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INFORME DE AUDITORIA DAS CONTAS DA FUNDACION 

AGENCIA ENERXETICA PROVINCIAL DE A CORUÑA 

(FAEPAC) CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2017 
 

 

 

I. INTRODUCCION  

 

O artigo 30 dos Estatutos da FAEPAC establece  que as súas contas anuais terán de ser 

aprobadas polo Padroado e se renderán no prazo de seis meses dende o peche do 

exercicio e achegarán o informe do auditor interno, si non se auditan externamente por 

exixencia legal. A vixente  Lei 12/2006, de 1 de decembro, de Fundacións de interés 

galego (LGF), dispón no artigo 37.2 que as Fundacións se someterán a auditoría externa 

cando no intre do  peche cumpran dúas das seguintes circunstancias: 

a) Que o total das partidas de activo sexa superior a 2.400.000 euros. 

b) Que o importe neto do volume anual dos ingresos pola actividade propia máis, si 

é o caso, da cifra de negocios da súa actividade mercantil sexa superior a 

2.400.000 euros. 

c) Que o número de traballadores empregados durante o exercicio sexa superior a 

50. 

d) Que o valor das ventas e dos gravámenes dos bens e dereitos da Fundación 

liquidados durante o exercicio supere o 50 por 100 do valor total do seu 

patrimonio. 

 

Non concorren no presente caso os requisitos previstos legalmente para o sometemento 

a auditoría externa.  

 

O artigo 36 da norma devandita e o artigo 30 dos Estatutos sinalan que anualmente o 

Presidente, a proposta do director da Fundación, elaborarán as contas anuais formadas 

polo balance de situación, a conta de resultados e a memoria. Puidéndose presentar estas 

contas nos modelos abreviados cando se cumpran os requisitos establecidos ao respecto 

para as sociedades mercantís, como é o caso da FAEPAC.  Para súa elaboración 

seguiranse os modelos, normas e criterios establecidos na adaptación sectorial do plan 

xeral de contabilidade para as entidades sen fins lucrativos, aprobado polo Real decreto 

1491/2011, do 24 de outubro (BOE número 283, do 24 de novembro do 2011). A norma 

segunda da Resolución do 26 de marzo de 2013, do Instituto de contabilidade e 

auditoría de contas, que aproba o Plan de contabilidade das pequenas e medianas 

entidades sen fins lucrativos (BOE número 85 do 9 de abril de 2013), establece que as 

entidades non lucrativas que cumpran alúmenos dúas das circunstancias sinaladas no 

texto legal poderán aplicar o plan xeral de contabilidade das pequenas e medianas 

empresas, e como a Fundación os cumpre esta a aplicar esa adaptación contable. Na 

terceira parte do plan sobre as normas de elaboración das contas anuais fíxase as dúas 

circunstancias que haberá que cumprir para poder utilizar os modelos de contas 

abreviados que son satisfeitos cumpridamente pola Fundación e porén fai uso dos 

mesmos.  
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Auditáronse as contas anuais do exercicio devandito que comprenden o balance de 

situación da FAEPAC ao 31 de decembro de 2017, a conta de resultados e a memoria 

correspondente ao exercicio anual rematado na devandita data, dacordo coas normas de 

auditoría xeralmente aceptadas. 

 

II OBXETIVO E ALCANCE DO TRABALLO: RESPONSABILIDADE DO 

AUDITOR 

 

A nosa responsabilidade e emitir unha opinión sobre se as contas anuais que se achegan 

amosan a imaxe fiel, fundamentada no traballo realizado de acordo 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 non teñen ningunha eiva material. 

 

Unha auditoría supón a aplicación de procedementos para obter evidencia axeitada e 

dabondo sobre os importes e a información recollida nas contas anuais. Os 

procedementos escollidos dependen do xuízo do auditor, incluída a valoración dos 

riscos de incorrección material nas contas anuais. Unha auditoría tamén inclúe unha 

valoración de se son acaídos os criterios contables e a razonabilidade das estimacións 

contables feitas polo xestor, e unha valoración da presentación global das contas anuais. 

 

Entendemos que a evidencia de auditoría acadada ten unha base dabondo e axeitada 

para emitir a nosa opinión de auditoría.   

 

 

III. OPINION 

 

Na nosa opinión, as devanditas contas anuais presentan axeitadamente a situación 

financeira e patrimonial da FAEPAC ao 31 de decembro de 2017 e os resultados das 

súas operacións, así como os cambios na súa situación financeira correspondente ao 

exercicio anual rematado na dita data, de conformidade cos principios e criterios 

contables xeralmente aceptados e particularmente os correspondentes á adaptación 

sectorial do Plan xeral de contabilidade para as entidades sen fins lucrativos. 

 

Coidamos que a memoria completa, amplía e comenta dun xeito correcto a información 

contida no balance de situación e na conta de resultados. A memoria non recolle 

información sobre os fluxos de efectivo,  xa que non é obrigado para a Fundación,  

segundo o sinalado na terceira parte sobre as normas de elaboración das contas anuais 

do plan de contabilidade de pequenas e medianas entidades non lucrativas aprobado 

pola Resolución do 26 de marzo do 2013. 
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IV INFORME SOBRE OUTRAS EXIXENCIAS LEGAIS E 

REGULAMENTARIAS 

 

 Como os Estatutos indican que:  

a) todala actividade contractual que xestione a Fundación farase de conformidade coa 

Lei de contratos das Administracións Públicas (artigo 3) 

b) a escolma dos beneficiarios das actividades fundacionais farase acorde cos criterios 

de publicidade, concorrencia e obxetividade (artigo 9), e  

c) a contratación do persoal farase sobre a base dos principios de igualdade, mérito, 

capacidade e publicidade (artigo 19) 

 

Comprobouse o correcto cumprimento destas disposicións estatutarias co gallo da 

revisión das contas anuais. 

 

Estas contas anuais, teñen de se presentar ao Protectorado no  prazo de vinte días 

hábiles, contados dende a súa aprobación polo Padroado, acompañadas deste informe e 

da certificación do secretario (artigo 38 LGF e artigo 31 dos Estatutos). O Protectorado, 

logo de examinar e comprobar  que son conforme formalmente coa  normativa vixente, 

as depositará no Rexistro de fundacións de interés galego. 

 

Igualmente teñen de se achegar estas contas anuais  ás institucións que forman parte da 

Fundación (articulo 31 dos Estatutos).  

 

Como FAEPAC fai unhas actividades que están exentas do Imposto de Sociedades, logo 

ten a obriga de presentar a memoria coa información sinalada no artigo 3 do Real 

decreto 1270/2003, de 10 de outubro, dentro do prazo de sete meses dende o peche 

contable. 

 

Coa finalidade de que a Xunta de Galiza,  poida comprobar se a xestión económico-

financeira que se fixo neste exercicio contable se axusta ao principio da estabilidade 

presupostaria ao que se refiren os artigos 2 e 3 da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril,  

de estabilidade presupostaria e sostibilidade financeira, haberá que dar traslado das 

contas anuais á Intervención xeral da Comunidade Autónoma de Galiza. Xa que a 

Subdirección xeral de análises e contas económicas do sector público da Intervención 

xeral do Estado mediante un escrito do 28 de decembro pasado  chega a conclusión que 

“(...) esta Fundación se considera en contabilidad nacional una unidad institucional 

pública dependiente de dicha Comunidad Autónoma (de Galicia), (...) y por tanto la 

Fundación se clasifica dentro del sector de las Administraciones Públicas”. 

 

Tamén haberá que dar coñecemento das contas anuais á Deputación de A Coruña pola 

súa condición de membro do Padroado e a fin de xustificar os fondos recibidos dela 

para o financiamento dos gastos da Fundación. 

 

O auditor interno 
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