  acTiViDaDE Da EnTiDaDE
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 4 

dende ese exercicio de contas anuais en base aos requirimentos 
legais vixentes. Como consecuencia diso, no exercicio 2.010 
realizouse un proceso de reconstrución da contabilidade ao obxecto 
de reflectir a verdadeira situación patrimonial da Asociación. Dada a 
antigüidade da mesma e a ausencia de documentación soporte dos 
exercicios anteriores dos distintos investimentos realizados no 
exercicio 2.012 procedeuse a incorporar no balance elementos 
patrimoniais en base a valores de taxación realizados por expertos 
independentes. 

No exercicio 2.015 procedeuse a corrixir o valor dos terreos e 
construcións contabilizados polo valor de taxación, anteriormente 
mencionado polo seu valor de adquisición en base á documentación 
histórica da que dispoñía a Asociación, co cal o valor neto destes 
terreos e construcións, do mesmo xeito que o Patrimonio Neto, 
víronse reducidos en 892.-miles de euros. 

Non houbo circunstancias excepcionais que orixinasen a necesidade 
de non aplicación das disposicións legais en materia contable. 

Non existen informacións complementarias ás incluídas nas contas 
anuais necesarias para mostrar a imaxe fiel. 
 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NON OBRIGATORIOS APLICADOS. 

Os principios e criterios contables aplicados para a elaboración destas contas 
anuais son principios obrigatorios con incidencia no patrimonio, a situación 
financeira e os resultados. 

 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DA VALORACIÓN E ESTIMACIÓN DA 
INCERTEZA. 

Non existen aspectos críticos de valoración e estimación da 
incerteza. 

 

2.4 COMPARACIÓN DA INFORMACIÓN. 

 

A estrutura do Balance e da Conta de Perdas e Ganancias axústase á 
normativa vixente. Para os efectos da aplicación do Principio de 
Uniformidade e do requisito de comparabilidad, as contas anuais 
correspondentes ao exercicio 2.016 preséntanse comparativas coas 
contas anuais do exercicio anterior. 
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dende ese exercicio de contas anuais en base aos requirimentos 
legais vixentes. Como consecuencia diso, no exercicio 2.010 
realizouse un proceso de reconstrución da contabilidade ao obxecto 
de reflectir a verdadeira situación patrimonial da Asociación. Dada a 
antigüidade da mesma e a ausencia de documentación soporte dos 
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mencionado polo seu valor de adquisición en base á documentación 
histórica da que dispoñía a Asociación, co cal o valor neto destes 
terreos e construcións, do mesmo xeito que o Patrimonio Neto, 
víronse reducidos en 892.-miles de euros. 

Non houbo circunstancias excepcionais que orixinasen a necesidade 
de non aplicación das disposicións legais en materia contable. 

Non existen informacións complementarias ás incluídas nas contas 
anuais necesarias para mostrar a imaxe fiel. 
 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NON OBRIGATORIOS APLICADOS. 

Os principios e criterios contables aplicados para a elaboración destas contas 
anuais son principios obrigatorios con incidencia no patrimonio, a situación 
financeira e os resultados. 

 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DA VALORACIÓN E ESTIMACIÓN DA 
INCERTEZA. 

Non existen aspectos críticos de valoración e estimación da 
incerteza. 

 

2.4 COMPARACIÓN DA INFORMACIÓN. 

 

A estrutura do Balance e da Conta de Perdas e Ganancias axústase á 
normativa vixente. Para os efectos da aplicación do Principio de 
Uniformidade e do requisito de comparabilidad, as contas anuais 
correspondentes ao exercicio 2.016 preséntanse comparativas coas 
contas anuais do exercicio anterior. 
 

 

comparabilidade
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2.5 ELEMENTOS RECOLLIDOS EN VARIAS PARTIDAS. 

Non existen elementos recollidos en varias partidas. 

 

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES. 

Non se realizaron cambios nos criterios contables empregados. 
  

     2.7 CORRECCIÓN DE ERROS. 

Non existen correccións de erros no exercicio 2.016. 

No exercicio 2.015 procedeuse á corrección do valor de Terreos e 
Construcións, como consecuencia do comentado no apartado 2.1 anterior, 
como consecuencia de estar contabilizados polo valor de taxación e non a 
valor de adquisición. 

3 EXCEDENTE DO EXERCICIO.  

3.1 ANÁLISIS DAS PRINCIPAIS PARTIDAS QUE FORMAN O 
EXCEDENTE DO EXERCICIO. 

No exercicio 2016 preséntase un excedente negativo de -23.374,55 .- 
euros que se desagrega da seguinte forma: 

 

EXERCICIO 2016 2015 

Resultado de explotación ………………………… 

Resultado financeiro ………………………………… 

Resultado antes de impostos ……………….. 

Imposto sobre Sociedades……………………… 

Excedente despois de impostos ………….. 

-24.065,56 

767,79 

-23.297,77 

-76,78 

-23.374,55 

-22.378,75 

2.697,50 

-19.681,25 

-269,75 

-19.951,00 
 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE A PROPOSTA DE APLICACIÓN DO 
EXCEDENTE. 

De acordo co seguiente esquema: 

 

Base de repartición 

 

Importe 

Exercicio 2016 2015 

Excedente do exercicio  -23.374,55 -19.951,00 
Remanente - 675.314,14 
Excedente neg.ex.ant. - -101.979,29 

3   ExcEDEnTE Do ExERcicio
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Total .................  -23.374,55 553.383,85 

  

Distribución Importe 

Exercicio 2016 2015 
A fondo social  - 553.383,85 
A resultados negativos de 
exercicios anteriores -23.374,55 - 

Total .................  -23.374,55 553.383,85 

 

4 NORMAS DE REXISTRO E  VALORACIÓN.  

4.1 INMOBILIZADO INTANXIBLE: 

 

O inmobilizado intanxible recoñécese polo seu prezo de adquisición e 
posteriormente, valórase ao seu custo, minorado pola 
correspondente amortización acumulada (calculada linealmente 
segundo a vida útil do ben) e das perdas por deterioración que, no 
seu caso, experimentase.  

Os activos intanxibles son activos de vida útil definida e, por tanto, 
amortízanse sistematicamente en función da vida útil estimada dos 
mesmos e do seu valor residual. Os métodos e períodos de 
amortización aplicados son revisados en cada peche de exercicio e, 
se procede, axustados de forma prospectiva. Polo menos ao peche 
do exercicio, avalíase a existencia de indicios de deterioración, nese 
caso estímanse os importes recuperables, efectuándose as 
correccións valorativas que procedan. 

A amortización dos elementos do inmobilizado intangibles prodúcese 
de forma lineal durante a súa vida útil estimada, en función das 
seguintes porcentaxes: 

 
Descrición Anos % Anual 

Aplicacións informáticas 4 25% 
 

 

Cando a vida útil destes activos non poida estimarse de maneira 
fiable amortizaranse nun prazo de dez anos, sen prexuízo dos prazos 
establecidos nas normas particulares sobre o inmobilizado intangible.  

A Asociación inclúe no custo do inmobilizado intangible que necesita 
un período de tempo superior a un ano para estar en condicións de 
uso, explotación ou venda, os gastos financeiros relacionados co 
financiamento específico ou xenérico, directamente atribuíble á 
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adquisición, construción ou produción. 

• Aplicacións informáticas  

Valóranse ao prezo de adquisición ou custo de produción, incluíndose 
neste epígrafe os gastos de desenvolvemento das páxinas web. A 
vida útil destes elementos estímase en 4 anos. 

 

 
 

 

4.2 BENS INTEGRANTES DO PATRIMONIO HISTÓRICO. 

A Asociación non posúe ningún Inmoble integrante do Patrimonio 
Histórico. 

 

4.3 INMOBILIZADO MATERIAL. 

 

Valórase ao seu prezo de adquisición que inclúe, ademais do importe 
facturado despois de deducir calquera desconto ou rebaixa no prezo, 
todos os gastos adicionais e directamente relacionados que se 
produzan ata a súa posta en funcionamento, como os gastos de 
explanación e derriba, transporte, seguros, instalación, montaxe e 
outros similares. A Asociación inclúe no custo do inmobilizado 
material que necesita un período de tempo superior a un ano para 
estar en condicións de uso, explotación ou venda, os gastos 
financeiros relacionados co financiamento específico ou xenérico, 
directamente atribuíble á adquisición, construción ou produción. 
Forma parte, tamén, do valor do inmobilizado material, a estimación 
inicial do valor actual das obrigacións asumidas derivadas do 
desmantelamento ou retiro e outras asociadas ao activo, tales como 
custos de rehabilitación, cando estas obrigacións dan lugar ao 
rexistro de provisións. Así como a mellor estimación do valor actual 
do importe continxente, con todo, os pagos continxentes que 
dependan de magnitudes relacionadas co desenvolvemento da 
actividade, contabilízanse como un gasto na conta de perdas e 
ganancias a medida en que se incorran. 

As cantidades entregadas a conta de adquisicións futuras de bens do 
inmobilizado material, rexístranse no activo e os axustes que xurdan 
pola actualización do valor do activo asociado ao anticipo dan lugar 
ao recoñecemento de ingresos financeiros, conforme se devenguen. 
Para ese efecto utilízase o tipo de interese incremental do provedor 
existente no momento inicial, é dicir, o tipo de interese ao que o 
provedor podería financiarse en condicións equivalentes ás que 
resultan do importe recibido, que non será obxecto de modificación 
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en posteriores exercicios. Cando se trate de anticipos con 
vencimiento non superior a un ano e cuxo efecto financeiro non sexa 
significativo, non será necesario levar a cabo ningún tipo de 
actualización. 

A Asociación non ten compromisos de desmantelamento, retiro ou 
rehabilitación para os seus bens de activo. Por iso non se 
contabilizaron nos activos valores para a cobertura de tales 
obrigacións de futuro.  

A Xunta Directiva da Asociación considera que o valor contable dos 
activos non supera o valor recuperable dos mesmos. 

Rexístrase a perda por deterioración do valor dun elemento do 
inmobilizado material cando o seu valor neto contable supere ao seu 
importe recuperable, entendendo este como o maior importe entre o 
seu valor razoable menos os custos de venda e o seu valor en uso. 

Os gastos realizados durante o exercicio con motivo das obras e 
traballos efectuados pola Asociación, cargaranse nas contas de 
gastos que correspondan. Os custos de ampliación ou mellora que 
dan lugar a un aumento da capacidade produtiva ou a un 
alongamento da vida útil dos bens, son incorporados ao activo como 
maior valor do mesmo. As contas do inmobilizado material en curso, 
cárganse polo importe dos devanditos gastos, con abono á partida de 
ingresos que recolle os traballos realizados pola Asociación para si 
mesma. 

A amortización dos elementos do inmobilizado material realízase, 
desde o momento no que están dispoñibles para a súa posta en 
funcionamento, de forma lineal durante a súa vida útil estimada, 
estimando un valor residual nulo, en función das seguintes 
porcentaxes de vida útil: 

 

 
Descrición % Anual 

Maquinaria 12,00% 
Utillaje 30,00% 
Mobiliario 10,00% 
Equipos para proceso de información 25,00% 

Outro inmobilizado material 10, 12 y 
20% 

 

Os arrendamentos clasifícanse como arrendamentos financeiros 
sempre que das condicións dos mesmos dedúzase que se transfiren 
ao arrendatario substancialmente os riscos e beneficios inherentes á 
propiedade do activo obxecto do contrato. Os demais arrendamentos 
clasifícanse como arrendamentos operativos. 

A normativa vixente establece que o custo dos bens arrendados 

Útiles
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contabilizarase no balance de situación segundo a natureza do ben 
obxecto do contrato e, simultaneamente, un pasivo polo mesmo 
importe. Este importe será o menor entre o valor razoable do ben 
arrendado e o valor actual ao comezo do arrendamento das 
cantidades mínimas acordadas, incluída a opción de compra, cando 
non existan dúbidas razoables sobre o seu exercicio. Non se incluirán 
no seu cálculo as cotas de carácter continxente, o custo dos servizos 
e os impostos repercutibles polo arrendador. 

Nos arrendamentos financeiros contabilízase o activo de acordo coa 
súa natureza, e un pasivo financeiro polo mesmo importe, que é o 
menor entre o valor razoable do activo arrendado e o valor actual ao 
comezo do arrendamento dos pagos mínimos acordados. Os 
intereses incorpóranse directamente como gastos a medida que se 
van liquidando as cotas correspondentes. 

Os activos rexistrados por este tipo de operacións amortízanse con 
criterios similares aos aplicados ao conxunto dos activos materiais, 
atendendo á súa natureza. 

A Asociación avalía polo menos ao peche de cada exercicio se existen 
indicios de perdas por deterioración de valor do seu inmobilizado 
material, que reduzan o valor recuperable dos devanditos activos a 
un importe inferior ao do seu valor en libros. Se existe calquera 
indicio, estímase o valor recuperable do activo co obxecto de 
determinar o alcance da eventual perda por deterioración de valor. 
No caso de que o activo non xere fluxos de efectivo que sexan 
independentes doutros activos ou grupos de activos, a Asociación 
calcula o valor recuperable da unidade xeradora de efectivo (UGE) á 
que pertence o activo. 

O valor recuperable dos activos é o maior entre o seu valor razoable 
menos os custos de venda e o seu valor en uso. A determinación do 
valor en uso realízase en función dos fluxos de efectivo futuros 
esperados que se derivarán da utilización do activo, as expectativas 
sobre posibles variacións no importe ou distribución temporal dos 
fluxos, o valor temporal do diñeiro, o prezo para satisfacer por 
soportar a incerteza relacionada co activo e outros factores que os 
partícipes do mercado considerarían na valoración dos fluxos de 
efectivo futuros relacionados co activo. 

No caso de que o importe recuperable estimado sexa inferior ao 
valor neto en libros do activo, rexístrase a correspondente perda por 
deterioración con cargo á conta de perdas e ganancias, reducindo o 
valor en libros do activo ao seu importe recuperable. 

Unha vez recoñecida a corrección valorativa por deterioración ou a 
súa reversión, axústanse as amortizacións dos exercicios seguintes 
considerando o novo valor contable. 

Con todo, o anterior, se das circunstancias específicas dos activos 
ponse de manifesto unha perda de carácter irreversible, esta 



26 Cocina Económica  Memoria 2016

 10 

recoñécese directamente en perdas procedentes do inmobilizado da 
conta de perdas e ganancias. 

Nos exercicios 2.016 e 2.015 a Asociación non rexistrou perdas por 
deterioración dos inmobilizados materiais. 
 

 

4.4 INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS 

 
Non resulta de aplicación, pero como norma: 
 
A Entidade clasifica como investimentos inmobiliarios aqueles activos 
non correntes que sexan inmobles e que posúe para obter rendas, 
plusvalías ou ambas, en lugar de para o seu uso na produción ou 
subministracións de bens ou servizos, ou ben para fins administrativos, 
ou a súa venda no curso ordinario das operacións. Así como aqueles 
terreos e edificios cuxos usos futuros non estean determinados no 
momento da súa incorporación ao patrimonio da Entidade. 
  
Para a valoración dos investimentos inmobiliarios utilízase os criterios 
do inmobilizado material para os terreos e construcións, sendo os 
seguintes: 
  
Os solares sen edificar valóranse polo seu prezo de adquisición máis os 
gastos de acondicionamento, como peches, movemento de terras, 
obras de saneamento e drenaxe, os de derriba de construcións cando 
sexa necesario para poder efectuar obras de nova planta, os gastos de 
inspección e levantamento de planos cando se efectúan con carácter 
previo á súa adquisición, así como, a estimación inicial do valor actual 
das obrigacións presentes derivadas dos custos de rehabilitación do 
solar. 
 
As construcións valóranse polo seu prezo de adquisición ou custo de 
produción incluídas aquelas instalacións e elementos que teñen carácter 
de permanencia, polas taxas inherentes á construción e os honorarios 
facultativos de proxecto e dirección de obra. 
 
Os arrendamentos conxuntos de terreo e edificio clasificaranse como 
operativos ou financeiros cos mesmos criterios que os arrendamentos 
doutro tipo de activo.  
 
 
Con todo, como normalmente o terreo ten unha vida económica 
indefinida, nun arrendamento financeiro conxunto, os compoñentes de 
terreo e edificio consideraranse de forma separada, clasificándose o 
correspondente ao terreo como un arrendamento operativo, salvo que 
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se espere que o arrendatario adquira a propiedade ao final do período 
de arrendamento.  
 
 
 

4.5 PERMUTAS. 

 

Non resulta de aplicación, pero como norma: 

Nas permutas de carácter comercial, valórase o inmobilizado 
material recibido polo valor razoable do activo entregado máis as 
contrapartidas monetarias que se entregaron a cambio salvo que se 
teña unha evidencia máis clara do valor razoable do activo recibido e 
co límite deste último. 

Considérase que unha permuta ten carácter comercial cando: 

 

 O risco, calendario e importe dos fluxos de efectivo do 
inmobilizado recibido difire da configuración dos fluxos de efectivo do 
activo entregado; ou 

 O valor actual dos fluxos de efectivo despois de impostos das 
actividades da Entidade afectadas pola permuta, vese modificado 
como consecuencia da permuta. 

Cando a permuta non teña carácter comercial ou cando non poida 
obterse unha estimación fiable do valor razoable dos elementos que 
interveñen na operación, o inmobilizado material recibido valórase 
polo valor contable do ben entregado máis, no seu caso, as 
contrapartidas monetarias que se entregaron a cambio, co límite, 
cando estea dispoñible, do valor razoable do inmobilizado recibido se 
este fose menor. 
 

 

 

4.6 ACTIVOS FINANCEIROS E PASIVOS FINANCEIROS. 

A entidade ten rexistrados no capítulo de instrumentos financeiros, 
aqueles contratos que dan lugar a un activo financeiro nunha 
empresa e, simultaneamente, a un pasivo financeiro ou a un 
instrumento de patrimonio noutra empresa. Considéranse, por tanto, 
instrumentos financeiros, os seguintes. A presente norma resulta de 
aplicación aos seguintes. 

a) Activos financeiros: 
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 Efectivo e outros activos líquidos equivalentes. 

 Créditos por operacións comerciais: clientes e debedores varios 

 Créditos a terceiros: tales como os préstamos e créditos 
financeiros concedidos, incluídos os xurdidos da venda de activos 
non correntes. 

 Valores representativos de débeda doutras empresas 
adquiridos: tales como as obrigacións, bonos e pagarés 

 Instrumentos de patrimonio doutras empresas adquiridos: 
accións, participacións en institucións de investimento colectivo e 
outros instrumentos de patrimonio. 

 Derivados con valoración favorable para a empresa: entre eles, 
futuros, opcións, permutas financeiras e compravenda de moeda 
estranxeira a prazo. 

 Outros activos financeiros: tales como depósitos en entidades 
de crédito, anticipos e créditos ao persoal, fianzas e depósitos 
constituídos, dividendos a cobrar e desembolsos esixidos sobre 
instrumentos de patrimonio propio. 

b) Pasivos financeiros: 

 Débitos por operacións comerciais: provedores e acredores 
varios. 

 Débedas con entidades de crédito. 

 Obrigas e outros valores negociables emitidos: tales como 
bonos e pagarés. 

 Derivados con valoración desfavorable para a empresa: entre 
eles, futuros, opcións, permutas financeiras e compravenda de 
moeda estranxeira a prazo. 

 Débedas con características especiais. 

 Outros pasivos financeiros: débedas con terceiros, tales como 
os préstamos e créditos financeiros recibidos de persoas ou 
empresas que non sexan entidades de crédito incluídos os xurdidos 
na compra de activos non correntes, fianzas e depósitos recibidos e 
desembolsos esixidos por terceiros sobre participacións. 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos os instrumentos 
financeiros que se inclúen dentro dos fondos propios. 

4.6.1. Investimentos financeiros a longo e curto prazo 

• Préstamos e contas por cobrar: rexístranse ao seu custo 
amortizado, correspondendo ao efectivo entregado, menos as 
devolucións do principal efectuadas, máis os intereses devengados 
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non cobrados no caso dos préstamos, e ao valor actual da 
contraprestación realizada no caso das contas por cobrar. A Entidade 
rexistra as correspondentes deterioracións pola diferenza existente 
entre o importe para recuperar das contas por cobrar e o valor en 
libros polo que se atopan rexistradas.  

 

• Investimentos mantidos ata o seu vencimiento: son aqueles 
valores representativos de débeda, cunha data de vencimiento 
fixada, cobros de contía determinada ou determinable, que se 
negocien nun mercado activo e que a Entidade ten intención e 
capacidade de conservar ata a súa vencimiento.  Contabilízanse ao 
seu custo amortizado.  

• Activos financeiros rexistrados a valor razoable con cambios en 
resultados 

A Entidade clasifica os activos e pasivos financeiros a valor razoable 
con cambios na conta de perdas e ganancias no momento do seu 
recoñecemento inicial só se: 

 

 con iso elimínase ou reduce significativamente a non 
correlación contable entre activos e pasivos financeiros ou 

 o rendemento dun grupo de activos financeiros, pasivos 
financeiros ou de ambos, xestiónase e avalía segundo o criterio de 
valor razoable, de acordo coa estratexia documentada de 
investimento ou de xestión do risco da Entidade.  

Tamén se clasifican nesta categoría os activos e pasivos financeiros 
con derivados implícitos, que son tratados como instrumentos 
financeiros híbridos, ben porque foron designados como tales pola 
Entidade ou debido a que non se pode valorar o compoñente do 
derivado con fiabilidade en dátaa adquisición ou nunha data 
posterior. Os activos e pasivos financeiros a valor razoable con 
cambios na conta de perdas e ganancias valóranse seguindo os 
criterios establecidos para os activos e pasivos financeiros mantidos 
para negociar. 

A Entidade non reclasifica ningún activo ou pasivo financeiro de ou a 
esta categoría mentres estea recoñecido no balance de situación, 
salvo cando cumpra cualificar o activo como investimento en 
empresas do grupo, asociadas ou multigrupo. 

• Os investimentos en empresas do grupo, asociadas ou 
multigrupo, valóranse a custo 

 

• Investimentos dispoñibles para a venda: son o resto de 
investimentos que non entran dentro das catro categorías anteriores, 
vindo corresponder case á súa totalidade aos investimentos 
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financeiros en capital, cun investimento inferior ao 20%. Estes 
investimentos figuran no balance de situación adxunto polo seu valor 
razoable cando é posible determinalo de forma fiable. No caso de 
participacións en Entidades non cotizadas, normalmente o valor de 
mercado non é posible determinalo de maneira fiable polo que, 
cando se dá esta circunstancia, valóranse polo seu custo de 
adquisición ou por un importe inferior se existe evidencia da súa 
deterioración.  

Intereses e dividendos recibidos de activos financeiros- 

 

• Os intereses e dividendos de activos financeiros devengados 
con posterioridade ao momento da adquisición recoñécense como 
ingresos na conta de perdas e ganancias. Os intereses recoñécense 
polo método do tipo de interese efectivo e os ingresos por dividendos 
procedentes de investimentos en instrumentos de patrimonio 
recoñécense cando xurdiron os dereitos para a Entidade á súa 
percepción. 

• Na valoración inicial dos activos financeiros rexístranse de 
forma independente, atendendo á súa vencimiento, o importe dos 
intereses explícitos devengados e non vencidos no devandito 
momento, así como o importe dos dividendos acordados polo órgano 
competente no momento da adquisición. 

Baixa de activos financeiros- 

• A Entidade dá de baixa os activos financeiros cando expiran ou 
se cederon os dereitos sobre os fluxos de efectivo do correspondente 
activo financeiro e transferíronse substancialmente os riscos e 
beneficios inherentes á súa propiedade. No caso concreto de contas 
a cobrar enténdese que este feito prodúcese en xeral se se 
transmitiron os riscos de insolvencia e moura. 

Cando o activo financeiro dáse de baixa a diferenza entre a 
contraprestación recibida neta dos custos de transacción atribuíbles e 
o valor en libros do activo, máis calquera importe acumulado que se 
recoñeceu directamente no patrimonio neto, determina a ganancia 
ou perda xurdida ao dar de baixa devandito activo, que forma parte 
do resultado do exercicio en que esta se produce. 

Polo contario, a Entidade non dá de baixa os activos financeiros, e 
recoñece un pasivo financeiro por un importe igual á 
contraprestación recibida, nas cesións de activos financeiros nas que 
se reteña substancialmente os riscos e beneficios inherentes á súa 
propiedade. 

 

4.6.2 Pasivos financeiros 

Os préstamos, obrigacións e similares rexístranse inicialmente polo 
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importe recibido, neto de custos incorridos na transacción. Os gastos 
financeiros, incluídas as primas pagaderas na liquidación ou o 
reembolso e os custos de transacción, contabilízanse na conta de 
perdas e ganancias segundo o criterio do deveño utilizando o método 
do interese efectivo. O importe devengado e non liquidado engádese 
ao importe en libros do instrumento na medida en que non se 
liquidan no período en que se producen. 

As contas para pagar rexístranse inicialmente ao seu custo de 
mercado e posteriormente son valoradas ao custo amortizado 
utilizando o método da taxa de interese efectivo.  

 

        Fianzas entregadas 

Os depósitos ou fianzas constituídas en garantía de determinadas 
obrigacións, valóranse polo importe efectivamente satisfeito, que 
non difire significativamente do seu valor razoable. 

Valor razoable 

O valor razoable é o importe polo que pode ser intercambiado un 
activo ou liquidado un pasivo, entre partes interesadas e 
debidamente informadas, que realicen unha transacción en 
condicións de independencia mutua. 

Con carácter xeral, na valoración de instrumentos financeiros 
valorados a valor razoable, a Entidade calcula este por referencia a 
un valor fiable de mercado, constituíndo o prezo cotizado nun 
mercado activo a mellor referencia do devandito valor razoable. Para 
aqueles instrumentos respecto dos cales non exista un mercado 
activo, o valor razoable obtense, no seu caso, mediante a aplicación 
de modelos e técnicas de valoración. 

Asúmese que o valor en libros dos créditos e débitos por operacións 
comerciais aproxímase ao seu valor razoable. 
 

 

 

4.7 EXISTENCIAS. 

As materias primas, outros aprovisionamentos e mercaderías valóranse ao 
prezo de adquisición, incluíndo todos os gastos adicionais que se producen 
ata a recepción das mesmas, ou ao valor neto realizable, se fose menor. 

As existencias que se reflicten no balance de situación ao 31 de decembro de 
2015 e 2016 foron rexistradas polo valor razoable a data de peche do 
exercicio. 
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4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

 Non resulta de aplicación, pero como norma: 

As operacións realizadas en moeda estranxeira rexístranse na moeda 
funcional da Entidade (euros) aos tipos de cambio vixentes no 
momento da transacción. Durante o exercicio, as diferenzas que se 
producen entre o tipo de cambio contabilizado e o que se atopa en 
vigor á data de cobro ou de pago rexístranse como resultados 
financeiros na conta de resultados. A Entidade non cambiou no 
exercicio a moeda funcional que é o euro. 

Así mesmo, ao 31 de decembro de cada ano, realízase ao tipo de 
cambio de peche a conversión dos saldos para cobrar ou pagar con 
orixe en moeda estranxeira. As diferenzas de valoración producidas 
rexístranse como resultados financeiros na conta de resultados. 
 

4.9 IMPOSTO SOBRE BENEFICIOS 

O Imposto sobre beneficios do exercicio calcúlase mediante a suma do 
imposto corrente que resulta da aplicación do tipo de gravame (10% 
no exercicio actual) sobre a base impoñible do exercicio e despois de 
aplicar as deducións que fiscalmente sexan admisibles, máis a 
valoración dos activos e pasivos por impostos diferidos. 

Os activos e pasivos por impostos diferidos inclúen as diferenzas 
temporais que se identifican como aqueles importes que se preveen 
pagaderos ou recuperables polas diferenzas entre os importes en 
libros dos activos e pasivos e o seu valor fiscal, así como as bases 
impoñibles negativas pendentes de compensación e os créditos por 
deducións fiscais non aplicadas fiscalmente. Devanditos importes 
rexístranse aplicando á diferenza temporaria ou crédito que 
corresponda o tipo de gravame a que se espera recuperalos ou 
liquidalos. 

 

 

 

4.10 INGRESOS E GASTOS. 

Os ingresos e gastos impútanse en función do criterio do deveño con 
independencia do momento en que se produce a corrente monetaria ou 
financeira derivada deles. 

Con todo, a Entidade unicamente contabiliza os beneficios realizados á 
data de peche do exercicio, en tanto que os riscos e as perdas 
previsibles, aínda sendo eventuais, contabilízanse tan pronto son 
coñecidos. 

MOEDA EXTRANXEIRA4.8 TRANSACCIÓNS EN MOEDA EXTRANXEIRA
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Os ingresos pola venda de bens ou servizos recoñécense polo valor 
razoable da contrapartida recibida ou a recibir derivada dos mesmos. Os 
descontos por pronto pago, por volume ou outro tipo de descontos, así 
como os intereses incorporados ao nominal dos créditos, rexístranse 
como unha minoración dos mesmos. Non obstante a Entidade inclúe os 
intereses incorporados aos créditos comerciais con vencimiento non 
superior a un ano que non teñen un tipo de interese contractual, cando 
o efecto de non actualizar os fluxos de efectivo non é significativo. 

Os descontos concedidos a clientes recoñécense no momento en que é 
probable que se van a cumprir as condicións que determinan a súa 
concesión como unha redución dos ingresos por vendas. 

Os anticipos a conta de vendas futuras figuran valorados polo valor 
recibido.  

As axudas outorgadas pola entidade recoñécense no momento en que 
se aprobe a súa concesión. 

As cotas de usuarios ou afiliados recoñécense como ingresos no período 
ao que corresponden. 

Os ingresos procedentes de promocións para captación de recursos, de 
patrocinadores e de colaboracións recoñécense cando as campañas e 
actos prodúcense. 

 
 

 

4.11 PROVISIÓNS E CONTINXENCIAS. 

Non resulta de aplicación, pero como norma: 

As provisións son pasivos que cobren obrigacións presentes á data 
do balance xurdidas como consecuencia de sucesos pasados dos que 
poden derivarse prexuízos patrimoniais de probable materialización 
para a Asociación, cuxo importe e momento de cancelación son 
indeterminadas. Devanditos saldos rexístranse polo valor actual do 
importe máis probable que se estima que a Asociación terá que 
desembolsar para cancelar a obrigación. 
 

4.12 CRITERIOS EMPREGADOS PARA O REXISTRO E 
VALORACIÓN DOS GASTOS DE PERSOAL. 

 

Os gastos de persoal compóñense das partidas de Seguridade Social 
e Soldos e Salarios, que se rexistra mensualmente segundo os 
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custos calculados en nómina segundo convenio. 
 

4.13 SUBVENCIÓNS, DOAZÓNS E LEGADOS. 

A  asociación emprega os seguintes criterios para a contabilización 
das subvencións que lle concederon: 

Subvencións de explotación: abónanse a resultados no momento no 
que, tras a súa concesión, a asociación estima que se cumpriron os 
requisitos establecidos na mesma, e por conseguinte, non existen 
dúbidas razoables sobre a súa cobro, e impútanse aos resultados 
contables de forma que se asegure en cada período unha adecuada 
correlación contable entre ingresos derivados da subvención e os 
gastos subvencionados. 

Subvencións de capital: As que teñen o carácter de non reintegrable, 
rexístranse como ingresos directamente imputados ao patrimonio 
neto, polo importe concedido unha vez deducido o efecto impositivo. 
Procédese ao rexistro inicial, unha vez recibida a comunicación da 
súa concesión, no momento que se estima que non existen dúbidas 
razoables sobre o cumprimento das condicións establecidas en 
resolucións individuais de cesión. 

No recoñecemento inicial a asociación rexistra, por unha banda os 
bens ou servizos recibidos como activo e, por outro o correspondente 
incremento no patrimonio neto. A partir da data do seu rexistro, as 
subvencións de capital impútanse a resultados en proporción á 
depreciación experimentada durante o período, polos activos 
financiados coas mesmas, salvo que se trate de activos non 
depreciables, nese caso imputaranse ao resultado do exercicio en 
que se produza o alleamento ou baixa de inventario dos mesmos.  

Os criterios utilizados para a valoración dos donativos en especie son 
os de prezo de custo. Recibíronse durante o exercicio numerosos 
donativos en especie cuxa valoración se reflectiu en contabilidade. 
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4.14 CRITERIOS EMPREGADOS EN TRANSACCIÓNS ENTRE 
PARTES VINCULADAS. 

 

No suposto de existir, as operacións entre empresas do mesmo 
grupo, con independencia do grao de vinculación, contabilízanse de 
acordo coas normas xerais. Os elementos obxecto das transaccións 
que se realicen contabilizaranse no momento inicial polo seu valor 
razoable. A valoración posterior realízase de acordo co previsto nas 
normas particulares para as contas que corresponda. 

Esta norma de valoración afecta as partes vinculadas que se 
explicitan na Norma de elaboración de contas anuais 13ª do Plan 
Xeral de Contabilidade. Neste sentido: 

a) Entenderase que unha empresa forma parte do grupo cando 
ambas estean vinculadas por unha relación de control, directa ou 
indirecta, análoga á prevista no artigo 42 do Código de Comercio, ou 
cando as empresas estean controladas por calquera medio por unha 
ou varias persoas xurídicas que actúen conxuntamente ou se achen 
baixo dirección única por acordos ou cláusulas estatutarias. 

b) Entenderase que unha empresa é asociada cando, sen que se 
trate dunha empresa   do grupo no sentido sinalado, a empresa ou 
as persoas físicas dominantes, exerzan sobre esa empresa asociada 
unha influencia significativa, tal como desenvólvese detidamente na 
citada Norma de elaboración de contas anuais 13ª. 

c) Unha parte considérase vinculada a outra cando unha delas 
exerce ou ten a posibilidade de exercer directa ou indirectamente ou 
en virtude de pactos ou acordos entre accionistas ou partícipes, o 
control sobre outra ou unha influencia significativa na toma de 
decisións financeiras e de explotación da outra, tal como detállase 
detidamente na Norma de elaboración de contas anuais 15ª.  

Considéranse partes vinculadas á Entidade, adicionalmente ás 
empresas do grupo, asociadas e multigrupo, ás persoas físicas que 
posúan directa ou indirectamente algunha participación nos dereitos 
de voto da Entidade, ou no seu dominante, de maneira que lles 
permita exercer sobre unha ou outra unha influencia significativa, así 
como aos seus familiares próximos, á persoal clave da Entidade ou 
do seu dominante (persoas físicas con autoridade e responsabilidade 
sobre a planificación, dirección e control das actividades da empresa, 
xa sexa directa ou indirectamente), entre a que se inclúen os 
Administradores e os Directivos, xunto aos seus familiares próximos, 
así como ás entidades sobre as que as persoas mencionadas 
anteriormente poidan exercer unha influencia significativa. Así 
mesmo, teñen a consideración de parte vinculadas as empresas que 
compartan algún conselleiro ou directivo coa Entidade, salvo cando 
este non exerza unha influencia significativa nas políticas financeira e 



36 Cocina Económica  Memoria 2016

 20 

de explotación de ambas, e, no seu caso, os familiares próximos do 
representante persoa física do Administrador, persoa xurídica, da 
Entidade. 

 

 

  

 

4.15.  DEREITOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO 
INVERNADOIRO. 

 

Non é de aplicación por non existir en balance pero como norma: 

Estes dereitos recoñécense polo seu prezo de adquisición. Cando se 
tratan de dereitos adquiridos sen contraprestación ou por un importe 
substancialmente inferior ao seu valor de mercado, recoñécese un 
ingreso directamente imputado ao patrimonio neto ao comezo do 
exercicio natural ao que corresponden, que é obxecto de 
transferencia á conta de perdas e ganancias a medida que se realiza 
a imputación a gastos polas emisións asociadas aos dereitos recibidos 
sen contraprestación. 

Os dereitos de emisión non se amortizan. E están suxeitos ás 
correccións valorativas por deterioración que sexan necesarias. 

A emisión de gastos de efecto invernadoiro orixina o recoñecemento 
dun gasto na conta de perdas e ganancias do exercicio e da 
correspondente provisión, dado que á data de peche é indeterminado 
en canto ao seu importe exacto. A provisión manterase ata o 
momento en que se cancele a obrigación mediante a entrega dos 
correspondentes dereitos. 
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b) Correccións por deterioración do valor orixinadas polo risco de crédito. 

Nin no presente exercicio nin no precedente, producíronse correccións por 
deterioración. 

 

c) Activos financeiros designados a valor razoable con cambios na conta      de 
perdas e ganancias. 

Nin no presente exercicio nin no precedente a compañía dispoñía de activo 
financeiros dentro desta categoría. 

Non existen instrumentos financeiros derivados, nin iguais nin distintos dos que 
se cualifican como instrumentos de cobertura. 

O resto dos activos financeiros, o seu valor razoable non difire 
significativamente do valor polo que figuran rexistrados. 

 

 

d) Empresas do grupo, multigrupo e asociadas 

A empresa non ten participacións noutras empresas.  

 

 

9 PASIVOS FINANCEIROS 
 
Non existen instrumentos financeiros do pasivo do balance da 
entidade a longo prazo 
 
 

 
Os vencimientos dos pasivos financeiros da Entidade correspóndense 
todos co curto prazo, polo que non existen débedas con vencimiento 
superior a 5 anos. 
 
Non existen débedas con garantía real. 
 
Non existen liñas de desconto nin pólizas de crédito. 
 
Non existen outras circunstancias importantes que afectan os activos 
financeiros como litixios ou embargos. 
 
Ao 31 de decembro de 2016 non existen instrumentos financeiros 
afectos a hipotecas. 
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10 FONDOS PROPIOS 
 

  

 

Fondo  

social Reservas 
Excedentes de 
EX. Anteriores 

Excedente do 
Exercicio Total 

A) SALDO INICIAL 
EX. 2015  68.884,31 675.314,14 -101.979,29 642.219,16 

(+) Aumentos      -101.979,29 -19.951,00 -121.930,29 

(-) Diminucións    -101.979,29 -101.979,29 

B) SALDO FINAL, EX. 
2015   68.884,31  573.334,85  -19.951,00 622.268,16 

C) SALDO INICIAL, 
EX. 2016 0,00  68.884,31 573.334,85 -19.951,00  622.268,16 

(+) Entradas 553.383,85 0,00  0,00 -23.374,55 530.009,30 

(-) Diminucións 0,00 0,00  573.334,85 -19.951,00 553.383,85 

D) SALDO FINAL, 
EX. 2016 553.383,85 68.884,31 0,00 -23.374,55 598.893,61 

 

11 SIITUACIÓN FISCAL 
 

11.1 IMPOSTOS SOBRE BENEFICIOS 

 

En 1.994 entrou en vigor a Lei 30/1.994, do 24 de Novembro, de 
Fundacións e de incentivos fiscais á participación privada en 
actividades de interese xeral, que establecía un réxime tributario 
especial para aquelas Fundacións que cumprisen determinados 
requisitos. Devandito réxime contemplaba unha exención parcial no 
Imposto sobre Sociedades, excluíndo en todo caso os rendementos 
obtidos polo exercicio de explotacións económicas e os derivados do 
seu patrimonio así como os incrementos de patrimonio que se 
obteñan a título oneroso. 

 

A Asociación acolleuse á devandita exención do Imposto sobre 
Sociedades ao cumprir cos requisitos esixidos polo Capítulo Primeiro; 
Título II da Lei 30/1.994, que regulaba o réxime tributario das 
Fundacións, tendo en conta que a autorización foi concedida. 

 

No exercicio 2.002 publicáronse 2 leis que modificaron o réxime 
normativo das entidades sen fins lucrativos: a Lei 49/2.002, do 23 
de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos 
incentivos fiscais ao mecenado, publicada no BOE nº 307 do 24 de 

11 siTUación FiscaL
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decembro de 2.002 e a Lei 50/2.002, do 26 de decembro, de 
Fundacións, publicada no BOE nº 310 do 27 de decembro de 2.002. 
Á súa vez, no ano 2003 publicouse no BOE nº 254 do 23 de outubro, 
o Real Decreto 1270/2.003, do 10 de outubro, polo que se aproba o 
Regulamento para a aplicación do réxime fiscal das entidades sen 
fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado. A Lei 49/2002 e 
o Real Decreto entraron en vigor ao día seguinte da súa publicación 
no BOE e pola súa banda, a Lei 50/2002 entrou en vigor o 01 de 
xaneiro de 2.003. 

A Lei 49/2002, do 23 de decembro, regula, no seu Título II, o réxime 
fiscal especial aplicable ás entidades sen fins lucrativos, sempre que 
estas cumpran os requisitos establecidos no Capítulo I do devandito 
título, onde se definen as características das devanditas entidades. 
En especial, no Título II, Capítulo II recóllese a normativa aplicable 
ás Fundacións referente ao Imposto sobre Sociedades. 

Coa entrada en vigor da devandita Lei compútanse unicamente como 
base impoñible do Imposto sobre Sociedades os ingresos e gastos 
correspondentes ás explotacións económicas non exentas, sendo 
gravada a un tipo único do 10%. Como novidade, declárase a 
exención das seguintes rendas: as derivadas dos ingresos obtidos 
sen contraprestación, as procedentes do patrimonio mobiliario e 
inmobiliario da entidade, como os dividendos, intereses, canons e 
alugueres; as derivadas de adquisicións ou de transmisións, por 
calquera título, de bens ou dereitos, as obtidas no exercicio das 
explotacións económicas exentas, e, finalmente, as que de acordo á 
normativa tributaria deban ser atribuídas ou imputadas ás entidades 
sen fins lucrativos.  

 

A totalidade das rendas obtidas pola Asociación, fóra dos ingresos 
financeiros, ao longo do exercicio 2.016 e 2.015 teñen a 
consideración de estar exentas do Imposto sobre Sociedades.  

A Asociación non rexistrou no balance adxunto o correspondente 
activo por imposto diferido das diferenzas temporarias deducibles, 
bases impoñibles negativas e outros créditos fiscais. 

As diferenzas permanentes proceden, da consideración de resultados 
da actividade fundacional exentos de tributación no imposto sobre 
sociedades. 

Non existen incentivos fiscais pendentes de aplicación nin aplicados 
no exercicio.  

O tipo impositivo xeneral vixente non variou respecto ao do ano 
anterior. 

No exercicio actual liquidouse o Imposto sobre Sociedades por un 
importe de 76,78.-euros, correspondente ao resultado financeiro, 
sendo a Base Impoñible de 767,79.-euros. A cota do Imposto sobre 
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Sociedades resulta unha cantidade para devolver de 69,11.-euros, 
debido a que os pagos a conta e retencións ingresadas a conta 
superaron a cota do propio imposto. 

 

  

 

 

11.2 OUTROS TRIBUTOS 

 
Non existe ningunha circunstancia de carácter significativo en relación 
con outros tributos, en particular ningunha continxencia de carácter 
fiscal.  
 
Os exercicios abertos á inspección comprenden os catro últimos 
exercicios. As declaracións de impostos non poden considerarse 
definitivas ata a súa prescrición ou a súa aceptación polas autoridades 
fiscais e, con independencia de que a lexislación fiscal é susceptible a 
interpretacións. Os Administradores estiman que calquera pasivo fiscal 
adicional que puidese poñerse de manifesto, como consecuencia dunha 
eventual inspección, non terá un efecto significativo nas contas anuais 
tomadas no seu conxunto. 
 
 
 
 
 

12 SUBVENCIÓNS, DOAZÓNS E LEGADOS 
 

Entidade concedente Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados ata 

comezo do 
exercicio 

Imputado ao 
resultado do 

exercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendente de 
imputar a 
resultados 

SUBVENCIÓNS 2016 

Xunta de Galicia 170.714,08  137.024,08 137.024,08 33.690,00 

Diputación A Coruña 32.183,25  18.303,41 18.303,41 13.879,84 

Concello de Ferrol 75.000  75.000 75.000 0,00 

Concello de Narón 2.304,15  2.304,15 2.304,15 0,00 

Outras 807,99  807,99 807,99 0,00 

Total subvencións… 281.009,47  233.439,63 233.439,63 47.569,84 

DOAZÓNS  2016 

Existencias 2015 191.744,97 113.951,53 77.793,44 191.744,97 0,00 

Existencias 2016 190.229,73  78.640,98 78.640,98 111.588,75 

Herdanzas 11.462,43  0,00 0,00 11.462,43 

Resto 90.318,04  90.318,04 90.318,04 0,00 

 25 

Sociedades resulta unha cantidade para devolver de 69,11.-euros, 
debido a que os pagos a conta e retencións ingresadas a conta 
superaron a cota do propio imposto. 

 

  

 

 

11.2 OUTROS TRIBUTOS 

 
Non existe ningunha circunstancia de carácter significativo en relación 
con outros tributos, en particular ningunha continxencia de carácter 
fiscal.  
 
Os exercicios abertos á inspección comprenden os catro últimos 
exercicios. As declaracións de impostos non poden considerarse 
definitivas ata a súa prescrición ou a súa aceptación polas autoridades 
fiscais e, con independencia de que a lexislación fiscal é susceptible a 
interpretacións. Os Administradores estiman que calquera pasivo fiscal 
adicional que puidese poñerse de manifesto, como consecuencia dunha 
eventual inspección, non terá un efecto significativo nas contas anuais 
tomadas no seu conxunto. 
 
 
 
 
 

12 SUBVENCIÓNS, DOAZÓNS E LEGADOS 
 

Entidade concedente Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados ata 

comezo do 
exercicio 

Imputado ao 
resultado do 

exercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendente de 
imputar a 
resultados 

SUBVENCIÓNS 2016 

Xunta de Galicia 170.714,08  137.024,08 137.024,08 33.690,00 

Diputación A Coruña 32.183,25  18.303,41 18.303,41 13.879,84 

Concello de Ferrol 75.000  75.000 75.000 0,00 

Concello de Narón 2.304,15  2.304,15 2.304,15 0,00 

Outras 807,99  807,99 807,99 0,00 

Total subvencións… 281.009,47  233.439,63 233.439,63 47.569,84 

DOAZÓNS  2016 

Existencias 2015 191.744,97 113.951,53 77.793,44 191.744,97 0,00 

Existencias 2016 190.229,73  78.640,98 78.640,98 111.588,75 

Herdanzas 11.462,43  0,00 0,00 11.462,43 

Resto 90.318,04  90.318,04 90.318,04 0,00 



42 Cocina Económica  Memoria 2016

 26 

Total doazóns … 483.755,17 113.951,53 246.752,46 360.703,99 123.051,18 

TOTAL 2016…………         764.764,64 113.951,53 480.192,09 594.143,62 170.621,02 

 

 

 

Entidade concedente Importe concedido 

Imputado 
a 

resultados 
ata 

comezo do 
exercicio 

Imputado ao 
resultado do 

exercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendente de 
imputar a 
resultados 

SUBVENCIÓNS 2015 

Xunta de Galicia 101.289,23  101.289,23 101.289,23 0,00 

Diputación A Coruña 19.683,00  19.683,00 19.683,00 0,00 

Parlamento de Galicia 5.955,00  5.955,00 5.955,00 0,00 

Concello de Ferrol 75.000,00  75.000,00 75.000,00 0,00 

Concello de Neda 1.000,00  1.000,00 1.000,00 0,00 

Concello de Narón 2.426,25  2.426,25 2.426,25 0,00 

Otras 420,00  420,00 420,00 0,00 

Total subvencións… 205.773,48  205.773,48 205.773,48 0,00 

DONAZÓNS  2015 

Existencias 2014 99.750,00 67.413,16 32.336,84 99.750,00 0,00 

Existencias 2015 191.744,97 0,00 113.951,53 113.951,53 77.793,44 

Herdanzas 115.698,84 321,69 103.914,729 104.236,41 11.462,43 

Resto 131.605,68 0,00 131.605,68 131.605,68 0,00 

Total doazóns…. 538.799,49 67.734,85 381.808,77 449.543.62 89.255,87 

TOTAL 2015……           744.572,97 67.734,85 587.582,25 655.317,10 89.255,87 

 

 

Entidade Cantidade 
Xunta de Galicia (autonómica) 170.714,08 

Diputación A Coruña (autonómica) 32.183,25 

Concello de Ferrol (local) 75.000,00 

Concello de Narón (local) 2.304,15 

Total… 280.201,48 

 

 

Subvencións, doazóns e legados recibidos, outorgados por 
terceiros distintos aos socios 

Exercicio 
2016 

Exercicio 
2015 

-Que aparecen no patrimonio neto do balance 136.931,02 89.255,87 
-Imputados na conta de resultados(1) 480.075,45 484.821,95 
   
(1) Incluídas as subvencións de explotación incorporadas ao resultado do exercicio 
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Subvencións, doazóns e legados recibidos, outorgados por 
terceiros distintos aos socios 

Exercicio 
2016 

Exercicio 
2015 

SALDO AO INICIO DO EXERCICIO 89.255,87 147.713,99 
(+) Recibidas no exercicio 204.226,21 191.744,97 
(-) Subvencións traspasadas a resultados do exercicio 156.551,06 250.203,09 
SALDO AO FINAL DO EXERCICIO 136.931,02 89.255,87 

DEBEDAS A LONGO PRAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIÓNS 0,00 0,00 

 

A data de peche de exercicio están concedidas pero pendentes de cobro as 
seguintes subvencións: 

 

Deputación A Coruña:   13.996,48 

Xunta de Galicia:        145.378,31 

Concello de Narón:         2.304,15 

 

13  INGRESOS E GASTOS 
 

Non se desagrega a partida 1.b) da conta de resultados Axudas 
monetarias, nin se detalla a partida 1.c) da conta de resultados 
Gastos por colaboracións e do órgano de goberno, por non existir 
nestas contas anuais. 
 
Detalle das seguintes partidas da conta de resultados, indicando 
que todos os bens adquiridos son destinados ao fin fundacional: 
 
 
  

Detalle da conta de resultados Exercicio 
2016 

Exercicio 
2015 

1. Axudas monetarias e outros 346.597,30 375.315,51 
     a)  Axudas non monetarias 346.597,30 375.315,51 
2. Consumo de materias primas e outras materias 
consumibles 382.419,81 416.364,36 

    a) Compras, netas de devolucións e calquera  desconto, das cales: 370.185,12 430.300,62 
      -nacionais 370.185,12 430.300,62 
    b) Variación de existencias 12.234,69 -13.936,26 
3. Cargas sociais: 32.500,57 41.265,64 
    a) Seguridade Social a cargo da empresa 32.500,57 41.265,64 
4. Outros gastos de explotación: 79.184,82 97.386,59 
    a) Servizos exteriores 78.912,38 96.375,97 
    b) Tributos 272,44 1.010,62 

13  inGREsos E GasTos
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6. Resultados orixinados fora da actividade normal da 
empresa incluídos en "outros resultados" 0,00 11,32 

 

 Exercicio 
2016 

Exercicio 
2015 

Soldos e salarios 156.170,06 151.650,93 
S.S. a cargo da empresa 32.500,57 41.265,64 
Indemnizacións 2.461,76 0,00 

TOTAL 191.132,39 192.916,57 

14  ACTIVIDADE DA ENTIDADE. APLICACION DE 
ELEMENTOS PATRIMONIAIS A FINS PROPIOS 

14.1 actividade da entidade   

I. Actividades realizadas. 

A) Identificación. 

Denominación da actividade  
COCINA ECONOMICA 

Tipo de actividade  
Subministración de comidas a usuarios 

Identificación da actividade por 
sectores Non existen sectores diferenciados 

Lugar de desenvolvemento da 
actividade Ferrol 

 

Descripción detallada da actividade realizada. 

 
A) Relación, características e descrición de cada actividade e/ou servizo:  

 
1. SERVIZO DE RECOLLIDA DE COMIDAS PARA DOMICILIOS: 

- CONCELLO DE FERROL: 34.172 RACIÓNS 
-     CONCELLO DE NARÓN:     8.371 RACIÓNS 

 
SERVIZO REALIZADO COORDINADO COS SERVIZOS SOCIAIS DE CADA CONCELLO POR 
CONVENIO, QUE SON QUEN REALIZA A VALORACIÓN INICIAL DOS USUARIOS E 
POSTERIORMENTE A DERIVACIÓN E AUTORIZACIÓN A ESTE SERVIZO.  
 
OS USUARIOS DEBERÁN REUNIR OS REQUISITOS DE EXISTENCIA DE MENORES NA 
UNIDADE FAMILIAR. 
 
 
    2. SERVIZO DE COMEDOR: 
 
COBERTURA DE NECESIDADES DE ALIMENTACIÓN A TODAS AQUELAS PERSOAS CON 
LIMITADOS RECURSOS ECONÓMICOS. 
 
Ao longo de 2016 SERVÍRONSE UN TOTAL DE 54.962 RACIÓNS, SENDO 34.437 COMIDAS E   
20.525 CEAS. 
 
O TOTAL FINAL ANUAL, COS DOUS SERVIZOS OFRECIDOS, É DE 97.505 RACIÓNS. 
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14  acTiViDaDE Da EnTiDaDE. apLicación DE 
ELEMEnTos paTRiMoniais a Fins pRopios
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3. SERVIZO DE ATENCIÓN SOCIAL 
 
TAREFAS E INTERVENCIÓNS: 
- Rexistro e toma de datos. 
- Información e Orientación social. 
- Valoración. 
- Intervención social e derivación. 
DATOS:   
         - Entrevistas realizadas a persoas beneficiarias/usuarias: 108 
         - Usuarios anuais: 557 
 
B) Resultados obtidos coa realización das actividades e/ou servizos:  
FAMILIAS E PERSOAS USUARIAS CON NECESIDADES DE ALIMENTACIÓN CUBERTAS.  
ADEMAIS DE INTERVENCIÓNS SOCIAIS POR SITUACIÓNS SOCIAIS VULNERABLES E 
DEFICITARIAS. 
 
TRABALLOUSE EN FUNCIÓN DOS VALORES DE COMPROMISO E RESPONSABILIDADE  
SOCIAL, UNIVERSALIDADE E COOPERACIÓN, ENTRE OUTROS. 
 

B) Grao ou nivel de cumprimento dos fins estatuarios 
 

Os FINS ESTATUTARIOS, PUNTO Nº 1, ESTÁN CUBERTOS CUN ALTO GRAO DE SATISFACIÓN, 
XA QUE DIARIAMENTE TRABÁLLASE CO FIN DE MELLORAR A MISIÓN DESTA INSTITUCIÓN. 
 
 
  

 

 

B) Beneficiarios ou usuarios da actividade. 
 

Tipo 

Número 

Previsto Realizado 

Persoas físicas 623 557 

Persoas xurídicas   

 

C) Recursos humanos empregados na actividade 
 

 

Tipo 

Número medio Nºhoras/ano 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Persoal asalariado 7,5 7,59 13.347 13.507,38 

Persoal asalariado minusválido 1 1 1.800 1.800 

Persoal con contrato de servizos     

Persoal voluntario 41 42 2.341 2.398,50 

 

II. Recursos económicos totais obtidos pola entidade. 

 
 

C)
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INGRESOS 
  Previsto Realizado Previsto Realizado 
Exercicio………………………………….. 2016 2016 2015 2015 
Rendas e outros ingresos derivados do 
patrimonio         

Vendas e prestacións de servizos das 
actividades propias         

Ingresos ordinarios das actividades 
mercantís         

Subvencións do sector público 200.000,00 233.439,63 200.000,00 205.773,48 
Aportacións privadas e públicas 800.000,00 769.011,39 553.600,00 826.778,58 
Ingresos financeiros 300 767,79 300 2.697,50 
Ingresos por alleamento de 
inmobilizado       51.929,64 

Outro tipo de ingresos       11,32 
Total… 1.000.300,00 1.003.218,81 753.900,00 1.087.190,52 

 (1)VER CADRO PUNTO 12. SUBVENCIÓNS 

 

III. Recursos económicos totais empregados pola entidade na actividade. 

 

Gastos/Investimentos 

 
  

Exercicio  2016 2015 

 Previsto Realizado Previsto Realizado 

Gastos por axudas e outros 370.000,00 346.597,30 185.000,00 375.315,51 

Axudas monetarias     

Axudas non monetarias 370.000,00 346.597,30 185.000,00 375.315,51 

Gastos por colaboracións e órganos 
goberno     

Variación de existencias de produtos 
rematados e en curso de fabricación     

Aprovisionamentos 390.000,00 382.419,81 246.000,00 416.364,36 

Consumo de materias primas e outras 
mat.consumibles 390.000,00 382.419,81 246.000,00 416.364,36 

Gastos de persoal 193.000,00 191.132,39 202.000,00 192.916,57 

Soldos e Salarios 147.413,40 158.631,82 154.287,60 151.650,93 

Cargas sociais 45.586,60 32.500,57 47.712,40 41.265,64 

Outros gastos de explotación 68.200,00 79.184,82 170.000,00 97.386,59 

Arrendamentos e canons 0 0 3.850,34 0 

Reparacións e conservación 10.000,00 24.599,30 100.520,23 35.298,53 

Servizos de profesionais independentes 21.000,00 19.489,03 23.000,00 23.162.10 

Transportes 8.700,00 7.396,42 8.700,00 8.722.89 

Primas de seguros 4.500,00 4.612,53 5.352,30 5.607,62 

Servizos bancarios e similares 300,00 374,08 440,32 347.91 
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Publicidade, propaganda e rel. públicas 300,00 0 4.000,00 0 

Subministracións 8.000,00 7.933,91 8.136,81 7.998,75 

Outros servicios 15.000,00 14.507,11 15.000,00 15.238,17 

Outros tributos 400,00 272,44 1.000,00 1.010,62 

Amortización Inmobilizado 23.000,00 26.460,14 38.000,00 24.856,60 

Deterioro e alleamento inmobilizado. 0 722,12 0 32,14 

Gastos financeiros 0 0 0 0 

Imposto sobre beneficios 300,00 76,78 100,00 269,75 

Subotal gastos… 1.044.500,00 1.026.593,36 841.100,00 1.107.141,52 

 

 

 

Gastos/Investimentos 
        
        

Exercicio  2016 2015 
  Previsto Realizado Previsto Realizado 

Adquisición de Inmobilizado (excepto 
Bn Patrimonio Histórico) 60.000,00 77.000,68 20.000,00 33.562,82 

Adquisicións Bens Patrimonio Histórico         

Cancelación deuda non comercial         

Subtotal recursos… 60.000,00 77.000,68 20.000,00 33.562,82 

TOTAL 1.104.500,00 1.103.594,04 861.100,00 1.108.819,35 

 

IV. Convenios de colaboración con outras entidades 

A Entidade non ten establecido ningún convenio de colaboración con 
outras entidades no exercicio 2.016. 

 
 

V. Desviación entre o plan de actuación e datos realizados. 
 

RECURSOS ECONOMICOS 

Recursos económicos obtidos pola entidade 

Produciuse unha importante desviación nas previsións de ingresos en 
total.  

As subvencións do sector público efectivamente realizadas 
(233.439,63) aumentaron un 16,72% respecto das previstas 
(200.000) mentres que as achegas do sector privado e público 
(769.011,39) diminuíron un 3,87% respecto das previstas 
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(800.000). 

Recursos económicos empregados pola entidade: 

GASTOS: 

As partidas que destacan por sufrir maiores desviacións son: 

Gastos por axudas non monetarias: a previsión foi de 370.000.- 
euros, con todo, o gasto por este concepto ascendeu á cantidade de 
346.597,30.-euros., supoñendo unha diminución do 6,32%. 

Reparacións e conservación: O gasto efectivamente realizado nesta 
partida (24.599,30.-euros) viuse incrementado nun 146% respecto 
ao previsto (10.000.-euros). 

Transportes: O gasto efectivamente realizado foi de 7.396,42.-euros 
sufrindo unha diminución do 15% respecto ao previsto de 8.700.-
euros 

INVESTIMENTOS: 

En canto aos investimentos, o gasto realizado nas mesmas 
(77.000,68.-euros) viuse incrementado nun 28,33% respecto das 
previstas (60.000.-euros). 

 

 
 

14.2. Aplicación de elementos patrimoniais a fins propios. 

1. Grao de cumprimento do destino de rendas e ingresos. 

 

Exercicio 
RESULTADO 
CONTABLE     

(1) 

AXUSTES 
NEGATIVOS     

(2) 

AXUSTES 
POSITIVOS     

(3) 

BASE DE 
CÁLCULO    
(1)-(2)+(3) 

RENDA A 
DESTINAR 

(Acordada polo 
Padroado) 

RECURSOS 
DESTINADOS A 
FINS (GASTOS + 
INVESTIMENTOS 

APLICACIÓN DOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPRIMENTO  
DOS SEUS FINS * 

% Importe  2.013 2.014 2.015 2.016 IMPORTE 
PDTE 

2.013 11.537,24 0,00 527.850,63 539.387,87 100% 539.387,87 615.198,15 373.705,70 165.682,17    0,00 

2.014 -101.979,29 0,00 674.371,90 
572.392,61 100% 572.392,61 720.196,06  554.513,89 17.878,72  0,00 

2.015 -19.951,00 0,00 1.082.284,92 1..062.333,92 100% 1.062.333,92 1.115.847,74   1.097.969,02 -35.635,10 0,00 

2016 -23.374.55 0,00 1.000.133,22 976.758,67 100% 976.758,67 1.077.133,90    1.112.769,00 
-

136.010,
33 

TOTAL -133.767,60 0,00 3.284.640,67 3.150.873,07 100% 3.150.873,07 3.528.375,85           

 

A Entidade destina o 100% do excedente do exercicio á realización 
dos fins fundacionais. 
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A) Gastos das actividades desenvolvidas para o cumprimento de fins  

Conceptos de gasto Exercicio 
2016 Exercicio 2015 

Axudas non monetarias 346.597,30 375.315,51 
Aprovisionamentos 382.419,81 416.364,36 
Gastos de persoal 191.132,39 192.916,57 
Outros gastos de explotación 79.184,82 97.386,59 
Deterioro e resultado por alleamento de 
inmobilizado 722,12 32,14 

Gastos financeiros 0,00 0,00 
Impostos sobre beneficios  76,78 269,75 
Deterioro inmobilizado 0,00 0,00 

 SUBTOTAL  1.000.133,22 1.082.284,92 
TOTAL  AXUSTES POSITIVOS DO 
RESULTADO CONTABLE 1.000.133,22 1.082.284,92 

 
 
 

Detalle do Investimento  

Adquisición Forma de financiamento 
Investimentos computados como 

Cumprimento de fins 

Data Valor de 
adquisición 

Recursos 
propios 

Subv., 
doazóns e 
legados 

Préstamo 

Importe 
ata o 

exercicio 
(N-1) 

Importe no 
exercicio 

(N) 

Importe 
pendente 

  
Disco duro G-tech G-drive  26/01/2016 170,61   170,61        170,61   

Microsoft office Home  26/01/2016 755,04 755,04    755,04  

Program Parallels Desktop 26/01/2016 214,17 214,17    214,17  

Ord.Imac 1,6GHZ Intel Core i 27/01/2016 1.315,27 1.315,27    1.315,27  

Portátil Macbook Mbair 13.3/ 28/01/2016 1.145,87 1.145,87    1.145,87  

Ord.Imac OX el capitan 21.5 01/02/2016 1.550,01 1.550,01    1.550,01  

Maletín case logic huxa 113b 15/02/2016 34,99 34,99    34,99  

SAI woxter pe26-063 ups  15/02/2016 69,00 69,00    69,00  

Impresora HP laserjet MFP-M 25/02/2016 389,80 389,80    389,80  

Caixa de correos suxestións 
transparente. 12/03/2016 53,91 53,91    53,91  

4 cadeiras confidente tapiz 
negro 22/03/2016 145,15 145,15    145,15  

Impresora HP M426FDW 30/03/2016 456,28 456,28    456,28  

Exprimidor Ufesa EX 4935 14/04/2016 19,99 19,99    19,99  

Maletín ignífugo 2013E 15/04/2016 61,89 61,89    61,89  

Funda teclado Logitech 920- 21/04/2016 99,00 99,00    99,00  

APPLE MB110Y/B teclado 28/04/2016 49,99 49,99    49,99  

Sala espera edif.Rubalcava29 03/08/2016 11.614,70 11.614,70    11.614,70  

Destrutora Rexel auto+100 10/08/2016 306,60 306,60    306,60  

Exercicio
2015
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Mosquitera 07/10/2016 399,30 399,30    399,30  

Sala espera edif.Rubalcava29 22/10/2016 17.422,44 17.422,44    17.422,44  

Cadeiras Mod.bistro antique 27/10/2016 1.159,38 1.159,38    1.159,38  

Árbore nadal 300cm 09/11/2016 199,00 199,00    199,00  

SAI woxter pe26-063 ups 22/11/2016 89,00 89,00    89,00  

Sala espera edif.Rubalcava29 24/11/2016 29.037,38 29.037,38    29.037,38  

Reforma planta alta 28/11/2016 3.345,65 3.345,65    3.345,65  

Cadeiras Mod.bistro antique 23/12/2016 4.637,56 4.637,56    4.637,56  

Cuarto aseo ampliación 30/12/2016 2.258,70 2.258,70    2.258,70  

    77.000,68 77.000,68    77.000,68  

2. Recursos aplicados no exercicio. 

  Ex. 2016 Ex. 2015 

RECURSOS    IMPORTE IMPORTE 

 1. Gastos das actividades 
desenvolvidas en cumprimento de fins 
(sen amortización nin correccións por 
deterioración) 

1.000.133,22 1.082.284,92 

 2. Investimentos realizados en 
actividades desenvolvidas en 
cumprimento de fins 

77.000,68 33.562,82 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS NO 
EXERCICIO (1)+(2) 1.077.133,90 1.115.847,74 

 

A Entidade realizou uns gastos sen ter en conta as amortizacións de 
1.000.133,22.-euros destinados aos fins fundacionais na súa 
totalidade. 

Doutra banda, realizou uns investimentos de 77.000,68.-euros 
destinados aos fins fundacionais, das cales 58.074,52 foron 
financiadas con subvencións públicas por importe de 13.996,48 
euros. 

 

 

14.3 Gastos de administración 

 

A entidade non considera como gastos de administración os 
directamente ocasionados para a administración dos bens e dereitos 
que integran o seu patrimonio xa que os importes son nulos. 
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Mosquitera 07/10/2016 399,30 399,30    399,30  

Sala espera edif.Rubalcava29 22/10/2016 17.422,44 17.422,44    17.422,44  

Cadeiras Mod.bistro antique 27/10/2016 1.159,38 1.159,38    1.159,38  

Árbore nadal 300cm 09/11/2016 199,00 199,00    199,00  

SAI woxter pe26-063 ups 22/11/2016 89,00 89,00    89,00  

Sala espera edif.Rubalcava29 24/11/2016 29.037,38 29.037,38    29.037,38  

Reforma planta alta 28/11/2016 3.345,65 3.345,65    3.345,65  

Cadeiras Mod.bistro antique 23/12/2016 4.637,56 4.637,56    4.637,56  

Cuarto aseo ampliación 30/12/2016 2.258,70 2.258,70    2.258,70  

    77.000,68 77.000,68    77.000,68  

2. Recursos aplicados no exercicio. 

  Ex. 2016 Ex. 2015 

RECURSOS    IMPORTE IMPORTE 

 1. Gastos das actividades 
desenvolvidas en cumprimento de fins 
(sen amortización nin correccións por 
deterioración) 

1.000.133,22 1.082.284,92 

 2. Investimentos realizados en 
actividades desenvolvidas en 
cumprimento de fins 

77.000,68 33.562,82 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS NO 
EXERCICIO (1)+(2) 1.077.133,90 1.115.847,74 

 

A Entidade realizou uns gastos sen ter en conta as amortizacións de 
1.000.133,22.-euros destinados aos fins fundacionais na súa 
totalidade. 

Doutra banda, realizou uns investimentos de 77.000,68.-euros 
destinados aos fins fundacionais, das cales 58.074,52 foron 
financiadas con subvencións públicas por importe de 13.996,48 
euros. 

 

 

14.3 Gastos de administración 

 

A entidade non considera como gastos de administración os 
directamente ocasionados para a administración dos bens e dereitos 
que integran o seu patrimonio xa que os importes son nulos. 
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15  INFORMACION SOBRE PERIODO MEDIO DE PAGO A 
PROVEDORES. DISPOSICION ADICIONAL TERCEIRA. 
“DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEI 15/2010, DE 5 DE 
XULLO 

 

A información en relación co período medio de pago a provedores en 
operacións comerciais, é a seguinte: 

 

 
Exercicio 2016 

Exercicio 
2015 

 
Importe Importe 

Periodo medio de pago a provedores 21,81 14,93 
 

  

16  OUTRA INFORMACION 
 

1.-Os membros do órgano de administración non están 
remunerados. 

Non existen importes de créditos nin anticipos concedidos ao 
conxunto de membros do órgano de administración. 

Non existen obrigacións contraídas en materia de pensións nin 
seguros de vida respecto dos membros antigos e actuais do órgano 
de administración. 

2.-A entidade non realizou ningunha operación con partes 
vinculadas. 

3.- A entidade a data 31 de decembro de 2016 ten aceptada e 
adxudicada a Herdanza de Inmaculada Lago Serrano, mantendo a 
mesma situación que a finais do exercicio anterior. 

4.-O número medio de persoas empregadas no curso do exercicio é 
o seguinte: 

 

Nº medio de persoal no curso do exercicio  
Total 

Ex. 2016 Ex. 2015 
Empregados 7,59 7,65 
Empregados con minusvalía 1 1 
Total personal medio do exercicio 8,59 8,65 

 

5.-Plan de Actividades 2017 
O presente Plan de Actividades ten por obxecto dar cumprimento ao 
Obxectivo de Calidade establecido polo Comité e aprobado pola 
Xunta Directiva, por canto pretende satisfacer as necesidades 

DíasDías

DA

Exercicio
2016

16  oUTRa inFoRMación

15  inFoRMación soBRE pERioDo MEDio DE paGo a 
pRoVEDoREs. Disposición aDicionaL TERcEiRa. 
"DEBER DE inFoRMación" Da LEi 15/2010, DE 5 DE 
xULLo
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estratéxicas da Institución. 

 Centraranse para este ano, en dous obxectivos. O primeiro é 
conseguir remontar o número de socios da CEF, en continuo 
descenso pola perda de poboación, xa que constitúe o principal 
soporte da Asociación e a súa garantía de continuidade e 
independencia, desenvolvéndose para iso diversas campañas de 
información e sensibilización para a captación de novos asociados. O 
segundo obxectivo, que responde a unha demanda dos nosos 
servizos, céntrase na implantación dun menú alternativo para 
distintos tipos de dietas que, por razóns estritamente de saúde, 
sexan requiridas e xustificadas polos usuarios. 

 Os obxectivos e o Plan que os integra poderán variaren función 
das necesidades e circunstancias que poidan xurdir ao longo do 
presente ano. 

  

 
 

 

17 oRZaMEnTo DE inGREsos E GasTos 

ORZAMENTO DE GASTOS 2017 

Epígrafes Gastos orzamentarios 
OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO   
1. Axudas monetarias e outros  235.000 
  a) Axudas non monetarias 235.000 
  b) Axudas monetarias e Gastos por colaboración  
2. Consumos de explotación 259.000 
3. Gastos de persoal 190.000 
4. Dotacións amortización inmobilizado 28.000 
5. Outros gastos 78.800 
6. Variacións provisións actividade e perdas de crédit. Incobrab.  
7. Gastos financeiros e asimilados   
8. Gastos extraordinarios  
9. Imposto sobre Asociacións 100 
TOTAL GASTOS OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO 790.900 
TOTAL DE GASTOS ORZAMENTARIOS 790.900 
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ORZAMENTO DE INGRESOS 2017 

Epígrafes ingresos orzamentarios 
OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO 
1. Ingresos da entidade por actividade propia 670.000 
  a) Cota usuarios e afiliados 470.000 
  b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboradores  
  c) Subvecións, doazóns e legados imputados ao resultado 200.000 
  d) Reintegro de subvencións  
2. Vendas  
3. Outros Ingresos  
4. Ingresos financeiros 300 
5. Ingresos extraordinarios  
TOTAL INGRESOS OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO 670.300 
TOTAL DE INGRESOS ORZAMENTARIOS 670.300 

  

REsULTaDo Do ExERcicio -120.600 
 
 
 
  

18 . INVENTARIO 
18.1 Inventario de Inmobilizado 
 

DESCRICIÓN 
DATA 

ADQUISICIÓN 

VALOR 

CONTABLE 

AMORTIZACIÓN 

DETERIORACIÓN 
CÁMARA DE CONSERVACIÓN 
CONXELADOR 

25/02/2010 15.131,04 12.558,73 

CARRO DE TRANSPORTE FRANKE 08/03/2010 646,82 441.98 

EXTRACCIÓN E VENTILACIÓN 08/03/2010 1.902,40 1.299,78 

ESTRUTURA ALMACENAXE TIPO P 07/06/2010 1.529,80 1.007,21 

ESTRUTURA ALMACENAXE 01/08/2010 655,64 420,50 

ORDENADOR ASUS TA-8 01/10/2010 966,30 966,30 

FORNO COCIÑA 08/11/2010 2.050,71 1.011,62 

CAMPANA EXTRACTORA ACEIRO INOX 01/12/2010 2.305,72 1.683,32 

FORNO COMI-GEN GAS 01/12/2010 11.180,08 6.800,86 

IMPRESORA LASER MFP CANON 28/12/2010 412,41 412,41 

MESAS DE OFICIÑA 02/02/2011 1.172,92 693,77 

ARMARIO METÁLICO GRIS 02/02/2011 525,10 310,88 
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CONXELADOR 

25/02/2010 15.131,04 12.558,73 

CARRO DE TRANSPORTE FRANKE 08/03/2010 646,82 441.98 
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18  inVEnTaRio
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VITRINA ALUMINIO 80X100 16/02/2011 292,64 173,20 

VITRINA ALUMINIO 100X120 16/02/2011 365,80 216,51 

SIST.DETECC. E EXT. INCENDIOS 18/03/2011 3.222,25 1.503,64 

SIST.DETEC. INCENDIOS EDIFICIO 02/06/2011 12.811,02 5.722,39 

MONITOR LG E2240S 07/06/2011 154,00 154,00 

CORTADORA HORTALIZAS 13/06/2011 1.190,62 797,87 

LAVA-OBXECTOS GRAN CAPACIDADE 13/06/2011 11.788,20 7.898,00 

MESA ACEIRO CON ESTANTE 13/06/2011 955,80 533,44 

TRANSMISOR EN ALARMA INCEN 10/11/2011 342,58 141,46 

MESA ACEIRO 1900X700X850 18/11/2011 1.670,88 863,14 

COLECTOR INOXIDABLE 60L 18/11/2011 259,60 161,10 

ESTANTERIAS, CÁMARAS E DESPEN 22/11/2011 2.393,04 1.236,32 

ESTANTERIAS 09/12/2011 442,50 225,03 

PELADORA SAMMIC MOD. PI-20KG 19/01/2012 2.053,64 2.053,64 

ABRELATAS INDUSTRIAL EZ-40 19/01/2012 227,74 227,74 

SACACORCHOS INDUSTRIAL FIJACION 19/01/2012 147,50 147,50 

CONXELADOR HORIZONTAL 30/01/2012 500,00 300 

FRITIDOIRA 30/01/2012 300,00 300,00 

FRITIDOIRA 30/01/2012 100,00 60,00 

PELADORA PATACAS 30/01/2012 692,75 415,74 

COCIÑA INDUSTRIAL 30/01/2012 2.300,00 1.380,00 

TIXOLA- MARMITA BASCULANTE 30/01/2012 5.100,00 3.060,00 

MARMITA 30/01/2012 3.400,00 2.040,00 

CÁMARA FRIGORÍFICA 30/01/2012 12.600,00 7.560,00 

CÁMARA FRIGORÍFICA 30/01/2012 4.700,00 2.820,00 

FRIGORÍFICO 30/01/2012 1.400,00 840,00 

CÁMARA DE CONXELACIÓN 30/01/2012 2.749,09 1.649,42 

CAMPÁS EXTRATORAS 30/01/2012 4.694,06 2.816,42 

MICROONDAS 30/01/2012 100,00 60,00 

VERTEDOIROS 30/01/2012 605,60 363,49 

PILÓN 30/01/2012 100,00 60,00 

CORTADOR FRIAME 30/01/2012 1.100,00 660,00 

SERRA CINTA 30/01/2012 1.200,00 720,00 

TERMO CAFÉ 30/01/2012 800,00 800,00 
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ENVASADORA VACIO 30/01/2012 100,00 100,00 

ENVASADORA-ENVOLVEDORA 30/01/2012 200,00 200,00 

CARROS PORTA OBXECTOS 30/01/2012 871,76 871,76 

MESA PIÑEIRO MACIZO 30/01/2012 900,00 450,00 

CADEIRA PIÑEIRO MACIZO 30/01/2012 1.100,00 550,12 

CADEIRA OFICINA RODAS 30/01/2012 100,00 49,88 

CADEIRA 30/01/2012 30,00 15,00 

MESA 30/01/2012 60,00 30,00 

CAJONERAS 30/01/2012 100,00 49,88 

ARMARIO ARQUIVADOR 30/01/2012 100,00 49,88 

ARMARIO ARQUIVADOR 30/01/2012 100,00 49,88 

ESTANTERIAS ALMACÉN 30/01/2012 1.408,03 703,88 

MESAS COMEDOR 30/01/2012 3.000,00 1.500,00 

MESA OFICINA 30/01/2012 2.834,55 1.417,24 

ARQUIVADOR 30/01/2012 100,00 49,88 

ARMARIO ARQUIVADOR 30/01/2012 200,00 100,12 

CAJONERA 30/01/2012 200,00 100,12 

TABOLEIRO DE ANUNCIOS 30/01/2012 300,00 150,00 

ALACENA COCIÑA 30/01/2012 2.800,00 1.399,88 

MOBILIARIO COCINA INDUSTRIAL 30/01/2012 2.300,00 1.150,12 

MESA 30/01/2012 100,00 49,88 

TAQUILLA VESTIARIO 30/01/2012 1.000,00 499,88 

TABOLEIRO DE ANUNCIOS USUARIOS 30/01/2012 100,00 49,88 

CADROS 30/01/2012 1.900,00 949,88 

MOBLE BAR (BARRA E ESTANTERIA) 30/01/2012 700,00 349,88 

MÁQUINA DE ESCRIBIR 30/01/2012 50,00 25,12 

IMPRESORA 30/01/2012 300,00 300,00 

CAIXA FORTE 30/01/2012 500,00 250,12 

MOSQUITEIRA 30/01/2012 50,00 50,00 

PERCHEIRO GALAN 350 WENGE 01/03/2012 99,99 48,22 

MALETIN PC UNCOMMON BAG 13/10/2012 49,90 21,32 

RATO LOGITECH 13/10/2012 14,99 14,99 

DESHUMIDIFICADOR MOD.DS-36 11/12/2012 511,10 250,41 

MEDIDOR TEMPERATURA  11/12/2012 73,94 36,24 

MOSQUITEIRO
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MICROONDAS 20L 700W 28/12/2012 55,01 26,95 

TABLET ASUS E ACCESORIOS 29/01/2013 328,98 328,90 

ORDENADOR AMD ATHON II X2 3 19/03/2013 425,51 407,68 

MNPROGRAM LICENCIA DE REDE 22/04/2013 229,90 215,55 

CARRO COMPRA PROLIPROPILENO 30/07/2013 312,18 312,18 

BAIXO R/RUBALCAVA, 37-39 27/09/2013 59.500,00 3.967,04 

TERREO BX R/RUBALCAVA 37-39 27/09/2013 25.500,00 0,00 

SOPORTE ACEIRO ESQUINA 11/11/2013 335,17 106,10 

BALANZA SOBREMESA DIBAL 11/11/2013 471,90 179,34 

IMPRESORA EPSON WORKFORCE 22/11/2013 75,50 59,74 

LAMPADAS ESPIRAL B 65W (4) 03/12/2013 168,38 103,89 

MICROONDAS SCHENEIDER 01/01/2014 100,00 36,00 

ESTANT. LOIS CALVAR BRANCO 11/04/2014 113,00 31,06 

TELÉFONO GIGASET AS 300 (3) 07/05/2014 54,99 17,60 

RELOXO PAREDE METAL 04/06/2014 30,00 7,75 

RELOXO 1950 04/06/2014 23,00 5,93 

PERCHEIRO 8 COLGADORES NEGRO 06/06/2014 75,25 19,47 

PARAGÜEIRO OFICIÑA 06/06/2014 24,10 6,22 

PARAGÜEIROS COMEDOR (2) 06/06/2014 48,21 12,44 

SOPORTE XIRATORIO PANTALLA O 06/06/2014 30,88 8,00 

ESTANTERIA PICKING M7 18/06/2014 1.086,82 280,78 

LAVADORA BEKO 5KG 01/07/2014 250,00 75,00 

CAIXONERA RODANTE 3 CAIXONS 28/07/2014 177,87 44,46 

ALACENA 120CM 1 TPAS C/PIEDRA 07/08/2014 634,00 153,20 

ESTANTERIA PICKING M7 12/08/2014 2.535,92 612,84 

CÁMARAS CONXELACIÓN (2) 13/08/2014 26.027,10 6.289,85 

ESTANT.CÁMARA CONXELACIÓN 13/08/2014 1.270,20 306,95 

MESA C/CUBA SEN ESTANTE 30/09/2014 683,65 159,54 

MESA TRABALLO MURAL CON EST. 30/09/2014 544,50 127,06 

BILLAS 30/09/2014 401,72 93,74 

EQUIPO FRIO UNT6222GK CON EV 30/09/2014 2.147,75 501,16 

ARMARIO CON PORTAS 16/10/2014 196,02 44,09 

ARMARIO SEN PORTAS C/ESTANT. 16/10/2014 119,79 26,96 

SOPORTE XIRATORIO KENSIGTON 20/10/2014 27,80 6,25 
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CAFETERA SISTEMA CÁPSULAS 28/10/2014 39,00 21,93 

DESTRUTORA FELLOWES 53C 17/11/2014 115,88 25,12 

CADEIRA OP.MORFEO RESPALDO ALTO 21/11/2014 172,30 37,34 

HIDROLAVADORA BOSH AQT-37-13 11/12/2014 394,40 82,17 

RENAULT KANGOO 7998GZY 21/12/2014 8.500,01 2.833,33 

LOCAL R/RUBALCAVA,29,BAJO 01/01/2015 275,39 0,00 

CALDERA CALEFACCION DI 05/01/2015 3.737,69 747,54 

TAQUILLA 13/01/2015 340,61 68,12 

ABRELATAS SAMMIC MOD.EZ-40 31/03/2015 233,53 107,03 

CARROS (2) CASFRI MOD.RPL-3 31/03/2015 677,60 310,57 

SACACORCHOS DE PAREDE 05/05/2015 150,04 62,52 

IPAD AIR (2ND GEN) SMART CAS 10/06/2015 428,00 169,42 

SALIDA GASESEY TELLADO POLICA 25/06/2015 10.138,30 1.605,23 

ALICATADO CHANS R/RUBALCAVA,29 07/08/2015 3.541,55 100,34 

SOLEIRA COMEDOR R/RUBALCAVA,29 14/09/2015 7.163,20 191,02 

BATEDOR MOD.TR/BM-350 13/10/2015 312,18 97,56 

FREGADORA KARCHER BR35/12C 27/10/2015 3.368,52 505,28 

ARQUIVADORES TAQUILLA METALI 19/11/2015 373,25 43,55 

XARDINERAS E MACETAS 24/11/2015 220,22 25,69 

CALEFACTOR FH 5024 07/12/2015 29,80 3,88 

CALEFACTOR FH 5024 07/12/2015 29,80 3,88 

CAIXONERA RODANTE 3 CAIXONS 21/12/2015 175,45 19,01 

CABALLETE CONVENCION FAIBO 22/12/2015 141,35 15,32 

INSTALACION ALARMA COFERSA 30/12/2015 2.230,16 193,28 

INSTALACION ALARMA COFERSA 30/12/2015 271,57 23,54 

DISCO DURO G-TECH G-DRIVE USB 4T 26/01/2016 170,61 51,18 

MICROSOFT OFFICE HOME BUSSINESS 26/01/2016 755,04 226,51 

PROGRAM.PARALLELS DESKTOP 26/01/2016 214,17 64,25 

ORD.IMAC 1,6GHZ INTEL CORE i521.5 27/01/2016 1.315,27 328,82 

PORTATIL MACBOOK MBAIR 13.3/128 28/01/2016 1.145,87 286,47 

ORD.IMAC OX EL CAPITAN IMAC 21.5/ 01/02/2016 1.550,01 355,21 

MALETIN CASE LOGIC HUXA 113B-MAL 15/02/2016 34,99 8,02 

SAI WOXTER PE26-063 UPS 800 VA 15/02/2016 69,00 15,81 

IMPRESORA HP LASERJET MFP-M-277 25/02/2016 389,80 89,33 
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CAIXON SUXESTIONS TRANSPARENTE 12/03/2016 53,91 4,49 

CADEIRAS (4) CONFIDENTE TAPIZ NEGRO 22/03/2016 145,15 12,10 

IMPRESORA HP M426FDW 30/03/2016 456,28 95,06 

EXPRIMIDOR UFESA EX 4935 14/04/2016 19,99 3,75 

MALETIN IGNIFUGO 2013E 15/04/2016 61,89 11,60 

FUNDA TECLADO LOGITECH 920-0065 21/04/2016 99,00 18,56 

APPLE MB110Y/B TECLADO 28/04/2016 49,99 9,37 

SALA ESPERA EDIF.RUBALCAVA,29 03/08/2016 11.614,70 96,79 

DESTRUTORA REXEL AUTO+100 10/08/2016 306,60 12,78 

MOSQUITERA 07/10/2016 399,30 9,98 

SALA ESPERA EDIF.RUBALCAVA,29 22/10/2016 17.422,44 87,11 

CADEIRAS MOD.BISTRO ANTIQUE 27/10/2016 1.159,38 28,98 

ARBORE NADAL TOP 300CM 09/11/2016 199,00 6,63 

SAI WOXTER PE26-063 UPS 800 VA 22/11/2016 89,00 3,71 

SALA ESPERA EDIF.RUBALCAVA,29 24/11/2016 29.037,38 96,79 

REFORMA PRANTA ALTA 28/11/2016 3.345,65 11,15 

CADEIRAS MOD.BISTRO ANTIQUE 23/12/2016 4.637,56 38,65 

CUARTO ASEO AMPLIACION 30/12/2016 2.258,70 3,76 

TOTAL……………………………………… 385.558,09 111.294,12 

 

 

18.2 INVENTARIO DE EXISTENCIAS A  31-12-2016 

 

TOTAL EXISTENCIAS 31/12/2016  36.105,71    
    

STOCK PRODUTOS DOADOS 33.795,31 €   
 CANTIDADE PREZO VALOR 

ACEITE OLIVA 1256,7 3,00   3.770,10   
ACEITE XIRASOL 300 1,25   375,00   
LEITE 742 0,50   371,00   
GALLETAS 1050 2,00   2.100,00   
CACAO 104 2,50   260,00   
CAFÉ 1 KGR 47 4,00   188,00   
CAFÉ 223 1,30   289,90   
GALLETAS CHOCOLATE 13 0,84   10,92   
AZUCRE 378 0,70   264,60   
FARIÑA 89,5 0,60   53,70   

MOSQUITEIRO
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FORNECIDO BOLERIA 2,745 6,00   16,47   
MANTEIGA 15 4,00   60,00   
CEREAIS 15 2,75   41,25   
MAIZENA 6 2,08   12,48   
ZUMES 330 ML 36 1,75   63,00   
ZUMES 24 0,91   21,84   
SURTIDO 17 2,50   42,50   
LEITE INFANTIL BRIK 16 1,50   24,00   
POTITOS 242 1,00   242,00   
LEITE INFANTIL 9 3,00   27,00   
CHOCOLATE 134 1,00   134,00   
CEREAIS INFANTÍS 138 2,50   345,00   
CEREAIS ALMORZO 30 1,75   52,50   
ATUN 80 GR 8250 0,55   4.537,50   
ATUN 1 KG 83 5,50   456,50   
ATUN 110 GR 56 1,00   56,00   
ATUN 220 GR 32 2,00   64,00   
SARDINILLA 322 2,00   644,00   
MEXILÓN 154 1,50   231,00   
CREMA DE VERDURAS 288 0,31   89,28   
GRELOS CONSERVA 4 4,10   16,40   
TURRON BRANDO 93 2,50   232,50   
TURRON DE CHOCOLATE 55 1,80   99,00   
PEXEGO 92 2,00   184,00   
PEXEGO 2,5 KGRS 17 2,40   40,80   
PIÑA 44 1,25   55,00   
PIÑA 3 KGRS 57 2,00   114,00   
CREMA CACAO 64 1,30   83,20   
PATE 143 1,30   185,90   
MARMELADA 63 1,30   81,90   
MARMELADA MONODOSIS 1152 0,20   230,40   
FABAS 318 1,80   572,40   
GARAVANZOS 962,5 1,50   1.443,75   
ARROZ 458 1,00   458,00   
ARROZ LONGO 1287 1,00   1.287,00   
LENTELLA 218,5 1,30   284,05   
LENTELLA PARDONA 162 1,50   243,00   
TOMATE FRITO 390 GRS 404 0,60   242,40   
TOMATE FRITO 790 GRS 48 0,90   43,20   
TOMATE FRITO 2,5 KGRS 35 2,20   77,00   
TOMATE TRITURADO 390 GR 34 0,34   11,56   
TOMATE TRITURADO 780 GR 70 0,70   49,00   
TOMATE TRITURADO 2,5 KGRS  2,70   0,00   
TOMATE TRITURADO 4 KGRS 42 2,70   113,40   
PEMENTO MORRÓN 390 GRS 1 1,60 € 1,60   
PEMENTO MORRÓN 4 KGRS  17,20 € 0,00   
PEMENTO CONSERVA 9 0,82 € 7,38   
PEMENTO VERMELLO 2,5 KGRS  9,00 € 0,00   
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 43 

FORNECIDO BOLERIA 2,745 6,00   16,47   
MANTEIGA 15 4,00   60,00   
CEREAIS 15 2,75   41,25   
MAIZENA 6 2,08   12,48   
ZUMES 330 ML 36 1,75   63,00   
ZUMES 24 0,91   21,84   
SURTIDO 17 2,50   42,50   
LEITE INFANTIL BRIK 16 1,50   24,00   
POTITOS 242 1,00   242,00   
LEITE INFANTIL 9 3,00   27,00   
CHOCOLATE 134 1,00   134,00   
CEREAIS INFANTÍS 138 2,50   345,00   
CEREAIS ALMORZO 30 1,75   52,50   
ATUN 80 GR 8250 0,55   4.537,50   
ATUN 1 KG 83 5,50   456,50   
ATUN 110 GR 56 1,00   56,00   
ATUN 220 GR 32 2,00   64,00   
SARDINILLA 322 2,00   644,00   
MEXILÓN 154 1,50   231,00   
CREMA DE VERDURAS 288 0,31   89,28   
GRELOS CONSERVA 4 4,10   16,40   
TURRON BRANDO 93 2,50   232,50   
TURRON DE CHOCOLATE 55 1,80   99,00   
PEXEGO 92 2,00   184,00   
PEXEGO 2,5 KGRS 17 2,40   40,80   
PIÑA 44 1,25   55,00   
PIÑA 3 KGRS 57 2,00   114,00   
CREMA CACAO 64 1,30   83,20   
PATE 143 1,30   185,90   
MARMELADA 63 1,30   81,90   
MARMELADA MONODOSIS 1152 0,20   230,40   
FABAS 318 1,80   572,40   
GARAVANZOS 962,5 1,50   1.443,75   
ARROZ 458 1,00   458,00   
ARROZ LONGO 1287 1,00   1.287,00   
LENTELLA 218,5 1,30   284,05   
LENTELLA PARDONA 162 1,50   243,00   
TOMATE FRITO 390 GRS 404 0,60   242,40   
TOMATE FRITO 790 GRS 48 0,90   43,20   
TOMATE FRITO 2,5 KGRS 35 2,20   77,00   
TOMATE TRITURADO 390 GR 34 0,34   11,56   
TOMATE TRITURADO 780 GR 70 0,70   49,00   
TOMATE TRITURADO 2,5 KGRS  2,70   0,00   
TOMATE TRITURADO 4 KGRS 42 2,70   113,40   
PEMENTO MORRÓN 390 GRS 1 1,60 € 1,60   
PEMENTO MORRÓN 4 KGRS  17,20 € 0,00   
PEMENTO CONSERVA 9 0,82 € 7,38   
PEMENTO VERMELLO 2,5 KGRS  9,00 € 0,00   
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Sinatura da Memoria económica polos membros da Xunta 
directiva ou órgano de representación da entidade 

 

Nome e  Apelidos Cargo Sinatura 

 
Antonio Tostado Naveiras Presidente  

Julián López Folgar Tesoureiro e  
Vicepresidente  

José A. Piñón Quiñonero Secretario  

José Sanín Raviña Vicesecretario  

Aurea Díaz Otero Contadora  
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LiQUiDación Do oRZaMEnTo DE inGREsos 2016

EPíGRAFES INGRESOS ORZAMENTARIOS

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO Orzamento Realización Desviacións

1. Ingresos da entidade por actividade propia 1.000.000,00 1.002.334,38 2.334,38

a) Cota usuarios e afiliados 520.000,00 522.258,93 2.258,93

b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboradores

c) Subvencións, doazóns e legados Imputados ao resultado 480.000,00 480.075,45 75,45

d) Reintegro de subvencións

2. Vendas

3. Outros Ingresos 116,64 116,64

4. Ingresos financeiros 300,00 767,79 467,79

5. Ingresos extraordinarios

TOTAL INGRESOS OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO 1.000.300,00 1.003.218,81 2.918,81

TOTAL DE INGRESOS ORZAMENTARIOS 1.000.300,00 1.003.218,81 2.918,81

RESULTADO DO EXERCICIO -44.200 -23.374,55 20.825,45

LiQUiDación Do oRZaMEnTo DE GasTos 2016

EpíGRaFEs GASTOS ORZAMENTARIOS

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO Orzamento Realización Desviacións

1. Axudas monetarias e outros 370.000,00 346.597,30 -23.402,70

a) Axudas non monetarias 370.000,00 346.597,30 -23.402,70

b) Axudas monetarias e Gastos por colaboración

2. Consumos de explotación 390.000,00 382.419,81 -7.580,19

3. Gastos de persoal 193.000,00 191.132,39 -1.867,61

4. Dotacións amortización inmob. 23.000,00 26.460,14 3.460,14

5. Outros gastos 68.200,00 79.906,94 11.706,94

6. Variacións provisións actividade e perdas de crédit. incobrab.

7. Gastos financeiros e asimilados

8. Gastos extraordinarios

9. Imposto sobre Sociedades 300,00 76,78 -223,22

TOTAL GASTOS OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO 1.044.500,00 1.026.593,36 -17.906,64

TOTAL DE GASTOS ORZAMENTARIOS 1.044.500,00 1.026.593,36 -17.906,64
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oRZaMEnTo DE inGREsos aÑo 2017

EPíGRAFES
INGRESOS 

ORZAMENTARIOS

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO

1. Ingresos da entidade por actividad propia 670.000

a) Cota usuarios e afiliados 470.000

b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboradores

c) Subvencións, doazóns e legados Imputados ao resultado 200.000

d) Reintegro de subvencións

2. Vendas

3. Outros Ingresos

4. Ingresos financeiros 300

5. Ingresos extraordinarios

TOTAL INGRESOS OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO 670.000

TOTAL DE INGRESOS ORZAMENTARIOS 670.000

RESULTADO DO EXERCICIO -120.600

oRZaMEnTo DE GasTos aÑo 2017

EpíGRaFEs GASTOS 
ORZAMENTARIOS

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO

1. Axudas monetarias e outros 235.000

a) Axudas non monetarias 235.000

b) Axudas monetarias e Gastos por colaboración

2. Consumos de explotación 259.000

3. Gastos de persoal 190.000

4. Dotacións amortización inmob. 28.000

5. Outros gastos 78.800

6. Variacións provisións actividade e perdas de crédit. incobrab.

7. Gastos financeiros e asimilados

8. Gastos extraordinarios

9. Imposto sobre Sociedades 100

TOTAL GASTOS OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO 790.900

TOTAL DE GASTOS ORZAMENTARIOS 790.900
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asinado polos membros da xunta Directiva ou órgano de representación da 
entidade  

nome e apelidos cargo sinatura 

 
Antonio Tostado Naveiras Presidente  

Julián López Folgar Vicepresidente e 
Tesoureiro  

José A. Piñón Quiñonero Secretario  

José Sanín Raviña Vicesecretario  

Aurea Díaz Otero Contadora  
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
Exercicio 20161 

1.- DATOS DA ENTIDADE

A. Identificación da entidade

Denominación: COCINA ECONÓMICA

Réxime xurídico2: LEI ORGANICA 1/2002 DE 22 DE MARZO

Rexistro de Asociacións3: E-346 XUNTA DE GALICIA
SECRETARÍA XERAL FAMILIA – BENESTAR. CONSELLERIA TRABALLO E BENESTAR

Número de inscripción: 4.176/1ª

Data de inscrición4: 20/09/1891 ACTA Nº 1 COCINA ECONÓMICA.
1ª DATA CONSTANCIA: XUÑO 1994. REXISTRO ENTIDADE PRESTATARIA SERVIZOS SOCIAIS. 
CONSELLERIA DE SANIDADE E SERIVIZOS SOCIAIS

CIF: G 15029176

B. Domicilio da entidade:

Domicilio social: R/ RUBALCAVA, 29

Municipio: FERROL Código Postal: 15402 Provincia: A CORUÑA

Teléfono:  981353117 Fax:  981350095

E-mail:  ceconomica@gmail.com

2.- FINS ESTATUTARIOS5

CARÁCTER ASISTENCIAL DE BENEFICENCIA PARTICULAR, E QUE DEDÍCASE A PROPORCIONAR 
COMIDA COCIÑADA A PERSOAS DE ESCASOS MEDIOS ECONÓMICOS SEN CUSTO ALGUN, E 
DICIR, DE MANEIRA GRATUITA. [ART. 7 ESTATUTOS]

3.- NúmERO DE SOcIOS

Número total de socios6:        1.450    (31/12/2016)

Número de persoas físicas asociadas: 

Número e natureza das persoas xurídicas asociadas:7 



68 Cocina Económica  Memoria 2016

4.- AcTIvIDADES DESENvOLvIDAS, RESULTADOS E BENEFIcIARIOS

A. Identificación da actividade
Servizos comprendidos na actividade10

1. SERVIzO DE RECOLLIDA DE COMIDAS PARA DOMICILIOS:
CONCELLO DE FERROL:  34.172  racións- 
CONCELLO DE NARÓN:    8.371  racións  - 

SERVIZO REALIZADO COORDINADO COS SERVIZOS SOCIAIS DE CADA CONCELLO POR 
CONVENIO, QUE SON QUEN REALIZA A VALORACIÓN INICIAL DOS USUARIOS E 
POSTERIORMENTE A DERIVACIÓN E AUTORIZACIÓN A ESTE SERVIZO. 

OS USUARIOS DEBERÁN REUNIR OS REQUISITOS DE EXISTENCIA DE MENORES NA UNIDADE 
FAMILIAR.

2. SERVIZO DE COMEDOR:

COBERTURA DE NECESIDADES DE ALIMENTACIÓN A TODAS AQUELAS PERSOAS CON 
LIMITADOS RECURSOS ECONÓMICOS.

AO LONGO DE 2013 SERVÍRONSE UN TOTAL DE 54.962 RACIÓNS SENDO 34.437 COMIDAS E 
20.525 CEAS.

O TOTAL FINAL ANUAL, CON LOS DOUS SERVIZOS OFRECIDOS, É DE 97.505 RACIÓNS.

3. SERVIZO DE ATENCIÓN SOCIAL

TAREAS E INTERVENCIÓNS:

Rexistro e toma de datos.•	
Información e orientación social.•	
Valoración.•	
Derivación.•	

Datos:
Entrevistas realizadas a persoas beneficiarias/usuarias: 108•	
Usuarios anuais: 557•	
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Breve descrición da actividade11

ACTIVIDADE DE CARACTER ASISTENCIAL DE BENEFICIENCIA PARTICULAR, E QUE DEDÍCASE A 
PROPORCIONAR COMIDA COCIÑADA A PERSOAS DE ESCASOS MEDIOS ECONOMICOS SEN CUSTO 
ALGÚN

B. Recursos humanos asignados á actividade12

Persoal asalariado 8,59 (6,12 FIXOS Y 2,47 NON FIXOS)

Persoal con contrato de servizos

Persoal voluntario 42

c. custo e financiación da actividade

CUSTO13 IMPORTE

Gastos por axudas e outros 346.597,30

a. Axudas monetarias

b. Axudas non monetarias 346.597,30

c. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno

Aprovisionamentos 382.419,18

a. Compras de bens destinados á actividade

b. Compras de materias primas y otr. materias consumibles 382.419,18

c. Compras de outros aprovisionamentos

d. Traballos realizados por outras entidades

e. Perdas por deterioración

Gastos de persoal 191.132,39

Outros gastos da actividade 79.184,82

a. Arrendamentos e canons

b. Reparacións e conservación 24.599,30

c. Servizos de profesionais independentes 19.489,03

d. Transportes 7.396,42

e. Primas de seguros 4.612,53

f. Servizos bancarios 374,08
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g. Publicidade, propaganda e relacións públicas

h. Subministros 7.933,91

i. Tributos 272,44

j. Perdas por créditos incobrables derivados da actividade

k. Outros servizos de xestión corrente 14.507,11

Amortización de inmobilizado 26.460,14

Deterioración e alleamento do inmobilizado 722,12

Gastos financeiros

Diferenzas de cambio

Imposto sobre beneficios 76,78

Adquisición de inmobilizado 77.000,68

CUSTO TOTAL DA ACTIVIDADE 1.103.594,04

FINANCIMENTO IMPORTE

Cotas de asociados 522.258,93

Prestacións de servizos da actividade (incluído cotas de 
usuarios)14

Ingresos ordinarios da actividade mercantil15

Rendas e outros ingresos derivados do patrimonio

Ingresos con orixe na Administración Pública16 246.525,63

a. Contratos co sector público

b. Subvencións 233.439,63

c. Concertos 13.086,00

Outros ingresos do sector privado 234.434,25

a. Subvencións

b. Doazóns e legados 233.666,46

c. Outros 767,79

FINANCIAMENTO TOTAL DA ACTIVIDADe 1.003.218,81
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D. Beneficiarios/as da actividade

Número total de beneficiarios/as:

- PERSOAS SERV. COMEDOR: 557
- FAMILIAS SERV. RECOLLIDA: 46

Clases de beneficiarios:

OS BENEFICIARIOS DOS SERVIZOS SON PERSOAS CONSIDERADAS EN RISCO DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL OU  EXCLUIDOS SOCIALMENTE, PERSOAS USUARIAS DESFAVORECIDAS 
PRINCIPALMENTE ECONOMICAMENTE.
OS DATOS EXISTENTES SON:

- MEDIA DIARIA DE 267 RACIÓNS                - USUARIOS ANUAIS COMEDOR: 557
- MEDIA ANUAL DE COMEDOR: 151             - USUARIOS ANUAIS RECOLLIDA: 46
- MEDIA ANUAL DE RECOLLIDA: 116

Requisitos esixidos para ostentar a condición de beneficiario/a:17 

PERSOAS E FAMILIAS CON LIMITADOS INGRESOS ECONÓMICOS, OS CALES NON ALCANZAN 
PARA DAR COBERTURA ÁS SÚAS NECESIDADES PRIMARIAS

Grado de atención que reciben os beneficiarios/as:

ATENCIÓN DIARIA:
DE LUNS A DOMINGO COMEDOR MEDIODÍA
DE DOMINGO A VENRES, A EXCEPCIÓN DE FESTIVOS, COMEDOR CEAS
DE LUNS A SÁBADO, RECOLLIDA DE COMIDAS

ATENCIÓN SOCIAL LUNS A SÁBADO

E. Resultados obtidos e grao de cumprimento:

Resultados obtenidos coa realización da actividade:

FAMILIAS E PERSOAS USUARIAS CON NECESIDADES DE ALIMENTACIÓN CUBERTAS.  
ADEMAIS DE INTERVENCIÓNS SOCIAIS POR SITUACIÓNS SOCIAIS VULNERABLES E 
DEFICITARIAS.

TRABALLOUSE EN FUNCIÓN DOS VALORES DE COMPROMISO E RESPONSABILIDADE SOCIAL, 
UNIVERSALIDADE E COOPERACIÓN, ENTRE OUTROS.
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Grao ou nivel de cumprimento dos fins estatutarios:

OS FINS ESTATUTARIOS, PUNTO Nº 1, ESTÁN CUBERTOS CON UN ALTO GRAO DE 
SATISFACIÓN, XA QUE A DIARIO TRABÁLLASE CO FIN DE MELLORAR A MISIÓN DESTA 
INSTITUCIÓN.

5.- INFORmAcIóN XERAL SOBRE mEDIOS DA ASOcIAcIóN18

A. medios Personais19

Persoal asalariado Fixo•	

Número 
medio20 

Tipo de contrato21 Categoría ou cualificación profesional22

6, 12
100 – Indefinido tempo completo
189- Indefinido tempo completo – 
Transf. Contrato temporal

(Cnae) -5610 
Tarifa de at : it: 0,75, ims:0,50

- Coordinadora servizos sociais
- Administrativo
- Xefe de comedor
- Xefe de cociña
- Cociñeiro

Tarifa de at:  it.2,10- Ims:1,50
- Axudante

Personal asalariado Non Fixo•	

Número 
medio23 

Tipo de contrato24 Categoría ou cualificación profesional25

2, 47

502 – Duración determinada tempo 
parcial por circunstancias da produ-
ción
402 – Duración determinada tempo 
completo por circunstancias de la 
producción
510 – Interinidad a tempo parcial
410 – Interinidad a tempo completo

- Cnae – 5610
 Tarifa de at: it 0,75, ims 0,50

- Coordinadora de Servizos 
Sociais

- Xefe administración
- Administrativo
- Mozo de almacén - repartidor
- Axudante
- Xefe de comedor
- Xefe de cociña
- Cociñeiro

Tarifa de  at: it 2,10  ims: 1,50
- Axudante
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Profesionais con contrato de arrendamento de servizos•	

Número medio26 Características dos profesionais e natureza dos servizos prestados á entidade

Voluntariado•	

Número medio27 Actividades nas que participan

42 SERVIZO DE COMEDOR

B. medios materiais
Centros ou establecementos da entidade•	

Número Titularidade ou relación xurídica Localización

2 EN PROPIEDADE
1.- R/RUBALCAVA 29, FERROL
2.- R/RUBALCAVA 37-39, BAIXO

Características

1.- EDIFICIO HISTÓRICO DE 1921 DO ARQUITECTO RODOLFO UCHA.
A SÚA DISTRIBUCIÓN É DE PLANTA BAIXA, E POSTERIORMENTE UNHA PLANTA PRIMEIRA.

2.- BAIXO DEDICADO A ALMACEN

Equipamento•	

Número Equipamiento E vehículos Localización/Identificación

1.- DE HOSTALERÍA, DE COMEDOR, 
DE ALMACÉN, MEDIOS 
INFORMÁTICOS E 
ADMINISTRATIVOS.

2.-DE ALMACÉN

1.- R/RUBALCAVA 29, FERROL
2.- R/RUBALCAVA 37-39, BAIXO
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c. Subvencións públicas28

Orixe Importe Aplicación

Xunta de Galicia: 170.714,08
137.024,08 Concedidos e aplicados en 2016

33.690,00 Pendentes de aplicación en 2017

Diputación A Coruña: 32.183,25
18.303,41 Concedidos e aplicados en 2016

13.879,84 Pendentes de aplicación en 2017

Concello de Ferrol: 75.000 75.000 Concedidos e aplicados en 2016

Concello de Narón: 2.304,15 2.304,15 Concedidos e aplicados en 2016

6.- RETRIBUcIóNS DA XUNTA DIREcTIvA

A. No desempeño das súas funcións:

Concepto29 Orixe30 Importe

B. Por funcións distintas ás exercidas como membro da Xunta Directiva

Posto de traballo Habilitación estatutaria31 Importe

7.- Organización dos distintos servizos, centros ou funcións en que se 
diversifica a actividade da entidade:

ELABORACIÓN DIARIA PROPIA DAS COMIDAS OFRECIDAS, E XESTIÓN DE SERVIZOS EXTERNOS 
PARA CEAS E FESTIVOS.

UNIDADE DE ATENCIÓN A USUARIOS (TRABALLO SOCIAL) CON ATENCIÓN CONSTANTE.

ATENCIÓN DIRECTA NA OFICINA PARA TAREFAS ADMINISTRATIVAS, ATENCIÓN A SOCIOS, 
ETC.
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Sinatura da memoria polos membros da Xunta Directiva 
ou órgano de representación da entidade

Nome e apelidos Cargo Sinatura 

Antonio Tostado Navieras

Julián López Folgar

José A. Piñón Quiñonero

José Sanín Raviña

Aurea Díaz Otero

Presidente

Vicepresidente y Tesoreiro

Secretario

Vicesecretario

Contadora

NOTAS PARA ENCHEMENTO DA MEMORIA DE ACTIVIDADES

Elaborarase unha memoria de actividades por exercicio económico, que non poderá exceder de doce meses. 1. 
Indicarase o ano a que corresponde e, no caso de que non sexa coincidente co ano natural, recolleranse as 
datas de inicio e de peche do exercicio.
Indicarase a Lei que regula o réxime de constitución e inscrición da entidade.2. 
Rexistro de Asociacións onde se atope inscrita a entidade, indicando a Administración Pública (Estado ou 3. 
Comunidade Autónoma) e o Departamento correspondente (Ministerio ou Consellería) ao que está adscrito o 
Rexistro de Asociacións.
A data de inscrición do acordo de constitución no Rexistro de Asociacións4. 
Fins principais da entidade de acordo cos seus Estatutos.5. 
Indicarase o número total de socios/as, persoas físicas e/ou xurídicas, na data de peche do exercicio6. 
Indicarase a natureza de cada unha das persoas xurídicas asociadas (por exemplo, asociacións civís, 7. 
organizacións empresariais e sindicais, entidades relixiosas, clubs deportivos, fundacións, sociedades 
anónimas, colexios profesionais, Administracións Públicas ou outras).
A entidade cumprimentará unha ficha por cada actividade realizada. A ficha comprenderá a totalidade dos 8. 
contidos do apartado 4 da Memoria.
Denominación da actividade, que deberá diferenciarse dos servizos e actuacións que forman parte da mesma, 9. 
se os houbera. A modo de exemplo, a realización de Centro de día identificarase como actividade mentres 
que a prestación de asistencia psicolóxica ou logopedia como servizos da devandita actividade. Da mesma 
forma, Proxecto en Malí constitúe a actividade e a urbanización do barrio X ou construción dunha escola as 
actuacións vinculadas á mesma.
Enumeración dos servizos ou actuacións comprendidos dentro da actividade, de acordo co explicado na nota 10. 
9.
Explicación sucinta do contido da actividade e a súa relación cos servizos ou actuacións nela incluídos, se os 11. 
houbera.
Relación numérica do persoal asignado a cada actividade, entendida nos termos da nota 9. Nos supostos en 12. 
que o persoal desempeñe funcións en varias actividades se prorrateará o seu número entre todas elas.
Custos totais asignados á actividade, incluídos os xerados polos servizos da mesma. Os conceptos que 13. 
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poidan imputarse a varias actividades, por exemplo tributos ou amortización de inmobilizado deberán 
prorratearse entre todas elas
No referente ás prestacións de servizos contabilizaranse os ingresos por transaccións, con saída ou entrega de 14. 
servizos obxecto de tráfico da entidade, mediante prezo.
Con respecto ás cotas de usuarios contabilizaranse as cantidades percibidas en concepto de participación 
no custo da actividade propia da entidade. Por exemplo: cota por participación en congresos ou cursos, así 
como as derivadas de entregas de bens, prestacións sociais ou asistenciais.

Ingresos por transaccións, con saída ou entrega de bens obxecto de tráfico da entidade, mediante prezo.15. 
Diferenciarase a orixe dos ingresos de acordo cos subíndices a), b) e c).16. 
Indicaranse os requisitos esixidos pola asociación para o acceso aos seus servizos, incluídas as condicións 17. 
económicas establecidas en cada un dos distintos servizos prestados
Este apartado comprende todos os medios cos que conta a entidade, englobando tanto os destinados a 18. 
actividades como os destinados ao mantemento da estrutura asociativa.
Persoal total co que conta a entidade. Tanto o destinado a actividades e proxectos, como o asignado a labores 19. 
administrativos e de xestión da estrutura asociativa.
Para calcular o número medio de persoal fixo hai que ter en conta os seguintes criterios20. 
a) Se no ano non houbo importantes movementos do persoal, indique aquí a suma media dos fixos ao 
principio e a fin do exercicio. 
b) Se houbo movementos, calcule a suma do persoal en cada un dos meses do ano e divida por doce. 
c) Se houbo regulación temporal de emprego ou de xornada laboral, o persoal afectado debe incluírse como 
persoal fixo, pero só na proporción que corresponda á fracción do ano ou xornada do ano efectivamente 
traballada.

Indicaranse as claves de tipos de contrato empregadas no enchemento dos documentos TC-2  21. 
Indicarase o grupo de cotización, así como o epígrafe correspondente á tarifa de accidentes de traballo e 22. 
enfermidades profesionais empregado no enchemento dos documentos TC-2.
Para calcular o persoal non fixo medio, sumarase o total de semanas que traballaron os/as empregados/as 23. 
non fixos e dividirase entre 52 semanas.
Tamén se pode facer esta operación equivalente á anterior: nº medio de persoas contratadas = nº medio de 
semanas traballadas / 52.

Indicaranse as claves de tipos de contrato empregadas no enchemento dos documentos TC-2.24. 
Indicarase o grupo de cotización, así como o epígrafe correspondente á tarifa de accidentes de traballo e 25. 
enfermidades profesionais empregado no enchemento dos documentos TC-2.
Indicarase o número medio de profesionais externos que prestaron servizos á asociación.26. 
Neste apartado seguiranse os mesmos criterios utilizados no cálculo do persoal asalariado non fixo.27. 
Desagregaranse todas e cada unha das subvencións públicas devengadas durante o exercicio, indicando o 28. 
importe e características das mesmas. Indicarase, así mesmo, o organismo subvencionador (descendendo a 
nivel de Dirección Xeral), así como as actividades a que se destinan e, no seu caso, as condicións a que están 
suxeitas.
Cargo que ocupa dentro da Xunta Directiva. 29. 
Indicarase a natureza privada dos fondos con cargo aos cales se perciben as retribucións, tales como cotas de 30. 
socios ou usuarios, vendas, patrocinios, doazóns ou outros conceptos similares
Indicarase o artigo dos Estatutos da entidade que habilita ao exercicio de funcións distintas ás exercidas como 31. 
membro da Xunta Directiva
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LISTAXE DE APORTACIÓNS DE PERSOAS
QUE AUTORIZARON A CESIÓN DE DATOS 2016

ABALO DE DIOS, ANA MARÍA     72,12 €

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, EUGENIA     70,00 €

CARBALLEIRA TENREIRO, MANUEL ANDRÉS    282,22 €

EN MEMORIA DE FRANCISCO, JOSEFINA Y LOLA   240,00 €

FERNÁNDEZ CADORNIGA, MATILDE     36,00 €

JRC        60,00 €

RODRÍGUEZ GARCÍA, ROGELIO     72,00 €

RODRÍGUEZ VIDAL, ÁLVARO     72,00 €

SÁNCHEZ ROMERO, JULIA      80,00 €

VAL RODRÍGUEZ, Mª ESTHER     24,00 €

Todos aqueles doantes/socios que desexen autorizar que os seus datos persoais 
figuren na memoria anual publicada pola institución, poderán cubrir o modelo de 
solicitude do consentimento para a cesión de datos na oficina da entidade.
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Modelo de solicitude de consentimento para a cesión de 
datos de Doantes/socios

D./Dna. __________________________________ (en diante o inte-
resado) con D.N.I.________________ e con domicilio en ______________ 
______________________________ maior de idade, manifesta que rea-
lizou unha aportación económica á INSTITUCIÓN BENÉFICA COCINA 
ECONÓMICA de FERROL en concepto de:

(marcar cun X o tipo de aportación)

q DonaTiVo, sendo informado de que os seus datos de carácter per-
soal pasarán a formar parte do ficheiro denominado DOANTES pro-
piedade da Institución utilizado para a xestión das aportacións.

q coTa DE socio, sendo informado de que os sus datos de carácter 
persoal pasarán a formar parte do ficheiro denominado SOCIOS pro-
piedade da Institución utilizado para a xestión das aportacións.

Asemade, o interesado presta o seu consentimento expreso á 
INSTITUCIÓN BENÉFICA COCINA ECONÓMICA FERROL para a cesión 
dos datos persoais contidos nos ficheiros Doantes e Socios co obxecto de 
figurar na memoria anual publicada pola Institución. Asemade fica informado/a 
da posibilidade de exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cance-
lación e oposición no seguinte enderezo: R/Rubalcava, 29. Ferrol (a 
coruña).

A Institución en ningún caso será responsable da licitude, veracida-
de e exactitude dos datos proporcionados. Fica baixo a súa exclusiva 
responsabilidade a notificación de calquera modificación nos mesmos.

Asinado:

En Ferrol, a ____ de ____ de ______.

C/ Rubalcava 29, 15402 Ferrol
Tlfno: 981353117/Fax: 981350095
E-mail: ceconomica@gmail.com
Web: www.cocinaeconomicaferrol.com

!


