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INFORME DE AUDITORIA



>atd A Auditores Asociados

INFORME DE AUDITORIA DO SECTOR PUBLICO DAS CONTAS DA AXENCIA

GALEGA DE INNOVACIÓN (GAIW CORRESPONDENTES A 2014

I. INTRODUCION

ATD Auditores Sector Público, S.L e Auditores Asociados de Galicia, S.A.P., unión
temporal de empresas auditaron as contas anuais de GAIN, que comprenden o
balance de situación a 31 de decembro de 2014, a conta de resultado económico-
patrimonial, o estado de liquidación do presuposto e a memoria correspondentes ao
exercicio anual rematado na devandita data.

O Director de GAIN é responsábel da formulación das contas anuais da entidade de
acordó co marco de información financeira que se detalla na nota 3 da memoria
adxunta e en particular de acordó eos principios e criterios contables, así mesmo, é
responsábel do control interno que considere necesario para permitir que a
preparación das citadas contas anuais estean libres de incorrección material.
As contas anuais ás que se refire o presente informe foron formuladas polo Director
de GAIN o 22 de xuño de 2015 e foron postas a disposición de ATD Auditores
Sector Público, S.L e Auditores Asociados de Galicia, S.A.P., unión temporal de
empresas o 22 de Xuño de 2015.

II. OBXECTIVO E ALCANCE DO TRABALLO: RESPONSABILIDADE DOS

AUDITORES

A nosa responsabilidade é emitir unha opinión sobre se as contas anuais adxuntas
expresan a imaxe fiel, baseada no traballo realizado de acordó coas Normas de
Auditoría do Sector Público. As devanditas normas esixen que planifiquemos e
executemos a auditoría co fin de obter unha seguridade razoable, aínda que non
absoluta, de que as contas anuais están libres de incorrección material.



atd A Auditores Asociados

Unha auditoría leva consigo a aplicación de procedementos para obter evidencia
axeitada e suficiente sobre os importes e a información recollida ñas contas anuais.
Os procedementos seleccionados dependen do xuízo do auditor, incluida a
valoración dos riscos de incorrección material ñas contas anuais. Ao efectuar as

devanditas valoracións do risco, o auditor ten en conta o control interno relevante
para a preparación e presentación razoable por parte do xestor das contas anuais,
co obxectivo de deseñar os procedementos de auditoría que sexan adecuados en
función das circunstancias, e non coa finalidade de expresar unha opinión sobre a
eficacia do control interno da entidade. Unha auditoría tamén inclúe a avaliación da

adecuación dos criterios contables e da razoabilidade das estimacions contables

realizadas polo xestor, así como a avaliación da presentación global das contas
anuais.

Consideramos que a evidencia de auditoría que obtivemos proporciona unha base
suficiente e axeitada para emitir a nosa opinión de auditoría.

III. OPINIÓN

Na nosa opinión, as contas anuais adxuntas expresan, en todos os aspectos
significativos, a imaxe fiel do patrimonio e da situación financeira de GAIN a 31 de
decembro de 2014, así como dos seus resultados e do estado de liquidación do
presuposto correspondentes ao exercicio anual rematado na devandita data, de

conformidade co marco normativo de información financeira que resulta de
aplicación e, en particular, eos principios e criterios contables e presupostarios
contidos neste.

IV. ASUNTOS QUE NON AFECTAN A OPINIÓN

Sen que afecte á nosa opinión chamamos a atención sobre o que se indica na Nota
1 da memoria adxunta, e na que se fai referencia a que a Axencia aplica o Plan

Xeral de Contabilidade Pública de Galicia, o cal aínda non foi adaptado ao Plan Xeral
de Contabilidade Pública vixente publicado na Orde EHA/1037/2010 do 13 de abril.

22 de

Asdo. Juan Bvde la/Salie^Barreiro Pérez.
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ÍNDICE DAS CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO REMATADO A 31 DE DECEMBRO DE

2014 DA AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

I- BALANCE DE SITUACIÓN
II- CONTA DO RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
III- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO
IV- MEMORIA DAS CONTAS ANUAIS

1. Extinción da Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnoióxico de Galicia

2. Integración da Fundación na Axencia Galega de Innovación

3. Organización y¡

3.1. Estrutura organizativa

3.2. Xestión

4. Estado Operativo

5. Información de carácter financeiro

5.1. Cadro de financiamento

5.2. Remanente de tesourería 1

6. Información sobre a execución do gasto orzamentario ^

6.1. Modificación de crédito

6.2. Remanente decrédito J

6.3. Clasificación funcional do gasto

6.4. Execución de proxectos de inversión i

6.5. Contratación administrativa

6.6. Transferencias e subvencións concedidas i

6.7. Convenios

6.8. Persoal

6.9. Acredores poroperacións pendentes de aplicar ao Orzamento ^

6.10.Anticipos de Tesourería

6.11 .Obrigas de orzamentos pechados J

6.12.Compromisos de gasto con cargo a orzamentos de exercicios posteriores

7. Información sobre a execución dos ingresos orzamentarios

7.1. Proceso de xestión

7.2. Devolución de ingresos

7.3. Transferencias e subvencións recibidas

7.4. Taxas, prezos públicos e prezos privados

7.5. Aplicación do remanente de Tesourería

Axencia Galega de Innovación- Contas Anuais 2014
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7.6. Dereitos a cobrar de orzamentos pechados

7.7. Dereitos orzamentarios pendentes de cobro atendendo o seu grado de esixibilidade

7.8. Desenvolvemento dos compromisos de ingreso

7.9. Compromisos de ingreso con cargo a orzamentos de exercicios posteriores

8. Gastos con financiamento afectado

9. Información sobre o inmobilizado non financeiro

9.1. Inmobilizado inmaterial

9.2. Inmobilizado material

9.3. Inversións xestionadas para outros entes públicos

9.4. Inversións destinadas ao uso xeral

10. Información sobre as inversións financeiras e activos financeiros

11. Información sobre o Endebedamento e pasivos financeiros

12. Existencias

13. Provisións e continxencias

14. Situación fiscal

15. Normas de Valoración

16. Principios contables

Axencia Galega de Innovación- Contas Anuais 2014
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31/12/2014 31/12/2013

ACTIVO

A) INMOVILIZADO 19.744.150,31 8.900.000,00

l.lnvestimentos destinados ao uso xeral 0,00 0,00

ll.lnmobilizacións inmateríais 196,83 0,00

1. Gastos de investigación e desenvolvemento 0,00 0,00

2. Propiedade industrial 0,00 0.00

3. Aplicacións informáticas 1.738.523,06 0,00

4. Propiedade intelectual 0,00 0,00

5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro 0,00 0,00

6. Outro inmobilizado inmaterial 0,00 0,00

7. Amortizacións -1.738.326,23 0,00

III. Inmobilizacións materiais 2.513.844,44 0,00

1. Terreos e construcións 410.004,35 0,00

2. Instalacións técnicas, maquinaría e ferramentas 7.056.124,76 0,00

3. Mobiliario 1.602.044,61 0,00

4. Outro inmobilizado 1.179.451,18 0,00

5. Amortizacións -7.733.780,46 0,00

6. Provisións 0,00 0,00

IV. Investimentos xestionados 0,00 0,00

V. Investimentos financeiros permanentes 17.230.109,04 8.900.000,00

1. Carteira de valores a longo prazo 19.559.800,00 8.900.000,00

2. Outros investimentos e créditos a longo prazo 0,00 0,00

3. Fianzas e depósitos constituidos a longo prazo 127,93 0,00

4. Provisións -2.329.818.89 0,00

B) GASTOS A DISTRIBUIR ENVARIOS EXERCICIOS 0,00 0,00

C) ACTIVO CIRCULANTE 35.409.892,41 27.764.890,06

1. Existencias 0,00 0,00

II. Debedores 27.439.029,85 25.366.705,48

1. Debedores orzamentarios 27.476.282,14 25.364.823,66

2. Debedores non orzamentarios 47.914,63 1.881,82

4. Administracións Públicas 22.227,95 0,00

5. Outros debedores 28.260,90 0,00

6. Provisións -135.655,77 0,00

111. Investimentos financeiros temporais 1.012.935,81 1.000.000,00

1. Carteira de valores a curto prazo 0,00 0,00

2. Outros investimentos e créditos a curto prazo 1.012.935.81 1.000.000,00

IV. Tesourería 6.957.926,75 1.398.184,58

V. Axustes por periodificación 0,00 0,00

TOTAL XERAL (A+B+C) 55.154.042,72 36.664.890,06

Axencia Galega de Innovación- Contas Anuais 2014
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A 4 f<4 A/AA4 A 31/12/2013

PASIVO

31/12/2014

A) FONDOS PROPIOS 29.571.507,73 11.341.599,05

1. Patrimonio 5.907.282,01 0,00

1. Patrimonio 5.907.282,01 0,00

II. Reservas 0,00 0,00

III. Resultados de exercicios anteriores 16.450.071,27 1.918.014,60

1. Resultados positivos de exercicios anteriores 16.450.071,27 1.918.014,60

2. Resultados negativos de exercicios anteriores 0,00 0,00

IV. Resultado do exercicio 7.214.154,45 9.423.584,45

B) PROVISIÓNS PARARISCOS EGASTOS 252.729,95 0,00

C) ACREEDORES A LONGO PRAZO 0,00 0,00

1. Emisións de obrigacións e outros valores negociables 0,00 0,00

1. Obrigacións e bonos 0,00 0,00

2. Débedas representadas noutros valores negociables 0,00 0,00

3. Xuros de obrigacións e outros valores 0,00 0,00

4. Débedas en moeda estranxeira 0,00 0,00

II. Outras débedas a longo prazo 0,00 0,00

1. Débedas con entidades de crédito 0,00 0,00

2. Outras débedas 0,00 0,00

3. Débedas en moeda estranxeira 0,00 0,00

4. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo 0,00 0,00

III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos 0,00 0,00

D) ACREDORES A CURTO PRAZO 25.329.805,04 25.323.291,01

1.Emisións de obrigacións e outros valores negociables 0,00 0,00

1. Obrigacións e bonos a curto prazo 0,00 0,00

2. Débedas representadas noutros valores negociables 0,00 0,00

3. Xuros de obrigacións e outros valores 0,00 0,00

4. Débedas en moeda estranxeira 0,00 0,00

II. Débedas con entidades de crédito 0,00 0,00

III. Aeradores 25.329.805,04 25.323.291,01

1. Aeradores orzamentarios 24.823.917,92 25.226.834,01

2. Aeradores non orzamentarios 7.619,53 11.429.11

3. Aeradores por administración de recursos por conta doutros entes públicos 0,00 0,00

4. Administracións Públicas -7.605,09 85.027,89

5. Outros aeradores 505.656,08 0,00

6. Fianzas e depósitos recibidos a curto prazo 216,60 0,00

IV. Axustes por periodificación 0,00 0,00

TOTAL XERAL (A+B+C+D) 55.154.042,72 36.664.890,06

Axencia Galega de Innovación- Contas Anuais 2014
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31/12/2014 31/12/2013

DEBE

A) GASTOS 35.944.111,77 37.006.988.07

I.Gastos de funcionamento dos servizos e prestacions sociais 8.705.419,95 3.390.703,58

a) Gastos de persoal 4.015.917,76 1.135.896,25

a.1) Sóidos, salarios e asimilados 3.113.177,73 903.096,44

a.2) Cargas sociais 902.740,03 232.799,81

b) Prestacions sociais 0,00 0,00

c) Dotacións para amortizacións de inmobilizado 705.579,86 0,00

d) Varíacións de provisións de tráfico 19.585,36 0,00

d.1) Varíacións de provisións e perdas de créditos incobrables 19.585,36 0,00

e) Outros gastos de xestión 1.634.518,08 2.254.807,33

e.1) Servizos exteriores 474.019,59 71.470,09

e.2) Tributos 0,00 0,00

e.3) Outros gastos de xestión córrante 1.160.498,49 2.183.337,24

f) Gastos financeiros e asimilables 0,00 0,00

g) Variación das provisións de investimentos financeiros 2.329.818,89 0,00

2.Transferencias e subvencións 26.457.214,77 33.484.055,23

a) Transferencias correntes 1.441.479,21 3.791.980,82

b) Subvencións correntes 505.951,28 1.577.620,13

c) Transferencias de capital 1.583.006,41 1.036.200,00

d) Subvencións de capital 22.926.777,87 27.078.254,28

3. Perdas e gastos extraordinarios 781.477,05 132.229,26

a) Perdas procedentes de inmobilizado 0,00 132.229,26

b) Perdas por operacións de endebedamento 0,00 0,00

c) Gastos extraordinarios 781.477,00 0,00

d) Gastos e perdas doutros exercicios 0,05 0,00

AFORRO 7.214.154,45 9.423.584,45

Axencia Galega de Innovación- Contas Anuais 2014
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HABER

B) INGRESOS

l.lngresos de xestión ordinaria

a) Ingresos tributarios

a.8) Taxas por prestación de servizos ou actividades

b) Prestacions de servizos

2. Outros ingresos de xestión ordinaria

a) Reintegros

b) Trabados realizados para a entidade

c) Outros ingresos de xestión

c.1) Ingresos accesorios e outros de xestión corrente investimentos financeiros

c.2) Exceso de provisións de riscos e gastos

d) Ingresos de participacións en capital

e) Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo

0 Outros xuros e ingresos asimilados

f.1) Outros xuros

f.2) Beneficios en investimentos financeiros

g) Diferenzas positivas de cambio

3. Transferencias e subvencións

a) Transferencias correntes

b) Subvencións correntes

c) Transferencias de capital

c) Subvencións de capital

4. Ganancias e ingresos extraordinarios

a) Beneficios procedentes do inmobilizado

b) Beneficios por operacións de endebedamento

c) Ingresos extraordinarios

d) Ingresos e beneficios doutros exercicios

Axencia Galega de Innovación- Contas Anuais 2014
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31/12/2014

43.158.266.22

275,60

275,60

275,60

0,00

691.237,55

37.563,28

0,00

638.863,42

629.011,49

9.851,93

0,00

0,00

14.810,85

14.810,85

0,00

0,00

39.623.754,01

6.633.257,74

0,00

32.990.496,27

0,00

2.842.999,06

0,00

0,00

705.503,08

2.137.496,00

31/12/2013

46.430.572.52

235,75

235,75

235,75

0,00

3.860,88

1.046,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.814,68

2.814,68

0,00

0.00

46.403.325,48

7.173.553,00

0,00

39.229.772,48

0,00

23.150,41

0,00

0,00

0,00

23.150,41
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LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS

31 de decembro de 2014

CAPÍTULO DESCRICIÓN CRÉDITO VIXENTE
GASTOS

COMPROMETIDOS

OBRIGAS

RECOÑECIDAS (1)
PAGAMENTOS

REALIZADOS (2)

PENDENTE DE

PAGAMENTO

(1-2)

1
GASTOS DE
PERSOAL

4.362.212,83 4.015.021.76 4.015.021,76 4.015.021,76 0,00

2

GASTOS EN BENS

CORRENTES E
SERVIZOS

661.379,91 569.923,84 473.847,04 414.333,69 59.513,35

4
TRANSFERENCIAS

CORRENTES
3.146.090,06 2.228.503,99 1.947.430,49 1.604.209,54 343.220,95

6
INVESTIMENTOS

REAIS
1.701.291,38 1.182.285,64 1.162.285,64 1.004.922,83 157.362,81

7
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL

52.819.730,21 43.474.776,44 24.509.784,28 8.462.559,16 16.047.225,12

8
ACTIVOS
FINANCEIROS

7.675.721,27 7.590.252,27 7.590.252,27 378.196,58 7.212.055,69

9
PASIVOS

FINANCEIROS
1.004.756,60 1.004.540,00 1.004.540,00 1.000.000,00 4.540,00

TOTAL 71.371.182,26 60.065.303,94 40.703.161,48 16.879.243,56 23.823.917,92

Axencia Galega de Innovación- Contas Anuais 2014
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1. EXTINCIÓN DA FUNDACIÓN PARA O FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E O DESENVOLVEMENTO

TECNOLÓXICO DE GALICIA

A antiga Consellería de Industria e Comercio constituíu o 1 de outubro de 1996 a Fundación para o Fomento da

Calidade Industrial e o DesenvolvementoTecnolóxico de Galicia (en adiante Fundación), unha organización sen fins de

lucro, que por vontade dos seus creadores tina afectado de modo duradeiro o seu patrimonio á realización de fins de

interese xeneral.

A organización foi declarada de interese industrial por Orde da Consellería da Presidencia e Administración Pública o 2

de decembro de 1996, de interese galego por Orde da Consellería de Industria e Comercio do 19 de decembro de

1996, e inscrita no Rexistro Único de Fundacións de Interese Galego co número 1996/13.

Eran fins da Fundación, entre outros de interese xeral, o fomento do desenvolvemento tecnolóxicoe a investigación, e

ten a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Consellería de Economía e Industria da Xunta

de Galicia segundo a modificación estatutaria aprobada polo consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 17 de

marzo de 2010. Realiza as actividades que se He encomenda, a través dos propios Servizos Centráis, e da xestión de

tres centros tecnolóxicos: o Centro de Innovación e Servizos do Deseño e a Tecnoloxía (Cis Galicia)en Ferrol, o Centro

de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira (Cis Madeira) e o Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia

(LOMG), estes dos últimossitos no Parque Tecnolóxicode Galicia (Tecnópole).

O LOMG era un centro que desenvolvía funcións análogas ás que se atribúen ao Servizo de Metroloxía e Laboratorios

oficiáis e ao Laboratorio de Contrastación de Metáis Preciosos no Decreto 110/2013, do 4 de xullo, polo que se

establece a estrutura orgánica da consellería de Economía e Industria.

A Axencia Galega de Innovación (en adiante Axencia), é unha axencia pública autonómica que ten por finalidade

principal fomentar as políticas de innovación ñas administracións públicas galegas, así como apoiar o crecemento das

empresas galegas.

Tendo en conta a similitude de obxecto e fins entre a Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e a Axencia

Galega de Innovación, e entre o LOMG e o Servizo de Metroloxía e Laboratorios Oficiáis, o Decreto 134/2013, do 1 de

agosto polo que se procede á reorganización das entidades instrumentáis adscritas á Consellería de Economía e

Industria con competencias en materia de innovación e se modifica a estrutura orgánica da dita consellería (DOG núm.

155, do 14 de agosto de 2013), autoriza a extinción da Fundación e dispon que asuma os seus medios persoais e

materiais a Axencia Galega de Innovación, agás o Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia que será asumido pola

Dirección Xeral de Enerxía e Minas.

O día 26 de decembro de 2013 o Padroado da Fundación adoptou o acordó de extinción, de acordó con isto, a Orde de

26 de decembro de 2013 pola que se fixa a data de efectividade do traspaso do persoal, bens, dereitos e obrigas da

Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia á Axencia Galega de

Innovación e á Dirección Xeral de Enerxía e Minas (DOG núm. 249 de 31 de decembro de 2013), fixou o día 1 de

xaneiro de 2014 como data de efectividade do traspaso do persoal, bens, dereitos e obrigas.

Axencia Galega de Innovación- Contas Anuais 2014
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Con data do 15 de outubro de 2014, o Secretario do Padroado da extinta Fundación, formulou as Contas Anuais

correspondentes ao exercicio 2013, para a súa aprobación por parte do Padroado, e posterior presentación ó

Protectorado co obxecto do seu depósito no correspondente Rexistro de Fundacións de Interese Galego. Esta

formulación incluíu as Contas Anuais segregadas da Fundación ao peche do exercicio 2013, distribu indo a parte

correspondente á Axencia Galega de Innovación (Servizos Centráis + Cis Madeira + Cis Galicia), e a parte que asume a

Dirección Xeral de Enerxía e Minas (LOMG).

A Consellería de Economía e Industria, a través da Orde do 15 de decembro de 2014, ratifica o acordó de extinción da

Fundación e promove a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego. A través da resolución do 16 de

xaneiro de 2015 resolvese inscribir a extinción no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, Sección da Consellería

de Economía e Industria e formalizar a súa baixa no censo de empresarios, profesionais e retenedores.

2. INTEGRACIÓN DA FUNDACIÓN NA AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

De acordó co establecido no Decreto 134/2013, a Axencia Galega de Innovación subrógase nos bens, dereitos e

obrigas da Fundación, agás os correspondentes á rama de actividade da Fundación constituida polo LOMG. Con data

do 1 de xaneiro de 2014, a Axencia procede a integrar o balance da Fundación segregado, tendo en conta a

contabilidade financeira e orzamentaria.

A Fundación rexíase polos principios contables e criterios de valoración recollidos no 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, completado pola Resolución de 26 de marzo de

2013, do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, polo que se aproba o Plan de Contabilidade das Entidades

sen fins lucrativos.

Por parte da Axencia, esta ríxese pola Orde do 28 de novembro de 2001 polo que se aproba o Plan Xeral de

Contabilidade Pública de Galicia e poia normativa orzamentaria da Comunidade Autónoma de Galicia, contando para

elo, cun sistema de información económico- financeiro e orzamentario.

Para o proceso de integración contable, adaptouse o balance de peche da Fundación á normativa económica-

orzamentaria pola que se rixe a Axencia. A continuación recóllese o balance da Axencia e da Fundación ao fin do

exercicio 2013, así como o balance resultante que presenta a Axencia a 1 de xaneiro de 2014 tras a integración:

Axencia Galega de Innovación- Contas Anuais 2014
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AXENCIA FUNDACIÓN AGREGADO

ACTIVO 31/12/2013 31/12/2013 01/01/2014

A) INMOVILIZADO 8.900.000,00 3.217.961,91 12.117.961,91

1. Investimentos destinados ao uso xeral 0,00 0,00 0,00

1. Teneos e bens naturais 0,00 0,00 0,00

2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral 0,00 0,00 0,00

3. Bens do Patrimonio histórico, artístico e cultural 0,00 0,00 0.00

ll.lnmobilizacións inmateríais 0,00 923,15 923,15

1. Gastos de investigación e desenvolvemento 0,00 0,00 0,00

2. Propiedade industrial 0,00 0,00 0,00

3. Aplicacións informáticas 0,00 1.738.523,06 1.738.523,06

4. Propiedade intelectual 0,00 0,00 0,00

5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro 0,00 0,00 0,00

6. Outro inmobilizado inmaterial 0,00 0,00 0,00

7. Amortizacións 0,00 -1.737.599,91 -1.737.599,91

III. Inmobilizacións materiais 0,00 3.216.910,83 3.216.910,83

1. Terreos e construcións 0,00 410.004,35 410.004,35

2. Instalacións técnicas, maquinaría e ferramentas 0,00 7.054.337,61 7.054.337,61

3. Mobiliario 0,00 1.602.044,61 1.602.044,61

4. Outro inmobilizado 0,00 1.179.451,18 1.179.451,18

5. Amortizacións 0,00 -7.028.926,92 -7.028.926,92

6. Provisións 0,00 0,00 0.00

IV. Investimentos xestionados 0,00 0,00 0,00

V. Investimentos financeiros permanentes 8.900.000,00 127,93 8.900.127,93

1. Carteira de valores a longo prazo 8.900.000,00 0,00 8.900.000.00

3. Fianzas e depósitos constituidos a longo prazo 0,00 127,93 127,93

B) GASTOS A DISTRIBUÍR EN VARIOS EXERCICIOS 0,00 0,00 0,00

C) ACTIVO CIRCULANTE 27.764.890,08 8.497.942,77 36.262.832,83

1. Existencias 0,00 0,00 0,00

II. Debedores 25.366.705,48 3.833.471,59 29.200.177,07

1. Debedores orzamentarios 25.364.823,66 1.891.448,93 27.256.272,59

2. Debedores non orzamentarios 1.881,82 34.763,40 36.645,22

4. Administracións Públicas 0,00 0,00 0,00

5. Outros debedores 0,00 2.023.329,67 2.023.329.67

6. Provisións 0,00 -116.070,41 -116.070,41

III. Investimentos financeiros temporais 1.000.000,00 26.770,17 1.026.770,17

2. Outros investimentos e créditos a curto prazo 1.000.000,00 26.770,17 1.026.770.17

IV. Tesourería 1.398.184,58 4.630.909,52 6.029.094,10

V. Axustes por periodificación 0,00 6.791,49 6.791,49

TOTAL XERAL (A+B+C) 36.664.890.06 11.715.904.68 48.380.794^4
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PASIVO

A) FONDOS PROPIOS

I. Patrimonio

I. Patrimonio

II. Reservas

III. Resultados de exercicios anteriores

1. Resultados positivos de exercicios anteriores

2. Resultados negativos de exercicios anteriores

IV. Resultado do exercicio

B) PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS

C) ACREEDORES A LONGO PRAZO

I. Emisións de obrigacións e outros valores negociables

1. Obrigacións e bonos

2. Débedas representadas noutros valores negociables

3. Xuros de obrigacións e outros valores

4. Débedas en moeda estranxeira

II.Outras débedas a longo prazo

1. Débedas con entidades de crédito

2. Outras débedas

3. Débedas en moeda estranxeira

4. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo

III.Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos

D) ACREDORES A CURTO PRAZO

I. Emisións de obrigacións e outros valores negociables

1. Obrigacións e bonos a curto prazo

2. Débedas representadas noutros valores negociables

3. Xuros de obrigacións e outros valores

4. Débedas en moeda estranxeira

II. Débedas con entidades de crédito

III. Acredores

1. Acredores orzamentarios

2. Acredores non orzamentarios

3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes

4. Administracións Públicas

5. Outros acredores

6. Fianzas e depósitos recibidos a curto prazo

IV. Axustes por periodificación

TOTAL XERAL (A+B+C+D)

AXENCIA

31/12/2013

11.341.599,05

0,00

0,00

0,00

1.918.014,60

1.918.014,60

0.00

9.423.584,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.323.291,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

25.323.291,01

25.226.834,01

11.429,11

0,00

85.027,89

0,00

0.00

0,00

36.664.890.06
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31/12/2013

9.975.907,85

4.908.548,61

4.908.548.61

0,00

5.045.721,72

5.045.721,72

0,00

21.637,52

262.581.88

74.891,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74.891,09

0,00

74.891,09

0,00

0,00

0,00

1.402.523,86

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.402.523,86

304.888,89

0,00

0.00

288.029,78

804.848,59

4.756.60

0.00

11.715.904.68

AGREGADO

31/12/2013

21.317.506,90

4.908.548,61

4.908.548,61

0,00

6.963.736,32

6.963.736,32

0,00

9.445.221,97

262.581.88

74.891,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

74.891,09

0,00

74.891,09

0,00

0,00

0,00

26.725.814,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.725.814,87

25.531.722,90

11.429,11

0,00

373.057,67

804.848,59

4.756,60

0.00

48.380.794.74
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Como puntos principáis a destacar no activo do balance agregado:

Incremento na partida do inmobilizado material por importe de 3.216.910,83 euros.

Incremento da partida do "activocirculante" en 8.497.942,77 euros, que se retire principalmente á incorporación

da tesourería da Fundación (4.630.909,52 euros), e aos diferentes debedores da Fundación (3.833.471,59

euros), entre outros.

No pasivo do balance agregado destaca:

Incremento da partida "Patrimonio" en 4.908.548,61 euros, por incorporación das partidas que derivan da conta

de reservas (1.537.242,32 euros), capital social (60.101,21 euros) e subvencións oficiáis de capital

(3.311.205,08 euros).

Incorporación da partida de "resultados positivos de exercicios anteriores" por valor de 5.045.721,72 euros

correspondente ao remanente da Fundación.

Incremento da partida "Provisión para riscos e gastos" en 262.581,88 euros, por incorporación das provisións

que ten a Fundación dotadas a curto e longo prazo, derivadas principalmente da provisión correspondente ás

contríbucións ó plan de pensións e outros conceptos devengados e non satisfeitos do Fondo de Acción Social

que tina aprobado a Fundación (89.214,82€); das provisións por litixios co persoal por despedimentos, das

provisións para gastos de desprazamento e manutención e intereses (66.402,30€) e a outras provisións

(106.964,76 euros).

Incremento da partida "Outras débedas a longo prazo" en 74.891,00 euros das débedas a l/p transformables en

subvencións que recollfa a Fundación.

Incorporación da partida de "acredores" por valor de 1.402.523,86 euros, composto principalmente polas

débedas que estaban pendentes de pago na Fundación e se liquidarán na Axencia.

Axencia Galega de Innovación- Contas Anuais 2014
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3. OBXECTIVOS E ORGANIZACIÓN:

A Axencia Galega de Innovación créase mediante o Decreto 50/2012 do 12 de xaneiro da Consellería de Economía e

Industria, publicado no DOG do 27 de xaneiro de 2012, iniciando a súa actividade o 18 de abril de 2012.

A finaiidade desta axencia consiste en apoiar e impulsar o crecemento e a competitividade das empresas galegas a

través de estratexias e programas de innovación eficientes, así como fomentar e vertebrar as políticas de innovación

ñas administracións públicas galegas.

A Axencia Galega de Innovación ten os seguintes obxectivos:

a) Liderar as políticas de innovación das Administracións públicas galegas.

b) Definir e desenvolver as políticas públicas que permitan ás empresas e ao resto de axentes, o

desenvolvemento de iniciativas de innovación construidas a partir de coñecementos que incrementen a súa

competitividade e fomenten o seu crecemento.

c) Definir e desenvolver as políticas públicas orientadas á valorización do coñecemento desenvolvido polas

empresas, universidades e centros de investigación de Galicia.

d) Definir e desenvolver as políticas públicas dirixidas a incrementar a eficiencia en resultados do sistema galego

de innovación, avadados mediante a implantación dun sistema de indicadores de impacto contrastable.

e) Estimular a estruturación e consolidación do sistema galego de l+D+i.

0 Fomentar a investigación e o desenvolvemento científico e tecnolóxico, a través de iniciativas e programas

específicos na Comunidade Autónoma galega.

g) Promover as relacións de colaboración entre os distintos axentes do Sistema Galego de Innovación

impulsando a creación e o fortalecemento de redes de coñecemento entre axentes públicos e privados dende

unha perspectiva de intercambio e de investigación aberta.

h) Promover a progresiva internacionalización dos axentes e das iniciativas de innovación impulsando a presenza

de empresas nos programas europeos de innovación e o acceso a fondos de financiamento intemacionais.

i) Definir e desenvolver políticas públicas dirixidas á captación e xestión do talento que permitan, no seu

conxunto, incrementar o rendemento innovador das empresas e do sistema galego de innovación.

j) Coordinar os recursos autonómicos no ámbito da l+D+i e concédalos eos que se aporten dende contríbucións

de plans estatais e fondos da Unión Europea.

k) Favorecer a transferencia de coñecemento e tecnoloxía, entre os diferentes axentes e, particularmente, entre

os organismos públicos de investigación e as empresas.

I) Apoiar a promoción e divulgación do coñecemento científico e tecnolóxico en Galicia, promovendo o interese

da sociedade pola investigación, o desenvolvemento e a innovación.

Axencia Galega de Innovación- Contas Anuais 2014
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De acordó co establecido no Decreto 134/2013, o 1 de xaneiro de 2014 a Axencia asume as ramas de actividade

xestionadas polo Centro de Innovación e Servizos do Deseño e a Tecnoloxía (Cis Galicia) en Ferrol e polo Centro de

Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira (Cis Madeira) en Ourense, así como os Servizos Centráis sitos en

Santiago de Compostela. Os obxectivos destes dous centros tecnolóxicos son os seguintes:

O Cis Galicia ten como obxectivo principal axudar e fomentar a competitividade das empresas a través da

innovación. Trátase dun centro de apoio á innovación poñendo en valor o coñecemento, axudando a potenciar

o coñecemento das empresas galegas e axudando ás empresas a abrir unha canle directa coa modernización

e mellora da súa competitividade a través da innovación.

O Cis Madeira céntrase no apoio á innovación ao servizo do sector forestal e á industria da madeira. Ademáis

do desenvolvemento de proxectos de l+D+i, ofrece servizos tecnolóxicos avanzados tanto a profesionais como

a empresas do sector. Os seus obxectivos orióntanse básicamente cara o control da calidade de materíais e

produtos, a reinxeñería de procesos e o asesoramento sobre a construción en madeira.

A Axencia Galega de Innovación ten a súa sede institucional en Santiago de Compostela.

3.1. Estrutura Organizativa

Órganos de Gobernó:

a) Presidencia: D. Francisco José Conde López (conselleiro de Economía e Industria).

b) Consello Reitor.

1. Presidente: D. Francisco José Conde López (conselleiro de Economía e Industria)

2. Vicepresidente. D. Manuel Várela Rey (director da Axencia Galega de Innovación)

3. Secretaria: Dna. Pilar Morgade Saavedra(directora da Área de Programas)

4. Vocaisr.

Dna.Mar PereiraÁlvarez (directora da Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia)

Dna. Beatriz Cuiña Barja (secretaria xeral técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e

Xustiza)

D. Miguel Corgos López-Prado (director xeral de Orzamentos da Consellería de Facenda)

D. José Antonio Fernández Vázquez (secretario xeral técnico da Consellería do Medio Ambiente, Territorio e

Infraestruturas)

D. Borja Verea Fraiz (secretario xeral técnico da Consellería de Economía e Industria)

D. José Alberto Diez de Castro (secretario xeral de Universidades)

Dna Sonia Martínez Arca (directora xeral de Innovación eXestión de Saúde Pública / ^s^
\AC
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• Dna. Ma Jesús Lorenzana Somoza (secretaria xeral técnica da Consellería de Traballo e Benestar)

• D. Juan Carlos Maneiro Cadillo (secretario xeral do Mar da Consellería do Medio Rural e do Mar)

• D. Juan Manuel Viaño Rei (Reitor da Universidade de Santiago de Compostela)

Órganos Executivos:

a. Director da Axencia Galega de Innovación: D. Manuel Várela Rey.

b. Comisión de Control: Formada por tres membros do Consello Reitor.

Unidades Organizativas:

O Decreto 15/2014, do 6 de febreiro, polo que se modifican os estatutos da Axencia Galega de Innovación e a

estrutura orgánica da Consellería de Economía e Industria establece no seu artigo 1 a modificación da estrutura

organizativa establecida no artigo 20 dos estatutos da Axencia Galega de Innovación, aprobados polo Decreto 50/2012,

do 12 de xaneiro, así:

1. A Axencia Galega de Innovación quedará estruturada en unidades orgánicas dependentes directamente da Dirección

da Axencia.

2. As unidades orgánicas ñas que se estruturará a Axencia serán catro áreas:

a. Área de Xestión.

b. Áreade Programas.

c. Área de Servizos.

d. Área de Centros.

a. Área de Xestión.

ÁÁreade Xestión, con nivel orgánico de subdirección xeral, correspóndelle a xestión e coordinación dos servizosxerais

e administrativos da Axencia.

Para o desenvolvemento das súas funcións contará eos seguintes departamentos con nivel orgánico de xefatura de

servizo:

- Departamento de Xestión de axudas.

• Departamento de Xestión Económica e Orzamentaria.

b. Área de Programas.

Á Áreade Programas, con nivel orgánico de subdirección xeral, correspóndelle o deseño e planificación estratéxica en

materia de innovación, investigación e desenvolvemento tecnolóxico, así como a avaliación das convocatorias de

axudas impulsadas pola Axencia no ámbito da l+D+i.

Para o desenvolvemento das súas funcións contará cun Departamento de Xestión da Innovación con nivel orgánico

xefatura de servizo.

Axencia Galega de Innovación- Contas Anuais 2014
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c. Área de Servizos

Á Área de Servizos, con nivel orgánico de subdirección xeral, correspóndelle o desenvolvemento de instrumentos para

a captación de recursos nacionais e europeos de l+D+i, o asesoramento directo ás empresas neste ámbito, a

avaliación e seguimento dos proxectos financiados, así como a xestión de programas de vixilancia tecnolóxica.

Para o desenvolvemento das súas funcións contará cun Departamento de Servizos e Observatorio da Innovación con

nivel orgánico de xefatura de servizo.

d. Área de Centros

ÁÁreade Centros, con nivel orgánico de subdirección xeral, correspóndelle a dirección administrativa, xestiónoperativa

e promoción dos centros e infraestruturas tecnolóxicas e produtivas que dependan da Axencia, a coordinación con

outras infraestruturas tecnolóxicas do ecosistema de innovación galego, eos que se establezan convenios de

colaboración e cooperación para o desenvolvemento de programas e proxectos. Esta áreatamén dará apoio á Área de
Xestión na parte económica e na xestión dos recursos humanos correspondente aos centros.

Para o desenvolvementodas súas funcións a Área de Centros contará cun Departamento de Programación de Centros,

con nivel orgánico de xefatura de servizo.

O impulso á innovación nos sectores industriáis máis estratéxicos asumindo a prestación de servizos avanzados ás

empresas a través dos centros tecnolóxicos, confírenlle á Axencia a condición de organismo público de investigación

para os efectos do previsto na Lei 14/2011 do 1 de xuño da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación e na Lei 6/2013, do

Sistema universitario de Galicia.

Os centros que estarán adscritos á Axencia e cuxa xestión corresponderá ao Departamento de Programación de

Centros son centros de innovación e servizos, e organismos públicos facilitadores da transferencia de innovación e

tecnoloxía ás pemes e empresas de sectores clave en Galicia, propiciando a súa transformación e a mellora do

posicionamento competitivo das empresas:

• CIS Galicia- Centro de Innovación e Servizos do Deseño e a Tecnoloxía.

• CIS Madeira- Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia.

3.2. Xestión

A Axencia Galega de Innovación conta cun sistema contable de xestión que lie permite seguir o cumplimento dos

compromisos asumidos no contrato de xestión. O réxime de contabilidade será o establecido na lexislación de réxime

financeiro e orzamentario de Galicia, para o que a Axencia deberá aplicar os criterios contables que He correspondan.

Para iso, contará cun sistema de información económico - financeiro e orzamentario que teña por obxecto mostrar a

través de estados e informes, a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira, dos resultados da execución do

orzamento, e que proporcione información dos custos sobre a súa actividade que sexa suficiente para unha correcta e

eficiente adopción de decisións.

Axencia Galega de Innovación- Contas Anuais 2014
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O marco normativo que aplica a Axencia Galega de Innovación é o seguinte:

Normativa especifica da Axencia:

Decreto 50/2012, do 12 de xaneiro, polo que se crea a Axencia Galega de Innovación e se aproban os seus

estatutos.

Decreto 15/2014, do 6 de febreiro, polo que se modifican os estatutos da Axencia Galega de Innovación e a

estrutura orgánica da Consellería de Economía e Industria.

Normativa autonómica:

Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público

autonómico de Galicia.

Lei 5/2013, do 30 de maio, de fomento da investigación e da innovación de Galicia (DOG do 17 de xuño de

2013)

Orde do 28 de novembro de 2001 pola que se aproba o Plan Xeral de Contabilidade Pública de Galicia e polas

correspondentes leis de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Normativa estatal:

Lei 14/2011 do 1 de xuño da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación.
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4. ESTADO OPERATIVO.

Os cadros que nos amosan o estado operativo son os seguintes:

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

Crédito inicial 56.346.859,00

Crédito vixente 71.371.182,26

Gastos comprometidos 60.065.303,94

Obrigas recoñecidas 40.703.161,48

Pagamentos realizados 16.879.243,56

Obrigas pendente de pagamento 23.823.917,92

din
M AXEI
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RESULTADO ORZAMENTARIO:

Medido como a diferenza entre a totalidade dos ingresos orzamentarios e a totalidade dos gastos orzamentarios

realizados durante o exercicio.

Para este exercicio, os ingresos orzamentarios superaron aos gastos en 913.659,96 euros.

Conceptos

1 (+)Operacións non financeiras

2 (+) Operacións con activos financeiros

I. RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO (1+2)

II.VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCEIROS

III.SALDO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO (l+ll)

Dereitos
recoñecidos

netos

41.602.987,08

13.834,36

41.616.821,44

0,00
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Obrigas
recoñecidas

netas

32.108.369,21

7.590.252,27

39.698.621,48

1.004.540,00

Importes

(Diferenza)

9.494.617,87

-7.576.417,91

1.918.199,96

-1.004.540,00

913.659,96
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GASTOS ORZAMENTARIOS

Os gastos orzamentarios enmárcanse nos seguintes grupos de funcións:

GASTOS ORZAMENTARIOS IMPORTE

1. Servizos de carácter xeral

2. Defensa, protección civil e seguridade cidadá

3. Seguridade, protección e promoción social

4. Produción de bens públicos de carácter social

5. Produción de bens públicos de carácter económico 34.157.005,39

6. Regulación económica de carácter xeral

7. Regulación económica de sectores produtivos 6.546.156,09

8. Transferencias a outras Administracións Públicas nacionais e supranacionais

9. Débeda Pública

TOTAL 40.703.161,48

RELACIÓN ENTRE RESULTADO ORZAMENTARIO E O RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL

Relación entre gastos orzamentarios (obrigas recoñecidas netas) e gastos da contra de resultado económico-

patrimonial

Obrigas recoñecidas netas 40.703.161,48

Gastos conta de resultados 35.944.111,77

A diferenza entre os gastos orzamentarios e os gastos da conta do resultado económico- patrimonial son os seguintes:

Obrigas recoñecidas netas (Importe OK) 40.703.161,48

-Obrigas recoñecidas nos capítulos VI, VIII e IX(1) -9.757.077,91

+Gastos extraordinarios 0,05

+Correccións (2) 4.998.028,15

Gastos conta de resultados 35.944.111,77

(1)Todas aquelas obrigas recoñecidas nos capítulos VI, VIII e IX da contabilidade orzamentaria incrementan

polo que non forman parte dos gastos da conta de resultados, salvo os axustes que corresponda facer.
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(2) As correccións son as seguintes:

As partidascontabilizadas na aplicación 561A640 (contratos menores principalmente por 1.160.498,49€).

Aachega económicaá Fundación Innovapyme contabilizada na aplicación 561A8700 (3.946,58€).

A achega económica realizada á Fundación Centro Tecnolóxico do Naval de Galicia- Cetnaga pola difícil

situación económica desta entidade e que se contabiliza na aplicacióntras o acordó na xuntanza realizada o 17

de outubro de 2014 (402.255,69 €).

A achega económica ao Centro Tecnolóxico do Granito de Galicia para a ampliación dos seus fondos

fundacionais, tras o acordó da Xunta do Padroado, elevado a públicoo 10 de outubro de 2014 (374.250,00€).

A activación do gasto daquelas partidas do balance da extinta Fundación recollidas no activo como "gastos

anticipados", que foron pagados no 2013 perocun gasto que pertence ó exercicio 2014 (2.093,28€).

Os gastos derivados da amortización do inmobilizado que se integrou no balance da Axencia procedente da

extinta Fundación (705.503,06), así comoda amortización do inmobilizado adquirido durante o 2014 (76,80€).

Os Gastos derivados da dotación das posibles insolvencias dos debedores por prestación de servizos no

exercicio2013 e por tanto cun vencemento da débeda superior a 1 ano, e que a data de peche destas contas

non tiñan aboado a súa débeda (19.585,36€).

Os Gastos derivados da provisión por deterioro de valor das participacións a longo prazo no patrimonio dos

fondos tecnolóxicos "Galicia Iniciativas Emprendedoras" (26.057,74€) e o "Fondo Tecnolóxico I2C"

(2.303.761,15€).

Relación entre ingresos orzamentarios (dereitos recoñecidos netos) e ingresos da contra de resultado

económico-patrimonial

Dereitos recoñecidos netos 41.616.821,44

Ingresos conta do resultado 43.158.266,22

A diferenza entre ingresos orzamentarios e os ingresos da conta do resultado económico- patrimonial son os seguintes:

Dereitos recoñecidos netos 41.616.821,44

-Dereitos recoñecidos no capítulo VIII (1) -13.834,36

^Ingresos Extraordinarios (2) 2.137.496,00

+Correccións (3) -582.216,86

Ingresos orzamentarios 43.158.266,22

(1) Dereitos recoñecidos no capítulo VIII da contabilidade orzamentaria afectas as partidas do activo "Cr^d^os ao
persoal".
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(2) Os ingresos extraordinarios proceden de obrigas recoñecidas no exercicio 2013 que causaron baixa no 2014. Esta
partida esta constituida por aquelas obrigas recoñecidas en favor da Fundación que como consecuencia da integración

desta na Axencia non procedía pagar.

(3) As correccións son as seguintes:

A minoración do ingreso a transferir pola Comunidade Autónoma para facer fronte as obrigas derivadas do

préstamo co Ministerio de Educación e Ciencia en virtude do convenio asinadoo 27 de decembro de 2007coa

Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia para financiar as instalacións do Centro de

Excelencia en Electrónica para Vehículos Intelixentes (1.000.000 euros).

A Axencia Galega de Innovación actúa neste caso como entidade instrumental e mero intermediario no
pagamento do préstamo da Xunta de Galicia ao Ministerio. A Axencia Galega de Innovación efectuou o
pagamento o 18/12/2014, quedando pendente de recibir o importe por parte da Xunta de Galicia a 31/12/2014,

o que se recode na conta 542_ Créditos a c/p.

Aminoración dos ingresosrecibidos procedentes do proxecto Aux- Navalia Plusonde a Axencia actúa comoun

mero intermediario entre os fondos recibidos e os socios do proxecto que son os destinatarios fináis da axuda

(292.909,89 euros).

A minoración da partida de ingresos pordevolución das pólizas de seguroscorrespondentes ao gasto no 2014

da extinta Fundación que figuran noseu activo do balancecomo"gastosanticipados" (4.698,21 euros).

Regularizaron da devolución de ingresos indebidos da Tesourería Xeral da Seguridade Social (139,29 euros).

Regularización de pagos a provedores (+ 175,54 euros).

Ingresos derivados do traspaso a resultados das subvencións de capital que estaban no balance da extinta
Fundación, destinadas a subvencionar inmobilizado e que se imputan a resultados en proporción á

depreciación dos activos que financia (+705.503,06 euros).

Ingresos por reversión da dotación creada no 2013 no balance da extinta Fundación, de dúas demandas de
traballadores, por saír sentencia favorableá Axencia (+9.851,93€).
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5. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCEIRO

5.1. Cadro de Financiamento

A continuación amosamos os recursos xerados no exercicio 2014 e a súa aplicación, así como os efectos que estas

operacións tiveron sobre o capital circulante:

FONDOS APLICADOS 2014 FONDOS OBTIDOS 2014

1 Recursosaplicados en
operacións de xestión

c) Servizos exteriores

e) Gastos de persoal

f) Transferencias e subvencións

g) Outros gastos de xestión

h) Gastos financeiros

i) Outras perdas de xestión
corrente e gastos excepcionais

j) Deterioro de valor

4 Adquisicións e outras altas de
inmobilizado

b) I. inmateriais

c) I. mataríais

d) I. financeiros

TOTAL APLICACIÓNS

EXCESO DE ORIXES/

APLICACIÓNS

35.944.111,77

474.019,59

4.015.917,76

26.457.214,77

1.160.498,49

1.487.056,91

2.329.818,89

10.844.150,31

196,83

2.513.844,44

8.330.109,04

46.788.262,08

7.638.488,32

1 Recursos procedentes de
operacións de xestión
c) Taxas, prezos públicos e
contríbucións especiáis

d) Transferencias e subvencións

e) Ingresos financeiros

f) Outros ingresos de xestión
corrente.accesoríos e excepcionais
g) Provisións aplicadas de activos
circulantes

2 Incrementos directos de
patrimonio

5 Débedas a longo prazo

b) Préstamos recibidos

c) Outros conceptos

TOTAL ORÍXENES

43.158.266,22

275,60

39.623.754,01

3.534.236,61

11.015.754,23

252.729,95

0,00

252.729,95

54.426.750,40

EXCESO DE APLICACIÓNS /
ORIXES

VARIACIÓN DO CAPITAL CIRCULANTE
Exercicio 2014

Aumentos Diminucións

2. Debedores 2.072.324,37

a) Orzamentarios 2.111.458,48

b) Non orzamentarios 46.032,81

c) Administracións Públicas 22.227,95

d) Outros -107.394,87

3. Investimentos Financeiros Temporais 12.935,81

4. Acredores 6.514,03

a) Orzamentarios - 402.916,09

b) Non orzamentarios -3.809,58

c) Administracións públicas - 92.632,98

d) Outros 505.872,68
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VARIACIÓN DO CAPITAL CIRCULANTE
Exercicio 2014

Aumentos Diminucións

7. Tesourería 5.559.742,17

TOTAL 7.645.002,35 6.514,03

VARIACIÓN DO CAPITAL CIRCULANTE 7.638.488,32

Avariación do capital circulante no exercicio 2014 foi de 7.638.488,32 euros derivada principalmente do aumento dos

debedores e da tesourería con respecto ó exercicio anterior.

5.2. Remanente de Tesourería

A diferenza entre os dereitos recoñecidos netos pendentes de cobro a curto prazo, as obrigacións certas recoñecidas

netas e pendentes de pago a curto prazo o os fondos líquidos oudisponibles ascenderon no exercicio 2014 a un importe

de 10.080.087,37 euros.

CONCEPTOS IMPORTES

1. (+) Dereitos pendentes de cobro

- (+) de Presuposto corrente

- (+) de Presupostos pechados

- (+)de operacións non ornamentarias

- (-) de dubidoso cobro

2. (-) Obrigas pendentes de pagamento

- (+) de Presuposto corrente

- (+) de Presupostos pechados

• (+) de operacións non orzamentarias

3. (+) Fondos líquidos da Axencia

(+) Fondos líquidos da Fundación

I. Remanente de Tesourería afectado

II. Remanente de Tesourería non afectado

Remanente de Tesourería total (1-2+3)=(l+ll)

27.280.232,43

196.049,71

1.111.339,29

-135.655,77

23.823.917,92

1.000.000,00

505.887,12
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28.451.965,66

25.329.805,04

2.327.017,23

4.630.909,52

352.116,28

9.727.971,09

10.080.087,37
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Resaltar neste remanente de tesourería, o aumento que se produciu nos "fondos líquidos" derivados da tesourería que

tina a extinta Fundación e que se integrou no balance da Axencia.

O remanente de Tesourería afectado que soamente poderá ser utilizado para dar cobertura aos gastos cun
financiamento que está afectado aos ós fins específicos para os que se recibironos fondos, é por importe de 352.116,28
euros.

O remanente de Tesouraría non afectado e que poderá ser usado para a financiamento de calquera tipo de gasto, é por

un importe de 9.727.971,09 euros.
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6. INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO ORZAMENTARIO

6.1. Modificacións de crédito

As modificacións de crédito que se realizaron por capítulo son as seguintes:

Programa 561A. Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnoióxica.

CAPÍTULO DESCRICIÓN AMPLIACIÓNS INCORPORACIÓN XERACIÓNS BAIXAS TOTAL

1 GASTOS DE PERSOAL 63.093,48 0,00 250.173,35 0,00 313.266,83

2 GASTOS EN BENS

CORRENTES E SERVIZOS
0,00 0,00 25.826,65 52.675,74 •26.849,09

4 TRANSFERENCIAS

CORRENTES
0,00 1.258.725,06 0,00 0,00 1.258.725,06

6 INVESTIMENTOS REAIS 212.303,50 260.102,93 0,00 41.780,00 430.626,43

7 TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL
463.987,84 7.327.133,82 0,00 128.780,97 7.662.340,69

TOTAL 739.384,82 8.845.981,81 276.000,00 223.236,71 9.638.109,92

Programa: 741A. Apoio á Modernización, internacionalización e mellora da competitividade, innovación e

produtividade empresarial

CAPÍTULO DESCRICIÓN AMPLIACIÓNS INCORPORACIÓN XERACIÓNS BAIXAS TOTAL

7
TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL
0,00 7.477.994,95 0,00 2.091.781,61 5.386.213,34

TOTAL 0,00 7.477.994,95 0,00 2.091.781,61 5.386.213,34

TOTAL PROGRAMAS 561A e 741A

TOTAL AMPLIACIÓNS INCORPORACIÓN XERACIÓNS BAIXAS TOTAL

PROGRAMA 561A+741A 739.384,82 16.323.956,76 276.000,00 2.315.018,32 15.024.323,26
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6.2. Remanentes de crédito

O remanente de crédito por capítulo é o seguinte:

Programa 561 A. PlanGalego de Investigación, desenvolvemento e innovación tecnoióxica.

CAPÍTULO DESCRICIÓN

CRÉDITO
VIXENTE

(1)

OBRIGAS
RECOÑECIDAS

(2)

GASTOS
COMPROMETIDO

(3)

REMANENTE
DE CRÉDITO

(1-2)=4

REMANENTE DE
CRÉDITO

COMPROMETIDO

(3-2)=5

REMANENTE DE
CRÉDITO NON

COMPROMETIDO
(4-5)

1 GASTOS DE PERSOAL 4.362.212,83 4.015.021,76 4.015.021,76 347.191,07 0,00 347.191,07

2
GASTOS EN BENS
CORRENTES E
SERVIZOS

661.379,91 473.847,04 569.923,84 187.532,87 96.076,80 91.456,07

4
TRANSFERENCIAS

CORRENTES
3.146.090,06 1.947.430,49 2.228.503,99 1.198.659,57 281.073,50 917.586,07

6
INVESTIMENTOS

REAIS
1.701.291,38 1.162.285,64 1.182.285,64 539.005,74 20.000,00 519.005,74

7
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

39.346.382,49 17.963.628,19 32.932.691,41 21.382.754,30 14.969.063,22 6.413.691,08

8
ACTIVOS
FINANCEIROS

7.675.721,27 7.590.252,27 7.590.252,27 85.469,00 0,00 85.469,00

9
PASIVOS
FINANCEIROS

1.004.756,60 1.004.540,00 1.004.540,00 216,60 0,00 216,60

TOTAL 57.897.834,54 34.157.005,39 49.523.218,91 23.740.829,15 15.366.213,52 8.374.615,63

Programa 741A. Apoioá modernización, internacionalización e mellora da competitividade,innovacióne

produtividade empresarial

CAPÍTULO DESCRICIÓN

CRÉDITO
VIXENTE

(1)

OBRIGAS
RECOÑECIDAS

(2)

GASTOS
COMPROMETIDO

(3)

REMANENTE

DE CRÉDITO

(1-2)=4

REMANENTE DE
CRÉDITO

COMPROMETIDO
(3-2)=5

REMANENTE DE
CRÉDITO NON

COMPROMETIDO
(4-5)

7
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

13.473.347,72 6.546.156,09 10.542.085,03 6.927.191,63 3.995.928.94 2.931.262,69

TOTAL 13.473.347,72 6.546.156,09 10.542.085,03 6.927.191,63 3.995.928,94 2.931.262,69

TOTAL PROGRAMAS 561A e 741A

TOTAL

CRÉDITO
VIXENTE

(D

OBRIGAS
RECOÑECIDAS

(2)

GASTOS
COMPROMETIDO

(3)

REMANENTE

DE CRÉDITO

(1-2)=4

REMANENTE DE
CRÉDITO

COMPROMETIDO
(3-2)=5

REMANENTE DE
CRÉDITO NON

COMPROMETIDO
(4fe)

PROGRAMAS 561A+741A 71.371.182,26 40.703.161,48 60.065.303,94 30.668.020,78 19.362.142.4& 11.3Ó5\878,32
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6.3. Clasificación funcional do gasto

A clasificación funcional do gasto pódese ver no punto 4 (Gastos orzamentarios) desta memoria.

6.4. Execución de proxectos de investimento

No exercicio 2014 o Cis Madeira desenvolveu proxectos de investimento para o cal foi preciso realizar unha inversión

por valor de 1.787,15 euros que foi destinada á adquisición de diversa maquinaria. Esta inversión está contabilizada no

activo da Axencia e imputarase a resultados en función da depreciación que sufran ditos bens.

6.5. Contratación administrativa

No ano 2014 houbo principalmente contratos menores, coa excepción de tres contratos privados e un procedemento

negociado, tramitados de acordó co establecido no Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se

aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, co seguinte detalle:

NÚMERO DE
CONTRATOS

DESC. CONTRATISTA DESC. OBXECTO CONTRATO
PROCED.

CONTRATACIÓN

IMPORTE

ADXUDICACIÓN

1
Pablo Manuel González
Nascimiento

Aluguer de oficinas Área Central 10A,
6°A (Ref. económica. 2014-08-53)

Privado 79.039,60

2
José Florencio Fuentes
Martínez

Aluguer de local sito no Concello de
TEO, para almacén de GAIN

Privado 26.716,80

3 Wetor Engineering, SL Aluguer local ÁreaCentral 10A,
3°B,C,D (Ref. económica. 2014-08-52)

Privado 127.020,47

4
Limpiezas Faro, S.L Servizo de limpeza do CIS Galicia

(centro pertencenle a GAIN). Negociado 41.140,00

233 — Contratos Menores de Servizos Menores 977.813,09

A estes contratos habería que sumarlle aqueles correspondentes a gastos en bens correntes e servizos formalizados na

maioría dos casos por outras entidades.
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Clasificación
económica

Descrición
Gastos

comprometidos
Obrigas

recoñecidas

(D

Pagamentos
realizados

(2)

Pendente de

pagamento
(1-2)

403.0 Transferencias correntes a EEPP e entes

públicos estafáis
96.588,98 62.293,98 33.888,98 28.405,00

403.1 Transferencias correntes ao IEGPS 38.200,00 38.200,00 31.833.30 6.366,70

432.0
Transferencias correntes a axencias

públicas
34.200,00 34.200,00 19.950,00 14.250,00

440.0 Entes de dereito público 80.747,63 77.070,22 77.070,22 0,00

441.16
Transferencias ao Parque Tecnolóxico de
Galicia

627.518,00 627.518,00 522.931,60 104.586,40

443.0
Transferencias correntes a fundacións

públicas
76.723,44 76.723,44 45.351,60 31.371,84

443.05
Transferencias correntes á Fundación
CESGA

611.355,00 611.355,00 509.462,50 101.892,50

470.0
Transferencias correntes a empresas
privadas

266.181,08 44.763,74 44.763,74 0,00

480.0 Transferencias correntes a familias 300.888,65 279.204,90 228.856,39 50.348,51

481.1
Transferencias correntes á Real Academia

das ciencias
36.000,00 36.000,00 30.000,00 6.000,00

481.2 Transferencias correntes a COTEC 60.101,21 60.101,21 60.101,21 0,00

Total 2.228.503,99 1.947.430,49 1.604.209,54 343.220,95

CAPITULO Vil. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Programa 561A. Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento

Clasificación
económica

Descrición
Gastos

comprometidos

Obrigas
recoñecidas

(1)

Pagamentos
realizados

(2)

Pendente de

pagamento
(1-2)

703.0
Transferencias a EEPP e entes públicos
estafáis

9.171.747,94 9.171.747,94 450.000.00 8.721.747,94
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Clasificación

económica
Descrición

Gastos

comprometidos

Obrigas
recoñecidas

(D

Pagamentos
realizados

(2)

Pendente de
pagamento

d-2)

740.0
Transferencias capital a entidades de
dereito público

239.075,53 159.399,67 93.045,97 66.353,70

741.16
Transferencias capital ó Parque
Tecnolóxico de Galicia

435.471,66 435.471,66 0,00 435.471,66

743.0
Transferencias capital a fundacións
públicas

734.861,59 665.052,58 340.502,74 324.549,84

743.05 Transferencias capital á Fundación Cesga 147.534,75 147.534,75 0,00 147.534,75

744.0 Transferencias a universidades para l+D 39.786,00 39.786,00 19.893,00 19.893,00

770.0
Transferencias de capital a empresas
privadas

16.225.491,04 1.718.248.45 1.269.527,57 448.720,88

781.0
Transferencias de capital a inst'itucións sen
fins de lucro

5.938.722,90 5.626.387,14 2.175.748.47 3.450.638,67

Total 32.932.691,41 17.963.628,19 4.348.717,75 13.614.910,44

Programa 741A. Apoio á modernización, internacionalización e mellora da competitividade, innovación e

produtividade empresarial

Clasificación

económica
Descrición

Gastos

comprometidos

Obrigas
recoñecidas

(D

Pagamentos
realizados

(2)

Pendente de

pagamento
(1-2)

771.0
Transferencias de capital a empresas
privadas 10.504.224,33 6.508.295,39 4.075.980,71 2.432.314,68

790.0 Pagos ao exterior 37.860,70 37.860,70 37.860,70 0,00

Total 10.542.085,03 6.546.156,09 4.113.841,41 2.432.314,68

TOTAL CAPÍTULO Vil

Clasificación

económica
Descrición

Gastos

comprometidos

Obrigas
recoñecidas

(D

Pagamentos
realizados

(2)

Pendente de

pagamento
d-2)

Capítulo 7 Total 43.474.776,44 24.509.784,28 8.462.559,16 16.047.225,12
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Clasificación

económica
Descrición

Gastos
comprometidos

Obrigas
reconocidas

d)

Pagamentos
realizados

(2)

Pendente de

pagamento
d-2)

Capítulos
4 + 7

Total 45.703.280,43 26.457.214,77 10.086.768,70 16.390.446,07

6.7. Convenios

Os convenios asinados pola Axencia no ano 2014 son os seguintes:

Convenio
Data de

sinatura

Importe total
do convenio (€)

Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a sociedade Parque

Tecnolóxico de Galicia, S.A. para o desenvolvemento de actividades de apoio á

internacionalización e de fomento ao acceso a fondos europeos no ano 2014.
30/04/2014 66.645,00

Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Consorcio Axencia

para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) para a avaliación de

solicitudes de determinadas liñas de axudas.

12/05/2014 39.697,07

Addenda ao convenio marco de colaboración entre a Xunta de Galicia e Telefónica de

España, S.A.U. para o deseño, desenvolvemento e lanzamento dun programa de apoio ao

desenvolvemento de iniciativas de emprendemento en Galicia, polo que se establece un

programa de incentivos á excelencia emprendedora en materia TIC.

12/05/2014 750.000,00

Acordó entre o Ministerio de Economía y Competitividad, a Comunidade Autónoma de

Galicia (Consellería de Economía e industria) e a Asociación de Investigación Metalúrxica

do Noroeste (AIMEN) polo que se modifica o convenio de colaboración entre o Ministerio de

Ciencia e Innovación, a Consellería de Economía e Industria e a Asociación de

Investigación Metalúrxica do Noroeste (AIMEN), na selección e execución do proxecto de

infraestrutura científica "Construción do Centro de Aplicacións láser, cofinanciado polo

Feder", asinado o día 31 de agosto do 2009.

19/05/2014
Sen achega

económica

Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Cultura,

Ciencia e Tecnoloxía (ICCT) para o desenvolvemento de actividades de divulgación

científica no ano 2014.

07/07/2014 7.000,00

Convenio entre a Axencia Galega de Innovación e a Universidade da Coruña (UDC), para a

colaboración no curso de estudios de posgrao de especialista en xestión empresarial da

innovación.

10/07/2014
Sen achega

económica

Convenio de colaboración entre o Ministerio de Economía y Competitividad, a Comunidade

Autónoma de Galicia e a Asociación de Investigación Metalúrxica do Noroeste (AIMEN), na

selección e execución do proxecto de infraestrutura científica " Equipamento para o

procesado láser e caracterización e unión de materiais- Fase I", cofinanciado polo Feder.

14/07/2014 2.482.500,00
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Convenio
Data de

sinatura

Importe total
do convenio (€)

Convenio de Colaboración entre o Ministerio de Economía y Competitividad, a Comunidade

Autónoma de Galicia e a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados e

Mariscos - centro nacional de conservación de produtos da pesca (ANFACO-

CECOPESCA), na selección e execución dos proxectos de infraestruturas científicas

"Construción do centro de tecnoloxías avanzadas de investigación para a industria marina e

alimentaria" e "Equipamento do centro de tecnoloxías avanzadas de investigación para a

industria marina e alimentaria", cofinanciado polo Feder.

14/07/2014 8.455.087,28

Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a sociedade Parque

Tecnolóxico de Galicia, S.A. para o desenvolvemento de actividades de divulgación

científica no ano 2014.

31/07/2014 92.325,00

Contrato programa entre a Xunta de Galicia e a Agencia Estatal Consejo Superior de

Investigaciones Científicas(CSIC)para o desenvolvemento de programas de l+D+i. 22/09/2014 400.000,00

Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Biomódica Galicia

Sur para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario. 22/09/2014 125.900,00

Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Pública Galega de

Medicina Xenómica para o desenvolvemento de programas de l+D+i Biosanitario. 22/09/2014 37.750,00

Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Profesor Novoa

Santos para o desenvolvemento de programas de l+D+i Biosanitario. 22/09/2014 169.100,00

Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación para a

Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez para o desenvolvemento

de programas de l+D+i Biosanitario.
22/09/2014 387.250,00

Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Español de

Oceanografía (IEO) para o desenvolvemento de programas de l+D+l, nos centros

oceanógraficos radicados na comunidade autónoma de Galicia.
29/09/2014 50.000,00

Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación para a

Promoción da Innovación, Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico na Industria da

Automoción de Galicia (CTAG) para o desenvolvemento dun proxecto no ámbito da

tecnoloxía HMI (Interfaz Home Máquina) para funcións avanzadas de automoción.

02/10/2014 1.500.000,00

Convenio de colaboración entre Axencia Galega de Innovación, o Instituto Galego de

Promoción Económica, XESGALICIA Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco SA,

o Consorcio da Zona Franca de Vigo e Vigo Activo Sociedade de Capital de Risco de

Réxime Simplificado SA, para o desenvolvemento da segunda edición do programa

ViaVigo.

17/10/2014 1.270.000,00

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria, a

Axencia Galega de Innovación, a Axencia para a Modernización Tecnoióxica de Galicia, o

Conselio Superior de Cámaras Oficiáis de Comercio, Industria y Navegación de España e

as Cámaras de Comercio de Galicia, para o desenvolvemento do programa Innocámaras

2014-2015.

14/11/2014 4.163.033,00
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Convenio
Data de

sínatura
Importe total

do convenio (€)

Convenio de colaboración entre GAIN, o IGAPE e o Instituto Nacional de Técnica

Aeroespacial "Esteban Terradas" para o desenvolvemento do "proxecto de infraestruturas e

equipamento para a creación dun centro de investigación aerotransportada" en Rozas

(Lugo).

14/11/2014 10.000.000,00

Convenio de colaboración entre o Ministerio de Economía y Competitividad, a Comunidade

Autónoma de Galicia e a Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de

Supercomputación de Galicia, na selección e execución do proxecto de infraestruturas

científicas "Instalación do superordenador Finisterrae II".

15/12/2014 3.573.300,00
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6.8. Persoal

O importe das remuneracións na Axencia Galega de Innovación foron as seguintes:

CATEGORÍAS
N°DE

PERCEPTORES *
IMPORTE

Altos cargos 1 51.788,69

Alta Dirección 2 27.078,04

Persoal funcionario 24 641.088,88

Persoal laboral 88 2.395.382,12

Persoal eventual 0 0,00

Outros 0 0,00

TOTAL 115 3.115.337,73

dinQ
M AXEl

* Nota: O número de perceptores retírese ao persoal da Axencia á data de peche do exercicio, mentres que o importe das

remuneracións reflicte o gasto total do persoal ao longo do ano.

O número de persoas incluidas dentro de cada un dos grupos anteriores desagregadas por categorías e postos é o
seguinte:

(JES

mi

CATEGORÍA
ALTO

CARGO

PERSOAL

DIRECTIVO

FUNCIONARIO

INTERINO
FUNCIONARIO LABORAL

VACANTES

1

TOTAL J
VP CS

Director da Axencia 1 1

Secretario/a do Director 1 , l
Enxeñeiro/a de funcións

facultativas
1 1 3

\M

Posto base Grupo A1 2 """ liÉ

Posto base Grupo A2 1
1

Posto base Grupo C1 1

1¡&
1

Auxiliar Administrativo/a 3 3 3
laÉ

Subaltemo/a 1 1

Laboral grupo I 55 55 m

Laboral grupo II 16 K 16

Laboral grupo III 14 Jys; f
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CATEGORÍA ALTO PERSOAL
niDcrnvn

FUNCIONARIO
IMTCDIMn

FUNCIONARIO LABORAL VACANTES TOTAL

Secretario/ Subdirector Xeral 2 2

Director/a Área de Programas

Sección de Xestión Técnica

Xefe/a Departamento Xestión
da Innovación

Director/a Área Xestión

Xefe/a Departamento Xestión
Económica e Orzamentaria

Xefe/a Departamento Xestión
de Axudas

Sección de proxectos de
Investigación

Sección de Habilitación e
Persoal

Sección de Habilitación

Xefe/a do Negociado Xestión
Económica

Xefe/a de Negociado de
Habilitación

Director/a Área de Servizos 1

Xefe/a Departamento Servizos
e Observatorio da Innovación

1 —

Director/a Área de Centros 1

Xefe/a Departamento
Programación de Centros 1

TOTAL

1

2 4 20 88 6 2 115

Nota;

VP - Vacante pura. Posto dotado orzamentariamente sen titular.

CS - Posto dotado orzamentariamente onde o titularestá en comisión de servizos nun posto doutra unidade.
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6.9. Acredores por operacións pendentes de aplicar ao Orzamento

No exercicio 2014 non houbo acredores por operacións pendentes de aplicar ao orzamento.

6.10. Anticipos de Tesourería

Durante o presente exercicio non se fixeron anticipos de tesourería.

6.11. Obrioas de orzamentos pechados

A evolución durante o exercicio 2014 das obrigas recoñecidas no 2013 é a seguinte:

Capitulo
Pendentes de

pagamento a
01/01/2014

Minoración de
obligas

Obrigas
pagadas

durante o 2014

Pendentes de

pago a

31/12/2014

1. Gastos de persoal
0,00 0,00 0,00 0,00

2. Gastos en bens correntes e

servizos 3.522,02
0,00

3.522,02 0,00

4. Transferencias correntes
2.490.162,96 1.175.975,01 1.314.187,95 0,00

6. Investimentos reais
1.059.553,72 952.536,29 107.017,43 0,00

7. Transferencias de capital
14.773.595,31 8.984,65 13.764.610,66 1.000.000,00

8. Activos financeiros
0,00 0,00 . .

Total 18.326.834,01 2.137.495,95 15.189.338,06 1.000.000,00

A evolución das obrigas que se recoñeceron no exercicio 2014 clasificadas polos distintos capítulos de gasto foi:

Programa 561 A. Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento

Capítulo
Obrigas

recoñecidas no

exercicio

Pagamentos
realizados

Pendentes de

pago a

31/12/2014

1 - Gastos de persoal 4.015.021,76 4.015.021,76 0,00

2 - Gastos en bens correntes e servizos 473.847,04 414.333,69 59.513,35

4 - Transferencias correntes 1.947.430,49 1.604.209,54 343.220,95

6 - Investimentos reais 1.162.285,64 1.004.922,83 157.362,81

7 - Transferencias de capital 17.963.628,19 4.348.717,75 13.614.910,44

8 - Activos financeiros 7.590.252,27 378.196,58 7.212.055,69

9 - Pasivos financeiros 1.004.540,00 1.000.000,00 4.540,00

Total 34.157.005,39 12.765.402,15 21.39^603,24
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Programa 741A. Apoioá modernización, internacionalización e mellora da competitividade, innovación e

produtividade empresarial

Capítulo
Obrigas

recoñecidas no

exercicio

Pagamentos
realizados

Pendentes de

pago a

31/12/2014

4. Transferencias correntes 0,00 0,00 0,00

7. Transferencias de capital 6.546.156,09 4.113.841,41 2.432.314,68

Total 6.546.156,09 4.113.841,41 2.432.314,68

Total obrigas 2014

Obrigas recoñecidas
no exercicio

Pagamentos
realizados

Pendentes de

pago a
31/12/2014

Total (capítulos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9) 40.703.161,48 16.879.243,56 23.823.917,92

Total obrigas (2013 e 2014)

Obrigas
recoñecidas

Pagamentos
realizados

Pendentes de pago
a 31/12/2014

Total (capítulos 1, 2,4, 6, 7, 8, 9) 59.029.995,49 32.068.581,62

6.12.- Compromisos de gastos con cargo a orzamentos de exercicios posteriores (ata o 2017)

Os compromisos de gastos con cargos a orzamentos de exerciciosposteriores son os seguintes:

Servizo - Programa- Artigo

A3 561A 20 Gastos en alugamentos e canons

A3 561A 21 Gastos en reparacións, mantemento e conservación

A3 561A 22 Gastos en material, subministracións e outros

A3 561A 40 Transferencias correntes á administración xeral e
organismos públicos

A3 561A 43 Transferencias correntes a OO. AA. e axencias
públicas da Comunidade Autónoma

Ano 2015

6.679,20

6.023,70

133.904,10

5.700,00

2.850,00
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Ano 2016

6.679,20

0,00

36.316,03

0,00

0,00

24.823.917,92

Ano 2017

6.679,20

0.00

31.944,67

0,00

0,00



XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA

din
M AXEI

Servizo - Programa- Artigo Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017

A3 561A 44 Transferencias correntes a sociedades públicas e
outros entes públicos da C.A. 536.859,00 0,00 0,00

A3 561A 48 Transferencias correntes a familias e institucións
sen fins de lucro

5.700,00 0,00 0,00

A3 561A 70 Transferencias de capital á Administración xeral e
organismos públicos 8.500.000,00 0,00 0,00

A3 561A 74 Transferencias de capital a sociedades públicas e
outros entes públicos da C.A. 987.728,29 310.970,62 210.970,62

A3 561A 77 Transferencias de capital a empresas privadas 9.041.078,97 0,00 0,00

A3 561A 78 Transferencias de capital a familias e institucións
sen fins de lucro

2.732.201,54 1.613.082,00 1.100.000,00

A3 561A 95 Pasivos financeiros: Amortización de débeda

pública e préstamos 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Total 22.958.724,80 2.967.047,85 2.349.594,49
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7. INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS INGRESOS ORZAMENTARIOS

7.1. Proceso de xestión

Aevolución que tiveron neste exercicio os dereitos que foron recoñecidos no exercicio 2013 é a seguinte:

CAPÍTULOS

3. TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS

4.TRANSFERENCIAS CORRENTES

7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

SUMA TOTAL

DEREITOS A COBRAR

SALDO A 1 DE

XANEIRO

938.912,66

315.371,23

3.582.836,10

4.837.119,99

LIQUIDACIONS

CANCELADAS

RECADADO

816.888,17

314.023,78

3.510.158,33

4.641.070,28

DERErTOS

PENDENTES DE

COBRO

122.024,49

1.347,45

72.677,77

196.049,71

-A evolución dos dereitos recoñecidos no exercicio 2014 clasificados polos distintos capítulos de ingreso é a seguinte:

CAPÍTULOS

LIQUIDACIONS PRACTICADAS DEREITOS ANULADOS
DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS
CONTRAÍDO

PREVIO

AUTOLIQUI

DACIÓNS

OUTROS

INGRESOS
TOTAL

ANULA

CIÓNS

DEVOLU

CIÓNS
TOTAL

3. TAXAS.PREZOS E

OUTROS INGRESOS
495.768.17 138.000.00 37.744.16 671.512.33 0.00 0,00 0.00 671.512,33

4. TRANSFERENCIAS

CORRENTES
99.852,22 462.468.85 6.070.936.67 6.633.257.74 0,00 0.00 0,00 6.633.257,74

5. INGRESOS

PATRIMONIAIS
4.045,78 0,00 10.765.07 14.810.85 0.00 0,00 0.00 14.810,85

6. ALLEAMENTO DE

INVESTIMENTOS

REAIS

0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL
30.289.769,11 0.00 3.993.637.05 34.283.406.16 0.00 0.00 0.00 34J283.406.16

8. ACTIVOS

RNANCEIROS
0.00 0,00 13.834.36 13.834,36 0.00 0,00 0,00 13.834,36

SUMA TOTAL 30.889.435,28 600.468,85 10.126.917,31 41.616.821,44 0,00 0,00 0,00 41.616.821,44
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CAPÍTULOS

LIQUIDACIONS CANCELADAS

RECADADO DEVOLUCIÓNS
RECADACIÓN

LÍQUIDA

BAIXAS POR

INSOLV. E

OUTRAS

CAUSAS

TOTAL

LÍQUIDO

CANCELADO

SALDO

DEREITOS

RECOÑECIDO

3. TAXAS, PREZOS E OUTROS

INGRESOS
502.258.67 0,00 502.258.67 0.00 502.258,67 169.253,66

4. TRANSFERENCIAS

CORRENTES
6.533.405,52 0,00 6.533.405.52 0.00 6.533.405.52 99.852.22

5. INGRESOS PATRIMONIAIS 14.810.85 0.00 14.810.85 0,00 14.810,85 0,00

6. ALLEAMENTO DE

INVESTIMENTOS REAIS
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

7. TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL
6.272.279.61 0.00 6.272.279.61 0,00 6.272.279.61 28.011.126,55

8. ACTIVOS FINANCEIROS 13.834,36 0,00 13.834,36 0,00 13.834,36 0,00

SUMA TOTAL 13.336.589,01 0,00 13.336.589,01 0,00 13.336.589,01 28.280.232,43

7.2. Devolucións de ingresos

Durante o exercicio 2014 non se realizaron devolucións de ingresos.

7.3. Transferencias e subvenciones recibidas

As Transferencias recibidas de acordó co establecido no artigo 49 da Lei 11/2013 do 26 de decembro, de Orzamentos

Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014 amósanse a continuación. Estes ingresos representan

neste exercicio o 91,81% dos ingresos totais da Axencia, que ascenderon a 43.158.266,22 euros.

CAPÍTULOS

LIQUIDACIONS PRACTICADAS DEREITOS ANULADOS DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

CONTRAÍDO

PREVIO

AUTOLIQUI

DACIÓNS

OUTROS

INGRESOS
TOTAL ANULAC. DEVOLUC. TOTAL

4. TRANSFERENCIAS

CORRENTES
99.852,22 462.468.85 6.070.936.67 6.633.257.74 0,00 0,00 0,00 6.633.257,74

7. TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL
30.289.769.11 0.00 3.993.637.05 34.283.406,16 0.00 0,00 0,00 34.283.406,16

SUMA TOTAL 30.389.621,33 482.468,85 10.084.573,72 40.916.663,90 0,00 0,00 0,00 40.916.663,90
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CAPÍTULOS

LIQUIDACIONS CANCELADAS

RECADADO DEVOLUCIÓNS
RECADACIÓN

LÍQUIDA

BAIXAS POR

INSOLV. E

OUTRAS

CAUSAS

TOTAL

LÍQUIDO

CANCELADO

SALDO

DEREITOS

RECOÑECIDOS

4. TRANSFERENCIAS

CORRENTES
6.533.405,52 0,00 6.533.405.52 0,00 6.533.405,52 99.852,22

7. TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL
6J272.279.61 0.00 6.272.279.61 0,00 6.272.279,61 28.011.126,55

SUMA TOTAL 12.805.685,13 0,00 12.805.685,13 0,00 12.805.685,13 28.110.978,77

7.4. Taxas. prezos públicos e prezos privados

Os ingresos por taxas deste exercicio ascenderon a un total de 275,60 euros

Os prezos privados que percibe a Axencia no exercicio 2014 polos servizos prestados polo Centro de Innovación e

Servizos do Deseño e a Tecnoloxía e o Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia, son os

que se establecen na Orde do 10 de Xuño de 2014 da Consellería de Economía e Industria (DOG n°. 123, do 1 de xullo

de 2014). Deste xeito:

- O Centro de Innovación e Servizos do Deseño e a Tecnoloxía, presta servizos tecnolóxicos a empresas de

diferentes sectores como o da automoción, naval, audiovisual, enerxético e tamén participaen diversos proxectos

de l+D+i a nivel rexional, nacional e europeo; proxectos e servizos bascados no emprego de software e

ferramentas de realidade virtual e aumentada, robótica, visión artificial e aplicacións de software a procesos de

control industriáis; os ingresos por prestación de servizos deste centro no exercicio foron de 40.016,64 euros.

- O Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia ofrece, xunto co desenvolvemento de

proxectos de l+D+i, servizos tecnolóxicos avanzados tanto a profesionais como ás empresas do sector. Estes

servizos están orientados básicamente cara ao control de calidade de materiaís e produtos, á reenxeñaría de

procesos e ao asesoramento sobre construción en madeira; os ingresos que se obtiveron por estes servizos foron

de 146.533,66 euros.

7.5. Aplicación do remanente de Tesourería

De acordó co establecido no artigo 83.6 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da

Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia: "A dirección da axencia poderá acordar incorporar o

remanente de tesourería non afectado ao orzamento do exercicio seguinte, logo do informe preceptivo e vinculante da

Dirección Xeral de Orzamentos, que se pronunciará respecto dos seus efectos sobre a estabilidade orzamentaria. Do

devandito acordó daráselle conta á comisión de control"

7.6. Dereitos a cobrar de orzamentos pechados

Esta información pódese ver no punto 7.1 desta memoria
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7.7. Dereitos orzamentarios pendentes de cobro atendendo o seu grado de esixibilidade

O grado de esixibilidade é o mesmo para todos os dereitos pendentes de cobro.

7.8. .- Desenvolvemento dos compromisos de ingreso

Non existen compromisos de ingreso no exercicio 2014.

7.9.- Compromisos de ingreso con cargo a orzamentos de exercicios posteriores

Nonexisten compromisos de ingresos con cargo a orzamentos de exercicios posteriores.
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Os gastos con financiamento afectado realizados durante o presente exercicio son os seguintes:

Descrición Operación
Dereitos

recadados

-Compromisos de
Ingresos

-Dereitos recoñecidos

(Pendentes de cobro)

Obrigas recoñecidas
(Pendentes de

pagamento)

Convenio 2014 co Parque Tecnolóxico para o
desenvolvemento de actividades de divulgación
científica.

16.000,00 0,00 92.325,00

Convenio E2I (Estratexia Estatal de Innovación)
1.161.000,00 2.842.269,23 2.397.827,95

9. INFORMACIÓN SOBRE O INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

9.1. Inmobilizado Inmaterial

Non houbo novas adquisicións de elementos do inmobilizado inmaterial durante o 2014.

Integrouse no activo do balance inmobilizado inmaterial cun valor neto contable de 923,15 euros consistente en

aplicacións informáticas que eran propiedade da extinta Fundación e que non estaba suxeito a ningún tipo de carga,

grávame ou garantía. A totalidade destes bens foron financiados con subvencións, doazóns e legados recibidos.

Segundo se establece na Orde do 13 de novembro de 2014 pola que se regulan as operacións de peche do exercicio de

2014 e de apertura do exercicio 2015 (DOG núm. 219), o coeficiente de amortización para o inmobilizado inmaterial é

do 10%.

Acomposición deste epígrafe e o movemento realizado durante o exercicio2014 amosase no seguinte cadro:

Euros

Saldo Inicial

(01-01-14)
Adicións Baixas Traspasos Saldo Final

(31-12-14)

Custe:

Aplicacións Informáticas 1.738.523,06 0,00 0,00 0,00 1.738.523,06

1.738.523,06 0,00 0,00 0,00 1.738.523,08

Amortización acumulada:

Aplicacións Informáticas -1.737.599,91 -726,32 0,00 0,00 -1.738.326,23

-1.737.599,91 -726,32 0,00 0,00 -1.738.326,23

VALOR CONTABLE 923,15 -726,32 0,00 0,00 196,83
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9.2. Inmobilizado Material

Durante o exercicio 2014 houbo adquisicións de elementos do inmobilizado material por importe de 1.787,15 euros.

Integrouse no activo do balance inmobilizado material cun valor neto contable de 3.310.281,22 euros que era
propiedade da extinta Fundación. Recóilese tamén no balance, minorando a partida "maquinaria", a posible perda da
máquina para o tratamento e recollida da Biomasa Forestal procedente da extinta Fundación (Cis- Madeira) polo seu
valor neto contable que é de 93.370,39 euros, por encontrarse este expediente na Asesoría Xurídica da Xunta de

Galicia. Atotalidade dos bens foron financiados consubvencións, doazónse legados recibidos.

Tal e como se establece na Orde do 13 de novembro de 2014 pola que se regulan as operacións de pechedo exercicio

de 2014 e de apertura do exercicio 2015 (DOG núm. 219), a Axencia procede a amortizar todo o inmobilizado material

ó 10%salvo os elementos clasificadoscomo "inmobles" que son amortizados ao 2%.

A Axencia Galega de Innovación está utilizando elemento do inmobilizado material (Equipos para procesos de
información e mobiliario en ambos casos de escaso valor) que proceden da extinta Dirección Xeral de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación e que seguen sendo titularidade da Xunta de Galicia.

Unha parte dos locáis onde se atopa a Axencia son alugados pola Consellería de Presidencia, sen que o custode este

aluguer se impute ñas contas da Axencia. Dende a integración da extinta Fundación, ten alugados tamén locáis para

dependencias administrativas e para poder levar a cabo as tarefas obxecto dos distintos proxectos que He son
encomendados cun custe que se imputa nestas contas.

O epígrafe do inmobilizado materialdo balance comprende as seguintes partidas:

Euros

Saldo Inicial

(01-01-14)
Adiciona Baixas Traspasos Saldo Final

(31-12-14)
Custe:

Terreos e construcións

Instalacións técnicas, maquinaria e
ferramentas

Mobiliario

Outro Inmobilizado

410.004,35

7.147.708,00

1.602.044,61

1.179.451,18

0,00

1.787,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

410.004,35

7.149.495,15

1.602.044,61

1.179.451,18

TOTAL 10.339.208,14 1.787,15 0,00 0,00 10.340.995,29

Amortización acumulada:

Terreos e construcións

Instalacións técnicas, maquinaria e
ferramentas

Mobiliario

Outro Inmobilizado

Dotación pérdidas/provisión
inmobilizado

-100.353,61

-4.357.535,12

-1.416.739,40

-1.154.298,79

-93.370,39

-8.267,51

-526.123,80

-164.798,24

-5.663,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

-108.621,12

-4.883.658,92

-1.581.537,64

-1.159.962,78

-93.370,39

TOTAL -7.122.297,31 -704.853,54 0,00 0,00 -7.827.150,85
VALOR CONTABLE

3.216.910,83 -703.066,39 0,00 0,00 2.513.844,44
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9.3. Inversións xestionadas para outros entes públicos

Non é de aplicación por non existir no balance ao peche do exercicio.

9.4. Inversións destinadas ao uso xeral

Non é de aplicación por non existir no balance ao peche do exercicio.

Axencia Galega de Innovación- Contas Anuais 2014
49

dine
M AXEI



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA

ain
M AXEI

10- INFORMACIÓN SOBREOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS E ACTIVOS FINANCEIROS

O detalle dos activos financeiros ó peche do exercicio2014 descríbese a continuación:

Activos financeiros

a curto prazo

Activos financeiros

a longo prazo
Investimentos Financeiros 1.012.935,81 17.230.109,04

Carteira de valores

Fianzas e depósitos

Outros investimentos e créditos

0,00

0,00

1.012.935,81

19.559.800,00

127,93

0,00

Provisións 0,00 (2.329.818,89)
Debedores 27.439.029,85 0,00

Debedores orzamentarios 27.476.282,14 0,00

Debedores non orzamentarios 47.914.63 0,00
Administracións Públicas

Outros Debedores

22.227.95

28.260,90

0,00

0.00

Provisións (135.655,77) 0,00

Total I 28.451.965,66 17.230.109,04

10.1. Investimentos Financeiros a longo prazo en capital

Os investimentos financeiros permanentes teñen un saldo bruto de 19.559.927,93 euros, rexistrándose unha perda por

deterioro de valor de 2.329.818,89 euros. Están constituidos polos seguintes fondos:

Fondo capital risco- Galicia Iniciativas Emprendedoras

Aconstitución do fondo capital risco- Galicia Iniciativas Emprendedoras elevouse a público o 20/01/2014 cunha achega

inicial de 2.000.000,00 euros en favor da Axencia Galega de Innovación mediante escritura notarial, tras o cumplimento

dos requisitos necesarios:

Autorización da Comisión Nacional do Mercado de Valores para a constitución do Fondo.

Certificación do Rexistro Mercantil Central, acreditativa de que a denominación do Fondo constituido non é

empregada por outra entidade.

Regulamento de xestión do Fondo.

Boletín de subscrición das participacións.

Certificación bancaria acreditativa do ingreso ao nome do Fondo do patrimonio inicial.

Certificado do acordó do Consello Reitor da Axencia Galega de Innovación, partícipe do fondo, en virtude do

cal se encomenda a xestión a Xesgalicia.

A Axencia Galega de Innovación encomenda a xestión do fondo a Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades de

Inversión de tipo Cerrado SAU (antes "Sociedad Xestora de Entidades de Capital- Riesgo S.A").

A participación final da Axencia no fondo está formado por 200 participacións por importe de 10.000,00 euros, que

representan o 40% do total do fondo.
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Fondo Iniciativas

Emprendedoras

Gain

Igape

Valor da participación

2.000.000,00

3.000.000,00

N°. de participacións

200

300

dinQ
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% de participacións

40,00%

60,00%

Recibidas as contas anuais auditadas do exercicio 2014 deste fondo, rexístrase unha diminución do patrimonio neto

poloque a Axencia procedea dotar unha provisión polo deterioro en proporción á participación desembolsada no fondo
por importe de 26.057,74 euros.

Valor

participación

Pendente de

desembolso
Valor neto

% sobre

capital

desembolsado

Valor neto

sobre

contas

Valor neto

tendo o conta a

%cap.

desmbolsado

Deterioro

Valor

participación

tras

provisión

Gain 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 95,24%

2.072.597,92

1.973.942.26 - 26.057,74 1.973.942,26

Igape 3.000.000,00 2.900.000,00 100.000,00 4,76 %

Fondo de capital risco- Fondo Tecnolóxico I2C

A constitución do fondo capital risco- Fondo Tecnolóxico I2C, elevouse a público o 21/12/2011 en favor da Xunta de
Galicia mediante escritura notarial tras o cumplimento dos requisitos necesarios:

Autorización da Comisión Nacional do Mercado de Valores para a constitución do Fondo.

Certificación do Rexistro Mercantil Central, acreditativa de que a denominación do Fondo constituido non ó
empregada por outra entidade.

Regulamento de xestión do Fondo.

Boletínde subscrición das participacións.

Certificación bancada acreditativa do ingreso ao nome doFondo do patrimonio inicial.

No 2013, a Axencia Galega de Innovación participa no Fondo Tecnolóxico I2C por un total de 6.900.00,00 euros: o
Consello da Xunta de Galicia autorizou o 20/07/2013 á Axencia Galega de Innovación á adquisición de 400 novas
participacións por importe de 4.000.000,00€ e na súa reunión do 12/12/2013 autoriza a ampliación en 290 novas
participacións por importe de 2.900.000C.

A Axencia Galega de Innovación encomenda a xestión deste fondo á Xesgalicia, Sociedad Xestora de Entidades de
Inversión detipo Cerrado SAU (antes "Sociedad Xestora de Entidades deCapital-Riesgo S.A")

O 12/12/2013 autorizase a transmisión a favor da Axencia das385 participacións titularidade daAdministración Xeral da
Xunta de Galicia por importe de 3.850.000.00C (transmisión que se elevou a público o17/06/2014)
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O 17/12/2014 o consello de Administración de Xesgalicia acordou a ampliación do seu patrimonio autorizando á Axencia

Galega de Innovación á adquisición de 421 participacións do Fondo por importe de 4.210.000,00 euros (pendentes de
desembolso a 31/12/2014)

Aparticipación final da Axencia nofondo está formado por 1.496 participacións por importe de 14.960.000,00 euros, que
representan o 99,34 %.

Fondo I2C Valor da participación N°. de participacións % de participacións

Gain 14.960.000,00 1.496 99,34%

Igape 100.000,00 10 0,66

Recibidas as contas anuais auditadas do exercicio 2014 deste fondo, obsérvase unha diminución no seu patrimonio
neto polo que a Axencia procede a dotar unha provisión polo deterioro en función da súa participación desembolsada no

fondo por 2.303.761,15 euros.

Fondo

I2C

Valor

participación

Pendente de

desembolso
Valor neto

% sobre

capital

desembolsado

Valor neto

sobre

contas

Valor neto

tendo o conta

a%cap.

desembolsado

Deterioro

Valor

participación

tras

provisión

Gain 14.980.000,00 4.210.000,00 10.750.000,00 99,08%

8.524.665,78

8.446.238,85 -2.303.761,15 12.656.238,85

Igape 100.000,00 0,00 100.000,00 0.92%

Fondo de capital risco - Xes Innova

O 17/12/2014, o Consello de Administración acordou a ampliación do "Fondo Xes-lnnova F.C.R-Pyme" achegando a
Axencia a cantidade de 2.599.800,00 euros coa adquisición de 4.333 participacións a 600 euros cada unha, para o
financiamento de novos investimentos en estudio, acordó que se elevoua público o 12/02/2015. Este desembolso ten

lugar no exercicio 2015, ascendendo a participación a esta data ó 61,17 %.

A Axencia Galega de Innovación encomenda a xestión deste fondo á Xesgalicia, Sociedad Xestora de Entidades de

Inversión de tipo Cerrado SAU (antes "Sociedad Xestora de Entidades de Capital-Riesgo S.A")

Aparticipación final da Axencia no fondo está formado por4.333participacións por importe de 600,00euros cada unha,
que representan o 61,17% do total do fondo.
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Fondo Xeslnnova Valor da participación N°. de participacións % de participacións

Gain 2.599.800,00 4.333 61,17%

Igape 1.650.000,00 2.750 38,83%

Valor

participación

Pendente de

desembolso
Valor neto

% sobre

capital

desembolsado

Valor neto

sobre

contas

Valor neto

tendo o conta

a%cap.

desembolsado

Deterioro

Valor

participación

tras

provisión

Gain 2.599.800,00 2.599.800,00 0,00 0,00%

1.368.639,40

0.00 0,00 2.599.800,00

Igape 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 100,00%

Fianza constituida a EMAFESA

Fianza que ten depositada a extinta Fundación, pola alta no contador da auga do Cis Ferrol por un importe de 127,93
euros.

10.2. Valores de renda fixa

Non é de aplicación por non existir no balance ao peche do exercicio.

10.3. Créditos

Non é de aplicaciónpor non existir no balance ao peche do exercicio.

10.4. Inversións financeiras a curto prazo en capital

Constituido polo préstamo de 1.000.000,00 euros co Ministerio de Educación e Ciencia en virtude do convenio asinado

o 27 de decembro de 2007coa Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia para financiar as instalacións

do Centro de Excelencia en Electrónica para Vehículos Intelixentes, así como por un total de 12.935,81 euros
procedentes dos anticipos concedidos ao persoal e pendentes de aboar.

10.5. Debedores a lonao prazo

Nonexisten no balance debedores a longoprazo.
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10.6. Debedores a curto prazo

O total de debedores orzamentarios é de 27.476.282,14 e os non orzamentarios son 47.914,63. Destes debedores,
encóntranse provisionados un total de 135.655,77 euros por considerarse ó peche do exercicio como de dubidoso
cobramento seguíndose o criterio de antigüidade superior a 1 ano (este exercicio, o gasto por dotación de insolvencias
foi de 19.585,36 euros que sondaqueles debedores dedata 2013 quenon cancelaron a súa débeda).

A partida outros debedores por 28.260,90 euros, engloba dúas subvencións executadas e pendentes de cobro da
extinta Fundación, así como un total de 4.132,97 euros pendentes de devolución do IVE ao peche do 2013 tamén da
extinta Fundación.

Apartida de Administracións Públicasestá formada polascantidades pendentes de devolución da AEAT.
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13. PROVISIÓNS E CONTINXENCIAS

O importe das provisións para riscos e gastos do pasivodo balance é de 252.729,95 euros, procedentes todas elas do
balance integrado da extinta Fundación.

Estas responsabilidades probables ou certas de calquera natureza, con orixe en litixios en curso, reclamacións,

indemnizacións e obrigas pendentes de contía indeterminada, provisionáronse en exercicios anteriores contra os

resultados do exercicio, de acordó cunha estimación razoable da súa contía.

Neste exercicio non se dotou ningunha provisión porposibles continxencias. Oseu detalle amosase nocadro seguinte:

Saldo a

01/01/2014

Dotacións Excesos/pagos Saldo a

31/12/2014

Provisións por retribucións 89.214,82 - - 89.214,82

Provisións por despedimentos 55.274,01 - - 55.274,01

Provisión por dietas 9.851,93 - (9.851,93) 0,00

Provisión para impostes 807,51 - - 807,51

Outras responsabilidades 86.000,00 - - 86.000,00

Provisións por intereses de
persoal 1.276,36 - - 1.276,36

Provisións por subvencións 20.157,25 - - 20.157,25

Total 262.581,88
-

- 252.729,95

As provisións por retribucións por importe de 89.214,83 euros corresponden ás contribucións ó plan de pensións

devengadas e non satisfeitas, así como a outros conceptos derivados do Fondo de Acción Social que tina aprobado a
extinta Fundación.

A contía das provisións para cubrir posibles continxencias en persoal ascende a 31 de decembro de 2014 a 55.274,01

euros. Tamén queda recollido un total de 1.276.36 euros para cubrir unha continxencia de reclamación de intereses do

persoal. Mantense o importe de 106.964,76 euros do resto de provisións constituidas: para impostes (807,51 €), para
outras responsabilidades (86.000,00) e por subvencións (20.157,25€).

Por saír sentencia favorable á Axencia, reverteuse a provisión que tina dotada para cubrir a posible continxencia por
gastos de viaxes e que ascendía a 9.851,93 euros.
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14. SITUACIÓN FISCAL

A integración da Fundación na Axencia supon asumir a xestión do Cis Galicia e o Cis Madeira, dous centros

tecnolóxicos que viñan desenvolven unha actividade económica na extinta Fundación.

O 1 de xaneiro de 2014 dase de alta no Censo de Empresarios, Profesionais e Retenedores da Axencia Estatal da

Administración Tributaria (AEAT) as seguintesactividades económicas para o CisGalicia e o CisMadeira:

Grupo/ Epígrafe Descrición da actividade

8431 Servizos Técnicos de Enxeñaría

9339 Outras Actividades de Ensinanza

936 Investigación Científica e Técnica

Nesa mesma data tamén se da de alta o inicio da actividade a través da opción de entregas de bens e prestación de
servizos posterior a adquisición de bense servizos no Imposto do Valor Engadido (IVE).

O desenvolvemento destas tres actividades supon a suxeición a regra da pro rata, algo que xa se viña aplicando na
Fundación, e isto débese ao desenvolvemento conxunto de actividades suxeitas a IVE e non exentas que orixinan o
dereito a dedución das cotassoportadas (epígrafes 8431 e 936) e actividades suxeitas a IVE pero exentas, as cales non
orixinan o dereito a dedución (epígrafe 9339). Considérase exenta a actividade de "outras actividades de ensinanza"

segundo establece o artigo 20, punto 1, apartado 9 da Lei 37/1992 de 28de decembro do Imposto do Valor Engadido,
pois realízanse operacións consistentes na ¡mpartición de cursos sobre materias incluidas nalgún dos plans de estudos
do sistema educativoespañol e cursos de formación e reciclaxe profesional.

O 10 de outubro de 2014 comunícase a AEAT o comezo habitual da entrega de bens e prestación de servizos, de

acordó coa Orde do 10de Xuño de 2014 da Consellería de Economía e Industria (DOG n°. 123, do 1 de xullo de 2014)
para a emisión de facturas polos servizos que prestan ambos centros tecnolóxicos.

Durante o exercicio 2014 aplicouse a pro rata provisional do 90%, o que supon que é deducible o 90% das cotas

soportadas de IVE, considerándose un maior gasto o 10% restante. Ao final do exercicio regularizouse a situación e
aplicouse a pro ratadefinitiva do exercicio que resultou ser dun 100%, é dicir, todo o IVE soportado foi deducible na súa
totalidade.

A pro rata provisional a utilizar no exercicio 2015 é do 100%, pois débese aplicar a pro rata definitiva do exercicio
anterior.

O 25 de marzo de 2014 comunícase a alta no rexistro de operadores intracomunitarios, dado que a Axencia realiza
tanto entregas intracomunitarias de servizos como adquisicións intracomunitarias de bens e servizos, o que deriva na

obliga fiscal de presentar trimestralmente, de ser o caso que se produza algún tipo desas operacións, o modelo 349_
Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias.

Para continuar co desenvolvemento da actividade a Axencia manten os alugueres que procedían da Fundación, o que
obliga a presentación trimestral do modelo 115_ retencións e ingresos a conta sobre determinadas rendas ou

rendementos procedentes do arrendamento o subarrendamento de inmobles urbanos.

No balance que se integrou están recollidas diversas obligas fiscais, dascales a Axencia ten que proceder ao pago ante
a AEAT, entre elascabedestacar o imposto desociedades doexercicio 2013 por importe dq25.038,36 euros.
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AFundación declarouse inactiva na AEAT dende adata 31 de decembro de 2013 ementres non se publlcou no DOG a
sua extincón no Rexistro de Fundacións de Interese Galego (DOG n° 9do 15 de xaneiro de 2015) non se puldo tramitar ,
asua barxa censal na AEAT, oque obrigou aAxencia arealizar os pagos fraccionados do Imposto de sociedades J
correspondente aFundación do exercicio 2014. Ototal de ditos pagos fraccionados ascendeu a9.277,21 euros que
están recollidos na conta 4709_ Facenda Pública Debedora por outros conceptos, ese solicitará adevolución aAEAT (
no mposto de sociedades da Fundación correspondente ao exercicio 2014 que se presentará en xullo do 2015.

Atendendo alexislación vixente. mantéñense todos os impostes abortos acalquera Inspección polas autoridades fiscals I
para todos os impostes que lie sonaplicables. » \d
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15. NORMAS DE VALORACIÓN

Estas contas foron elaboradas de acordó cós principios comables eas normas de valoración eclasificación ceñidos no
Plan Xeral de Contabilidade Pública de Galicia (DOG n° 239, do 12 de decembro de 2001).

2mTTmaS PreParár0nSe aPa,,Ír d°S "**"* C°n,ab,eS**""* Ga,^a de ,nn~- Púlanseco obxecto de mostrar armaxe fiel do patrimonio, da sftuación financeira eorzamentaria, eos resultados da entidade.

íun™6" PreSénfaSe e" C°mParadVa C° eXerCÍCÍ° 2013' SÍn,e9rand° "° 2°14 °batenCe 8°resuHad0 * «**
15.1. Desenvolvemento dos principios ennt?hh»„

a. As normas de valoración desenvolven os principios contables, establecidos na primeira parte, contendo
os criterios eregras de aplicación aoperacións ou «rita económicos, asi como adiversos elementos
patnmoniais.

b. As normas valorativas que se formulan seguidamente son de aplicación obrigatoria

15-2. Inmobilizado material

1. Valoración

Os bens comprendidos no inmobilizado materia, deben valorarse ao prezo de adquisición ou ao custo de produción
tendo enconta as correccións valorativas que deben efectuarse.

Cando se trate de bens adquiridos a«uto gratuito ou que fosen recibidos en cesión considerarase como prezo de
adquis,c,ón, ovalor vena, destes no momento da incorporación patrimonial. No caso de bens recibidos en adscrición
tomarase como prezo de adquisición ovalor neto destes na contabilidade do adscribinte. no momento da adscrición.
Na reversión de bens cedidos, aentidade cedente daraos de aita polo valor que figurase no seu inventario no momento
da cestón, procedendo acontinuación areflecti-las posibles diferenzas de acordó co verdadeiro estado dos bens
revertidos.

Na reincorporación de bens adscritos, aentidade adscribinte daraos de alta poto valor neto que figura na contabilidade
do ente beneficano nese mesmo momento, procedendo. polo tanto, areflectir as posibles diferenzas.
As diferenzas ás que se fai referencia nos dous parágrafos anteriores conslderaranse resultados do exercicio no que se
produzan. M

Incorporarase ao valor do inmobilizado correspondente oimporte dos investimentos adicionáis ou compleméntanos que
se realicen, valorándose estes de acordó eos criterios establecidos anteriormente

2. Prezo de adquisición

Oprezo de adquisición inclúe, ademáis do importe facturado polo vendedor, tódolos gastos que se produzan ata o
momento en que oben do que se trate se encontré en condicións de funcionamento: gastos de explanación ederruba
transporte, dereitos arancelarios, seguros, Instalación, montaxe, etc.

Os gastos financeiros pederán incrementar ovalor do ben inmobilizado, sempre que se cumpran os seguintes
requisitos: •
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-Que exista unha relación directa e obxectiva entre a operación de endebedamento que orixina os gastos
financeiros e oben ao que deben incorporarse estes gastos;

-Que os gastos financeiros se devengasen con anterioridade áposta en condicións de funcionamento do ben.

Os impostes indirectos que gravan os elementos do inmobilizado material poderán incluirse no prezo de adquisición,
únicamente cando non teñan ocarácter de recuperables directamente da Facenda pública.

3. Custo de produción

Os bens fabricados ou construidos pola propia entidade deberán valorarse polo seu custo de produción. Os custos a
considerar serán:

Os gastos de persoal: sóidos, salarios eoutros gastos de persoal directamente relacionados con eles;
-Oscustos dos materiais e servizos consumidos;

-A amortización correspondente ao inmobilizado directamente utilizado;

-A proporción que razoablemente corresponda de custos indirectos, e outros custos, como pode ser a
amortización de patentes ou licencias que fosen utilizadas.

Con respecto aos gastos financeiros, para este caso, éválido oestablecido no punto anterior.

4. Valor venal.

Enténdese por valor venal dun ben, aplicable a aqueles que son adquiridos de maneira gratuita ou foron recibidos en
cesión, oprezo que estaría disposto apagar un adquirente eventual, tendo en conta oestado eolugar no que se
encontré este ben, considerando, ademáis, asituación da entidade esupoñendo acontinuidade da explotación do ben.

Ovalor venal dun ben poderase determinar mediante taxación de peritos especializados, valores medios de mercados
organizados, listas de prezos de provedores habituáis ou outros procedementos xeralmente aceptados

5- Correccións de valor do inmobilizado material

Amortización: en tódolos casos (incluidos os bens de inmobilizado que fosen recibidos en cesión ou en adscrición) se
deducirán as amortizacións practicadas, as cales deberán establecerse sistemáticamente en función da vida útil dos
bens, atendendo á depreciación que normalmente sufran polo seu funcionamento, uso edesfrute, sen prexuízo de
considerar tamén a obsolescencia quepuidesen aféctalos.

-Perdas de carácter irreversible no inmohilirarlo: de producirse unha diminución de valor de carácter irreversible e
distinta da amortización sistemática procederase acorrixir avaloración do ben correspondente, contabilizando aperda
como gasto do exercicio e provocando unha corrección do valor amortizable do ben.

-Revalorizacións: con carácter xeral non será admisible a revalorización dos bens que componen o inmobilizado
excepconalmente poderán revalorizarse estes bens cando unha norma con rango suficiente así oautorice enos termes
establecidos nesta norma.
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15.3. Normas particulares sobre inmobilizado material.

En particular se aplicarán as normas que se expresan con respecto aos bens que en cada caso se indican:

a) Solares sen edificar: ¡ncluiranse no seu prezo de adquisición os gastos de acondicionamento como cerres,
movementos de térras, obras de saneamento e drenaxe, así como os de derribo de construcións cando sexa
necesario para poder executar obras de nova planta; e tamén os gastos de inspección e levantamento de
planos cando se realicen con carácter previo á súa adquisición.

b) Construcións: Formarán parte do seu prezo de adquisición ou custe de produción, ademáis de todas aquelas
instalacións eelementos que teñan carácter de permanencia, as taxas inherentes áconstrucións eos gastos
facultativos do proxecto e dirección de obra.

C) '"stalacións técnicas, maquinaria eferramenta: Su valoración comprenderá todos os gatos adicionáis que se
produzan ata osúa posta en condicións de funcionamento, e no seu caso, otransporte, os seguros, dereitos
arancelarios e outros similares.

d) Os utensilios e ferramentas incorporadas a elementos mecánicos someteranse ás normas valorativas e de
amortización aplicables a ditos elementos.

15.5. Inmobilizado inmaterial.

Os diversos elementos comprendidos no inmobilizado inmaterial valoraranse polo seu prezo de adquisición ou custo de
produción; aplicaranse os criterios establecidos para o inmobilizado material polo que respecta á dotación de
amortizacións, sen prexuízo do sinalado ñas normas seguintes con respecto ós bens edereitos que acontinuación se
indican:

- Aplicacións informáticas: Se incluirán no activo os programas de ordenador, tanto os adquiridos a terceiros
como os elaborados pola propia entidade, usando os medios propios de que dispoña e únicamente nos casos
en que estea prevista a súa utilización en varios exercicios.

En ningún caso poderán figurar no activo os gastos de mantórnente da aplicación informática.

15.7. Valores negociables.

a- Valoración.

Os valores negociables comprendidos nos grupos 2ou 5, sexan de renda fixa ou variable, valoraranse en xeral polo seu
prezo de adquisición no momento da subscrición ou compra.

Entenderase por prezo de adquisición ototal satisferto ou que deba ser satisfeito pola adquisición, incluidos os gastos
inherentes á operación. Teranse en conta osseguintes criterios:

a. Incluirase dentro do prezo de adquisición oimporte dos dereitos preferentes de subscrición.

b. Oimporte dos dividendos devengados ou dos xuros, explícitos devengados e non vencidos
no momento da compra, non formará parte do prezo de adquisición. Estes dividendos e xuros
contabilizaranse en rúbricas específicas de acordó co seu vencemento. Para estes efectos,
entenderase por xuros explícitos aqueles rendementos que non formen parte do valor de
reembolso. I
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c. No caso de venda de dereitos preferentes de subscrición ou segregación destes para
exercitalos, oimporte do custo dos dereitos diminuirá oprezo de adquisición dos respectivos
valores. Para o cálculo deste custo utilizarase un criterio ou fórmula valorativa de xeral
aceptación e en harmonía co principio de prudencia; ao mesmo tempo, reducirase
proporcionalmente o importe das correccións valorativas.

Cando se trate de valores adquiridos atítulo gratuito, acudirase para determinar ovalor de adquisición aunha prudente
valoración dos títulos en función do seu previsible valor de mercado. Se os títulos cotizan nun mercado secundario
organizado tomarase como valor de adquisición a cotización media do trimestre anterior á data de adquisición ou a
última cotización anterior á data de adquisición se ésta é inferior. Se os títulos non cotizan nun mercado secundario
organizado acudirase ao valor establecido por peritos taxadores, conforme a procedementos racionáis admitidos na
práctica, cun criterio de prudencia.

En todo caso, deberá aplicarse o método do prezo medio ou custo medio ponderado por grupos homoxéneos;
entendéndose por grupos homoxéneos de valores os que teñen iguais dereitos.

b. Correccións valorativas.

Os valores negociables admitidos a cotización nun mercado secundario organizado contabilizaranse, polo menos ao
final do exercicio, polo prezo de adquisición ou ode mercado se éste fose inferior aaquel. Neste último caso, deberán
dotarse asprovisións necesarias para reflectir a depreciación experimentada.

Oprezo de mercado será o inferior dos dous seguintes: cotización media nun mercado secundario organizado
correspondente ao último trimestre do exercicio; cotización do día do peche do exercicio ou se non a do inmediato
anterior.

Apesar do anterior, cando existan xuros, implícitos ou explícitos, devengados e non vencidos ófinal do exercicio os
cales deberán estar contabilizados no activo, acorrección valorativa determinarase comparando este prezo de mercado
coa suma do prezo de adquisición dos valores e dos xuros devengados e non vencidos no momento do peche do
exercicio.

Tratándose de valores negociables non admitidos acotización nun mercado secundario organizado figurarán no balance
polo seu prezo de adquisición. Non obstante, cando oprezo de adquisición sexa superior ao importe que resulte de
aplicar criterios valorativos racionáis admitidos na práctica, dotarase a correspondente provisión pola diferenza
existente. Para estes efectos, cando se trate de participacións en capital, tomarase ovalor teórico contable que
corresponda aestas participacións, corrixido no importe das plusvalías tácitas existentes no momento da adquisición e
que subsistan no da valoración posterior.

No caso de participacións en capital que teñan ocarácter de permanentes, eque supoñan unha porcentaxe significativa
de participación, a dotación de provisións realizarase atendendo á evolución dos fondos propios da sociedade
participada aínda que se trate de valores negociables admitidos ácotización nun mercado secundario organizado.
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Figurarán no balance polo seu valor de reembolso. Se éocaso, adiferenza entre este valor eacantidade recibida
figurará separadamente no activo do balance; tal diferenza debe imputarse anualmente aresultados ñas cantidades que
corresponda de acordó cun criterio financeiro.

As débedas por compra de inmobilizado valoraranse polo seu nominal. Os xuros incorporados ao nominal, excluidos os
que se integrasen no valor do Inmobilizado, figurarán separadamente no activo do balance, imputándose anualmente a
resultados ñas cantidades que corresponda de acordó cun criterio financeiro.

1S'11- Porotos a cobrarorzamontariose obriaaclóns onamanteri..

Os dereitos acobrar orzamentarios figurarán polo importe apercibir.

Os dereitos acobrar procedentes de ingresos de dereito público deberán valorarse polo importe determinado no acto de
liquidación que os xere, tanto se proceden de ingresos sen contraprestación e de exacción obrigatoria, como se
proceden de prestacions de servizos. realización de actividades eutilización privativa ou aproveitamento especial do
dominio público.

Os dereitos de cobramento derivados da venda de bens conceptuados como existencias deberán rexistrarse polo
importe da contraprestación a percibir pola venda, sen Incluir os impostes legalmente repercutióles, nin os gastos
satisfertos por conta do debedor, os cales se integrarán neutras contas acobrar non orzamentarias.

Os dereitos de cobramento derivados doutras prestacions de sentóos ecesións de bens patrimoniais, efectuadas en
réxime de dereito privado, rexlstraranse polo Importe da contraprestación apercibir por estes, segulndose os mesmos
cntenos que no parágrafo anterior, en canto aos impostes legalmente repercutióles eos gastos satisfeitos por conta do
debedor.

Os dereitos de cobramento derivados da emisión de pasivos financeiros rexlstraranse polo Importe a percibir no
momento da emisión.

Deberán realizarse as correccións valorativas que procedan, dotándose, se éocaso, as provisións que reflictan orisco
de insolvencia con respecto ao cobramento dos dereitos de que setrate.

As obrigacións orzamentarias figuraran polo importe asatisfacer. Este valor, que debe considerarse como acantidade a
pagar no momento do seu vencemento, estará formado polo principal da débeda máis, se é ocaso, as retribucións
implícitas que sepuidesen ter pactado no financiamento da operación.

No caso de obrigacións por compra de existencias ou de servizos figurarán polo importe da contraprestación arealizar
Tal importe non comprenderá os impostes legalmente deducibles, que se rexistrarán en contas a pagar non
orzamentarias.
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"15.14. Imposto sobre o valor engadido- (IVF)

Oimporte soportado non deducible formará parte do preciso de adquisición dos bens de investimento ou de circulante
as» como dos servizos, que sexan obxecto das operacións gravadas polo importe. No caso de operacións de
autoconsumo interno (produción propia con destino ao inmobilizado da entidade) que sexan obxecto de grávame o
importe non deducible sumarase aocuste dos respectivos bens de inversión.

Os créditos e débitos derivados dos importes repercutidos e dos soportados deducibles, respectivamente
contabilizaranse en rúbricas específicas, separados do resto de créditos e débitos.

15.15. Comoras e outros gastos.

Na valoración das compras de bens susceptibles de almacenamente, destinados ávenda ou consumo interno ou ben
para asúa transformación ou incorporación ao proceso produtivo, teranse en conta as seguintes regras:

• Os gastos das compras, incluidos os transportes e os impostes que recaían sobre as adquisicións con
exclusión do que grave ovalor engadido soportado deducible, cargaranse na respectiva conta do subgrupo 60.

• Os descontos e similares incluidos en factura que non obedezan a pronto pagamento consideraranse como
menor importeda compra.

• Os descontos e similares que lie sexan concedidos á entidade por pronto pagamento, incluidos ou non en
factura, consideraranse ingresos financeiros, contabilizándose na conta 765 Descontos sobre compras por
pronto pagamento.

• Os descontos esimilares que se baseen en ter alcanzado un determinado volume de pedidos contabilizaranse
na conta 609 Rappels por compras.

• Os descontos e similares posteriores á recepción da factura orixinados por defectos de calidade,
¡ncumprimento de prazos de entrega ou outras causas análogas contabilizaranse na conta 608 Devolucións de'
compras e operacións similares.

Na valoración de gastos por servizos serán tamén aplicables as regras anteriores.

As transferencias esubvencións concedidas, tanto correntes como de capital, valoraranse polo importe entregado. As
transferencias ou subvencións en especie valoraranse polo valor neto contable dos elementos entregados e as
subvencións de capital por asunción de débedas, polo valor actual destas, entendendo por tal a diferenza entre o
máximo valor de reembolso eas retribucións implícitas non devengadas neste momento.

As perdas derivadas de transmisións de activos que non se consideren existencias determinaranse pola diferenza entre
odereito acobrar recibido en contraprestación eovalor neto contable do activo entregado, incrementada polos gastos
inherentes á operación.

15.16. Vendas e outros ingresos.

Os ingresos derivados de percepcións obrigatorias sen contraprestación rexlstraranse polo importe dos dereitos de
cobramento xurdidos como consecuencia do acto de liquidación correspondente que os cuantifique.
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Na contabilización da venda de bens teranse en conta as seguintes regras:

• As vendas contabilizaranse sen incluir os impostes que gravan estas operacións. Os gastos inherentes aéstas
incluidos os transportes acargo da entidade. contabilizaranse ñas contas correspondentes do grupo 6 sen
prexufzo do establecido ñas regras d) e e) seguintes.

• Os descontos esimilares incluidos en facturas que non obedezan apronto pagamento consideraranse como
menor importe da venda.

• Os descontos esimilares que sexan concedidos pola empresa por pronto pagamento, estean ou non incluidos
en factura, consideraranse gastos financeiros, contabilizándose na conta 665 Descontos sobre vendas por
pronto pagamento.

• Os descontos esimilares que se baseen en ter alcanzado un determinado volume de pedidos contabilizaranse
na conta 709 Rappels sobre vendas.

• Os descontos esimilares posteriores áemisión de factura orixinados por defectos de calidade, ¡ncumprimento
dos prazos de entrega ou outras causas análogas contabilizaranse na conta 708 Devolucións de vendas e
operacións similares.

Na contabilización de ingresos por servizos serán tamén aplicables as regras anteriores.
As transferencias esubvencións recibidas, tanto correntes como de capital, valoraranse polo importe recibido As
transferencias ou subvencións en especie cuantificaranse polo valor venal dos bens recibidos eas subvencións de
capital por asunción de débedas, polo valor actual destas.

Os ingresos derivados de adquisicións de carácter lucrativo (herda.zas, togados edoazóns) rexlstraranse polo valor
establecido na correspondente taxación pericial.

Os beneficios derivados de transmisión* de activos que non se consideren existencias determinaranse pola diferencia
entre odereito acobrar recibido en contraprestación eovalor contable neto do activo entregado, minorada polos gastos
inherentes á operación.

15*17- Cambios en criterios contables e estimacións.

Por aplicación do principio de uniformidade non poderán modificarse os criterios de contabilización dun exercicio a
outro, salvo casos excepcionais que deberán ser xustificados. Nestes supostos, considerarase que ocambio se produce
ao imcio do exercicio e inclulrase como resultados extraordinarios na conta de resultados oefecto acumulado das
vanaclóns de activos epasivos, calculadas nesa data, que sexan consecuencia do cambio de criterio.

Os cambios naquelas partidas que requiren para asúa valoración realizar estimacións eque son consecuencia da
obtención de información adiciona., dunha maior experiencia ou do coñecemento de novos feitos. non deben
considerarse para os efectos slnalados no parágrafo anterior como cambios de criterio contable
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16. PRINCIPIOS CONTABLES

Aaplicación dos principios contables incluidos nos epígrafes seguintes deberá conducir a que as contas anuais
formuladas con claridade expresen aimaxe fiel do patrimonio, da situación financeira, da execución do orzamento edos
resultados da entidade.

Cando aaplicación dos principios contables establecidos nesta norma non sexa suficiente para que as contas anuais
expresen a imaxe fiel mencionada, deberán subministrarse na memoria as explicacións necesarias sobre os principios
contables adicionáis aplicados.

Naqueles casos excepcionais nos que aaplicación dun principio contable sexa incompatible coa imaxe fiel que deben
mostrar as contas anuais, considerarase improcedente esta aplicación. Todo isto mencionarase na memoria, explicando
asúa motivación eindicando asúa influencia sobre opatrimonio, asituación financeira, aexecución do orzamento eos
resultados da entidade.

Acontabilidade da entidade desenvolverase aplicando obrigatoriamente os principios contables que se indican a
continuación:

Principio de entidade contable. Constitúe entidade contable todo ente con personalidade xurídica eorzamento propio,
que deba formar e render contas. Cando as estruturas organizativas eas necesidades de xestión e información así o
requiran poderán crearse subentidades cun sistema contable que estea debidamente coordinado co sistema central.

Principio de xestión continuada. Presúmese que continúa aactividade por tempo indefinido. Polo tanto, aaplicación
dos presentes principios non irá encaminada adeterminar ovalor liquidativo do patrimonio.

Principio de uniformidad*. Unha vez adoptado un criterio na aplicación destes principios, debe manterse
uniformemente no tempo eno espazo mentres non se alteren os supostos que motivaron aelección deste criterio.

Se procede aalteración xustificada dos criterios utilizados, debe mencionarse este extremo indicando os motivos, así
como asúa incidencia cuantitativa e, se éocaso, cualitativa nos estados contables periódicos.

Principio de importancia relativa. Aaplicación destes principios, así como ados criterios alternativos que en ocasións
puidesen deducirse deles, debe estar presidida pola consideración da importancia en termos relativos que estes eos
seus efectos puidesen presentar. Por conseguinte, pode ser admisible anon aplicación estrita dalgún principio sempre e
cando a importancia relativa en termos cuantitativos da variación constatada sexa escasamente significativa e non
altere, polo tanto, a imaxe fiel da situación patrimonial e dos resultados do suxeito económico. Aaplicación deste
principio non poderá implicar en ningún caso a transgresión de normas legáis.

Principio de rexistro. Tódolos fetos contables deben ser rexistrados na oportuna orde cronolóxica, sen que poidan
existir baleiros, saltos ou lagoas na información. Orexistro dos feitos debe efectuarse mediante os procedementos
técnicos máis adecuados á organización da entidade contable, de forma que se garanta a coherencia interna da
información.
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""e"UO "e r""*""'"- D0S in9resos s° debe" contabilizarse os efectivamente realizados na data do peche do
cZT 7 T C0",abilfea,Se aque,es «ue saxan <~¡s « » encentren sometidos aalgunha condición. Polo
contrano. dos gastos, deben contabilizarse non só os efectivamente realizados, senón tamén. desde que se teña
coñecemento deles, aqueles que supoñan riscos previsibles ou perdas eventuais. con orixe no exercic oou neutro
obln? 7 7 debe" diS'Ín9UÍ,Se " PeKiaS P0,enCÍab °U reV6re¡btes das rea,i— °" •"—•"• None2t'star0 "V-3 °ramen,aria *"* — 0— contabilizados pero non efectivamente
pernota. ™" '^ in°ÍdenCÍa 0rZamemaria' S6 r8PerCU,i,an "° Ca,CU,° d° reSU,tado «»**o-

"!^TdeTmqn AÍmPU,aCÍ6n ,emPOra'* 9aS,0S 6'ngreS0S debe ,aceree *" *»*"* corrente rea, de bens e
dZrue represeman'e non n° mon,en,°en que se produza ac°rren,e m°ne,aria °u «—**-*

ZJZZ 6'ngreS0S ^ XUrdan ^ eXeCUCiÓn * 0rZamen,° ÍmpU,aranSe «"* de ac°'d° «o procedementopet^ T„ ,T" d'ten °S COrreSPOnde"teS *«<* -*—*». Non obstante, polo menl na data d
11diTri°' .^ "°n ,08°n d¡,ad0S °S menCÍ°nad0S 3C,0S «***««• —n deberén recoce naconta do resuKado económico- patrimonial os gastos efecUvamente reamados pola entidade ata esta data.

p'roduTn P"d;d;dan,Í*iCar.C,arame"te a«~- *«-«. «servizos entenderase que os gastos ou os ingresos se
etZZoir823" °S'"" d8 °bri9aCÍ6nS °" ~* °" - —-—-~ ~"
PrtncWo de ^n^n rfa r^nrrrnn. Aimputación das transaccións ou feitos contables ha de efecUrarse a
S2r T^J"*' °U 'n9reS0S "^ °U P'UrianUaiS * aC°rd° »- re*as —*— "este Plan dContabilidade Pública edemais normas que para oefecto se diten.

iglta^TeraCfónS qUB ^ ^ ^ °"S*— S*~- — da -rdo eos
• Os gastos eingresos orzamentarios ¡mputaranse de acordó coa súa natureza económica e. no caso dos

or^irT' r 8C0rd° " flna'idade ^ C°n e'eS " Pretende ""^ °* 9— • presosorzamentanos dasiftcaranse, se éocaso, atendendo ao órgano encargado da súa xestión
• As obrigacións orzamentarias derivadas de adquisicións, obras, servizos, prestacions ou gastos en xeral
zrr roramemo do exercicio no que &,es se rea,,cen ec°n ^ ~ -*«*»• «*** **dereitos imputaranse ao orzamento do exercicio no que se recoñezan ou liquiden.

2.casos de confuto entre este principio eoresto dos principios contables públicos deben prevaler estes últimos en
especial os pnneipios de rexistro ede devengo. osuramos.en

^**»»""* «•*•"*»«» Como norma xeral, tódolos bens, dereitos eobrigas deben figurar polo seu prezo
de adición oucusto de produción. Non obstante, as obrigacións deben contabilizarse polo seu Ir de reeliso
rlÍcTr dVT * adqUÍSÍC'°n ^ reSPeCte,Se SemPre' •*» ««*> - —*"". P" *•«•". legalrecMcacóns aéste; neste caso deberá facilitarse cumprida información.
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nTa;/tlrr"mfW'n"nrf"- E" nÍn9Ú" °"° " d8be" C°mPenSar aS Partidas "° •*»•*Pasivo do balance

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2015

ODirector daAxencia Galega de Innovación

Manuel Várela Rey
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