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MEMORIA ABREVIADA
Datos identificativos da fundación.

FUNDACIÓN: ROSALIA DE CASTRO
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FUNDACIÓN: ROSALÍA DE CASTRO

BALANCE ABREVIADO CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO 2014

ACTIVO

A) ACTIVO NON CORRENTE:

REMATADO O 31/12/2014

NOTAS DE
MEMORIA

2014

892.781,00

I. Inmobilizado intanxible
II. Bens do patrimonio histórico
III. Inmobilizado material

892.781,00

IV. Inversións inmobiliarias
V. Inversións en empresas e entidades do grupo e asociadas a
longo prazo
VI. Inversións financeiras a longo prazo
VII. Activos por imposto diferido
B) ACTIVO CORRENTE:

55.753,96

I. Activos non correntes mantidos para a venda
24.192,34

II. Existencias
III. Usuarios e outros debedores da actividade propia

13.188,00

IV. Debedores comerciais e outras contas a cobrar
V. Fundadores / asociados por desembolsos esixidos
VI. Inversións en empresas e entidades do grupo e asociados a
curto prazo
VII. Inversións financeiras a curto prazo
VIII. Periodificacións a curto prazo

18.373,62

XI. Efectivo e outros líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO: ( A+B)

948.534,96
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FUNDACIÓN: ROSALÍA DE CASTRO

PATRIMONIO NETO E PASIVO

NOTAS DE
MEMORIA

2014

A) PATRIMONIO NETO:

933.739,96
828.260,08

A-1) Fondos propios

601.012,10

I. Dotación fundacional / Fondo social

601.012,10

1. Dotación fundacional / Fondo social
2. ( Dotación fundacional non esixido / Fondo social non esixido )

228.373,59

II. Reservas

-888.33

III. Excedentes de exercicios anteriores

-237,28

VI. Excedentes do exercicio
A-2) Axustes por cambio de valor

105.479,88

A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos
B) PASIVO NON CORRENTE:

1.483,57
1.483,57

I. Provisións a longo prazo
II. Débedas alongo prazo
1. Débedas con entidades de crédito
2. Acredores por arrendamento financeiro
3. Outras débedas a longo prazo
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo
IV. Pasivos por imposto diferido
VI. Periodificacións a longo prazo
C) PASIVO CORRENTE:

13.311,43

I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda
II. Provisións a curto prazo
-109,32

III. Débedas a curto prazo

-109,32

1. Débedas con entidades de crédito
2. Acredores por arrendamento financeiro
3. Outras débedas a curto prazo
IV. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo
V. Beneficiarios - Acredores
VI. Acredores comerciais e outras contas a pagar
1. Provedores
2. Outros acredores

13.420,75
VII. Periodificacións a curto prazo

TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )

948.534,96
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Empresa: FUNDACION ROSALIA DE CASTRO

NOTAS DE
MEMORIA
2014

CoNTA DE RESULTADOS
A) Excedente do exercicio
1. Ingresos da actividade propia

74.957,00

a) Cotas de asociados e afiliados
b) Aportacións de usuarios
c) Ing.promo., patrocinadores e colabo

11.107,00

d) Subv., donac.e legad.imput. ó exce

63.850,00

e) Reintegro de axudas e asignación
2. Vdas y outros ing.ordinarios da act.

29.268,96

3. Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
b) Axudas no monetarias
c) Gastos por colaboracións e do órg
d) Reintegro de subvencións, donac.e
4. Variac.existenc.prod.termin.e en curso
5. Trab.realiz. pola entidade para a súa act.
6. Aprovisionamentos

-7.373,77

7. Outros ingresos da actividade
8. Gastos de persoal

-57.921,20

9. Outros gastos da actividade

-38.163,82

10. Amortización do inmobilizado
11. Subv, donac.e leg.cap.trasp.ó exc.
12. Exceso de provisións
13. Deterioro e rdo por alleamento do inmob.
14. Dif.negativas en combinacións de neg
15. Outros resultados
A.1) EXCEDENTE DA ACTIVIDADE (1 al 15)

767,17

16. Ingresos financeiros
17. Gastos financeiros

-1.004,45

18. Variac.valor razoable en instrum.fin
19. Diferenzas de cambio
20. Deterioro e rdo por alleamento.de intrum.
A.2) EXCEDENTE OPERACIÓNS FINAN. (16 al 20)

-1.004,45

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1 + A.2

-237,28

21. Impostos sobre beneficios
A.4) Variación do patrimonio neto recoñecida

-237,28

no excedente do exercicio (A.3+18+21)
B) Ingresos/gastos imput.directamente ó PN
1. Subvencións recibidas
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2. Doazóns e legados recibidos
3. Outros ingresos e gastos
4. Efecto impositivo
5. Diferenzas de conversión
B.1) Variación do PN por ingresos e
gastos recoñ. no PN (1 al 7)
C) Reclasificacións ó excedente do exerc.
1. Subvencións recibidas
2. Doazóns e legados recibidos
3. Outros ingresos e gastos
4. Efecto impositivo
5. Diferenzas de conversión
C.1) Variac. patrimonio neto por reclasific.
ó excedente do exercicio (1+2+3+4+5+6)
D) Variacións do PN por ingresos e gastos
imputados directamente ól PN (B.1+C.1)
E) Axustes por cambios de criterio
F) Axustes por erros
G) Variac. na dot. fundacional o fondo so

601.012,10

H) Outras variacións

227.485,26

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO
NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

828.260,08
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA FUNDACIÓN NO ANO 2014


Celebración do Día da Paz o 30 de xaneiro
Con motivo da celebración do día da Paz achegáronse a Casa- Museo 60 alumnos do
IES Rosalía de Castro de Santiago.
Os alumnos foron recibidos polo Presidente da Fundación, que tamén fíxolles unha
visita guiada á casa.
A continuación os alumnos foron levados ó auditorio da Casa- Museo onde viron un
vídeo sobre Rosalía de Castro, realizaron un recital de poesías pola paz preparadas
polos alumnos e foron agasallados ca publicación da Fundación “Poetas con Rosalía”.



Acto conmemorativo do 177 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro o 24
de febreiro
Esta actividade desenvolveuse o 24 de febreiro en dous actos:
O primeiro tivo lugar na Alameda de Santiago e consistiu nunha ofrenda floral ao pé da
estatua de Rosalía.
O segundo tivo lugar na sede da Fundación Rosalía de Castro e consistiu na gravación
dun programa especial do Diario Cultural da Radio Galega, ao que asistiron diversas
personalidades e público en xeral. No programa participaron varios poetas e contou
tamén ca actuación musical de Najla Shami.
Tamén fíxose unha convocatoria nas redes sociais que consistiu en que o día 24 todos
se fixesen unha autofoto (un ‘selfie’) con calquera motivo relacionado con Rosalía (cun
libro dela, a carón dunha estatua, dunha placa, dunha camisola…), e se compartise nas
redes sociais co hashtag #euRosalía. Seleccionáronse as máis orixinais e realizouse
con elas unha montaxe audiovisual que foi amosada ó final do acto.



Recepción dos integrantes da asociación Amipa o 7 de febreiro



Recepción dos membros da Casa Camilo Castelo Branco de Portugal 21 de
marzo Día da Poesía.



Celebración do Día do Libro Infantil e Xuvenil o 2 de abril
Con motivo do Día do Libro achegáronse á Casa Museo ao longo de dous días 572
rapaces de colexios de toda Galicia. Asistiron a proxección dun vídeo sobre Rosalía,
visitaron a Casa Museo e organizaron recitais no auditorio e no xardín, nos que foron
lendo poemas do libro que lles foi agasallado na Fundación



Exposición Ardentía
Durante 10 días, colaborando co Concello de Padrón, está mostra sobre a historia do
sector pesqueiro rianxeiro púidose visitar de maneira gratuíta no auditorio da Casa –
Museo.



Concerto Son de Nós o 10 de maio



Día das Letras Galegas o 17 de maio
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Celebración do día das letras galegas cunha conferencia sobre Díaz Castro e sobre
Rosalía e unha actuación musical.


Pedrón de Ouro o 18 de maio
Colaboración na celebración na Casa Museo da entrega dos premios Pedrón de Ouro
e Pedrón de Honra.



Entrega premios do Concurso de Poesía escolar Rosalía de Castro o 20 de xuño
Premio convocado pola Fundación coa colaboración do Corte Inglés no que
participaron uns 170 alumnos da ESO e de bacharelato. No acto recitáronse os
poemas gañadores e rematouse coa actuación musical de Leo Arremecághona.



Conmemoración do 129 aniversario do pasamento de Rosalía de Castro o 15 de
xullo.
O acto realizouse nos xardíns da Casa – Museo e consistiu nunha conferencia de
X.Luís Méndez Ferrín sobre Rosalía e de Díaz Castro. A continuación Pepe Barro dou
un discurso en relación as distintas imaxes de Rosalía e rematouse o acto ca
actuación musical do Grupo Puntada sen fío.



“Que inchadiña branca vela” Homenaxe da cultura marítima e fluvial galega a
Rosalía de Castro o 12 de xullo.
Acto organizado pola Fundación e a Asociación Cultural Dorna da Arousa coa
colaboración do Concello de Padrón no que embarcacións tradicionais remontaron o
Ulla cara o Sar ata chegar ao Espolón de Padrón onde fíxose unha ofrenda floral diante
da estatua de Rosalía.



Presentación do número 57 da Revista Galega de Educación o 16 de xullo
Acto de presentación do número 57 da Revista Galega de Educación, dedicado a
Rosalía. Interviñeron Anxo Angueira, Mercedes Queixas e Antón Costa, recitou a poeta
Rosalía Fernández Rial e o pianista Pablo Nimo interpretou pezas relacionadas con
Rosalía.



Recital poético Alén do Silencio o 23 de xullo
No auditorio da Casa – Museo fíxose a presentación do libro “Alén do Silencio” e
algúns do seus autores recitaron poemas do libro. O acto estivo amenizado polo grupo
musical As Maianas.



Recepción dos alumnos do Centro de Estudos Galegos da Universidade de Kiel



Visita alumnos da USC
Setenta alumnos da materia “ Educación e sociedade en Galicia” da Facultade de
Ciencias da Educación da USC visitaron a Casa Museo, acompañados polo profesor
Antón Costa, o Decano Lois Ferradás, o Vicedecano Xesús Rodríguez e o presidente
da Fundación Anxo Angueira. A continuación asinaron o texto "Coidamos que a lingua
galega non goza de boa saúde", dirixido a diversas institucións e no que se
demandaba unha maior atención para a nosa lingua.
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Homenaxe bravú ao Pinto de Herbón en colaboración co Concello de Padrón



Visita do escritor Pedro Feijoo e o Club de lectura Sete Vidas
O club de lectura Sete Vidas reuniuse na Casa Museo para comentar a novela “A
memoria da choiva” de Pedro Feijoo, cuxa acción transcorre en boa parte nesta Casa.



Recepción dos alumnos do Instituto Santiago Apóstol de Bos Aires.



Concerto de Nadal lenda ártabra



Recepción Amigos dos Museos e Premio Pedra do Destino 2014 o 21 de
decembro
Os amigos dos museo achegáronse a Casa Matanza para facer entrega ó Presidente
da Fundación Anxo Angueira do premio Pedra do Destino 2014. No acto Felipe Senén
entregou como galano un cadro de Serafín Avendaño, amigo da familia Murguía
Castro, membro dos Precursores e atrezzista de Verdi. Ademais o cadro inclúe na
parte de atrás un autorretrato do artista.



Colaboración co Concello de Padrón nos actos de conmemoración do Día
Internacional contra a Violencia de Xénero.
Con motivo do Día Internacional contra a Violencia de Xénero organizáronse unhas
mesas-coloquio no auditorio da Casa Museo para tratar os temas da transmisión de
roles e estereotipos e a problemática das redes socias.



Colaboración ca Andaina Padrón
Entrega de lote de libros da Fundación para agasallar ós participantes da Andaina.

PROGRAMACIÓN ABERTA AO LONGO DO ANO
Atención anual a un número elevado de peticións de entrevistas promocionais sobre Rosalía
procedentes de diversos medios de comunicación, produtoras audiovisuais e institucións.
Recepción puntual de autoridades, personalidades, investigadores e estudosos da obra ou vida
de Rosalía.

Outras accións:
Atención a :
 Centro de Estudos Rosalianos
 Ampliación da Biblioteca Rosaliana
 Ampliación da Biblioteca de Poesía Galega Contemporánea
 Envío gratuíto de lotes de libros aos centros culturais, asociacións, etc…
 Continuación dos traballos de catalogación, ordenación e clasificación dos fondos da
biblioteca do CER e do Arquivo da Casa Museo.
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Beneficiarios ou usuarios das actividades:
Poderán ser beneficiarios da Fundación as persoas físicas e xurídicas, sen discriminación
ningunha, en relación cos fins da Fundación. A determinación dos beneficiarios efectuarase
polo Padroado con criterios de imparcialidade e non discriminación.

1.4-Recursos Humanos empregados

Persoal asalariado

Nº de persoas

Total
horas / año

3

3942

Persoal Voluntario non remunerado

Actividade da fundación en Internet.
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BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. Imaxe fiel
As contas anuais abreviadas preparáronse a partir dos rexistros contables da Fundación.
Aplicándose as disposicións legais en materia contable co obxecto de mostrar a imaxe fiel do
patrimonio, da situación financeira e dos resultados da Fundación; de conformidade mediante o
Real Decreto 1514/2007.

2. Principios contables non obrigatorios aplicados
Non existen principios contables non obrigatorios aplicados

3. Aspectos críticos da valoración e estimación da incerteza
A preparación das contas anuais abreviadas esixe o uso por parte da Fundación de certas
estimacións e xuízos os en relación co futuro que se avalían continuamente e se basean na
experiencia histórica e outros factores, incluídas as expectativas de sucesos futuros que se
creen razoables baixo as circunstancias.
As estimacións contables resultantes, por definición, poden non igualar aos correspondentes
resultados reais. A continuación inclúense aqueles aspectos da xestión na que as estimacións
e xuízos poden ter un risco significativo de dar lugar a un axuste material nos valores nos libros
dos activos e pasivos dentro do exercicio financeiro seguinte:




Aceptación por parte do organismo subvencionador dos gastos xustificados no
cumprimento das subvencións reintegrables.
Xuízos empregados na determinación de provisións e continxencias
Perdidas por deterioro de determinados activos

As estimacións realizadas detalláronse, no seu caso, en cada unha das notas explicativas dos
epígrafes do balance. Estas estimacións realizáronse en función da mellor información
dispoñible sobre os feitos analizados. Non obstante, é posible que acontecementos que poidan
ter lugar nun futuro obriguen a modificalas, o que se faría conforme ao establecido na norma de
valoración 22 do Plan Xeral de Contabilidade.
4. Comparación da información
As contas anuais preséntanse de acordo co Plan Xeral de Contabilidade aprobado polo Real
Decreto 1514/2007 do 16 de novembro, (B.O.E. 20/11/07), e o plan Xeral de Contabilidade de
Pequenas e Medianas empresas aprobado polo R.D. 1515/2007, do 16 de novembro (B.O.E.
21/11/07), para os exercicios que se inicien a partir desta fecha e que entrou en vigor o 1 de
xaneiro do 2008.

5. Agrupación por partidas
Non hai ningunha agrupación de partidas no balance nin na conta de perdas e ganancias.
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6. Agrupación por partidas
Non hai ningún elemento recollido en varias partidas

7. Cambio en criterios contables
Non houbo ningún cambio nos criterios contables

8. Corrección de erros
Non hai corrección de erros no balance da fundación

NORMAS DE REXISTRO E VALORACIÓN:
Os criterios contables aplicados en relación cas seguintes partidas son:

1. Inmobilizado intanxible
Os activos intanxibles están compostos polos dereitos susceptibles de valoración económica,
identificables, que teñen carácter non monetario e carecen de aparencia física.
A novidade que incorpora a definición é que, aparte de cumprir coa definición de activo do
marco conceptual (control, que poida medirse de unha forma fiable e que teñan capacidade
para aportar beneficios económicos), sexa identificable, o que implica cumprir unha das dúas
seguintes condicións:



Que sexan separables, isto é, que poidan ser vendidos, cedidos, entregados para a súa
explotación, arrendados o intercambiados, xa sexa individualmente ou xunto con outros
activos ou pasivos cos que garde relación.
Que xurdan de dereitos legais ou contractuais, con independencia de que sexan
transferibles ou separables da empresa.

A esixencia de identificabilidade nos activos intanxibles implica que cando non se produce e se
paga por dito activo e, por exemplo, se trate de un fondo de comercio, cuestións como a
lealdade da clientela, a confianza nos provedores, o dispoñer de unha cota de mercado, o ter
un equipo humano formado, etc., todos eses elementos favorables de cara a obtención de
fluxos de caixa futuros pero, ningún de ditos conceptos se pode separar si non hai ningún
dereito contractual que permita rexistralo por separado.
Os criterios de valoración do inmobilizado intanxible recóllense nas normas 5 y 6 del PGC 07. A
norma 5 establece a valoración inicial e posterior, mentres que na norma 6 se regulan as
normas particulares sobre o inmobilizado intanxible.

2. Patrimonio Fundacional
O patrimonio da Fundación está integrado:
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Pola dotación inicial, composta polos bens transmitidos polo Patronato Rosalía de
Castro e que se compón de:
a) A Casa Museo de Rosalía, Auditorio, Aula Pedagóxica, Centro de Estudos Rosalianos,
Sala de Xuntas e Almacén, Aseo, Cuarto de Caldeiras e Horta, situados no lugar da Matanza
(parroquia de Iria Flavia, concello de Padrón, provincia de A Coruña), todo o seu equipamento
e contido, mobiliario, libros e documentos, segundo se recolle na escritura de transmisión do
Patronato á Fundación.
b) O Mausoleo do Rosalía de Castro, situado na Igrexa de San Domingos de Bonaval en
Santiago de Compostela, así como a campa que acubillou antes o seu Corpo no cemiterio de
Adina, en Iria Flavia (Padrón – A Coruña)
c) Todos os demais bens transmitidos polo “Patronato Rosalía de Castro”, recollidos na
escritura de transmisión.


Calquera outro ben ou dereito que, no sucesivo, adquira a Fundación a título oneroso
ou gratuíto de entidades públicas e de particulares, en especial subvencións, doazóns,
herdanzas ou legados con carga, previos os trámites que sinalen as Leis.

Uns e outros deberán figurar a nome da Fundación e constar no seu inventario que revisará e
aprobará anualmente o Padroado e no Rexistro de Fundacións. Os que sexan susceptibles de
inscrición, inscribiranse nos rexistros correspondentes. Os fondos públicos e valores mobiliarios
deberán depositarse ao seu nome nos establecementos financeiros.
Os bens e dereitos que conforman o patrimonio, así como as rendas que se produzan,
quedarán vinculados dunha maneira directa e inmediata ao cumprimento dos fins que persegue
a Fundación.
Poderán adscribirse ao Patrimonio Fundacional bens e dereitos sen que isto implique a
transmisión de dominio. Esta clase de bens e dereitos deberán figurar no balance da entidade
polo seu valor de cesión debidamente separados daqueles que fosen adquiridos ou se
adquirisen no exercicio da actividade da Fundación e, polo tanto, deben estar incorporados ao
seu patrimonio. A Fundación non poderá alienar nin dar de baixa ningún elemento ou equipo
que figure en réxime de cesión sen obter a autorización dos órganos que llo adscribisen.

3. Inmobilizado material
Concepto
O inmobilizado material está constituído polos elementos patrimoniais tanxibles, mobles ou
inmobles. Trátase, polo tanto, de bens que se empregan na actividade permanente e produtiva
da empresa, teñen polo xeral unha vida útil predeterminada, que transcende a duración dun
exercicio económico, condicionada polo desgaste e a evolución tecnolóxica e que non están
destinados a venda».
Elementos integrantes
Os elementos integrantes do inmobilizado material están comprendidos no subgrupo 22 do
PGC, o cal reúne as seguintes contas:
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220 Terreos e bens naturais.
221 Construcións.
222 Instalacións técnicas.
223 Maquinaria.
224 Ferramenta..
225 Outras instalacións.
226 Mobiliario.
227 Equipos para procesos de información.
228 Elementos de transporte.
229 Outro inmobilizado material.

Obsérvase que o denominador común de todos estes bens é o seu carácter permanente.
Carácter de permanencia
Estes elementos son permanentes porque seguen formando parte do patrimonio empresarial
durante un prazo superior ao exercicio económico. O fío do anterior, non se poderían
considerar integrantes do inmobilizado material da empresa:






Os traballadores fixos, xa que os recursos humanos nunca forman parte do patrimonio.
Locais, vehículos e bens de esta categoría alugados pola organización para su uso e
desfrute..
Ferramentas manuais non incorporadas as máquinas cuxo período de utilización se
estime inferior ó ano.
Os moldes e plantillas que se empreguen para encargos illados.
Os envases, embalaxes, pezas de recambio e repostos, así como o material de oficina,
susceptibles de almacenamento por un período de tempo inferior ao ano.

A composición do inmobilizado material dunha empresa está delimitada, na gran medida, pola
actividade á que esta se dedique. De todos os xeitos, sería conveniente diferenciar entre
aqueles bens que se empregan na realización do proceso produtivo e aqueles que son alleos á
explotación. Un claro exemplo destes últimos son as salas dispostas para a exposición de
obras de arte de unha entidade financeira.
O seu destino non é a venda
Os produtos que fabrica a empresa, ou os servizos que presta, están destinados a venta. En
cambio, os elementos do inmobilizado material poden ser vendidos, pero non é unha operación
habitual. Pese a elo, é interesante saber canto valen hoxe no mercado de segunda man, e
dicir, cales son os seus valores presentes do mercado, como se verá máis adiante.
Así, nunha empresa que fabrica e comercializa mobles de oficina, hai que distinguir o mobiliario
destinado a venda –que non forma parte do seu inmobilizado material– e dos mobles das súas
oficinas e demais dependencias. Os segundos pódense vender, pero en principio mantenos
para o exercicio da súa actividade empresarial, e están incluídos no seu inmobilizado material.
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Rexistro
Os elementos de inmobilizado material son bens, polo que figuran no activo do balance. É
importante que no balance se separe o inmobilizado que se emprega no exercicio da súa
actividade produtiva do inmobilizado alleo á explotación.
No libro Maior rexístranse sinteticamente os elementos integrantes mediante contas diferentes.
No libro Diario reflíctense cronoloxicamente todas as operacións mediante os oportunos
asentos. O rexistro de estes bens, que irase ampliando a medida que avance a explicación,
será:
Entradas ou aumentos da valoración de calquera de estes bens. A operación máis habitual é a
compra dun destes activos. En definitiva, a empresa consegue un inmobilizado por un prezo
determinado, que paga ou deixa a deber.

FUNDACIÓN: ROSALIA DE CASTRO

INVENTARIO AO PECHE DO EXERCICIO 2014
BENS E DEREITOS

DESCRIPCIÓN DO ELEMENTO

DATA DE
ADQUIS.

VALOR
CONTABLE
TOTAL

OUTRAS
VALORACIONS
REALIZADAS

AMORTIZ,
DETERIORO E
OUTRAS PARTIDAS
COMPENSADORAS

CARGAS E
GRAVÁMENES

INMOBILIZADO MATERIAL
Terreos e Bens Naturais

Construcións
CASA MUSEO DA MATANZA

24-07-49

475.000,00 €

Instalacións técnicas

4.500,00 €

INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS
Maquinaria

4.275,00 €

MAQUINARIA XARDIN
Outros inmobilizados materiais
MOBILIARIO

26.850,00 €

MOBILIARIO VARIOS CADROS

33.000,00 €

EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN

6.902,00 €

-6.902,00

EQUIPOS DE SON

3.600,00 €

-838,00

EQUIPO DE PROXECCIÓN

4.500,00 €
2.700,00 €

SISTEMAS PROXECCION
VOLUMES LIBROS

50.300,00 €

OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL

53.111,00 €
102,00 €

MULTIFUNCION HP 6600

14-05-2014

BUSTO ROSALIA

783,00
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Inmobilizacións materiais en curso

INMOBILIZADO INTANXIBLE
Investigación
(Descrición)
Desenrolo
(Descrición)
Concesións administrativas
(Descrición)
Propiedade industrial e intelectual
(Descrición)
Aplicacións informáticas
(Descrición)
Outro inmobilizado intanxible
(Descrición)
BENS DO PATRIMONIO HISTÓRICO
Bens Inmobles
(Descrición)
Arquivos
(Descrición)
Bibliotecas

Museos
CENTRO DE ESTUDIOS ROSALIANOS CER

03-02-95

225.000,00 €

Bens mobles
(Descrición)
Outros bens de valor histórico-artístico
non incluídos na Lei 16/1985
(Descrición)
INVERSIÓNS INMOBILIARIAS
Terreos e bens naturais
(Descrición)
Construcións
(Descrición)
INVERSIÓNS FINANCIERAS A LONGO PRAZO EN ENTIDADES DO GRUPO E ASOCIADAS
Valores negociables
(Descrición)
Préstamos e outros créditos concedidos
(Descrición)
OUTRAS INVERSIONS FINANCIEIRAS A LONGO PRAZO
Valores negociables
(Descrición)
Préstamos e outros créditos concedidos
(Descrición)
(Descrición)
Fianzas e depósitos constituídos
(Descrición)
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ROSALIA DE CASTRO
FUNDACIÓN:

ROSALIA DE CASTRO

INVENTARIO Ó PECHE DO EXERCICIO 2014

DÉBEDAS

DESCRIPCIÓN DA DÉBEDA

DATA DE
FORMALIZ.

VALOR
NOMINAL

VALOR
DE
REEMB.

IMPORTES
AMORTIZADOS
OU DEVUOLTOS

DÉBEDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
A LONGO
PRAZO

(Descrición)
(Descrición)
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SATISF.
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ACREEDORES POR ARRENDAMENTOS FINANCIEIROS
(Descrición)
(Descrición)
DÉBEDAS CON ENTIDADES DO GRUPO E ASOCIADAS
(Descrición)
(Descrición)
PROVEEDORES DE INMOBILIZADO
(Descrición)
(Descrición)
POR SUBVENCIÓNS REINTEGRABLES
(Descrición)
(Descrición)
POR FIANZAS, GARANTÍASE DEPÓSITOS RECIBIDOS
(Descrición)
(Descrición)
OUTRAS DÉBEDAS
PROVISIÓNS OBRAS E REPARACIÓNS

A CURTO
PRAZO

OUTRAS DÉBEDAS A C/P

109,32 €

OUTROS PROVEDORES

13.420,75

PROVISIÓN PARA OPERACIÓNS DE SUBVENCIÓNS
(Descrición)
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