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FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U

Fundacións

2016

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE
ACTUACIÓNSINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO
I.1.

Descrición da entidade

A Fundación Pública Galega Camilo José Cela é unha fundación do sector público
autonómico sen ánimo de lucro dedicada á promoción do estudo da obra de Camilo
José Cela e á conservación do seu patrimonio cultural, humano e anecdótico, así como
ao fomento da cultura en tódolos seus ámbitos, tal e como se recolle nos seus Estatutos
(Artigo 7 dos mesmos).
A Fundación foi constituída polo propio Camilo José Cela no ano 1986 e tras 25 anos
en funcionamento como institución privada pasou en xuño de 2012 a converterse nunha
fundación do sector público autonómico coa consideración de medio propio e instrumental da Xunta de Galicia (Artigo 1 dos seus Estatutos).
Na Fundación consérvase o inxente legado que Camilo José Cela doou de forma gratuíta para a posteridade e que engloba dende unha completa colección dos seus manuscritos, a unha biblioteca composta por más de 100.000 volumes, unha hemeroteca de más
de 40.000 exemplares de publicacións periódicas, un epistolario de 95.000 cartas de máis
de 12.900 personalidades distintas da vida social e cultural da segunda metade do século
XX, unha pinacoteca de ao redor de 2.000 obras orixinais entre pinturas, óleos, gravados,
debuxos, etc., así coma centos de títulos, condecoracións e outras coleccións de todo tipo.
Para o mantemento e conservación de estes importantes fondos así coma para o
cumprimento dos seus fins fundacionais a Fundación pode realizar todo tipo de actividades referidas ao ámbito da cultura en xeral e ao literario e artístico en particular (Artigo 8
dos seus estatutos) tendo como espazo físico de actuación principalmente a Comunidade
Autónoma de Galicia aínda que non se establece límite xeográfico ou político algún para
a súa actuación (Artigo 6 dos seus Estatutos), podendo incluso crear Anexos en calquera
outro lugar vinculado á vida e obra de CJC tanto dentro como fóra de Galicia (Artigo 5
dos seus Estatutos).
As súas liñas prioritarias de actuación veñen definidas no Plan Museolóxico aprobado
polo Padroado da Institución o 12 de xuño de 2012 e poden resumirse en:
- Vocación fundamentalmente literaria: Conservar e difundir a obra literaria de CJC;
lugar de encontro de xoves escritores; promover todo tipo de iniciativas dirixidas a mellorar a consideración social dos escritores; xerar debates sobre o papel da literatura;
servir de plataforma para difundir a obra de creación de autores que escriban nas linguas
españolas.
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- Aula de poesía José García Nieto: Facilitar o acceso á biblioteca “Aula de poesía
García Nieto” e difundir a obra do mesmo por medio de convocatorias públicas e iniciativas editoriais.
- Liña plástica: Organización de exposicións, talleres e actividades plásticas a partires
da ampla pinacoteca coa que conta a Fundación.
- Centro documental, España Xaneiro de 1942- Xaneiro 2002: Facilitar o acceso ao
epistolario de CJC, ao fondo documental e ao arquivo de prensa co obxectivo de descubrir novas claves do devir cultural español durante os 60 anos que CJC se dedicou ao
oficio de escritor (a desenvolver nun futuro na Biblioteca de Galicia da Cidade da Cultura).
- Promoción de Iria Flavia: Iria Flavia e a aldea natal do escritor; en 1996 a SS.MM. O
Rei concedeulle a CJC o título de Marqués de Iria Flavia e dende 2002 está enterrado no
cemiterio de Santa María de Adina desa localidade cumprindo os seus expresos desexos
polo que a Fundación debe promover todo tipo de actividades a favor de dita aldea, o seu
patrimonio histórico e os seus veciños.
A Fundación Pública Galega Camilo José Cela conta para o cumprimento dos seus fins
fundacionais cunhas instalacións museísticas de primeiro nivel. A Fundación posúe cinco
das oito Casas que conforman as Casas dos Cóengos en Iria Flavia -conxunto arquitectónico datado no século XVIII e declarado BIC en 1975- que constitúen unha superficie total
de 11.000 metros cadrados (3.000 de superficie construída e 8.000 de xardíns).

I.1.1. Obxectivos
EIXO
E1

EIXO
E1

DESCRICIÓN EIXO
COHESIÓN SOCIAL, BENESTAR E CALIDADE
DE VIDA

OBXECTIVO
OE03

DESCRICIÓN OBXECTIVO
GARANTIR O ACCESO Á EDUCACIÓN E A
CULTURA

PRINCIPAIS LIÑAS DE ACTUACIÓN NO 2016
Este ano 2016 será un dos anos máis importantes para a entidade xa que se celebrará
o Centenario do nacemento do escritor padronés por un lado, e por outro se cumprirán
asemade 25 anos dende a apertura ao público da inauguración da primeira das casa da
Fundación.
Ambas efemérides poñerán o foco na figura do escritor e do seu legado convertendo
á institución padronesa nun dos referentes culturais neste ano co desenvolvemento dunha
programación específica a nivel local, autonómico nacional e incluso internacional, sen
esquecer as actividades habituais da institución.
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CENTENARIO CJC 2016 “UN LIBRO E TODA A SOIDADE”
- Exposición conmemorativa co apoio de AC/E: Esta exposición inaugurarase en xuño
do 2016 na Biblioteca Nacional de España. Trala súa exhibición en Madrid a exposición
poderase ver en Galicia, en concreto na terceira planta do Museo Centro Gaias da Cidade
da Cultura a partires de novembro de 2016.
- Participación nas distintas actividades académicas programadas durante o 2016: A
Fundación participará activamente tanto no Congreso Internacional que se celebrará na
Universidade Camilo José Cela de Madrid coma en todas aquelas iniciativas académicas
que soliciten a colaboración da institución.
- Pulo de Iria Flavia e do Museo Camilo José Cela: Coa programación de distintas
actividades durante todo o ano, a institución pretende promover as visitas ao Museo e a
localidade natal do escritor.
PROGRAMACIÓN CULTURAL NA SEDE DE IRIA FLAIA
1. Programación para escolares.
A Fundación desenvolve dende fai anos unha programación específica destinada á comunidade educativa no que respecta á programación de obradoiros e visitas dinamizadas
na súa sede de Iria Flavia, como ao establecemento dunha liña de comunicación directa
co profesorado.
Dado o éxito recollido coas maletas didácticas para Secundaria e Bacharelato no
curso pasado, a Fundación traslada o programa escolar para infantil e primaria “Camiliño
Josesiño vai á escola” tamén a varias Maletas didácticas coas que pretende que nos centros
escolares se traballe sobre as letras, a literatura e as artes.
2. Actividades culturais para todos
A Fundación realiza durante todo o ano diversos obradoiros didácticos e educativos
para familias (coincidindo con datas sinaladas como Nadal ou o Letreseo) e tamén para
adultos (como o Club de lectura “Anagnósis” en colaboración co Concello de Padrón).
Asemade, estase a traballar para que neste 2016 a Fundación sexa un centro ao servizo
para aqueles grupos musicais, de teatro, etc. que precisen instalacións para ensaios, concertos ou calquera outra actividade de índole cultural ou social.
3. Concursos literarios
Seguindo coas convocatorias anteriores levarase a cabo durante o 2016 a V edición
do Concurso de microrrelatos organizado en colaboración de “El Corte Inglés” así coma
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a III edición do concurso de micropoemas na honra de José García Nieto en colaboración
coa Fundación madrileña que leva o seu nome.
4. Exposicións
O programa expositivo da Fundación contempla, por un lado, a realización de exposicións temporais na sede de Iria Flavia coma o préstamo de obras para exposicións doutras
entidades e que así o soliciten.
5. Publicacións
A Fundación Pública Galega Camilo José Cela ten tamén como obxectivo prioritario
a colaboración con outras institucións para a publicación de todo tipo de contidos relacionados co premio Nobel, principalmente coa Universidade Camilo José Cela para a elaboración do “Anuario de estudios celianos”. Á súa vez a Fundación aposta cada vez máis pola
edición de contidos on-line destacando a publicación anual en dixital dos microrrelatos
gañadores dos concursos literarios así coma o mantemento e actualización de todo tipo
de recursos a través das Webs e Blogs da entidade para fomentar un mellor coñecemento
da vida, obra e o devir cultural de CJC.
6. Investigación
A Fundación presta de forma permanente un servizo de atención e asesoramento á
investigación co obxecto de facilitar o acceso ao legado celiano, ben sexa de forma presencial como a través da consulta dixital dos fondos que estean dispoñibles. Asemade a
institución mantén permanentes contactos con outras Universidades, escolas e Fundacións
a fin de incentivar o intercambio de coñecementos e a creación de sinerxías entre institucións, que desembocan en intercambios documentais dixitais, a realización de actividades
conxuntas e nunha maior visibilidade do legado e da figura do premio Nobel.
Así mesmo, a Fundación recibe anualmente alumnos da Facultade de Xeografía e
Historia da USC para a realización das súas prácticas de Grado na institución.
MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DO LEGADO
Unha parte fundamental dos traballos a realizar anualmente na Fundación as labores
destinadas á propia conservación e mantemento dos seus fondos: catalogacións, mantemento das condicións de conservación dos propios fondos, mantemento e conservacións
dos edificios, etc.
Durante o 2016 os principais obxectivos neste eixo son continuar co re-inventariado
e re-clasificación das coleccións, seguindo o proceso comezado en anos anteriores e, de
forma complementaria, continuar tamén coa habilitación de novas salas de depósito co
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obxectivo de asegurar unha mellor conservación futura para cada unha das diversas coleccións de forma individualizada.

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores
MEDIDA
M11

DESCRICIÓN MEDIDA

2016

Consv., promo., e defensa do PATRIMONIO
TOTAL

ACTUACIÓN
A001

2017
287.677

289.677

289.677

287.677

289.677

DESCRICIÓN ACTUACIÓN

2016

Programación cultural y conservación
TOTAL

INDICADOR

DESCRICIÓN INDICADOR

2018

289.677

2016

2017

2017

2018

289.677

287.677

289.677

289.677

287.677

289.677

2018

UNIDADES

ALUM

Cómputo de visitas escolares ao
Museo

2.000

2.500

número total
visitas
3.000
escolares
(30 centros)

VIS

Cómputo de visitantes totais do
Museo

5.000

5.500

6.000

número total
viistantes

VAL

Rotación das “Valixas didácticas”

400

400

400

número total
de escolares
(20 aulas/
bibliotecas)

OBR

Obradoiros e actividades para
tódolos públicos

7

7

7

número de
obradoiros e
actividades
ofertadas

REDE

Presenza na Rede

10.000

12.000

14.000

CONSV

Implantación protocolos de
manipulación

100

100

cómputo de
usuarios
na rede
(visitas)

porcentaxe
100 de
implantación

EIXO: Educación e Cultura
OBXECTIVO: Garantir o acceso á educación e a cultura en condicións de igualdade
no marco dun ensino de calidade para unha Galicia formada, innovadora e trilingüe.
A Fundación ten coma obxectivo fundamental o fomento da cultura en tódolos ámbitos da sociedade, mantendo un especial foco de atención na comunidade educativa
MEDIDA: Conservación, promoción e defensa do noso patrimonio cultural.
A Fundación, como unha institución cultural única dada a magnitude e importancia
do legado que atesoura ten o deber de promover todo tipo de iniciativas para a súa protección e difusión
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ACTUACIÓNS: Accións de colaboración con entidades públicas e privadas para a
realización de actividades culturais e para a execución de obras e melloras nos edificios ou
locais dedicados a estas.
A Fundación Pública galega divide a súa programación ao longo do ano en dous tipos
de actuacións: A realización de actividades culturais na sede de Iria Flavia (Actuación 1)
e o mantemento e conservación do legado doado gratuitamente polo escritor ao fin de
garantir a súa conservación futura (Actuación 2).

I.2.

Territorialización
CONCELLO

OUTROS GASTOS
CORRENTES

GASTO DE PERSOAL

PADRÓN

GASTOS DE CAPITAL

194.176,8

78.640

GONDOMAR

0

12.100

BARCELONA

0

4.760

194.176,8

95.500

TOTAL

0

O principal ámbito de influencia da Fundación coincide co seu entorno máis próximo,
principalmente no Concello de Padrón, sen embargo, prevese cara o 2016 unha apertura
no seu ámbito de territorialización por mor das actividades que se levarán a cabo fora de
Iria Flavia en conmemoración do Centenario do nacemento de Camilo José Cela en 2016.

I.3.

Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación
INGRESOS
Vendas e outros ingresos de explotación
INGRESOS

2016

DO CONCELLO DE PADRÓN
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
VENTAS E OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
TOTAL

2017

2018

19.200

19.200

183

183

19.200
183

13.000

11.000

13.000

32.383

30.383

32.383

Os recursos xerados pola entidade deveñen principalmente da venda de entradas
para o acceso ao Museo e dos produtos que se comercializan na súa tenda, así como das
achegas recibidas a través dos Amigos do Museo (incluídas todas estas partidas dentro de
“Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións”).
Por outra banda, tamén deveñen do arrendamento de espazos da Fundación para
a realización de todo tipo de eventos e outros arrendamentos (“Outros ingresos de explotación”).
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Transferencias e subvencións de explotación recibidas
SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA
C.A.

REAL 2014 ESTIMADO 2015 PREVISIÓN 2016

CONSELLERÍA DE CULT., EDU., E OU
TOTAL

257.294

257.294

257.294

257.294

257.294

257.294

GASTOS
Gastos de persoal
REAL 2014
Nº Empregados

ESTIMADO 2015

PREVISIÓN 2016

7

6,58

6

Custo Total

195.646,05

218.661,09

194.176,8

Custo Medio

27.949,44

33.231,17

32.362,8

Servizos exteriores
DESCRICIÓN

REAL 2014

ESTIMADO
2015

PREVISIÓN
2016

PREVISIÓN
2017

PREVISIÓN
2018

REPARACIÓN E
CONSERVACIÓN

22.725,13

23.000

23.000

25.000

25.000

SERVIZOS DE
PROFESIONAIS
INDEPENDENTES

20.245,81

22.460

32.210

26.210

26.210

TRANSPORTE

324,91

500

500

500

500

3.264,79

3.500

3.500

3.500

3.500

134,12

150

150

150

150

23.315,03

25.000

27.000

29.000

31.000

7.504,72

7.400

7.400

7.400

7.400

238,28

240

240

240

240

77.752,79

82.250

94.000

92.000

94.000

PRIMAS DE SEGUROS
SERVIZOS
BANCARIOS E
SIMILARES
SUBMINISTROS
OUTROS SERVIZOS
CÁNONES
TOTAL

Prevese un incremento excepcional dos gastos no apartado de “Servizos de profesionais independentes” por mor da celebración do Centenario do nacemento do escritor.

Amortización
DESCRICIÓN

REAL 2014

AMORTIZACIÓN
TOTAL

ESTIMADO 2015

PREVISIÓN 2016

23.791,17

20.000

13.000

23.791,17

20.000

13.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital
ORIXES
Remanente de Tesourería
2014
1. Dereitos pendentes de cobro
(+) Do orzamento corrente
(+) De orzamentos pechados
(+) De operacións non orzamentarias
(+) De operacións comerciais
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884,54
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0

19.075,04

19.075,04

884,54

884,54

0

0
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(-) De dubidoso cobro

2014

2015

19.075,04

19.075,04

44.277,92

30.000

1.525,81

0

42.752,11

30.000

66.392,38

70.051,47

22.999

40.936,01

(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva
2. Obrigas pendentes de pagamento
(+) Do orzamento corrente
(+) De orzamentos pechados
(+) De operacións non orzamentarias
(+) De operacións comerciais
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva
3. Fondos líquidos
I. Remanente de tesourería afectado
II. Remanente de tesourería non afectado

0

III. Remanente de tesourería total (1-2+3)
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ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016
Formulario F.01
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA
(En miles de euros sen decimais)
BALANCE. ACTIVO
A) Activo non corrente
I. Inmobilizado intanxible
1. Desenvolvemento
2. Concesións
3. Patentes, licencias, marcas e similares
4. Fondo de Comercio
5. Aplicacións informáticas
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso
7. Outro inmobilizado intanxible
II. Bens do patrimonio histórico
1. Bens inmobles
2. Arquivos
3. Bibliotecas
4. Museos
5. Bens mobles
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico
III. Inmobilizado material
1. Terreos e construccións
2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material
3. Inmobilizado en curso e anticipos
IV. Investimentos inmobiliarios
1. Terreos
2. Construccións
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo
prazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceiros
3. Valores representativos de débeda
4. Derivados
5. Outros activos financeiros
VI. Investimentos financeiros a longo prazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceiros
3. Valores representativos de débeda
4. Derivados
5. Outros activos financeiros
VII. Activos por imposto diferido
B) Activo corrente
I. Existencias
1. Bens destinados á actividade
2. Materias primas e outros aprovisionamentos
3. Productos en curso
4. Productos terminados
5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados
6. Anticipos a proveedores
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas
3. Debedores varios
4. Persoal
5. Activos por impostos corrente
6. Outros créditos coas Administracións Públicas
7. Fundadores por desembolsos esixidos
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de débeda
4. Derivados
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REAL
2014

ESTIMADO
2015

ORZAMENTO
2016

11.661
8

11.640
5

11.627
4

4

1

5

4

4

3.854
3.854

3.854
3.854

3.854
3.854

7.798

7.780

7.768

7.798

7.780

7.768

77
4

82
4

82
4

4

4

4

5

6

6

1

1

1
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ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016
Formulario F.01
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA
(En miles de euros sen decimais)
BALANCE. ACTIVO
5. Outros activos financeiros
V. Investimentos financeiros a curto prazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de débeda
4. Derivados
5. Outros activos financeiros
VI. Periodificacións a curto prazo
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes
1. Tesourería
2. Outros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO ( A + B)

Fundacións

262

REAL
2014

ESTIMADO
2015

ORZAMENTO
2016

1

1

1

1
66
66

1
70
70

1
70
70

11.738

11.721

11.708
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ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016
Formulario F.02
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA
(En miles de euros sen decimais)
BALANCE. PASIVO
A) Patrimonio Neto
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*
II. Reservas
1. Estatutarias
2. Outras reservas
III. Excedentes de exercicios anteriores
1. Remanente
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*
IV. Excedente do exercicio **
A-2) Axustes por cambio de valor **
I. Activos financeiros disponibles para a venda **
II. Operacións de cobertura **
III. Outros **
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos
I. Subvencións
II. Doazóns e legados
B) Pasivo non corrente
I. Provisións a longo prazo
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal
2. Actuacións medioambientais
3. Provisións por reestructuración
4. Outras provisións
II. Débedas a longo prazo
1. Obrigas e outros valores negociables
2. Débedas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamento financeiro
4. Derivados
5. Outros pasivos financeiros
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo
IV. Pasivos por imposto diferido
V. Periodificacións a longo prazo
C) Pasivo corrente
I. Provisións a curto prazo
II. Débedas a curto prazo
1. Obrigas e outros valores negociables
2. Débedas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamento financeiro
4. Derivados
5. Outros pasivos financeiros
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar
1. Proveedores
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas
3. Acreedores varios
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)
5. Pasivos por imposto corrente
6. Outras débedas coas Administracións Públicas
7. Anticipos recibidos por pedidos
VI. Periodificacións a corto prazo
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C )
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REAL
2014

ESTIMADO
2015

ORZAMENTO
2016

10.513
7.756
8.445
8.445

10.511
7.771
8.445
8.445

10.498
7.776
8.445
8.445

-718
-718

-689
-689

-674
-674

29

15

5

2.758
2.573
184
1.180
1.180

2.740
2.562
177
1.180
1.180

2.722
2.551
170
1.180
1.180

1.180

1.180

1.180

44

30

30

43

30

30

29

20

20

14

10

10

11.738

11.721

11.708

2
2
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ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016
Formulario F.03
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA
(En miles de euros sen decimais)
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO
1. Ingresos da entidade pola actividade propia
a) Cotas de asociados e afiliados
b) Aportacións de usuarios
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade
propia
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio
afectos á actividade propia
f) Reintegro de axudas e asignacións
2. Gasto por axudas e outros **
a) Axudas monetarias
b) Axudas non monetarias
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados
3. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de
fabricación **
4.Traballos realizados pola entidade para o seu activo
5. Aprovisionamentos *
6. Outros ingresos de explotación
7. Gastos de persoal *
a) Soldos, salarios e asimilados
b) Cargas sociais
c) Provisións
8. Outros gastos de explotación * *
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais
d) Outros gastos de xestión corrente
9. Amortización do inmobilizado *
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado
do exercicio
a) Afectas á actividade propia
b) Afectas á actividade mercantil
11. Excesos de provisións
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado
a) Deterioros e perdas
b) Resultado por alleamentos e outras
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
13. Ingresos financeiros
a) De participación en instrumenos do patrimonio
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas
a2) En terceiros
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas
b2) De terceiros
14. Gastos financeiros
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas
b) Por débedas con terceiros.
c) Por actualización de provisións
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **
a) Carteira de negociación e outros
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles
para a venta
16. Diferencias de cambio **
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **
a) Deterioro e perdas
b) Resultado por alleamentos e outras
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)

Fundacións
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REAL
2014

ESTIMADO
2015

ORZAMENTO
2016

324

319

289

67
257

62
257

32
257

-15

-2

-2

-196
-150
-45

-219
-165
-54

-194
-147
-48

-78
-78

-82
-82

-94
-94

-24
18

-20
18

-13
18

18

18

18

31

15

5

15

5

-2
-2

-2
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ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016
Formulario F.03
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA
(En miles de euros sen decimais)
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS
18. Imposto sobre beneficios **
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO
EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O
PATRIMONIO NETO
1. Activos financeiros disponible para a venta
2.Operacións de cobertura de fluxos de efectivo
3. Subvencións recibidas
4. Doazóns e legados recibidos
5. Ganancias e perdas actuariales e oturos axustes
6. Efecto impositivo
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS
RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO
(1+2+3+4+5+6)
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO
1. Activos financeiros disponible para a venta
2.Operacións de cobertura de fluxos de efectivo
3. Subvencións recibidas
4. Doazóns e legados recibidos
5. Ganancias e perdas actuariales e oturos axustes
6. Efecto impositivo
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS
RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO
(1+2+3+4+5+6)
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS
IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO
F) AXUSTES POR ERROS
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL
H) OUTRAS VARIACIÓNS
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO
EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

Fundacións
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REAL
2014

ESTIMADO
2015
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2016

29

15

5

-18

-18

-18

-18

-18

-18

-18

-18

-18

11

-3

-13
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ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016
Formulario F.04
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA
(En miles de euros sen decimais)
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado do exercicio antes de impostos.
2. Axustes no resultado
a. Amortización do inmobilizado (+)
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)
c. Variación de provisións (+/-)
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)
g. Ingresos financeiros (-)
h. Gastos financeiros (+)
i. Diferencias de cambio (+/-)
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)
k. Outros ingresos e gastos (-/+)
3. Trocos no capital corrente
a. Existencias (+/-)
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)
c. Outros activos correntes (+/-)
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)
e. Outros pasivos correntes (+/-)
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.
a. Pagos de intereses (-)
b. Cobros de dividendos (+)
c. Cobros de intereses (+)
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)
e. Outros pagos/cobros (-/+)
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
6. Pagos por investimentos (-)
a. Entidades do grupo e asociadas (-)
b. Inmobilizado intanxible (-)
c. Inmobilizado material (-)
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)
e. Investimentos inmobiliarios (-)
f. Outros activos financeiros (-)
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)
h. Outros activos (-)
7. Cobros por desinvestimentos (+)
a. Entidades do grupo e asociadas (+)
b. Inmobilizado intanxible (+)
c. Inmobilizado material (+)
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)
e. Investimentos inmobiliarios (+)
f. Outros activos financeiros (+)
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)
h. Outros activos (+)
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social
b. Disminucións do fondo social
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro
a. Emisión
1. Obrigas e outros valores negociables (+)
2. Débedas con entidades de crédito (+)
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)
4. Outras débedas (+)
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REAL
2014

ESTIMADO
2015
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29
7
24

15
2
20

5
-5
13

-18

-18

-18

2

77
15
59

-13

3

-13

-1

-2
-2

111

4

-9

1
1

-9

-9

1

-61

-2
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ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016
Formulario F.04
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA
(En miles de euros sen decimais)
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO
b. Devolución e amortización de:
1. Obrigas e outros valores negociables (-)
2. Débedas con entidades de crédito (-)
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)
4. Outras débedas (-)
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS
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-61
-26
-35

-2

-61

-2

41
25
66

4
66
70

-2
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