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COLEXIO PODÓLOGOS DE GALICIA     
Período: de 01/01/2019 a 31/12/2019     

        

   BALANCE ABREVIADO AO PECHE DO EXERCICIO 2019    

     2019 2018  
A   ACTIVO NON CORRENTE  221 200,77 215 629,86  

 I  Inmobilizado intanxible  1 565,59 3 727,25  

 III  Inmobilizado material  219 635,18 211 902,61  

 V  Investimentos financeiros a longo prazo  00,00 00,00  

 VII  Activos por imposto diferido   
 

 

      
 

 
B   ACTIVO CORRENTE  44 615,65 52 058,77  

 I  Existencias  1 482,25 15 663,72  

 II  Usuarios e outros debedores da actividade propia  3 439,10 3 322,36  
 V  Investimentos financeiros a curto prazo     

 VI  Periodificacións a curto prazo  1 914,68 2 213,49  

 VII  Efectivo e outros activos líquidos equivalentes  37 779,62 30 859,20  

   TOTAL ACTIVO  265 816,42 267 688,63  

      
 

 
A)   PATRIMONIO NETO  146 390,08 128 669,91  

 II  Reservas  128 669,91 106 480,29  

 III  Excedentes de exercicios anteriores   
 

 

 IV  Excedente do exercicio  17 720,17 22 189,62  

      
 

 
B)   PASIVO NON CORRENTE  93 733,96 101 608,07  

 II  Débedas a longo prazo  93 733,96 101 608,07  

        

C)   PASIVO CORRENTE  25 692,38 37 410,65  
 II  Débedas a curto prazo  7 874,11 21 344,72  

 V  Acredores comerciais e outras contas por pagar  17 818,27 16 065,93  

  2 Outros acredores  17 818,27 16 065,93  

 VI  Periodificacións a curto prazo   
 

 
        

   TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO  265 816,42 267 688,63  
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CONTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO TERMINADO O 

31/12/2019 

     (Debe) Haber 

     2019 2018 

A   EXCEDENTE DO EXERCICIO  

  

 1  Ingresos da actividade propia  188 639,68 173 467,52 

  a) Cotas de asociados e afiliados  184 869,68 168 059,52 

  b) Achegas de usuarios   
 

  c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións 3 770,00 5 408,00 

  d) Subvenc., doazóns e legados imputados ao excedente do exercicio   

  e) Reintegro de axudas e asignacións   
 

 2  Gastos de axudas e outros   
 

  a) Axudas monetarias   
 

  c) Gastos por colaboracións e do órgano do goberno   
 

 3  Variación de existencias  1 482,25            15 663,72 

 4  Aprovisionamentos  1 482,25 -15 663,72 

 6  Outros ingresos da actividade   
 

 7  Gastos de persoal  -47 269,59 -31 997,83 

 8  Outros gastos da actividade  -107 900,44 -95 730,60 

 9  Amortizacións do inmobilizado  -15 115,70 -21 280,72 

 11  Exceso de provisións    

 12  Outros resultados    

A.1   EXCEDENTE DA ACTIVIDADE  19 836,20 24 458,37 

 13  Ingresos financeiros   
 

 14  Gastos financeiros  -2 116,03 -2 268,75 

A.2   EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS  -2 116,03 -2 268,75 

A.3   EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS  17 720,17 22 189,62 

 18  Imposto sobre beneficios   
 

A.4   VARIACION P. N. RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERC. 17 720,17 22 189,62 

B   INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AO P.N.  
 

 1  Subvencións recibidas   
 

 2  Dotacións e legados recibidos   
 

 3  Outros ingresos e gastos   
 

 4  Efecto impositivo   
 

   VARIACIÓN P.N. POR ING. E GTOS. RECON. DIRECT. EN P.N.  
 

C   RECLASIFICACIÓNS AO EXCEDENTE DO EXERCICIO  
 

 1  Subvencións recibidas   
 

 2  Dotacións e legados recibidos   
 

 3  Outros ingresos e gastos   
 

 4  Efecto impositivo   
 

I   RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DO P.N. NO EXERCICIO 17 720,17 22 189,62 
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MEMORIA ECONÓMICA DO ANO 2019 

1. Actividade da entidade 

 

1.  Actividade da entidade 

1.1 Segundo o artigo 9 dos seus  estatutos, o Colexio de Podólogos de Galicia (en adiante, 

COPOGA), ten as seguintes finalidades: 

a) Ordenar dentro do marco que establecen as leis e vixiar o exercicio da profesión.  

b) Colaborar cos poderes públicos na regulamentación das condicións xerais do exercicio 

da profesión. 

c) Representar os intereses xerais da profesión na Comunidade Autónoma de Galicia, 

especialmente nas súas relacións coas administracións públicas de calquera ámbito.  

d) Defender os intereses profesionais dos colexiados e a protección dos intereses dos 

consumidores e usuarios. 

e) Fomentar as relacións profesionais entre os colexiados e coas demais profesións.  

f) Velar para que a actividade profesional se adecúen ás necesidades e intereses dos 

colexiados.  

 

1.2 Segundo o artigo 10 dos seus estatutos, correspóndenlle as seguintes funcións:  

a) Velar pola ética profesional e polo respecto aos dereitos dos cidadáns, e exercer a 

potestade disciplinaria en materias profesionais e colexiais.  
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b) Participar nos órganos consultivos da Administración, cando esta o requira, en materia 

de competencia da profesión.  

c) Impedir e, de ser preciso, perseguir, ata chegar aos tribunais de xustiza, todos os casos de 

intrusismo profesional e competencia desleal que afecten os podólogos e o exercicio da súa 

profesión, no suposto de que se exerza ou se pretenda exercer. 

d) Organizar actividades e servizos comúns de carácter profesional, cultural, asistencial, de 

prevención e análogos, que sexan de interese para os colexiados.  

e) Organizar conferencias, congresos, xornadas, seminarios, talleres; publicar revistas, 

folletos, circulares e, en xeral, poñer en práctica os medios necesarios para estimular o 

perfeccionamento técnico, científico e humanístico da profesión.  

f) Elaborar os estatutos e os regulamentos de orde interna que se xulguen convenientes para 

a boa marcha do colexio. 

g) Intervir, como conciliador e con procedementos de arbitraxe, nos conflitos que, por 

motivos profesionais, xurdan entre os colexiados.  

h) Elaborar criterios orientativos para o cálculo de honorarios de emisión de informes e 

ditames en procedementos xudiciais, de conformidade coa lexislación vixente, para os 

efectos de taxación para os casos de asistencia xudicial gratuíta. 

i) Dispoñer dun servizo permanente de atención aos colexiados e aos consumidores e 

usuarios dos seus servizos profesionais. 

j) Elaborar a memoria anual, nos termos e contidos establecidos na lei, que se fará pública 

na páxina web do colexio dentro do primeiro trimestre de cada ano.  

k) Encargarse do cobramento das percepcións, remuneracións e honorarios profesionais, 

cando o colexiado o solicite libre e expresamente, nos casos en que o colexio teña creados 

os servizos adecuados e nas condicións que determine a Xunta de Goberno do colexio.  

l) Cumprir e facerlles cumprir aos colexiados as leis xerais e, especialmente, os estatutos e 

os regulamentos de réxime interno, así como as normas e decisións adoptadas polos órganos 

colexiados en materia da súa competencia. 
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m) Recoller e elaborar as normas deontolóxicas comúns á profesión.  

n) Emitir informe sobre a elaboración de normas que afecten as condicións xerais do 

exercicio profesional ou as titulacións habilitantes.  

ñ) Atender as solicitudes de información sobre os seus colexiados e sobre as sancións firmes 

impostas a eles, así como as peticións de inspección ou investigación que lles formule 

calquera autoridade competente dun Estado membro da Unión Europea nos termos previstos 

na normativa vixente, en particular, no que se refire ás solicitudes de información e de 

realización de controis, inspeccións e investigacións que estean debidamente motivadas e 

que a información obtida se empregue unicamente para a finalidade para a que se solicitou. 

o) Todas as demais funcións que sexan beneficiosas para os intereses profesionais dos 

podólogos, colexiados no Colexio Oficial de Podólogos de Galicia, e que se encamiñen ao 

cumprimento dos obxectivos colexiais, así como as que lle sexan atribuídas de acordo coa 

lexislación vixente.  

 

2. Bases de presentación das contas anuais 

2.1 Imaxe fiel 

As contas anuais do ano 2019 foron formuladas polos membros da Xunta de Goberno a partir dos 

rexistros contables do colexio o 31 de decembro de 2019.  

Nin os estatutos nin ningunha outra lexislación aplicable establecen expresamente o marco 

normativo de información financeira específico de aplicación para os efectos de levar a 

contabilidade e a presentación de contas anuais que reflictan a imaxe fiel da situación financeira, 

patrimonial e resultados. Tampouco se atopa o colexio suxeito á normativa específica do sector 

público. 

2.2 Aspectos críticos da valoración e estimación de incerteza 
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Elaboráronse os estados financeiros baixo o principio de entidade en funcionamento, sen que exista 

ningún tipo de risco importante  que poida supoñer cambios significativos no valor dos activos ou 

pasivos no exercicio seguinte. 

Nas contas anuais utilizáronse ocasionalmente estimacións realizadas pola Xunta de Goberno da 

entidade para cuantificar algúns dos activos, pasivos, ingresos, gastos e compromisos que figuran 

rexistrados nela. Basicamente, estas estimacións refírense á vida útil dos activos materiais e 

intanxibles. 

É posible que, a pesar de que estas estimacións se realizaron en función da mellor información 

dispoñible á data de formulación destas contas anuais sobre os feitos analizados, se produzan 

acontecementos no futuro que obriguen a modificalas nos próximos exercicios o que se faría de 

forma prospectiva recoñecendo os efectos do cambio de estimación nas correspondentes contas de 

resultados futuras 

2.3 Comparación da información 

As contas presentan, para os efectos comparativos, con cada unha das partidas do balance da conta 

de resultados, ademais das cifras do exercicio 2019, as correspondentes ao exercicio anterior. Así 

mesmo, a información contida nesta memoria referida ao exercicio 2019 presentase, para os efectos 

comparativo coa información do exercicio 2018. 

2.4 Elementos recollidos en varias partidas 

Non se presentan elementos patrimoniais rexistrados en dúas ou más partidas do balance. 

2.5 Cambio dos criterios contables 

Durante o exercicio 2019 non se produciron cambios significativos de criterios contables con 

respecto aos aplicados no exercicio anterior. 

2.6 Corrección de erros 

As contas anuais do exercicio 2019 non inclúen axustes realizados como consecuencia dos erros 

detectados no exercicio. 
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2.7 Importancia relativa 

Ao determinar a información que se vai desagregar na presente memoria sobre as diferentes partidas 

dos estados financeiros ou outros asuntos, a entidade, de acordo co marco conceptual das normas de 

adaptación do Plan xeral de contabilidade ás entidades sen fins lucrativos, tivo en conta a 

importancia relativa en relación coas contas anuais do exercicio 2019. 

 

3. Excedente do exercicio 

A entidade colexial é unha entidade sen ánimo de lucro. 

O resultado do ano 2019 foi de beneficio de 17 720,17 €. A proposta de aplicación do excedente por 

parte da Xunta de Goberno é o seguinte: 

 

Base de repartimento 2018 2019 

Saldo de perdas e ganancias 22 189,62 € 17 720,17 € 

Remanente   

Reservas voluntarias   

Outras reservas de libre disposición   

TOTAL 22 189,62 € 17 720,17 € 

 

Aplicación 2018 2019 

A dotación fundacional/Fondo social   

A reservas especiais   

A reservas voluntarias 22 189,62 € 17 720,27 € 

Compensacións de excedentes negativos   

A resultados negativos    

Non existen limitacións para a aplicación dos excedentes de acordo coas disposicións legais. 
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4. Normas de rexistro e valoración 

As principais normas de valoración utilizadas polo colexio na preparación das contas anuais anexas 

correspondentes ao exercicio finalizado o 31 de decembro de 2019 de acordo coas establecidas no 

Plan xeral contable e o recollido no Real decreto 1491/2011, do 24 de outubro, polo que se aproban 

as normas de adaptación do Plan xeral de contabilidade ás entidades sen ánimo de lucro e o modelo 

do plan de actuación das entidades sen fins lucrativos, foron as seguintes: 

 

4.1 Inmobilizado intanxible 

Aplícanse as normas que se expresan con respecto, aos bens e dereitos que a continuación se 

detallan: 

- Propiedade industrial (Vídeo corporativo) 

- Aplicacións informáticas 

Os bens comprendidos neste apartado atópanse valorados polo seu prezo de adquisición, despois de 

deducir calquera desconto ou rebaixa no prezo e inclúe o IVE soportado dada a condición de non 

deducible por tratarse dunha entidade exenta. 

As reparacións que non representan unha ampliación da vida útil e os custos de mantemento son 

cargados na conta de perdas e ganancias do exercicio no que se producen. 

Amortízanse en función da súa vida útil que se estima en 4 anos. 

Elemento Vida útil (anos) % Anual 

Vídeo corporativo 10 10 

Aplicacións informáticas 4 25 

 

4.2 Inmobilizado material 
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Valóranse segundo o seu prezo de adquisición, despois de deducir calquera desconto ou rebaixa no 

prezo que inclúe o IVE soportado dada a condición non deducible ao tratarse dunha entidade exenta. 

Os custos de ampliación ou mellora que dan lugar a un aumento da capacidade produtiva ou a un 

alongamento da vida útil dos bens son incorporados ao activo como un maior valor do mesmo. As 

reparacións que non representan unha ampliación da vida útil e os custos de mantemento son 

cargados na conta de perdas e ganancias no exercicio en que se producen. 

Non existen bens adquiridos de balde. 

Non existen gastos financeiros asociados á adquisición de activos que fosen incluídos no prezo de 

adquisición. 

Rexístrase a perda por deterioración valor dun elemento do inmobilizado material cando o seu valor 

neto contable supere o seu importe recuperable, entendendo este como o maior importe entre o seu 

valor razoable menos os custos de venda e o seu valor en uso. 

A amortización dos elementos do inmobilizado material realizase, dende o momento no que están 

dispoñibles para a súa posta en funcionamento, de forma lineal durante a súa vida útil estimada e 

considerando un valor residual nulo, en función dos seguintes anos de vida útil: 

Elemento Vida útil (anos) % Anual 

Construcións 20 5 

Instalacións 10 10 

Mobiliario 10 10 

Equipos para o proceso de información  6 16 

 

4.3 Cualificación de terreos e construcións como inversións inmobiliarios 

O día 26 de xullo de 2016 o colexio adquiriu unha edificación situada na R/Manuel Cacharrón 

número 8, cunha superficie de 177,50 m3 onde está situada a sede administrativa do COPOGA. O 

prezo de adquisición foi de 80 000 € + IVE.  
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A este prezo se lle suman 2 308,22 € de gastos notariais e de rexistro. 

Durante o ano 2017 e 2018 realizáronse obras na sede por un importe de 140 308,68 €, das que 

124.644 €, incorporáronse en 2018 ao Inmobilizado Material, en canto a que xa están en 

funcionamento; durante o ano 2019 engadiron a esta obra 15.663,72 € correspondentes as últimas 

obras realizadas. 

 

4.4 Bens integrantes do patrimonio histórico 

O colexio non dispón de bens integrantes do patrimonio histórico. 

 

4.5 Arrendamentos 

A entidade ocupa a súa sede mediante un contrato de alugueiro cuxas rendas se rexistran como gasto 

na conta de resultados do período ao que corresponden. 

 

4.6 Permutas 

Non se levaron a cabo permutas. 

 

4.7 Instrumentos financeiros 

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

a un activo financeiro nunha empresa e, simultaneamente, a un pasivo financeiro ou a un 

instrumento de patrimonio noutra. Por tanto, a presente norma resulta de aplicación aos seguintes 

instrumentos financeiros: 

a) Activos financeiros: 



    Colexio Oficial de Podólogos de Galicia 

                            Tesourería 

 

Tfno.: 981 55 41 10 R/Manuel Vázquez Cacharrón, 8 

info@copoga.com 15702 Santiago de Compostela 

     A Coruña 

  

 

11 

- Efectivo e outros activos líquidos equivalentes. 

- Créditos por operacións comerciais: clientes e debedores varios. 

- Créditos a terceiros: tales como os préstamos e créditos financeiros concedidos, 

incluídos os xurdidos da venda de activos non correntes. 

- Valores representativos da débeda de outras empresas adquiridos: tales como 

obrigas, bonos e obrigas de pagamento. 

- Instrumentos de patrimonio de outras empresas adquiridos: accións, participacións 

en institucións de investimento colectivo e outros instrumentos de patrimonio. 

- Derivados con valoración favorable para a empresa: entre eles, futuros, opcións, 

permutas financeiras e compravenda de moeda estranxeira a prazo  

- Outros activos financeiros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos 

e créditos ao persoal, fianzas e depósitos constituídos, dividendos que hai que 

cobrar e desembolsos esixidos sobre instrumentos do patrimonio propio. 

b) Pasivos financeiros: 

- Débitos por operacións comerciais: provedores e acredores varios 

- Débedas con entidades de crédito. 

- Obrigas e outros valores negociables emitidos: tales como bonos e obrigas de 

pagamento. 

- Derivados con valoración desfavorable para a entidade: entre eles, futuros, 

opcións, permutas financeiras e compravenda de moeda estranxeira a prazo. 

- Débedas con características especiais. 

- Outros pasivos financeiros: débedas con terceiros, tales como os préstamos e 

créditos financeiros recibidos de persoas ou empresas  que non sexan entidades de 

crédito incluídos os xurdidos na compra de activos non correntes, fianzas e 

depósitos recibidos e desembolsos esixidos por terceiros sobre participación.  

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos os instrumentos financeiros que se inclúen 

dentro dos fondos propios, tal como as accións ordinarias emitidas. 

 

4.7.1 Investimentos financeiros a longo e curto prazo 
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Préstamos e contas por cobrar: rexístranse o seu custo amortizado, correspondentes ao efectivo 

entregado, menos as devolucións do principal efectuadas, máis os xuros devindicados non cobrados 

no caso dos préstamos, e ao valor actual da contraprestación realizada no caso das contas por cobrar. 

A entidade rexistra as correspondentes deterioracións pola diferenza existente entre o importe que 

hai que recuperar das contas por cobrar e o valor nos libros polo que se encontran rexistradas. 

Investimentos mantidos ata o seu vencemento: aqueles valores representativos da débeda, con unha 

data de vencemento fixada, cobros de contía determinada ou determinable, que se negocien nun 

mercado activo e que a entidade ten intención e capacidade de conservar ata o seu vencemento. 

Contabilízanse ao seu custo amortizado. 

Activos financeiros rexistrados a valor razoable con cambios en resultados. 

A entidade clasifica os activos e pasivos financeiros a valor razoable con cambios na conta de 

resultados no momento do seu recoñecemento inicial só se:  

- Con iso se elimina ou se  reduce significativamente a non correlación contable entre activos e 

pasivos financeiros. 

- O rendemento dun grupo de activos financeiros, pasivos financeiros ou de ambos, xestiónase e 

avalíase segundo o criterio de valor razoable, de acordo coa estratexia documentada de investimento 

ou de xestión do risco da entidade. 

Tamén se clasifican en esta categoría os activos e pasivos financeiros con derivados implícitos, que 

son tratados como instrumentos financeiros híbridos, ben porque foron designados como tales pola 

entidade ou debido a que non se pode valorar o compoñente do derivado con fiabilidade na data de 

adquisición ou nunha data posterior. Os activos e pasivos financeiros a valor razoable con cambios 

na conta de resultados valóranse seguindo os criterios establecidos para os activos e pasivos 

financeiros mantidos para negociar. 

A entidade non reclasifica ningún activo ou pasivo financeiros de ou a esta categoría mentres estea 

recoñecido no balance, salvo cando proceda cualificar o activo como investimento en empresas do 

grupo, asociadas ou multigrupo. 
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Os investimentos en entidades do grupo, multigrupo e asociadas. 

Investimentos dispoñibles para a venda: son o resto de investimentos que non entran dentro das catro 

categorías anteriores, vindo a corresponder case a súa totalidade aos investimentos financeiros en 

capital, cunha investimento inferior ao 20 %. Estes investimentos figuran no balance anexo polo seu 

valor razoable cando é posible determinalo de forma fiable. No caso de participacións en sociedades 

non cotizadas, normalmente o valor do mercado non é posible determinalo de maneira fiable polo 

que, cando se da esta circunstancia, valorarase polo seu custo de adquisición ou por un importe 

inferior se existe evidencia da súa deterioración. 

 

Xuros e dividendos recibidos de activos financeiros 

 

Os xuros e dividendos de activos financeiros devindicados con posterioridade ao momento da 

adquisición recoñécense como ingresos na conta de resultados. Os xuros recoñécense polo método 

do tipo de xuros efectivos e os ingresos por dividendos procedentes de investimento en instrumentos 

de patrimonio recoñécense cando xurdiron os dereitos para a entidade e a súa percepción. 

Na valoración inicial dos activos financeiros rexístranse de maneira independente, atendendo ao seu 

vencemento, o importe dos dividendos acordados polo órgano competente no momento da 

adquisición. 

 

Baixa de activos financeiros 

 

A entidade dá de baixa os activos financeiros cando expiran ou se cederon os dereitos sobres os 

fluxos de efectivo do correspondente activo financeiro e transferiron substancialmente os riscos e 

beneficios inherentes a súa propiedade. No caso concreto de contas que hai que cobrar enténdese 

que este feito se produce en xeral se se transmitiron riscos de insolvencia e mora. 
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Cando o activo financeiro se dá de baixa a diferenza entre a contraprestación recibida neta e os 

custos de transacción atribuíbles e o valor en libros do activo, máis calquera importe acumulado que 

se recoñecera directamente no patrimonio neto, determina a ganancia ou perda xurdida ao dar de 

baixa o dito activo, que forma parte do resultado do exercicio en que esta se produce. 

Polo contrario, a entidade non dá de baixa os activos financeiros e recoñece un pasivo financeiro 

por un importe igual á contraprestación recibida, nas cesións de activos financeiros nas que se 

reteñan substancialmente os riscos e beneficios inherentes á súa propiedade. 

 

4.7.2 Efectivo e outros medios líquidos equivalentes 

Baixo esta epígrafe do balance anexo rexístrase o efectivo en caixa e bancos, depósitos á vista e 

outros investimentos a curto prazo con vencemento inferior a tres meses de alta liquidez que son 

rapidamente realizables en caixa e que non teñen risco de cambios no seu valor. 

 

4.7.3 Pasivos financeiros 

Os préstamos, obrigas e similares rexístranse inicialmente polo importe recibido, neto de custos 

incorridos na transacción. Os gastos financeiros, incluídas as primas pagadoiras na liquidación ou 

no reembolso e os custos de transacción, contabilízanse na conta de resultados segundo o criterio da 

devindicación utilizando o método do xuro efectivo. O importe que devindique e non liquidado 

engádese ao importe en libros do instrumento na medida en que non se liquidan no período no que 

se producen. 

As contas que hai que pagar rexístranse inicialmente ao seu custo de mercado e posteriormente son 

valoradas ao custo amortizado o método da taxa de xuro efectivo. 

 

Fianzas entregadas 
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Os depósitos ou fianzas constituídas en garantía de determinadas obrigas, valoraranse polo importe 

efectivamente satisfeito, que non difire significativamente do seu valor razoable. 

 

Valor razoable 

 

O valor razoable é o importe polo que pode ser intercambiado un activo ou liquidado un pasivo, 

entre partes interesadas e debidamente informadas, que realicen unha transacción en condicións de 

independencia mutua. 

Con carácter xeral, na valoración de instrumentos financeiros valorados a valor razoable, a entidade 

calcula este por referencia a un valor fiable de mercado, e o prezo cotizado constitúe nun mercado 

activo a mellor referencia do dito valor razoable. Para aqueles instrumentos respecto dos cales non 

exista un mercado activo, o valor razoable se obtén, no seu caso, mediante a aplicación de modelos 

e técnicas de valoración. 

Asúmese que o valor en libros dos créditos e débitos por operacións comerciais se aproxima ao seu 

valor razoable. 

Para a adquisión e obra do local adquirido no ano 2016 o Banco Caixa Geral concedeulle ao 

COPOGA un préstamo de 120 000 €; 56 000 € ao asinar a compra-venda deste e dos 64 000 € púxose 

á disposición do colexio ao comezar a aboar as facturas das obras.  

A duración do préstamo hipotecario é de 15 anos. 

 

4.7.4 Investimentos en entidades do grupo, multigrupo e asociadas 

O COPOGA non realizou investimentos en entidades do grupo, multigrupo e asociadas. 
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4.8 Créditos e débitos pola actividade propia 

Valóranse por seu importe de realización ou cancelación 

 

4.9 Existencias 

A entidade ten 1 482,25 € en existencias o 31 de decembro. Relativos o primeiro pagamento da app 

corporativa. 

 

4.10 Transaccións de moeda estranxeira 

Todas as operacións do colexio se realizaron en euros 

 

4.11 Impostos sobre beneficios 

O gasto por imposto corrente determinase mediante a suma do gasto por imposto corrente e o 

imposto diferido. O gasto por imposto corrente determínase aplicando o tipo de gravames vixente á 

ganancia fiscal, e minorando o resultado así obtido no importe das bonificacións e deducións xerais 

e aplicadas no exercicio. 

Os activos por impostos diferidos xorden como consecuencia das bases impoñibles negativas 

pendentes de compensar e que se recoñecen no caso de que se considere probable que a sociedade 

vaia ter no futuro suficientes ganancias fiscais contra as que poder facelos efectivos. 

 

4.12 Ingresos e gastos 
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Os ingresos e gastos impútanse en función do criterio do devindicación con independencia ao 

momento no que se produce a corrente monetaria ou financeira derivada de eles. 

Así mesmo, e tendo en conta o principio xeral contable da prudencia, as perdas contabilízanse cando 

se coñecen e as ganancias cando xa fosen realizadas. 

 

4.13 Provisións e continxencias 

Non se valoran nin provisións nin continxencias. Elimináronse as provisións contabilizadas nos 

exercicios anteriores. 

 

4.14 Criterios empregados para o rexistro e valoración dos gastos de persoal 

O colexio rexistra como gastos de persoal as retribucións e cotizacións sociais devindicadas en cada 

período. 

As indemnizacións por despido só se rexistra no período no que se toma a decisión de efectuar o 

despido. 

 

4.15 Subvencións, doazóns e legados 

Todas as achegas obtidas no exercicio, dado que non compensan os gastos, imputáronse na conta de 

perdas e ganancias como ingresos. 

 

4.16 Criterios empregados en transaccións entre partes vinculadas. 

As transaccións entre partes vinculadas realizadas no exercicio contabilízanse na conta de perdas e 

ganancias. 
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5. Inmobilizado material, intanxible e investimentos inmobiliarios 

5.1 Inmobilizado material e intanxible 

Custo 

Descrición 31/12/2018 Altas Baixas 31/12/2019 

Inmobilizado intanxible         

Vídeo corporativo 4 598,00 €    4 598,00 € 

Aplicacións informáticas 27 398,15 €   27 398,15 € 

     

Inmobilizado material         

Sede colexial 223 753,18 €  15 663,72 €   239 416,90 € 

Mobiliario         

Mobiliario de oficina    13 834,14 €  2 491,63 €   16 325,77 € 

Deshudimificadores         657,00 €              657,00 €  

Reixa colexio  2 531,25 €  2 531,26 € 

 Equipos para o procesos da información       

Proxector      871,20 €          871,20€ 

Ordenadores      580,56 €          580,56 €  

Impresoras      749,69 €    
 

     749,69 €  

Portátil 625,00 €   625,00 € 
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Amortización 

Descrición 31/12/2018 Altas Baixas 31/12/2019 

Inmobilizado intanxible         

Vídeo corporativo 4 598,00 €     4 598,00 € 

Aplicacións informáticas 23 670,90 € 2 161,66 €  25 832,56 €  

     

Inmobilizado material         

Sede colexial 18 295,84 € 11 970 €   30 266,69 € 

Mobiliario 8 140,75 €  888,31 €   9 029,06 € 

Equipos procesos inf. 2 731,57 € 94,88 €  2 826,45 € 

     

 

5.1 Arrendamentos financeiros e outras operacións de natureza similar 

O Colexio non dispón de arrendamentos financeiros 

 

6. Bens integrantes do patrimonio histórico 

Non procede 

 

7. Pasivos financeiros 

O importe dos pasivos financeiros o 31 de decembro de 2019 desagrégase da seguinte maneira: 

 

Acredores/Provedores 9 456,98 € 

Débedas coas administracións públicas 6 961,38 € 

Débedas con traballadores 1 399,91 € 
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TOTAL 17 818,27 € 

                     

Todas estas débedas son de vencemento no exercicio 2020.  

A entidade ten un préstamo co Banco Caixa Geral por un importe de 109 326,39 ao finalizar o ano 

2020, a continuación indícanse as débedas anuais do préstamo. 

 

 Débeda 

 Longo prazo Curto prazo Total 

31/12/2019 93 733,95 € 7 874,11 € 101 608,06 € 

31/12/2020 85 700,90 € 8 033,05 € 93 733,95 € 

31/12/2021 77 505,71 € 8 195,19 € 85 700,90 € 

31/12/2022 69 145,09 € 8 360,62 € 77 505,71 € 

31/12/2023 60 615,73 € 8 360,61 € 69 145,09 € 

 

8. Usuarios e outros debedores da actividade propia 

O valor do activo corrente o día 31 de decembro de 2019 desagrégase da seguinte maneira: 

Clientes  3 439,10 € 

-Débedas de colexiados 3 428,68 € 

-Débedas doutras entidades 10,42 € 

 

9. Beneficiarios-Acredores 

Ver apartado 7 (pasivos financeiros) 
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10. Situación fiscal 

10.1 Imposto sobre beneficios 

A entidade está acollida ao réxime especial da Lei 49/2002, para entidade sen fins lucrativos. 

 

10.2 Outros tributos 

Non hai outras significativas noutros tributos do ano 2019 

 

11. Outros ingresos; 

As entidades que realizaron achegas ao colexio para a colaboración en cursos de formación son: 

- Fundación A.M.A.  3 000,00 € 

 

12. Actividades da entidade 

Os elementos patrimoniais do colexio encóntranse adscritos na súa totalidade á realización dos fins 

descritos nesta memoria. 

 

12.1. Desviacións entre o plan de actuación e os datos realizados 

 

   ORZADO REALIZADO DESVIACIÓN 

  GASTOS 177.015,86 € 172.401,76 €   

  SEDE COLEXIAL 18.492,91 € 13.913,94 €   

1  Electricidade e auga 1.302,00 € 1.402,69 € -100,69 € 

2  Seguro 361,17 € 256,47 € 104,70 € 
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3  Material de oficina 1.500,00 € 1.704,95 € -204,95 € 

4  Teléfono 2.240,00 € 1.984,09 € 255,91 € 

5  Limpeza 1.306,80 € 1.322,52 € -15,72 € 

6  Xuros hipoteca 2.211,96 € 2.116,03 € 95,93 € 

7  IBI 445,49 € 462,13 € -16,64 € 

8  Comunidade 39,49 € 39,49 € 0,00 € 

9  Councilbox 1.089,00 € 1.089,00 € 0,00 € 

10  Gastos web 2.232,00 € 3.418,25 € -1.186,25 € 

11  Xestión asembleas e xtas 765,00 € 0,00 € 765,00 € 

12  Mobiliaro para sede e cursos 5.000,00 € 118,32 € 4.881,68 € 

  PROFESIONAIS INDEPENDENTES 10.225,76 € 10.660,37 €   

13  Asesoría Xurídica 4.356,00 € 5.023,96 € -667,96 € 

14  Xestoría 2.831,40 € 2.910,05 € -78,65 € 

15  Auditoría e gastos de auditoria 2.280,56 € 1.955,36 € 325,20 € 

16  Prevención Riscos Laborais  757,80 € 771,00 € -13,20 € 

  PROMOCIÓN E DIVULGACIÓN 29.653,87 € 24.809,62 €   

17  Gabinete de prensa 11.495,00 € 11.495,00 € 0,00 € 

18  Concurso postais 600,00 € 670,53 € -70,53 € 

19  Mensaxería 1.600,00 € 1.111,05 € 488,95 € 

20  Calendarios e trípticos 1.500,00 € 6.215,80 € -4.715,80 € 

21  Exposición pés no arte 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 

22  Distitivos clínicas 2.000,00 € 2.994,27 € -994,27 € 

23  Maratóns 846,00 € 0,00 € 846,00 € 

24  Día da Podoloxía 2.500,00 € 900,00 € 1.600,00 € 

25  APP Móbil 2.964,50 € 0,00 € 2.964,50 € 

26  Agasallos colexiados 1.648,37 € 1.172,97 € 475,40 € 

27  Boletín trimestral 500,00 € 250,00 € 250,00 € 

28  Gastos representación- charlas anpas 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 

  ÁREA INSTITUCIONAL 28.900,24 € 31.515,73 €   

29  Xta de Goberno 21.600,00 € 22.150,00 € -550,00 € 

30  Gtos de desprazamento 4.800,24 € 6.665,73 € -1.865,49 € 

31  Gastos de representación 2.500,00 € 2.700,00 € -200,00 € 

  ÁREA COLEXIAL 79.123,08 € 73.967,57 €   

32  Amortizacións 16.142,27 € 15.115,70 € 1.026,57 € 

33  Soldos e SS admin 18.526,75 € 19.788,59 € -1.261,84 € 

34  Soldo e SS xornalista 1.900,00 € 1.881,00 € 19,00 € 

35  Gastos bancarios 300,00 € 246,91 € 53,09 € 

36  Gastos eleccións 5.500,00 € 2.326,68 € 3.173,32 € 

37  Consejo General COP 18.000,00 € 18.340,00 € -340,00 € 
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38  Seguros 15.469,06 € 12.889,74 € 2.579,32 € 

39  Asembleas Xerais 2.600,00 € 2.257,27 € 342,73 € 

40  Receitas 685,00 € 1.121,68 € -436,68 € 

  FORMACIÓN 10.620,00 € 17.534,53 €   

41  Formación 10.620,00 € 17.534,53 € -6.914,53 € 

      

  INGRESOS 177.027,60 € 190.121,93 €   

42  Cotas Colexiais 162.907,60 € 167.627,18 € -4.719,58 € 

43  Cursos  13.620,00 € 17.762,50 € -4.142,50 € 

44  Outos 500,00 € 3.250,00 € -2.750,00 € 

45  Existencias 0,00 € 1.482,25 € -1.482,25 € 

      

  RESULTADO 11,74 € 17.720,17 €   
 

 

1- Gastos de electricidade e auga. Non existe diferencia significativa entre cantidade orzada 

e a realmente aboada 

2- Seguro. Non existe diferencia significativa entre a cantidade orzada e a realizada 

3- Material de oficina. Hai unha diferenza de 204 € durante todo o ano 2019, consideramos 

que esta non é unha diferenza significativa. 

4- Teléfono. O importe aforrado é debido a dar de baixa os números de teléfono móbil que se 

tiñan contratados. 

5- Limpeza. Non existe diferenza significativa 

6- Xuros hipoteca. Non existe diferenza significativa 

7- IBI. Non existe diferenza significativa 

8- Comunidade. Non existe diferencia 

9- Councilbox. Non existe diferencia 

10- Gastos web. A diferenza entre o importe orzado e o realmente executado radica na 

elaboración, por parte da empresa informática, de outras xestións a parte das contratadas 

anualmente, como, por exemplo, a elaboración das tarxetas de identificación colexial. 

11- Xestión asembleas e xtas. Os gastos de esta partida están contemplados no punto nº 41 

12- Mobiliario para a sede e cursos. Durante o ano 2019 adquiríronse cadeiras para a sala de 

formación e púxose a reixa da entrada da sede. Isto non computa neste apartado xa que é 

unha inversión que se está a amortizar. Os gastos que aparecen neste apartado refírense a 

copias de chaves e outras cuestións menores 



    Colexio Oficial de Podólogos de Galicia 

                            Tesourería 

 

Tfno.: 981 55 41 10 R/Manuel Vázquez Cacharrón, 8 

info@copoga.com 15702 Santiago de Compostela 

     A Coruña 

  

 

24 

13- Asesoría Xurídica. A diferencia é provocada polo abono dos gastos de desprazamento á 

asesora xurídica do Colexio das reunións cos distintos membros da Xunta de Galicia e dos 

gastos de desprazamento derivado das eleccións ao colexio. 

14- Xestoría. A diferencia está provocada por a alta na ss do persoal de prácticas 

15- Auditoría e gastos de auditoría. Non foron precisas tantas reunións como as que estaban 

orzadas. 

16- Prevención de riscos laborais. Diferencia non significativa 

17- Gabinete de prensa. Non hai diferencia 

18- Concurso de postais. Diferencia non significativa 

19- Mensaxería. Hai un aforro de 488,95 €, a razón de isto e que a empresas de impresión dos 

folletos/libros encargáronse de parte da distribución do mesmo 

20- Calendarios e trípticos. No ano 2019 realizouse unha campaña de pé infantil onde se 

distribuíron os folletos e o libro editado “só tres letras teño pero o teu peso sosteño” por 

toda a xeografía galega. A diferencia de este apartado ven provocado polo custo de dita 

campaña 

21- Exposición pés no arte. Non se realizou dita exposición 

22- Distintivos clínicas. No inicio do ano 2019 enviáronse os distintivos a todas as clínicas 

autorizadas en Galicia. O importe reflexado no orzamento era unha estimación que se 

sobre pasou en 994 euros. 

23- Maratóns. O Colexio ofreceu asistencia no Maratón Coruña42 máis os gastos derivados 

de este evento (maioritariamente mensaxería e desprazamentos) foron engadidos nos 

outros apartados correspondentes (é dicir, no custo anual da mensaxería e nos 

deprazamentos) 

24- Día da Podoloxía. O día 8 de outubro celebrouse o día da podoloxía coa udc na facultade 

de Ferrol. O aportar a facultade a sede de balde e o aportar dita facultade unha parte dos 

ponentes os gastos víronse substancialmente reducidos. 

25- App móbil. Aboouse a metade da factura da app móbil por adiantado, mais non aparece 

neste apartado por ser unha inversión; asemade, nos ingresos veredes que aparece no pto 

45 un aumento das existencias por ese importe. Isto é debido a que dita aplicación non está 

aínda en funcionamento e só está aboado, como anticipo un 50% do seu valor. Agardamos 

que no 2020 está situación se solvente, e entón eliminaranse ditas existencias e a app 

colexial pasará a amortizarse como o resto do inmobilizado. 
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26- Agasallos colexiados. Na carta da asemblea de decembro do ano 2019 enviouse os 

colexiados os novos folletos de pés sáns, unha copia do conto infantil editado polo colexio 

e o calendario do ano 2020; gastando 475 euros menos do importe orzado para tal efecto. 

27- Boletín trimestral. O imprimirse só o boletín para entregar na formación realizada o gasto 

foi menor do previsto 

28- Charlas anpas. Ditas charlas non foron realizadas, polo que non se gastou o importe 

reflexado nesta partida 

29,30 e 31- O orzar este apartado sempre se ten en conta 1 reunión da xta de goberno o mes e 

un apartado para as reunións coas consellerías...etc. Neste caso o ter que realizarse nun 

mes unha reunión conxunta (a xunta de goberno saínte e a xta de goberno entrante para o 

traspaso de poderes). Aínda así, a diferencia en relación o importe solicitado non é 

significativo, xa que en dietas se gastaron 750 € máis dos previstos en todo o ano. 

32- A amortización é inferior a prevista xa que non se comezou a amortizar a app e a 

inversión no mobiliario de oficina foi menos do previsto. 

33- Soldos e ss admin- O importe da diferencia é relativo a subida salarial obrigatoria por 

convenio. 

34- Soldo e ss xornalista- A diferencia non é significativa 

35- Gastos bancarios- A diferencia non é significativa 

36- Gastos eleccións- O presentarse só unha candidatura a Xunta de Goberno do Colexio non 

foron precisas tantas reunións da comisión electoral nin foi preciso o envío de tantas cartas 

como estaba previsto. 

37- Consejo General COP. A diferencia é provocada por unha maior nova colexiación da 

esperada. 

38 – Seguros. Debido a unha negociación con AMA rebaixouse o prezo do seguro de RC 

39- Asembleas xerais. O custo da realización das asembleas xerais foi menor o agardado en 

342,73 € 
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40-Receitas. A Organización Médica Colexial cobra 1,21 € pola emisión de cada talonario de 

receitas. Os talonarios apórtanse a aqueles colexiados/as que o solicitan. Este ano 

solicitáronse preto de 400 talonarios a maiores do inicialmente agardado 

41- Formación. Tal é como está aprobado en asemblea o custo dos cursos valorase en 

relación cos ingresos que se contan ter, tentando que non supoñan un ingreso nin un gasto 

para os colexiados. Debido as eleccións só se orzaran os cursos do 1º semestre do ano, por 

iso esta diferencia agora o finalizar o ano. Inda así podemos ver que se comparamos este 

punto co punto nº 43 (ingresos por cursos) este importe é moi similar; cumprindo así co 

indicado coa asemblea. 

42- Ingresos por cota colexial. Tal e como se indicou no punto 37 ás altas colexiais foron 

máis das agardadas, por isto, neste punto tamén aumentaron os ingresos derivados de ditas 

cotas. 

43- Cursos. Tal e como dicíamos realizáronse máis cursos dos que estaban inicialmente 

programados. 

44- Outros. Neste apartado incluímos a subvención da Fundación AMA de 3000 € 

45- Existencias. O non estar rematada a app colexial pásanse a existencias o importe referido 

a primeira factura da mesma. 

 

13. Outra información 

13.1. Órganos de goberno 

Os cargos dos membros da Xunta de Goberno son voluntarios e sen remunerar. O que se aboan son 

os gastos de desprazamento e unha “indemnización” por consulta datada cando deban realizar 

actividades de dirección/representación do COPOGA.  

Os desprazamentos e axudas de custo están establecidos da seguinte maneira: 

- Gastos de desprazamento: 0,30 €/Quilómetro 
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- Indemnización por media xornada: 150 € 

- Indemnización por xornada completa: 300 € 

 

13.2. Cambios no órgano de goberno 

No ano 2019 houbo eleccións a Xunta de Goberno do COPOGA, o día 12 de xuño a Comisión 

Electoral proclamou como elixida a seguinte candidatura: 

- Presidente: D. Juan Dios Tomé 

- Vicepresidenta: Dna. Rocio Dono Gago 

- Tesoureira: Dna. Celia Sieiro Rodríguez 

- Secretaria: Dna. Cristina Fernández Espiño 

- Vogal: D. Gonzalo Barros García 

- Vogal: D. Martín Veiga Jalda 

O día 3 de xullo de 2019 tivo lugar o traspaso de poderes tomando posesión dos cargos a nova Xunta 

de Goberno. 

 

13.3.  Persoas empregadas no transcurso do exercicio 

O colexio ten dúas persoas empregadas, unha coa categoría profesional de auxiliar administrativo e 

outra, temporalmente, realizando prácticas de xornalismo, por mor dun convenio coa USC. 

 

13.4. Acordos que non figuren no balance 

A entidade non realizou acordos que non fosen incorporados nesta memoria ou na memoria de 

actividades da entidade.  
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13.5. Porcentaxe de participación en entidades mercantís 

O colexio non dispón de ningunha porcentaxe de participación en entidades mercantís. 

 

13.6. Operacións significativas entre partes vinculantes. 

Todas as operacións efectuadas con partes vinculantes efectuadas no ano 2019 foron descritas no 

apartado 1 de este subtítulo. 

 

 13.7 Feitos posteriores 

O pasado 11 de marzo de 2020 a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia 

de saúde pública ocasionada polo brote do coronavirus (CO\/ID-19) a pandemia internacional. A 

rápida evolución dos feitos, a escala nacional e internacional, supón unha crise sanitaria sen 

precedentes, que impactará na contorna macroeconómica e na evolución dos negocios. Para facer 

fronte a esta situación, entre outras medidas, o Goberno de España procedeu á declaración do estado 

de alarma, mediante a publicación do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, e á aprobación dunha 

serie de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do 

COVID-19, mediante o Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo.  

A Entidade considera que estes acontecementos non implican un axuste nas contas anuais 

correspondentes ao exercicio anual terminado o 31 de decembro de 2019, aínda que poderían 

impactar de maneira significativa nas operacións e, por tanto, nos seus resultados e fluxos de efectivo 

futuros, con todo, a entidade considera que estes riscos non afectan á propia viabilidade da empresa. 

Dada a complexidade da situación e a súa rápida evolución, non é practicable neste momento realizar 

de forma fiable unha estimación cuantificada do seu potencial impacto na Entidade, que, no seu 

caso, será rexistrado prospectivamente nas contas anuais do exercicio 2020.  

A Entidade está a levar a cabo as xestións oportunas co obxecto de facer fronte á situación e 

minimizar o seu impacto, considerando que se trata dunha situación conxuntural que, conforme ás 
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estimacións máis actuais e á posición de tesouraría á data, non compromete a aplicación do principio 

de empresa en funcionamento. 
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INFORME DE XESTIÓN EXERCICIO 2019 

 

A cifra de ingresos da actividade no exercicio 2019, situouse en 188 639,68 € fronte o 173 467,52 € 

acadado no ano 2018 

 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

Ingresos da actividade 182 521,49 € 174 213,94 173 467,52 € 188 639,68 € 

  -4,6% -0,43% +8,74 

 

             

            

 

 

 


