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BALANCE DE PEMES 
EXERCICIO 2019, peche ó 31 de decembro 
 
 
 

FEDERACIÓN GALEGA DE BALONMAN 
BALANCE  DE SITUACIÓN DE PEMES Ó 31 DE DECEMBRO DE 2019 E DE 

2018 (Euros) 
 
 

ACTIVO 
Notas da 
memoria 

31.12.19 31.12.18 

A) ACTIVO NON CORRENTE   56.173,89 8.552,61 
        

 I. Inmobilizado intanxible   - - 

 II. Inmobilizado material 5 56.123,89 8.552,61 

 III. Inversións inmobiliarias   - - 

 IV. Inversións en empresas do grupo a longo prazo   - - 

  V. Inversións financeiras a longo prazo   50,00 - 

 VI. Activos por imposto diferido   - - 

        

B) ACTIVO CORRENTE   332.083,11 224.658,27 

  I. Existencias   35.057,42 10.600,00 

 II. Deudores comerciais e outras contas a cobrar   204.570,38 169.685,18 

     1. Clientes ventas e prestación de servizos 6 126.482,75 141.560,18 

         a) Clientes ventas e prestación servizos L/P   - - 

         b) Clientes ventas e prestación servizos CP   126.482,75 141.560,18 

     2. Accionistas (socios) desembolsos esixidos   - - 

     3. Outros debedores 6 78.087,63 28.125,00 

 III. Inversións en empresas do grupo e asoc. a c/p   - - 

 IV. Inversións financeiras a curto prazo   - 920,13 

  V. Periodificacións a curto prazo   27.488,93 - 

 VI. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes   64.966,38 43.452,96 
        

TOTAL ACTIVO (A+B)   388.257,00 233.210,88 

 

 

 

 



 

 

 

 

PATRIMONIO NETO E PASIVO 
Notas da 
memoria 

31.12.19 31.12.18 

A) PATRIMONIO NETO   -15.211,52 -197.128,35 
        

 A-1) Fondos propios   -15.211,52 -197.128,35 

        I. Capital 8 20.252,44 20.252,44 

           1. Capital escriturado   20.252,44 20.252,44 

           2. (Capital non esixido)   - - 

      II. Prima de emisión   - - 

     III. Reservas 8 -27.500,15 -27.500,15 

           1. Legal e estatutarias   - - 

           2. Outras reservas   -27.500,15 -27.500,15 

    IV. (Accións e particip. en patrimonio propias)   - - 

     V. Resultados de exercicios anteriores 8 -189.880,64 -49.146,76 

          1. Remanente   - - 

          2. (Resultados negativos exercicios ant.)   -189.880,64 -49.146,76 

    VI. Outras aportacións de socios   - - 

   VII. Resultado do exercicio 8 181.916,83 -140.733,88 

   VIII. (Dividendo a conta)   - - 

 A-2) Axustes por cambios de valor:   - - 

 A-3) Subvencións, doacións e legados recibidos       
        

B) PASIVO NON CORRENTE   - - 
        

C) PASIVO CORRENTE   403.468,52 430.339,23 

    I. Provisións a curto prazo   - - 

    II. Débedas a curto prazo   251,50 - 

        1. Débedas con entidades de crédito   251,50 - 

        2. Acredores por arrendam. financeiro   - - 

        3. Outras débedas a curto prazo   - - 

   III. Débedas con empresas do grupo a C/P   - - 

   IV. Acredores com. e outras contas a pagar 7 233.398,71 277.195,90 

        1. Provedores   2.729,84 40.592,04 

        2. Outros acredores   230.668,87 236.603,86 

    V. Periodificacións a curto prazo   169.818,31 153.143,33 

        

TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)   388.257,00 233.210,88 

 

 

 



 

 

 

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS DE PEMES 
EXERCICIO 2019, peche ó 31 de decembro 
 

FEDERACIÓN GALEGA DE BALONMAN 
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS DE PEMES CORRESPONDENTE ÓS 

EXERCICIOS ANUAIS REMATADOS Ó 31 DE DECEMBRO DE 2019 E 2018 
(Euros) 

 

Conta de Perdas e Ganancias Nota 31/12/2019 31/12/2018 

A) Operacións continuadas:       

    1. Importe neto da cifra de negocios 10. d 716.259,66 573.277,31 

    2. Variación de existencias de produtos terminados e en curso   - - 

    3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo   - - 

    4. Aprovisionamentos 10. a -341.977,93 -479.906,32 

    5. Outros ingresos de explotación   356.353,45 237.254,60 

    6. Gastos de persoal 10. b -64.103,78 -49.421,65 

    7. Outros gastos de explotación 10. c -482.433,97 -388.723,25 

    8. Amortización de inmobilizado   -3.699,86 -2.906,62 

    9. Imputación de subvencións   - - 

    10. Excesos de provisións   - - 

    11. Deterioro e resultado por enaxenacións do inmobilizado   - - 

    12. Outros resultados   1.519,26 -29.449,08 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)   181.916,83 -139.875,01 

    13. Ingresos financeiros   - - 

    14. Gastos financeiros   - -858,87 

    15. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros   - - 

    16. Diferencias de cambio   - - 

    17. Deterioro e resultado por enaxenacións de instrum. financeiros   - - 

A.2) RESULTADO FINANCEIRO (13+14+15+16+17)   - -858,87  

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1 + A.2)   181.916,83  -140.733,88  

     18. Imposto sobre beneficios   - - 

A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS   181.916,83  -140.733,88  

B) Operacións interrompidas:       

     19. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas   - - 

A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+19)   181.916,83 -140.733,88 

 

 

 



 

 

 

 
MEMORIA ANUAL DE PEMES 
EXERCICIO 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
NOTA 1 - ACTIVIDADE 
  

A Federación Galega de Balonmán constitúese no ano 1984 ca adecuación do deporte á 
realidade do Estado das Autonomías trala fusión e, consecuentemente, desaparición das 
catro Federacións provinciais de balonmán. 

É unha entidade de dereito privado que reúne a Clubs, xogadores, adestradores e 
árbitros adicados á práctica do Balonmán, así como ás asociacións e demais entidades 
relacionadas con este deporte que se adscriban a ela. 

É competencia da Federación Galega de Balonmán a ordenación e dirección da 
actividade do Balonmán galego, en coordinación ca Real Federación Española de 
Balonmán e ca Dirección  Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia. 

O domicilio da sede central da Federación Galega de Balonmán é: R/ Luis Ksado, 17 - 
Ofic. 3 - 36209  Vigo. 

Conta ademais con tres delegacións con domicilios en: 

DELEGACIÓN TERRITORIAL NORTE  Casa do Deporte Avda. Castelao s/n  15406 Ferrol 
DELEGACIÓN TERRITORIAL OURENSE r/ Baixada ó Consello, 37- 1º 32400 - Ribadavia 
DELEGACIÓN TERRITORIAL LUGO r/ Montero Ríos, 73 Entrechán    27003 - Lugo 

A Federación Galega de Balonmán rexese polos seus estatutos, os cales foron adaptados 
a orde do 8 de setembro de 2010 da Secretaria Xeral para O Deporte e aprobados pola 
Asemblea Xeral Extraordinaria do 21.09.10 e ratificados pola Directora Xeral para o 
Deporte. (Número de rexistro F-00273 do Rexistro de Asociacións Deportivas e 
Deportistas de Galicia). O  numero do CIF e G-36.690.832. 
 
A Federación Galega de Balonmán, pola súa natureza non pertence a ningún grupo de 
sociedades. 
 

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS ANUAIS 
  

1. IMAXEN FIEL 
 

As contas anuais do exercicio 2019 formuláronse polo órgano de administración a 
partires dos rexistros contables da Federación Galega de Balonmán a 31 de Decembro 
de 2019 e nelas aplicáronse os principios contables e criterios de valoración recollidos 
no Real Decreto 1515/2007 polo que se aproba o Plan Xeral de Contabilidade de Pemes 
e o resto de disposicións legais vixentes en materia contable e reflexan a imaxe fiel do 
patrimonio, da situación financeira e dos resultados da mesma.   
  
En virtude da Disposición Transitoria sexta do Real Decreto 1515/2007, polo que se 
aproba o Plan Xeral de Contabilidade de Pemes e da Disposición Transitoria Quinta do 
Real Decreto 1514/2007 polo que  se aproba o Plan Xeral de Contabilidade, a Federación 
segue aplicando no que non se  opoña á lexislación mercantil actual, a Adaptación 



 

 

 
Sectorial do Plan Xeral de Contabilidade para Federacións Deportivas, aprobada por 
Orden do Ministerio de Economía e Facenda de 2 de febreiro de 1994, optando por 
aplicar os contidos do Plan Xeral de Contabilidade de Pemes e os criterios específicos, 
no seu caso, para micro empresas, establecidos no  artigo 4 do Real Decreto 1515/2007 
de 16 de novembro polo que se aproba o Plan Xeral de Contabilidade de Pemes e os 
criterios contables específicos para micro empresas, sen obviar as particularidades que 
sobre a súa contabilidade establezan as súas disposicións específicas, e en particular as 
normas contables contidas no seu plan sectorial en tanto non se opoñan ó novo Plan 
Xeral de Contabilidade de Pemes.  
 
Igualmente, a Federación aplica o marcado na Resolución do 23 de Maio de 2011, da 
secretaría Xeral para o Deporte, pola que se regulan determinados aspectos da 
contabilidade de asociacións deportivas galegas. 
 
Estas contas anuais sométense a aprobación da Asemblea Xeral. 
 
En cada partida do Balance e da Conta de Perdas e Ganancias adxuntos, preséntanse 
xunto cos importes do exercicios 2019 os correspondentes o exercicio 2018. 
 

2. PRINCIPIOS CONTABLES NON OBLIGATORIOS.  
 

Non foi necesario, nin  creuse convinte por parte do Órgano de goberno da Federación, 
a aplicación de principios contables facultativos distintos dos obrigatorios a que se refire 
o art. 38 do código de comercio e a parte primeira do plan Xeral de contabilidade. 
 

3. ASPECTOS CRÍTICOS DA VALORACIÓN E ESTIMACIÓN DA INCERTIDUME 
 

Na elaboración das contas anuais correspondentes ó exercicio 2019 determináronse 
estimacións e hipóteses en función da mellor información dispoñible a 31/12/2019 
sobor os feitos analizados. É posible que acontecementos que poidan ter lugar no futuro 
obriguen a modificalas (ó alza ou á baixa) en próximos exercicios o que se faría de forma 
prospectiva, recoñecendo os efectos do cambio de estimación nas correspondentes 
contas anuais futuras.  
 
A pesar de que a Federación presente un patrimonio negativo a 31 de decembro de 
2019 por importe de 15.211,52 € e un fondo de manobra tamén negativo por importe 
de 71.385,41 euros, cabe destacar a evolución dos resultados económicos acadados ó 
longo do ano 2019. Estes datos mostran a paulatina recuperación económica da 
Federación dende o 31/12/2018, dita recuperación refléxase na seguinte táboa:   
 
 

 31.12.2019 31.12.2018 RECUPERACIÓN 

PATRIMONIO NETO -15.211,52 -197.128,35 181.916,83 € 

FONDO MANOBRA -71.385,41  -205.680,96  134.295,55 € 

 

 
 



 

 

 
O órgano de goberno da FEDERACION GALEGA DE BALONMÁN formulou as presentes 
contas anuais seguindo o principio de empresa en funcionamento o considerar que a 
Federación seguirá recibindo apoio financeiro tanto da Administración Autonómica, 
Concellos, entidades financeiras en xeral, que historicamente prestaron a súa 
colaboración no patrocinio e organización do balonmán, así como da propia Federación 
Española de Balonmán.  
 

4. COMPARACIÓN DA INFORMACIÓN.  
 

A estrutura do balance e da conta de perdas e ganancias é similar ó do exercicio anterior, 
sendo por elo plenamente comparable. 
 

5. ELEMENTOS RECOLLIDOS EN VARIAS PARTIDAS.  
 

O balance de situación e a conta de perdas e ganancias non mostran agrupacións de 
partidas. 
 

6. CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES. 
 

No presente exercicio, non realizaron  cambios en criterios contables. 
 

7. CORRECIÓN DE ERROS. 
 

No exercicio 2019 non foi necesario practicar ningún axuste por corrección de erros. 
 
No exercicio 2018 con motivo do nomeamento dunha nova Xunta Directiva, 
detectáronse débedas coa Federación Española de Balonmán que non foran obxecto de 
recoñecemento en exercicios anteriores e que foron rexistrados con cargo a reservas. O 
importe do axuste ascendeu a 95.211,48 euros. Ademais, rexistrouse un axuste 
adicional de 4.046 euros correspondentes a outros gastos con data de devengo 2017. A 
subsanación destes axustes reduciron os fondos sociais da Federación. 
 
 

NOTA 3 – APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

O resultado obtido no ano 2019 ascendeu a un beneficio de 181.916,83 €. O resultado 
distribuíse segundo o seguinte cadro:  
 

Base de reparto 
Importe 

2019 
Importe 

2018 

Perdas e ganancias (Ganancias) 181.916,83 € -140.733,88 € 

Compensación de perdas de exercicios anteriores   

Total aplicación de resultados 181.916,83 € -140.733,88 € 

   

Aplicación do Beneficio   

Compensación de perdas de exercicios anteriores 181.916,83 € -140.733,88 € 

Total 181.916,83 € -140.733,88 € 

 



 

 

 
 

NOTA 4 - NORMAS DE REXISTRO E VALORACIÓN 
 

Os criterios contables máis significativos aplicados na formulación das contas anuais son 
os seguintes: 
 
A) INMOBILIZACIÓNS INTANXIBLE 
 

O inmobilizado inmaterial rexístrase a coste de adquisición. Non se capitalizan os gastos 
financeiros. 
 
A amortización do inmobilizado inmaterial calcúlase sistematicamente polo método 
lineal en función da vida útil dos respectivos bens, segundo o detalle: 
 
 

INMOBILIZADO 
ANOS DE VIDA 
ÚTIL ESTIMADA 

Aplicacións informáticas. 4 

 
 

B) INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS 
  

O inmobilizado material rexístrase a coste de adquisición . Non se capitalizan os gastos 
financeiros. 
  
Os gastos de conservación e mantemento incorridos durante o exercicio cárganse á 
conta de perdas e ganancias. 
  
A amortización do inmobilizado material calcúlase sistematicamente polo método lineal 
en función da vida útil dos respectivos bens, atendendo a depreciación efectivamente 
sufrida polo seu funcionamento, uso e desfrute distribuíndo o coste dos activos entre 
os anos de vida útil estimada , segundo o detalle: 
  

INMOBILIZADO 
ANOS DE VIDA 
ÚTIL ESTIMADA 

Outras instalacións 10 
Mobiliario 
Elementos de transporte 

10 
10 

Outro Inmobilizado material 10 

 
 

Inversións Inmobiliarias.- A Federación non ten construcións nin terreos que deban 
clasificarse coma inversión inmobiliarias. 
 
 
 
 
 



 

 

 
C) INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 

1. Activos financeiros. 
 

A FEDERACIÓN rexistra os instrumentos financeiros no seu balance cando se converte 
nunha parte obrigada do contrato o negocio xurídico, conforme as disposicións do 
mesmo, que da lugar a un activo financeiro na Federación e un pasivo financeiro noutra 
entidade ou viceversa. 
 
En liñas Xerais considerase un activo financeiro a calquera activo que sexa: diñeiro en 
efectivo, un instrumento de patrimonio, ou supoña un dereito contractual a recibir 
efectivo ou outro activo financeiro, ou a intercambiar activos ou pasivos financeiros con 
terceiros en condicións potencialmente favorables. 
 

1.1. Préstamos e partidas a cobrar 
 

Nesta categoría incluíronse os activos que se orixinaron na  prestación de servizos por 
operacións de tráfico da FEDERACIÓN. Tamén incluíronse aqueles activos financeiros 
que non se orixinaron nas operacións de tráfico da Federación e que non sendo 
instrumentos de patrimonio nin derivados, presentan uns cobros de contía determinada 
ou determinable, e non cotizan en mercados organizados. 
 
Estes activos financeiros valoráronse polo seu valor razoable que non é outra cousa que 
o prezo da transacción, é dicir, o valor razoable da contra prestación máis tódolos costes 
que lle foron directamente atribuíbles. 
 
Posteriormente, estes activos valoráronse polo seu coste amortizado, imputando na 
conta de perdas e ganancias os intereses devengados, aplicando o método do xuro 
efectivo.  
 
Os débitos con vencemento non superior o ano rexistráronse polo seu valor nominal na 
medida en que non difiren significativamente do seu valor razoable. 
 
Os depósitos e fianzas entregados ou recibidos recoñécense polo importe 
efectivamente  desembolsado, ó considerar que a diferencia que entre este último e o 
valor razoable non é significativa. 
 
Recoñecen no resultado do período as correccións por deterioro de valor (dotacións e 
retrocesións) dos activos financeiros pola diferencia entre o valor en libros e o valor 
actual dos fluxos de efectivo recuperable. 
 

1.2. Deterioro de valor 
 

Un activo financeiro o grupo de activos financeiros está deteriorado e produciuse unha 
perda por deterioro, e existe evidencia obxectiva do deterioro como resultado dun ou 
máis eventos que ocorreron despois do recoñecemento inicial do activo e ese evento 
ou eventos causantes da perda teñen un impacto sobor os fixos de efectivo futuros  



 

 

 
estimados do activo ou grupo de activos financeiros, que pode ser estimado con 
fiabilidade. 
 

A Federación segue o criterio de rexistrar as oportunas correccións valorativas por 
deterioro de préstamos e partidas a cobrar e instrumentos de débeda, cando se produce 
unha redución ou retraso nos fluxos de efectivo estimados futuros, motivados pola 
insolvencia do debedor. 
 
Asimesmo no caso de instrumentos de patrimonio, existe deterioro de valor cando 
segundo as circunstancias existen dúbidas sobre a recuperabilidade do valor en libros 
do activo por un descenso prolongado ou significativo no seu valor razoable. 
 
1.3. Criterios para a baixa de activos financeiros 
 

A federación da de baixa un activo financeiro, cando expiren ou sexan cedidos os 
dereitos contractuais sobre os fluxos de efectivo do activo financeiro. Nas cesións de 
activos financeiros nas que sexan retidos substancialmente os riscos e beneficios 
inherentes á súa propiedade, a Federación non dará de baixa os activos financeiros e 
recoñecerá un pasivo financeiro por un importe igual a contraprestación recibida. 
 

2. Pasivos financeiros 
 

Os instrumentos financeiros emitidos, incorridos ou asumidos clasificaranse como 
pasivos financeiros, na súa totalidade ou a unha das súas partes, sempre que de acordo 
ca súa realidade económica supoñan para a Federación unha obrigación contractual, 
directa ou indirecta, de entregar efectivo ou outro activo financeiro, ou de intercambiar 
activos ou pasivos financeiros con terceiros en condicións potencialmente desfavorables. 
 

2.1. Débitos e partidas a pagar 
 
Nesta categoría incluíronse os pasivos financeiros que se orixinaron na compra de bens 
e servizos por operacións de tráfico da empresa e aqueles que non sendo instrumentos 
derivados, non teñen unha orixe comercial.  
 
Inicialmente, estes pasivos financeiros rexistráronse polo seu valor razoable que é o 
prezo da transacción máis todos aqueles custos que foron directamente atribuíbles. 
Posteriormente, valoráronse polo seu coste amortizado. Os intereses devengados 
contabilizáronse na conta de perdas e ganancias, aplicando o método de xuro efectivo. 
 
Os débitos por operacións comerciais con vencemento non superior a un ano e que non 
teñen un tipo de xuro contractual valoráronse polo seu valor nominal.  
 
Os préstamos e descubertos bancarios que deveñan intereses rexístranse polo importe 
recibido, neto de costes directos de emisión (comisións de apertura). Os gastos 
financeiros e os custes directos de emisión,  contabilízanse segundo o criterio do deveño 
na conta de resultados utilizando o método do xuro efectivo e engádese ó importe en  
libros do instrumento na medida que non se liquidan no período que se deveñan.  



 

 

 
Os préstamos clasifícanse como correntes salvo ca Federación teña o dereito 
incondicional para aprazar a cancelación do pasivo durante, ó menos, os doce meses 
seguintes á data do balance.  
 
Os acredores comerciais non deveñan explicitamente intereses e se rexistran polo seu 
valor nominal. 
 
As débedas valóranse segundo os importes dispostos ós que se sumarán os xuros 
devengados. Clasifícanse en función dos vencementos á data de balance, considerando 
curto prazo aqueles con vencemento que ten lugar nos 12 meses seguintes ó peche de 
contas e largo prazo as que superan dito período.  
 
 
D) EXISTENCIAS.  
 

A Federación ten existencias por valor de 35.057,42 € ó peche do exercicio. 
 
O material deportivo valorase ó prezo de adquisición, efectuando as correccións 
oportunas por deterioro do valor das existencias reducindo o importe da valoración ó 
peche do exercicio. Cando o valor neto realizable das existencias é inferior ó seu prezo 
de adquisición, recoñécese coma un gasto na conta de perdas e ganancias a través da 
conta “variación de existencias”. No exercicio 2019 corrixiuse a valoración do stock 
sobrante do Mundial Junior de balonmán, diminuíndo nun 50% o custe de adquisición 
das prendas. O excedente deste material deportivo débese ó contrato de patrocinio que 
asinou en xuño a Federación coa marca deportiva Hummel. 
 
Por outra banda, parte dos aprovisionamentos que contabiliza a Federación refírense a 
compras de material deportivo subvencionado por diferentes Organismos Públicos, de 
xeito que tan pronto como entran, saen coa entrega ós distintos clubs. 
 
 

E) IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES 
  

Pola súa natureza esta Federación está exenta respecto do Imposto de Sociedades nas 
actividades que desenvolveu no ano 2019. 
 

F) CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS E GASTOS 
  

Os ingresos e gastos impútanse en función do criterio do deveño, este é cando se 
produce a corrente real de bens e servizos cos mesmos representan con independencia 
do momento no que se produza a corrente monetaria ou financeira derivada deles. 
 
Sen embargo, seguindo o principio de prudencia, a Federación Galega de Balonmán 
unicamente contabiliza os beneficios realizados á data do peche do exercicio, en tanto 
que os riscos previsibles e as perdas, aínda sendo eventuais, contabilízanse tan pronto 
se coñecen. 
 



 

 

 

G)  SUBVENCIÓNS. 
 

Recoñécense polo seu valor razoable do importe concedido, si o pago e en efectivo o 
polo seu valor  razoable dos bens ou servicios aportados si o pago e non monetario ou 
en especies. Se o fin é asegurar unha rentabilidade mínima ou cubrir o déficit da 
explotación, impútanse á conta de resultados no exercicio para o que se destina. Si  é 
para financiar gastos específicos, impútanse no  exercicio  no que se produza o gasto.  
 
Cando se conceden para adquirir activos ou cancelar pasivos, impútanse a resultados 
segundo a amortización ou cando se enaxenen os activos e/ou cancelen os pasivos, se 
non teñen unha finalidade específica, impútanse no exercicio da concesión.  
 
As subvencións, dotacións  e legados que teñan  o carácter de reintegrables rexístranse 
como pasivos en tanto non adquiran a condición de non reintegrables. A estes efectos 
considéranse non reintegrables cando existe un acordo individualizado da súa concesión, 
estean cumpridas as condicións para as cales foron concedidos, e non existan dubidas 
razoables para a súa percepción. 
 

H) PERIODIFICACIÓNS ACTIVAS E PASIVAS 
 

As periodificacións pasivas correspondentes a ingresos por dereitos arbitrais e seguro 
deportivo se periodifican en función do período de tempada da competición, e as 
periodificacións activas  en función do período cuberto polas primas de seguro de clubs 
e xogadores. 
 

NOTA 5 - INMOBILIZACIÓNS , MATERIAIS, INTANXIBLE E INVERSIÓNS 
 

Os movementos rexistrados durante os exercicios 2019 e 2018 nas diferentes contas do 
inmobilizado material e das súas correspondentes amortizacións acumuladas foron: 

 

Movementos do inmobilizado material  Importe 2019  Importe 2018  

SALDO INICIAL BRUTO  22.123,00               22.123,00  

(+) Entradas  51.271,14    

(+) Correccións de valor por actualización      

(-) Saídas      

SALDO FINAL BRUTO  73.394,14                 22.123,00  

 

Movementos amortización do inmobilizado material  Importe 2019  Importe 2018  

SALDO INICIAL BRUTO  13.570,39     10.663,77  

(+) Aumento por dotacións  3.699,86 2.906,62  

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización      

(+) Aumentos por adquisicións o traspasos      

(-) Diminucións por saídas, baixas e traspasos      

SALDO FINAL BRUTO    17.270,25  13.570,39  

 

Elementos de inmobilizado por importe de 9.496,54 euros atopábanse totalmente 
amortizados a 31 de decembro de 2019 e 2018. 



 

 

 
 

NOTA 6 – ACTIVOS FINANCEIROS  
 

Os activos financeiros a longo prazo en 2018 se correspondían exclusivamente con 
fianzas outorgadas en relación con contratos de aluguer e que se clasifican na categoría 
de “Préstamos e partidas a cobrar” e que foron cancelados en 2018. En 2019 
correspóndese coa fianza do aluguer dunha fonte de auga. 
 
A información dos instrumentos financeiros do activo a curto prazo do balance da 
Federación, sen considerar o efectivo nin outros activos equivalentes, clasificados por 
categorías, é a que se mostra a continuación: 
 

Créditos, derivados e outros C/P Importe 2019  Importe 2018  

Activos valor razoable con cambios en peg      

Inversións mantidas ata o vencemento      

Préstamos e partidas a cobrar  204.570,38 181.205,31 

Activos dispoñibles para la venta      

Derivados de cobertura      

TOTAL  204.570,38      181.205,31        

 

Total activos financeiros C/P Importe 2019  Importe 2018  

Activos a valor razoable con cambios en peg      

Inversións mantidas ata o vencemento      

Préstamos e partidas a cobrar  204.570,38 181.205,31 

Activos dispoñibles para la venta      

Derivados de cobertura      

TOTAL  204.570,38      181.205,31        

 

Dentro do epígrafe de Préstamos e partidas a cobrar a curto prazo deuse de baixa un 
préstamo concedido a un club cun saldo vivo a 31.12.2018 de 7.431,09 euros, ante a 
imposibilidade de cobro. A Federación tiña rexistrada en 2018 unha provisión por 
deterioro deste crédito por importe de 7.431,09 euros.  
 
Adicionalmente inclúese un anticipo a un provedor por importe de 16.500 euros 
correspondente á reserva do hotel do CESA 2020. 
 

NOTA 7 – PASIVOS FINANCEIROS  
 

A información dos instrumentos financeiros do pasivo do balance da Federación, 
clasificados por categorías, é a que se mostra a continuación, sendo todos eles a curto 
prazo: 
 

Derivados e outros cp  Importe 2019  Importe 2018  

Débitos e partidas a pagar  209.715,58             269.836,67 

Pasivos a valor razoable con cambios en peg      

Outros      

TOTAL  209.715,58          269.836,67  

 



 

 

 
 

Total pasivos financeiros cp  Importe 2019  Importe 2018  

Débitos e partidas a pagar  209.715,58                       269.836,67  

Pasivos a valor razoable con cambios en peg      

Outros      

TOTAL  209.715,58            269.836,67  

 
 

Os principais acredores e provedores incluídos no epígrafe "Débedas e artigos a pagar" 
correspóndense principalmente á Federación Española de Balonmán (91.369,88 €), a 
Viajes Fisterra, S.L. (25.532,70 €), a Hummel Ibérica Sport & Fashion (47.445,78 €) e a 
custos de seleccionadores e concentracións das seleccións (15.627,44 €). 
 
 

NOTA 8 - FONDOS PROPIOS 
  

Os fondos propios  da Federación, fórmanos o fondo social así coma os beneficios 
obtidos non distribuídos. O importe dos movementos ocorridos nas partidas de "Fondos 
Propios", durante os exercicios 2019 e 2018, foron os seguintes: 
 
 

  Fondo social Reservas 
Resultado 
exerc. ant. 

Resultado do 
exercicio 

Total 

A. Saldo, final ano 2016 20.252,44  51.433,95  - -5.305,71  66.380,68  

Axustes por cambios de criterio         - 

Axustes por erros   20.323,44      20.323,44  

B. Saldo axustado, inicio ano 2017 20.252,44  71.757,39  - -5.305,71  86.704,12  

Resultado do exercicio       -43.841,05  -43.841,05  

Outras variacións do patrimonio neto     -5.305,71  5.305,71  - 

C. Saldo, final ano 2017 20.252,44  71.757,39  -5.305,71  -43.841,05  42.863,07  

Axustes por cambios de criterio         - 

Axustes por erros   -99.257,54      -99.257,54  

D. Saldo axustado, inicio ano 2018 20.252,44  -27.500,15  -5.305,71  -43.841,05  -56.394,47  

Resultado do exercicio      -140.733,88  -140.733,88  

Outras variacións do patrimonio neto     -43.841,05  43.841,05  - 

E. Saldo, final ano 2018 20.252,44  -27.500,15  -49.146,76  -140.733,88  -197.128,35  

Axustes por cambios de criterio         - 

Axustes por erros         - 

F. Saldo axustado, inicio ano 2019 20.252,44  -27.500,15  -49.146,76  -140.733,88  -197.128,35  

Resultado do exercicio       181.916,83  181.916,83  

Outras variacións do patrimonio neto     -140.733,88  140.733,88  - 

G. Saldo, final ano 2019 20.252,44  -27.500,15  -189.880,64  181.916,83  -15.211,52  

 
 
 
 



 

 

 

NOTA 9 - SITUACIÓN FISCAL 
  

En xeral, os resultados obtidos nos estados financeiros da Federación, gozan de 
exención ó tratarse dunha entidade asociativa privada de utilidade pública, sen ánimo 
de lucro e serlle, consecuentemente, de aplicación o réxime fiscal especial regulado no 
Titulo II da Lei 49/2002 de 27 de decembro de Reforma Fiscal das entidades sen fins 
lucrativos e dos incentivos ó mecenazgo.  

A  Federación non lle consta a existencia de continxencias en relación de calquera dos 
tributos do que é contribuínte, sen perxuicio que ten pendente de comprobación os 
catro últimos exercicios.  
Sí é suxeito pasivo do IRPF polas retencións efectuadas ás rendas satisfeitas ós seus 
traballadores, colaboradores e demais profesionais. Asimesmo, pola natureza da súa 
actividade a Federación está exenta de IVE, e por tanto o IVE soportado non é deducible.  
A composición dos saldos cas Administracións Públicas o 31 de Decembro do 2019 e 
2018 é a seguinte: 
 

AA.PP. Acredora Euros Euros 

 2019 2018 

HP Acredor por IVA 21.013,69 4.549,69 
HP Acredor por retencións práct. 1.716,04 1.470,18 
Organismos S.S. Acredores 1.204,90 1.339,36 
TOTAL 23.954,63 7.359,23 

 

Os saldos pendentes ca administración nacen nas obrigas laborais e fiscais. A liquidación 
de ditas contas faise o mes seguinte de ser devengadas, polo tanto estas contas 
liquidaranse en Xaneiro do 2020. 
 
NOTA 10 - INGRESOS E GASTOS 
 
a) Aprovisionamentos 
 

 O desglose da partida 4 “Aprovisionamentos” da conta de perdas e ganancias é: 
 

Aprovisionamentos  Importe 2019  Importe 2018  

Consumo de mercadorías  6.066,77 298,55  

  a) Compras, netas devol. e dto. de las cales:  6.066,77 298,55  

    - nacionais  6.066,77 298,55  

    - adquisicións intracomunitarias      

    - importacións      

  b) Variación de existencias  -35.057,42    

Consumo de mat. primas e outras mat. consumibles    

  a) Compras, netas devol. e dto. de las cales:    

    - nacionais    

    - adquisicións intracomunitarias     

    - importacións     

  b) Variación de existencias     

Traballos realizados por outras empresas 370.968,58 479.607,77 

 



 

 

 

b) Persoal 
 

O detalle do epígrafe 6. "Gastos de persoal" desglósase do xeito seguinte: 
 
 

Concepto  Importe 2019  Importe 2018  

Gastos de persoal 64.103,78 49.421,65 

Soldos e salarios 48.168,34 37.119,31 

   

Cargas sociais                15.935,44                12.302,34  

  a) Seguridade Social a cargo de la empresa                15.427,24                11.794,14  

  b) Aportacións e dotacións para pensións      

  c) Outras cargas sociais                   508,20                   508,20  

 
 

 c) Outros gastos de explotación 
 

O desglose da partida 7.”Outros gastos de explotación” é o seguinte: 
 

Concepto  Importe 2019  Importe 2018  

Outros gastos da actividade  482.433,97  388.723,25  

  a) Perdas e deterioro operacións comerciais  7.945,00    

  b) Resto de gastos de la actividade  474.488,97 388.723,25 

 
 

d) Importe dos ingresos 
 

A Federación Galega de Balonmán actúa na comunidade galega sendo as súas principais 
fontes de ingreso as actividades adicadas ós seus asociados. Ademais dos ingresos por 
subvencións, no seu caso, xa descritas na NOTA 11, relaciónanse todos os ingresos da 
Federación : 
 
 

Concepto 2019 2018 

Licencias, seguros deportivos e canon participación 324.756,32 246.324,29 

Dereitos arbitrais 161.590,85 127.650,13 

Patrocinadores 85.065,13 - 

Actividades docentes 0 99.078,65 

Outros ingresos 144.847,36 100.224,24 

Total Cifra de Negocio 716.259,66 573.277,31 

Colaboracións 37.000,00 14.488,00 

Subvenciones Comunidades Autónomas 215.970,00 147.361,00 

Subvenciones Outros organismos 103.383,45 75.405,60 

Total outros ingresos explotación 356.353,45 237.254,60 

 
 
 



 

 

 

NOTA 11 – SUBVENCIONS E DONACIÓNS RECIBIDAS. 
 
 

As subvencións e donacións recibidas o longo do exercicio 2019  foron na súa totalidade 
de explotación e para as actividades propias da Federación Galega de Balonmán. O 
detalle por administración ou organismo concedente é como sigue: 
 

 2019 2018  

Autonómica 215.970,00 147.361,00  

Diputacións 88.661,45 75.000,00  

Concellos 0 0  

RFEBM 14.722,00 14.893,60  

Campos y Rial 37.000,00 0 (donación) 

 356.353,45 237.254,60  
 

No exercicio 2019 e 2018 non se recibiu ningunha subvención de capital. 
 
 

NOTA 12 – OPERACIÓNS CON PARTES VINCULADAS. 
 

Non se rexistrou ningunha operación con entidades vinculadas durante os anos 2019 e 
2018. 
 
 

NOTA 13 - OUTRA INFORMACIÓN 
  

O longo dos exercicios 2019 e 2018 non se devengaron remuneracións ou soldos a favor 
da Xunta de Goberno, se ben perciben o importe dos gastos efectivamente realizados 
nos seus desprazamentos por motivos propios do desenrolo da actividade da Federación.  
 
Non se contraeron obrigas en materia de pensións e seguros de vida, nin tampouco 
existe anticipo o respecto. 
 
Na data de peche a Federación Galega de Balonmán conta con catro mulleres 
empregadas na categoría de administrativo (unha máis que en 2018). 
 
 

NOTA 14 – INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 

Pola súa natureza en canto as actividades desenroladas pola Federación Galega de 
Balonmán, non concorren fitos desta índole. Nas presentes contas anuais NON existe 
ningunha partida de natureza medioambiental que deba de ser engadida de acordo á 
norma de elaboración “4ª Contas Anuais abreviadas” no seu punto 5, da terceira parte 
dos Plan Xeral de Contabilidade. (Real Decreto 1514/2007 de 16 de Novembro). 
 
 
 



 

 

 

NOTA 15 – INFORMACIÓN SOBRE OS APRAZAMENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCEIRA. “DEBER DE INFORMACIÓN” DA LEI 
15/2010, DE 5 DE XULLO 
 
 

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

 Exercicio 2019 Exercicio 2018 

 importe importe 

Período medio de pago a provedores 45 67 

   

 
 
 
 

As contas anuais da Federación Galega de Balonmán correspondentes ó exercicio 
pechado o 31 de Decembro do 2019, formuláronse a 20 de xuño do 2020 e identifícanse 
por estares estendidas no anverso de 19 follas. 
 
Nesta data, e debido á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 non foi posible realizar 
a auditoría das contas. 
 


