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correspondente ao exercicio económico e contable de 2015:

Núm.

DOCUMENTO

Páx.

1

Balance

1

2

Conta do Resultado económico - patrimonial

3

3

Estado de cambios no patrimonio

7

4

Estado de fluxos de efectivo

neto

13

Estado da Liquidación do Orzamento

5

Estado de execución a 31 de decembro de 2015
Liquidación do Orza mento de Gastos:
• Clasificación funcional -área de casto- e económica
• Clasificación por aplicación orzamentaria
• Clasificación económica
• Clasificación por proorarna
• Clasificación por bolsa de vinculación
• Resume ORN (proqrarna e capítulo)
• Resume ORN (concepto e proqrama)
Liauidación do Orzamento de Ingresos:
• Liquidación do Orza mento e Inqresos
• Resumo_Q_orClasificación Económica
Resumo Modificacións de Crédito
Resultado Orzamentario
Estado demostrativo de dereitos a cobrar e obrigas a pagar de Orzamentos pechados
Estado de Remanente de Tesourería

18
19
32
37
47
50
51
52
59
60
61
65
68
70
76

15

Memoria:
1.

6

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

Organización e Actividade.
1.1 Poboaciónoficial e outros datos de carácter socioeconómicoque contribúen á identificación desta
Entidade
1.2 Norma de creaciónda entidade
1.3 Actividade principal da entidade, e o seu réxime xurídico, económicofinanceiro e de contratación.
1.4 Descricióndas principaisfontes de ingresos,en especial,as taxas e prezospúblicosrecibidos.
1.5 Consideraciónfiscal da entidade a efectos do imposto de sociedadese, no seu caso operacións
suxeitasa IVE e porcentaxede prorrata.
1.6 Estrutura organizativabásica,nos seus niveis político e administrativo.
1.7 Número medio de empregados durante o exercicio, tanto funcionarios como persoal laboral, por
categoríae sexo.
1.8 Identificación das actividade propietarias e porcentaxe de participación de estas no patrimonio da
entidade contable.
1.9 Identificación das entidades do grupo, multigrupo e asociadas das que forme parte a entidade
contable con indicaciónda súa actividade así como a porcentaxede participación no capital social
ou patrimonio de cada unha delas.
Xestión indirecta de servizos públicos, convenios e outras formas de colaboración
Bases de presentación das contas.
Normas de recoñecemento e valoración.
Inmobilizado material.
Patrimonio público do solo
Inversións inmobiliarias.
Inmobilizado intanxible
Arrendamentos financeiros e outras operacións de natureza similar
Activos financeiros
Pasivos financeiros
Coberturas contables
Activos construídos ou adquiridos para outras entidades e outras existencias
Moeda estranxeira
Transferencias, subvencións e outros ingresos e gastos
Provisións e continxencias
Información sobre medio ambiente
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Activos en estado de venta
Presentación por actividades da conta do resultado económico patrimonial
Operacións por administración de recursos por conta de outros entes públicos
Operacións non orzamentarias de tesourería
Contratación administrativa. Procedementos de adxudicación
Valores recibidos en depósito
Información orzamentaria
Indicadores financeiros, patrimoniais e orzamentarios
Feitos posteriores ao peche
Aspectos derivados da transición as novas normas.

7

Acta de Arqueo a 31.12.2015

8

Notas entidades
bancarias das
Corporación e Estado Tesourería

9

Documentos complementarios

209
existencias

a 31.12.2015,

da

caixa

da

215

Estados de gastos e ingresos aprobados inicialmente

226

Relación nominal de acredores e debedores

228

Expediente de aprobación da Conta Xeral do exercicio de 2015:

10

Incoación do expediente para a aprobación da Conta Xeral de 2015
Informe de Secretaría
Informe de Intervención Conta Xeral do exercicio 2015
Certificado Informe da Comisión Especial de Contas
Remisión para publicación no Boletín Oficial da provincia da Coruña
Anuncio do B. O. da provincia exposición pública e conexos (10.06.2016)
Certificado sobre exposición pública e resultado
Certificado do acordo plenario de aprobación da Conta Xeral de 2015

238
241
245
255
256
258
259
260

Rendición externa da Conta Xeral do exercicio de 2015:

11

Remisión da Conta Xeral ao Consello de Contas pola Deputación Provincial de A
Coruña no seu soporte

261

238

