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ASOCIACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DE COMPOSTELA E COMARCA 

(AMICO) 

 

Memoria económica do ano 2021 

 

1. ACTIVIDADE. 

 

1.1.- Natureza. 

No ano 1992 constitúese na cidade de Santiago de Compostela a Asociación de persoas con 

discapacidade de Compostela e comarca (AMICO), en réxime de autonomía e no campo delimitado pola 

lexislación vixente. Ao amparo do artigo 22 da Constitución, polo establecido na Lei 1/2002 do 22 de 

marzo reguladora do Dereito de Asociacións, a Lei 49/2002 de Mecenado, da demais lexislación 

existente en materia de Asociacións que lle sexa de aplicación, así como polo previsto nos seus estatutos, 

rexerase a entidade denominada Asociación de Persoas con Discapacidade de Compostela e Comarca, 

en adiante “AMICO”. 

Inscríbese no Rexistro Provincial de asociacións da Xunta de Galicia, Xefatura Territorial da 

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza nº 1992/002968-1 (AC). 

O domicilio da Asociación establecese na rúa Modesto Brocos, nº 7, bloque 3 baixos, en 

Santiago de Compostela, A Coruña. 

Os fins fundacionais establécense como: 

- A defensa da dignidade e os dereitos das persoas con discapacidade 

- A promoción da plena integración escolar, laboral e social das persoas con discapacidade, 

de actitudes sociais positivas cara a este colectivo, da lexislación axeitada que mellore a súa 

situación,  

- A creación das condicións para que os socios poidan cumprir axeitadamente a misión, e a 

representación dos mesmos perante os ámbitos locais, provinciais, estatais e europeos 

- O desenvolvemento de estratexias solidarias para acadar equilibrios interterritoriais, en 

termos de calidade e servizos. 

- O desenvolvemento de programas e actividades dirixidos especificamente a mulleres, 

xuventude, persoas maiores, colectivos en risco de exclusión, voluntariado social, así como 

de iniciativas deportivas, culturais, educativas e de lecer, e calquera outro que poida 

contribuír á cumprimento da misión e AMICO e redundar no beneficio das persoas con 

discapacidade. 
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1.2.- Actividade realizadas. 

Entre os obxectivos do ano destacaron as actuacións de fortalecemento da entidade, o programa 

FOAXE-P/23021. Servizo de rehabilitación XI, así como a Información e asesoramento, as actividades 

reivindicativas e colaborativas e a promoción do asociacionismo e participación activa 

Dentro das actividades realizadas durante o ano 2021 salientamos: 

a) Servizo de información e asesoramento: Continuouse ofrecendo información ás persoas 

con discapacidade asociadas, así como ao resto de persoas e entidades que contactaron coa 

organización atendendo ás peticións concretas de diversa temática dando resposta con 

medios propios ou canalizando cara profesionais especializados cando é preciso.  

Atendéronse os mais de 1.700 correos electrónicos recibidos, maioritariamente con 

información xeral recibida de entidades afíns como a prensa de COGAMI, as circulares da 

Federación COGAMI Coruña, e mais información remitida por parte da Deputación de A 

Coruña, a Fundación ONCE, e outras asociacións de pacientes. 

• Deuse resposta as consultas expresamente recibidas na entidade e que permitiron atender 

ás demandas de persoas asociadas así como de outras persoas e entidades que contactaron 

con AMICO. 

• Remitiuse información xeral de interese ás persoas asociadas e colaboradoras 

b) Servizo de Rehabilitación XI: executado de xaneiro a decembro, facilitouse o acceso a 

tratamentos regulares de rehabilitación, a un prezo mais axustado, cofinanciado coa 

subvención unha parte do custe das persoas participantes presentaban patoloxías crónicas e 

nalgúns casos neurodexenerativa, que contou co apoio económico da Deputación de A 

Coruña a través da convocatoria de mantemento de servizos sociais durante o ano 2021 . 

As actividades realizadas no programa foron facturadas e consumidas por persoas con 

discapacidade: 

• 295 Sesións individuais de fisioterapia en sala (incluídas as prestadas a adultos como a 

menores) 

• 210 Sesións individuais de terapia ocupacional (incluídas as prestadas a adultos como 

a menores) 

• 41 Sesións grupais de ximnasia adaptada de mantemento e/ou exercicios terapéuticos a 

persoas usuarias de cadeira de rodas. (adultas) 

• Servizo de acompañamento e asistencia persoal para as persoas con discapacidade 

participantes nas actividades grupais de ximnasia para persoas usuarias de cadeira de 

rodas. 

• Ao longo do ano, tamén se levou a cabo diversas actividades de divulgación, difusión, 
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coordinación e avaliación do programa. 

En canto a número de persoas participantes: 

• Contabilizáronse individualmente 30 persoas con discapacidade beneficiarias, das cales 

14 foron mulleres e 16 homes. 

• A procedencia das persoas beneficiarias eran maioritariamente de Santiago, pero tamén 

procedían de Ames, Rois e Teo 

c) Fortalecemento da entidade: Realizáronse actuacións dirixidas á fortalecer a entidade, que 

englobaron a revisión e actualización de Estatutos, a actualización de base de persoas 

asociadas, elaboración de cartafol informativo, e a actualización de contidos na  páxina web 

AmicoRehabilitación 

d) Actividades reivindicativas e colaborativas: Deuse continuidade á promoción do uso de 

aplicacións que favorecen a identificación de barreiras e incidencias de accesibilidade na 

nosa contorna, como a AppAccesibilidapp; a App Liña Verde ou APP Park4dis. 

Destacou a presentación por parte de AMICO da queixa ante a institución Valedor do 

Pobo, previa comunicación á Concellería de Mobilidade e contacto con TUSSA, con Nº 

Exp: Q/7605/21 en data 30/07/2021; así como ante o Concello de Santiago e a raíz das 

actividades vencelladas ao Nadal sobre Rodas, que tiñan lugar nun autobús non accesible, 

xa que impedía o acceso á toda persoa usuaria de cadeira de rodas, 

elevamos a través do rexistro electrónico común, queixa sobre esta situación: 

REGAGE21e00027428804. 

Continuamos coa colaboración con COGAMI de cara a  promover a participación das 

persoas asociadas na mellora da contorna, e para iso realizamos consultas abertas para 

identificar os puntos menos accesibles e prioritarios na cidade de Santiago. 

- Identificando as prazas reservadas prioritarias 

- Identificando as zonas nas que é prioritaria a instalación de pasamáns. 

e) Outras actividades: Posto que AMICO forma parte da Federación provincial de COGAMI 

CORUÑA, colaboramos coa citada entidade mais coa propia COGAMI autonómica 

naquelas peticións que se nos solicitaron ; Ademais de contar cun punto informativo na I 

Feira da Saúde organizada polo Concello de Ames xunto con outras 16 entidades, para dar 

maior presenza e visibilidade á entidade nos concellos limítrofes a Santiago; e contamos 

cunha persoa voluntaria no programa de voluntariado. 

f) Actividades asociativas: Mantivéronse as xuntanzas de dirección periódicas 

principalmente de xeito telemática,  mais a asemblea xeral o 21 de xuño de 2021  celebrada 

na modalidade presencial  no CEGADI. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS ANUAIS.- 

2.1. - Imaxe fiel. 

a) Imaxe fiel do patrimonio, situación financeira e contas anuais. 

As contas anuais do exercicio 2021 foron elaboradas a partir dos rexistros contables  a 31 de decembro 

de 2021, 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 para PEMES e o resto de disposicións 

legais vixentes en materia contable. Reflicten a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos 

resultados da entidade. 

En particular, aplícase o Real Decreto 1491/2011, de 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 á adaptación sectorial, resolución do ICAC de data 26/3/2013 

(BOE nº 85 de 9/4/2013) 

b) Razóns excepcionais de non aplicación de disposicións legais en materia contable. 

A Asociación Amico aplica as disposicións legais en materia contable. 

c) Información complementaria adicional relativa á imaxe fiel. 

A Asociación non aporta información complementaria adicional relativa á imaxe fiel do 

patrimonio, por non resultaren precisa. 

2.2.- Principios contables non obrigatorios aplicados. 

Aplícanse todos os principios contables obrigatorios establecidos no Código de Comercio, no  

Plan Xeral de Contabilidade, e nas normas de adaptación do Plan Xeral de Contabilidade das entidades 

sen fins de lucro, non sendo preciso apartarse dos mesmos nin aplicar outros alternativos. 

2.3.- Aspectos críticos da valoración e estimación da incerteza. 

AMICO elaborou os seus estados financeiros baixo o principio de empresa en funcionamento, 

sen que exista ningún tipo de risco importante que poida supor cambios significativos no valor dos 

activos ou pasivos no seguinte exercicio. 

Nas contas anuais adxuntas usáronse estimacións realizadas pola dirección da entidade, 

referidos basicamente á vida útil dos inmobilizados materiais e intanxibles. No caso de que no futuro 

deban ser cambiadas estas estimacións por un meirande coñecemento, axustaríanse de maneira 

prospectiva os valores contables afectados. 

É posible que, a pesares destas estimacións realizadas en función da mellor información 

dispoñible á data de formulación das contas anuais sobre feitos analizados, se produzan acontecementos 

no futuro que obriguen a modificalas (á alza ou á baixa) nos próximos exercicios, o que se faría de forma 
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prospectiva recoñecendo os efectos de cambios de estimación nas correspondentes contas de perdas e 

ganancias futuras. 

2.4.- Comparación da información. 

A Asociación non modificou a estrutura do balance, da conta de perdas e ganancias con respecto 

ó exercicio anterior.  

A información do exercicio que se informa é comparable coa do exercicio anterior amosada nos 

estados financeiros adxuntos.  

2.5.- Elementos recollidos en varias partidas. 

Non existen elementos recollidos en varias partidas. 

2.6.- Cambios en criterios contables. 

Non houbo cambios relativos ós criterios contables. 

2.7.- Corrección de erros. 

Non hai importes significativos cargados directamente á conta de Reservas de corrección de 

exercicios anteriores, sendo o importe neto, no ano 2021, de 268,34€(84,32€ en 2020). 

 

3. EXCEDENTE DO EXERCICIO.-  

3.1.- Excedente do exercicio. 

No exercicio 2021 obtense como resultado das actividades ordinarias de AMICO un excedente 

positivo de 575,86€. 

3.2.- Aplicación de resultados. 

A Xunta Directiva da entidade proporá á Asemblea o traspaso do resultado do exercicio á partida 

Compensación de resultados negativos de anos anteriores, da seguinte forma: 

BASE DO REPARTO IMPORTE 

Excedente do exercicio  575,86 

Remanente   

Reservas voluntarias   

Outras reservas de libre disposición   

TOTAL…………………. 575,86 

APLICACIÓN  IMPORTE 

A fondo social   

A reservas especiais   

A reservas voluntarias   

A compensación de excedentes negativos de exercicio anteriores 575,86 

TOTAL…………………. 575,86 
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3.3.-Limitacións na aplicación dos excedentes. 

Non existen limitacións para a distribucións de resultados propostos no apartado 3.2. 

 

4. NORMAS DE REXISTRO E  VALORACIÓN DE CONTAS.- 

4.1.- Inmobilizado  intanxible. 

O inmobilizado intanxible recóllese no Balance cando é probable para a entidade, nun futuro, a 

obtención de beneficios ou rendemento económico a partires do mesmo, e sempre que se poida valorar 

con fiabilidade. O recoñecemento contable dun activo implica tamén o recoñecemento simultáneo dun 

pasivo, a diminución doutro activo e o recoñecemento dun ingreso ou outros incrementos no patrimonio 

neto. (Marco conceptual do PXC Pemes para ENL, apartado 5 punto 1). Ademais debe cumprir có 

criterio de identificabilidade, cumprindo o dito inmobilizado con algún dos requisitos seguintes: 

- Que sexa separable, é dicir, susceptible de ser separado da entidade e vendido, cedido, 

entregado para a súa explotación, arrendado ou intercambiado. 

- Que xurda de dereitos legais ou separables da entidade ou doutros dereitos ou obrigas. 

AMICO non dispón de inmobilizado intanxible. 

4.2.- Inmobilizado  material. 

O inmobilizado material  recoñécese no Balance cando é probable para a entidade, nun futuro, 

a obtención de beneficios ou rendemento económico a partires do mesmo, e sempre que se poida valorar 

con fiabilidade. O recoñecemento contable dun activo implica tamén o recoñecemento simultáneo dun 

pasivo, a diminución doutro activo e o recoñecemento dun ingreso ou outros incrementos no patrimonio 

neto. (Marco conceptual do PXC Pemes para ENL, apartado 5 punto 1). 

Preséntase a custo de adquisición, incluíndo no mesmo aqueles gastos adicionais nos que se 

incorreu ata a súa posta en condicións de funcionamento. 

Os gastos de reparacións e mantemento, que non supoñen unha prolongación da vida útil dos 

elementos do inmobilizado, recoñécense como gastos no exercicio no que se producen. 

A dotación anual da amortización calcúlase polo método lineal en función da vida útil estimada.  

4.3.- Terreos e construcións como investimentos inmobiliarios. 

AMICO non posúe bens recollidos nesta partida durante o exercicio 2021. 

4.4.- Bens integrantes do Patrimonio Histórico. 

  AMICO non posúe bens integrantes do Patrimonio Histórico. 

4.5.- Permutas. 

Durante o exercicio 2021 non existiron permutas. 

4.6.-Créditos e débitos pola actividade propia. 
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Tanto os créditos como os débitos que aparecen no balance teñen un vencemento inferior ao 

ano, sendo curto prazo, orixinando o recoñecemento dun activo ou pasivo respectivamente polo seu 

valor nominal. 

4.7.- Activos e pasivos financeiros. 

Poden ser activos financeiros ou pasivos financeiros. 

A entidade ten rexistrados no capítulo de instrumentos financeiros, aqueles contratos que dan 

lugar a un activo financeiro nunha entidade e, simultaneamente, a un pasivo ou instrumento de 

patrimonio na contrapartida. Considéranse polo tanto, instrumentos financeiros os seguintes:  

➢ Activos financeiros.  Valóranse segundo a seguinte clasificación: 

• Activos financeiros mantidos para negociar: inclúen activos financeiros adquiridos co 

propósito de vendelos no curto prazo. Estes activos valóranse posteriormente ao seu valor 

razoable e, no seu caso, os cambios de valor razoable rexístranse directamente na conta de 

perdas e ganancias. 

• Activos financeiros a custo amortizado: inclúense nesta categoría aqueles créditos 

orixinados polo tráfico habitual da actividade, así como aqueles activos financeiros que, non 

sendo instrumentos de patrimonio nin derivados, non teñen orixe comercial, e cuxos cobros 

son de contía determinada ou determinable. Valóranse inicialmente á custo, e nas 

valoracións seguintes a custo amortizado. Ao final do exercicio analízase se resulta preciso 

practicar deterioro de valor sobre os mesmos. 

• Activos financeiros a custo: inclúense os investimentos en patrimonio de empresas do 

grupo, multigrupo e asociadas, así como os demais instrumentos de patrimonio, agás que 

sexan clasificados como Activos financeiros mantidos para negociar ao menos a fins do 

exercicio; efectúase a corrección valorativa precisa se hai evidencia de que o seu valor é 

inferior ao contabilizado. 

➢ Pasivos financeiros. Valóranse segundo a seguinte clasificación: 

• Pasivos financeiros a custo amortizado: compostos por débitos, operacións de orixe 

comercial e débitos por operacións non comerciais, distintos de instrumentos derivados. 

Valóranse inicialmente polo custo equivalente ao valor razoable da contraprestación 

recibida, e posteriormente polo custo amortizado. 

• Pasivos financeiros mantidos para negociar: son os instrumentos financeiros derivados e 

valóranse cos mesmos criterios que os Activos financeiros mantidos para negociar. 

4.8.- Existencias. 

AMICO, a 31/12/2021, non posúe existencias en almacén. 

4.9.- Transaccións en moeda estranxeira. 
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Durante 2021 non se produciron transaccións en moeda estranxeira. 

4.10.- Imposto sobre beneficios. 

Durante o exercicio económico 2021 as fontes de ingresos de AMICO consistiron 

fundamentalmente en subvencións, aportacións e doazóns de patrocinadores/colaboradores. 

Ao ser a AMICO unha entidade sen fins de lucro está parcialmente exenta do imposto de 

sociedades (art. 9.2 texto refundido Lei Imposto Sociedades), e só tributa por aqueles ingresos xerados 

por actividades económicas.  

No ano 2021 AMICO non tivo ingresos xerados por actividades económicas. 

4.11.- Ingresos e gastos. 

Os ingresos e gastos impútanse en función da corrente real dos bens e servizos que representan, 

e con independencia do momento en que se produza a corrente monetaria ou financeira derivada deles. 

No caso de contar con persoal, a entidade rexistraría os gastos de persoal mensualmente. As 

cargas sociais devengaríanse no seu caso no mes correspondente e pagaríanse a mes vencido. 

4.12.- Provisións e continxencias. 

Non existen provisións e continxencias durante o exercicio 2021. 

4.13.- Subvencións, doazóns e legados. 

As subvencións, doazóns e legados contabilízanse, con carácter xeral, como ingresos 

directamente imputables ao patrimonio neto, e son recoñecidos na conta de Perdas e Ganancias como 

ingresos sobre unha base sistemática, de forma correlativa cos gastos derivados da subvención. 

As subvencións, doazóns e legados que teñan o carácter de reintegrables rexístranse como 

pasivo ata que adquiren o carácter de non reintegrables. A estes efectos considéranse como non 

reintegrables cando cumpran as condicións polas que foron concedidas, e non existan dúbidas razoables 

para a súa recepción. 

As subvencións, doazóns e legados de carácter monetario valóranse polo valor razoable do 

importe concedido, e as de carácter non monetario ou en especie polo valor razoable do ben recibido, 

referenciados ámbolos dous valores no momento do seu recoñecemento. 

A imputación a resultados das subvencións que teñan o carácter de non reintegrables efectúase 

atendendo á súa finalidade. Neste senso, o criterio de imputación a resultados dunha subvención 

monetaria é o mesmo que o aplicado a outra subvención recibida en especie. 

A estes efectos de imputación de resultados distínguense os seguintes tipos de subvencións: 

a) Cando se conceden para asegurar unha rendibilidade mínima ou para compensar os déficits de 

explotación, impútanse como ingresos no exercicio que se conceden. 

b) Cando se conceden para financiar gastos específicos, impútanse como ingresos no exercicio 

no que se producen os gastos que están financiando. 
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c) Cando se conceden para financiar a adquisición de activos, impútanse como ingresos na 

mesma proporción en que se produce a amortización por deterioro do ben. 

d) Cando se concede para unha finalidade específica, impútanse no exercicio no que se recoñece. 

4.14.- Negocios conxuntos. 

 No ano 2021 AMICO non realizou negocios conxuntos. 

4.15.- Criterios empregados en transaccións entre partes vinculadas. 

Durante o exercicio 2021 AMICO  realizou transaccións con partes vinculadas que se detallan 

no punto 16 desta memoria.  

 

5. INMOBILIZADO MATERIAL, INTANXIBLE E INVESTIMENTOS 

INMOBILIARIOS.- 

5.1.- Movementos durante o exercicio. 

➢ Ano 2021, Inmobilizado material 

CUSTO DE ADQUISICIÓN 

  Saldo inicial Adicións Retiros Saldo final 

Equipos procesos Información  1.196,27     1.196,27 

Utillaxe 134,90     134,90 

TOTAL... 1.331,17 0,00 0,00 1.331,17 

 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA Valor neto 

Contable   Saldo inicial Adicións Retiros Saldo final 

Equipos procesos Información  1.196,27 0,00 0,00 1.196,27 0,00 

Utillaxe 10,73 44,52 0,00 55,25 79,65 

TOTAL... 1.207,00 44,52 0,00 1.251,52 79,65 

 

➢ Ano 2020, Inmobilizado material 
 

CUSTO DE ADQUISICIÓN 

  Saldo inicial Adicións Retiros Saldo final 

Equipos procesos Información  1.196,27 0,00 0,00 1.196,27 

Utillaxe 0,00 134,90 0,00 134,90 

TOTAL... 1.196,27 134,90 0,00 1.331,17 

 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA Valor neto 

Contable   Saldo inicial Adicións Retiros Saldo final 

Equipos procesos Información  1.196,27 0,00 0,00 1.196,27 0,00 

Utillaxe 0,00 10,73 0,00 10,73 124,17 

TOTAL... 1.196,27 10,73 0,00 1.207,00 124,17 
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5.2.- Arrendamentos financeiros e outras operacións.- 

AMICO non tivo no 2021 arrendamentos financeiros, nin outras operacións de natureza semellante 

sobre activos non correntes. 

5.3.- Correccións por deterioro.- 

O inmobilizado de AMICO non sufriu deterioro de contía significativa que requira de ningunha 

corrección sobre os valores dos mesmos. 

5.4.-Perdas e reversións por deterioro agregadas.- 

Non procede (punto 5.3.) 

5.5.- Cesión de inmobles.- 

AMICO non realizou no 2021 cesión algunha de inmobles. 

5.6.- Restricións á disposición dos inmobles.- 

AMICO non tivo no 2021 restrición algunha a este respecto. 

 

6. BENS DO PATRIMONIO HISTÓRICO.- 

Non existen saldos dentro das partidas de balance incluídas dentro deste epígrafe. 

 

7. USUARIOS E OUTROS DEBEDORES DA ACTIVIDADE PROPIA.- 

O detalle dos saldos debedores a curto prazo recollidos no activo do balance de situación, 

epígrafe B).II., “Usuarios e outros debedores da actividade propia” están recollidos como Activos 

financeiros a custo amortizado,  contabilízanse aplicando o principio de devengo, independentemente 

do momento do cobro das mesmas. 

A súa desagregación é como segue: 

Denominación da conta Saldo inicial Entradas Saídas Saldo Final 

Socios/afiliados debedores 0,00 10,00 10,00 0,00 

Usuarios da actividade 158,00 9.226,70 8.853,70 531,00 

Outros debedores da actividade 

propia 

0,00 611,00 601,00 10,00 

TOTAIS 158,00 9.847,70 9.464,70 541,00 

 

8. BENEFICIARIOS-ACREDORES.- 

 Dentro do epígrafe C.IV do pasivo do balance  de situación, “Beneficiarios-Acredores” non hai 

saldo inicial nin movementos posteriores. 

  

9. ACTIVOS FINANCEIROS.- 
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      9.1.- Desagregación de categorías de activos financeiros. 

           A composición por categorías dos activos financeiros a 31 de decembro é a seguinte: 

                                                 Clases 

Instrumentos 

financeiros a longo 

prazo 

Instrumentos 

financeiros a curto 

prazo 
TOTAIS 

Categ.                

Instrumentos 

de 

patrimonio 

Crédito

s 

Instrumentos 

de 

patrimonio 

Créditos 

EXERCICIO 2021 

Préstamos e partidas a cobrar:       11.264,76 11.264,76 

Inversións mantidas hasta o vencemento         0,00 

Activos fº mantidos para negociar         0,00 

Outros activos fº a v. Razoable         0,00 

Inversións emprs grupo, multigrupo e 

asocs  
        0,00 

TOTALES: 0,00 0,00 0,00 11.264,76 11.264,76 

EXERCICIO 2020 

Préstamos e partidas a cobrar:       11.148,48 11.148,48 

Inversións mantidas hasta o vencemento         0,00 

Activos fº mantidos para negociar         0,00 

Outros activos fº a v. Razoable         0,00 

Inversións emprs grupo, multigrupo e 

asocs  
        0,00 

TOTALES: 0,00 0,00 0,00 11.148,48 11.148,48 

 

           O detalle dos saldos correspondentes aos activos financeiros a curto prazo son como seguen: 

Concepto Saldo 2021 Saldo 2020 

Debedores por subvencións correntes (de actividades) a cobrar 10.555,47 10.780,39 

Usuarios/afiliados 541,00 158,00 

Periodificacións a curto prazo 168,29 210,09 

Totais 11.264,76 11.148,48 

 

A partida debedores por subvencións recolle o saldo debedor a 31 de decembro da Deputación 

da Coruña pola subvención de actividades Foaxe 2021. 

9.2.- Movemento das contas correctoras por deterioro. 

Non existen movementos das contas correctoras por deterioro. 

9.3.- Activos valorados polo seu valor razoable. 

   A entidade non emprega este tipo de valoración para os seus activos financeiros. 

9.4.- Movemento das contas correctoras por deterioro 

           Non existen movementos das contas correctoras por deterioro. 
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9.5.- Activos valorados polo seu valor razoable 

          A entidade non emprega este tipo de valoración para os seus activos financeiros. 

9.6.- Empresas do grupo, multigrupo e asociadas. 

Amico está asociada a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade dende o ano 1996. 

 

10. PASIVOS FINANCEIROS.- 

Desagregación das categorías de pasivos financeiros. 

Clases Instrumentos financeiros a longo 

prazo 

Instrumentos financeiros a curto 

prazo 

TOTAIS 

Categ. 

Débedas 

con 

entidades 

de 

crédito 

Débeda

s l/p 

transf 

en 

subvs. 

Outros 

acreedores 

e contas  a 

pagar a l/p 

Débedas 

con 

entidades 

de 

crédito  

Débedas 

c/p transf 

en subvs. 

Outros 

acredores 

e contas a 

pagar 

EXERCICIO ACTUAL: 2021 

Débitos e partidas a 

pagar 
      0,00 0,00 7.681,10 7.681,10 

EXERCICIO ANTERIOR: 2020 

Débitos e partidas a 

pagar 
      0,00 0,00 11.887,19 11.887,19 

 

Sendo o detalle dos saldos o seguinte: 

Concepto 2.021 2.020 

Provedores empresas grupo 7.621,80 11.431,64 

Débedas con entidades do grupo     

Outros acredores 41,30 455,55 

Ingresos Anticipados 18,00 0,00 

TOTAIS 7.681,10 11.887,19 

 

A partida de “provedores empresas do grupo do grupo” recolle as débedas con Cogami e Meular. A 

partida “Outros acredores” recolle as débedas con  acreedores por prestación servizos  

 

11. FONDOS PROPIOS.- 

O Fondo Social está representado pola aportación fundacional da Entidade, incrementado polas 

entregas posteriores, maila acumulación de resultados positivos ou negativos que se produciron en anos 

anteriores. 

A conta de Reservas voluntarias contén a conta de Reservas por axustes de anos anteriores, 

recollendo aqueles gastos e ingresos de exercicios anteriores ao 2021. 
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Denominación da conta Saldo inicial Entradas Saídas Saldo final 

Fondo social 5.810,78     5.810,78 

Reservas voluntarias -1.658,95 268,34   -1.390,61 

Resultados exerc. anteriores -1.551,04 734,67   -816,37 

Resultado exercicio  734,67 575,86 734,67 575,86 

Total F.P.………….. 3.335,46 1.578,87 734,67 4.179,66 

 

12. SITUACIÓN FISCAL.- 

12.1.- Imposto sobre beneficios. 

AMICO non desenvolve actividade económica, á marxe das actividades propias, non lucrativas, 

e está parcialmente exenta do imposto de sociedades (art. 9.3 texto refundido Lei Imposto Sociedades). 

Durante o ano 2021 a entidade non realizou actividades económicas suxeitas ao Imposto de Sociedades. 

a) Diferenzas temporais: A entidade non procedeu a rexistrar diferenzas temporais 

relativas ao imposto do exercicio 2021. 

b) Antigüidade de créditos fiscais: No exercicio 2021 non realizou compensacións de bases 

impoñibles negativas. 

c) Incentivos fiscais: A Asociación non recibe incentivos fiscais. 

d) Provisións e continxencias posteriores ao peche: Non existen provisións nin 

continxencias de carácter fiscal para feitos posteriores ao peche do exercicio 2021. 

e) Circunstancias de carácter substantivo: Non existen circunstancias deste tipo para o exercicio 

2021. 

12.2.- Outros tributos. 

Imposto sobre o Valor Engadido (IVE), as actividades non económicas desenvolvidas pola 

Entidade están exentas do Imposto del Valor Engadido (IVE), polo que todas as cotas soportadas por 

este imposto nas adquisicións, en xeral, constitúen un custo adicional das mesmas. Non existen 

circunstancias significativas con respecto ao resto de tributos durante o exercicio 2021. 

 

13. INGRESOS E GASTOS.- 

13.1. Desagregación da partida 3“Gastos por axudas e outros”. 

Partida 
Ano 2021 

Importe € 

Ano 2020 

Importe € 

Axudas monetarias e outros     

a) Axudas monetarias 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboración e do órgano de 

goberno 
11,76 0,00 

Total axudas monetarias………… 11,76 0,00 
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13.2.  Desagregación da partida 6 “Aprovisionamentos”. 

 

Partida 
Ano 2021 

Importe € 

Ano 2020 

Importe € 

Compra de bens destinados a actividade 0,00 0,00 

Compra de material para actividades 34,80 0,00 

Traballos realizados por outras empresas 17.931,00 18.747,23 

Total………………………………… 17.965,80 18.747,23 

 

13.3. Desagregación da partida 9 “Outros gastos de explotación”. 

Partida 
Ano 2021 

Importe € 

Ano 2020 

Importe € 

Servizos exteriores     

Alugueres e canons 57,42 121,23 

Reparacións e conservación 864,11 1.556,06 

Primas seguros 205,78 192,18 

Servizos bancarios e similares 40,00 36,22 

Publicidade, propag. e RRPP 137,58 0,00 

Teléfono 163,11 53,70 

Material oficina e fotocopias 237,71 113,26 

Outros gastos 0,00 8,40 

Tributos     

Outros tributos 18,82 20,71 

Total Outros gastos explotación……… 1.724,53 2.101,76 

     

  13.4.   Desagregación da partida 1 “Ingresos da entidade por actividade propia”. 

Respecto dos ingresos procedentes de entidades ou organismos patrocinadores, doazóns, 

aportacións de persoas usuarias e cotas de persoas asociadas, o detalle é segundo segue: 

Partida 
Ano 2021 

Importe € 

Ano 2020 

Importe € 

Ingresos da entidade por activ.propia     

* Cotas afiliados/socios 580,00 550,00 

* Aportacións usuarios 9.039,00 10.162,00 

* Ingreso patrocinadores e colaboradores 0,00 0,00 

* Subv., doaz e legados afectas a actividade 10.703,47 10.882,39 

Total Ingresos da  actividade propia…… 20.322,47 21.594,39 

 

 

mailto:info@amico.es
http://www.amico.es/


  
 Memoria económica 2021 

ASOCIACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DE COMPOSTELA E COMARCA (AMICO) 
CIF: G15385115 

Correo electrónico: info@amico.es Páxina web: www.amico.es Teléfono: 663 551 316 – 981 574 698 
Domicilio social: rúa Modesto Brocos, nº 7 bloque 3 baixos, 15704 Santiago de Compostela, A 

Coruña.  Entidade Inscrita no Rexistro Provincial de asociacións da Xunta de Galicia, co nº 
1992/002968-1 (AC);e RUEPSS co nº: E – 290 

P á x i n a  - 15 - | 19 

 

14. SUBVENCIÓNS, DOAZÓN E LEGADOS.- 

As seguintes subvencións non reintegrables foron concedidas co obxecto de financiar gastos 

específicos, ou para asegurar unha rendibilidade mínima. Ditas subvencións foron traspasadas ao 

resultado do exercicio cando se produciu o gasto asociado. 

Durante o exercicio a entidade considerará como non reintegrables (e polo tanto como “Débeda 

transformable en subvencións”) aquelas partidas aínda non executadas correspondentes a subvencións 

xa concedidas, pero a executar en máis dun exercicio. No momento en que se executen traspasaranse 

dende a partida de débedas á partida correspondente de Patrimonio Neto. 

Subvencións para a actividade propia 

Durante o exercicio 2021 AMICO recibiu subvencións para actividades, todas elas non 

reintegrables. 

Denominación da conta Saldo inicial Entradas Saídas Saldo Final 

Subvencións de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 

Doazóns e legados de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subvencións e doazóns de 

explotación 
0,00 10.800,00 10.800,00 0,00 

TOTAIS 0,00 10.800,00 10.800,00 0,00 

 

As seguintes subvencións non reintegrables foron concedidas co obxecto de financiar gastos 

específicos, ou para asegurar unha rendibilidade mínima. As ditas subvencións foron traspasadas ao 

resultado do exercicio cando se produciu o gasto asociado. 

Concretamente no ano 2021 a entidade recibiu unha subvención da Deputación da Coruña do 

programa FOAXE que aparece reflexada na partida “Subvencións e doazóns de explotación. 

 

Subvencións e doazóns de actividades ano 2021 

            

SUBVENCIÓNS Concedido 

Executado 
Por executar 

a 31/12/21 
Regularizacións Antes 

1/1/21 

Ano en 

curso 

Subv. Deputación A Coruña 2021 10.800,00 € 0,00 € 10.555,47 € 0,00 € 244,53 € 

Doazóns persoas físicas 148,00 € 0,00 € 148,00 € -1.378,61 € 1.378,61 € 

TOTAL . . . . 10.948,00 € 0,00 € 10.703,47 € -1.378,61 € 1.623,14 € 

 

Subvencións de capital  

No ano 2021 , Amico non recibiu subvencións de capital 
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15. ACTIVIDADE DA ENTIDADE/ APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS A 

FINS PROPIOS E GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.- 

Non existen excedentes procedentes de anos anteriores pendentes de aplicar a fines propios.  

16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.- 

As operacións con partes vinculadas detállanse como sigue: 

a) Por compras ou prestación de servizos: 

Entidades  vinculadas 
2.021 2.020 

Compras  Ventas Compras  Ventas 

Combina Social s.l. 31,46   31,46   

Meular 936,00   497,23   

Grafinco 170,25       

Accede Social- Coinco         

Cogami, Confederación Galega de Persoas 

con Discapacidade 
16.995,00   18.250,00   

TOTAL 18.132,71 0,00 18.778,69 0,00 

 

Os saldos de carácter comercial a final do exercicio detállanse a continuación: 

Asociacións vinculadas 

2.021 2.020 

Saldo 

Debedor 

Saldo 

Acredor 

Saldo 

Debedor 

Saldo 

Acredor 

Combina Social s.l.         

Meular   226,80   127,30 

Grafinco         

Accede Social- Coinco       219,34 

Cogami, Confederación Galega de Persoas 

con Discapacidade 
  7.395,00 0,00 11.085,00 

TOTAL 0,00 7.621,80 0,00 11.431,64 

 

17. OUTRA INFORMACIÓN.- 

17.1.- Retribución do   órgano de goberno, e feitos posteriores ao peche. 

Os órganos de Goberno de AMICO durante o ano 2021 non percibiron retribucións salariais. 

Sin embargo si percibiu dietas e desprazamentos, sendo o detalle o seguinte: 

Concepto 
Importe  

2021 
Importe 2020 

Salarios como traballadores dos membros da 

Xunta Directiva 
0,00 0,00 

Gastos por colaboración e do órgano goberno 11,76 0,00 

TOTAIS 11,76 0,00 

Non se produciron feitos posteriores ao peche do exercicio económico 2021 que afecten á formulación 

das contas anuais. 
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17.2.- Grao de execución orzamentaria e desviacións respecto á previsión. 

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO EXERCICIO 2021- ASOCIACIÓN AMICO 

Epígrafes 
Execución dos gastos orzamentarios   

Epígrafes 
Execución dos ingresos orzamentarios 

Orzamento Realización Desviación   Orzamento Realización Desviación 

OPERACIÓNS DE 

FUNCIONAMENTO         

OPERACIÓNS DE 

FUNCIONAMENTO       

1. Axudas monetarias e outros 60,00 € 11,76 € 48,24 € 
  1. Ingresos da entidade pola 

actividade propia 
20.940,00 € 

20.322,47 

€ 
617,53 € 

  

a) Axudas monetarias        a) Cotas de usuarios e afiliados 9.940,00 € 9.619,00 € 321,00 € 

b) Gastos por colaboración do 

órgano do goberno 
60,00 € 11,76 € 48,24 €     b) Ingresos de promocións, colab..    

2. Compras de bens destinados á 

actividade 
600,00 € 34,80 € 565,20 €   

  c) Subvencións, doazóns e legados 

imputados ó resultado do exercicio 
11.000,00 € 

10.703,47 

€ 
296,53 € 

3. Gastos de persoal      
2. Vendas e outros ingresos 

ordinarios da actividade 
   

4. Servicios externos para a 

actividade propia 

18.000,00 

€ 
17.931,00 € 69,00 €   3. Outros ingresos    

5. Dotacións para amortizacións  do 

inmobilizado 
44,52 € 44,52 € 0,00 €   

4. Subvencións capital traspasadas a 

resultado do exercicio 
   

6. Outros gastos 1.835,00 € 1.724,53 € 110,47 €   

5. Ingresos financieiros    7. Variación das provisións da 

actividade e pérdidas de créditos 

incobrables 

     

8. Gastos financeiros e gastos 

asimilados 
56,00 €   56,00 €   6. Ingresos excepcionais    

9. Gastos excepcionais              

10. Imposto sobre sociedades              

Total gastos en operacións de 

funcionamento. . . 

20.595,52 

€ 
19.746,61 € 848,91 € 

  
Total ingresos en operacións de 

funcionamento 
20.940,00 € 

20.322,47 

€ 
617,53 € 
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17.3. Orzamento económico para o ano 2022 

 

ASOCIACIÓN AMICO 

ORZAMENTO PARA O ANO 2022 

EPÍGRAFES  
GASTOS 

ORZAMENTARIOS 
  

EPÍGRAFES  
INGRESOS 

ORZAMENTARIOS 

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO     OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO   

1, Axudas monetarias e outros 65,00   1. Ingresos da entidade pola actividade   

  a) Axudas monetarias    propia   20.790,00 

  b) Gastos por colaboracións e do 65,00     a) Cotas de usuarios e afiliados 9.440,00 

  órgano de goberno      b) Ingresos de promocións, colab.  

2. Compras de bens destinados á actividade      c) Subvencións, doazóns e   

3. Gastos de persoal      legados imputados ó resultado 11.350,00 

4. Servizos externos para a actividade propia 19.454,00   2. Vendas e outros ingresos ordinarios da   

5. Dotacións para amortizacións do inmobilizado 44,52   actividade mercantil   

6. Outros gastos 1.179,11   3. Outros ingresos  

7. Variacións das provisións da actividade      4.  Subvencións capital traspasadas   

e pérdidas de créditos incobrables    a resultado do exercicio  

8. Gastos financeiros e gastos asimilados    5. Ingresos financeiros  

9. Gastos excepcionais     6. Ingresos excepcionais  

10. Imposto sobre sociedades         

TOTAL GASTOS OPERACIÓNS DE 

FUNCIONAMENTO 
20.742,63 

  

TOTAL INGRESOS OPERACIÓNS DE 

FUNCIONAMENTO 
20.790,00 
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ANEXOS  

 

 

1.-  CONTAS ANUAIS EXERCICIO ECONÓMICO 2021 

1.1. BALANCE ABREVIADO 2021 

1.2. CONTA DE PERDAS E GANANCIAS ABREVIADA 2021 
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