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Presentació
Down [leida va néixer I'any T995, per Ia iniciativa d'un petit grup de
families que perseguien un somni que semblava inassolible: que els seus
fills i filles, tinguessin les que la resla de
persones.

Actualment som ]26 families amb fills i filles amb sÍndrome de Down i

d isca pacitat intel.lectua l.

Un equip lécnic inlerdisciplinari dona suport individualitzat a cada
persona per dissenyar el seu projecte de vida seguint la metodologia de
la Planificació Centrada en la Persona.
El noslre ámbit d'actuació és Lleida i comarques.

Distribució de Persones
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Arees de treball
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Acollida i assessorament a 7 noves families amb fills i filles amb
sinclrome de Down i d scapacitat intel lectulal
lmplemer¡tació protocol de derivac ó cle noves lamilies amb
I'Hospital Ur¡iversitari Arnaur cie Vrlanova
lmplementació prolocol de derivació de famílies r-rouvirrgurdes amb
fills amb la sindrome de Down amb el Departament de Treball, Afers
Socials iLam'lies
Assessorañ'rent i orier-rtació en trámits admirristratiuls
Informació i assessorament sobre el procés d'assistencia,
incapacit:aclo I tullela
Escoles cle familtes promogudes per DOWN ESPAñA
lnformació i assessoramenl sobre les necessitats manifeslades arrel
de la cov dl9
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Su¡rort etltrcatiu
o Sessions educatives adreqades a alumnal amb síndrome de Down i

altres discapacitats intel lectuals
. Programa d'autonomia urbana
. Sessions de logopédia

' Suport, orientació i seguiment a famílies
r lntervencions psicopedagógiques en centres educatius i instituts
. Sessions coordinació, formatives i assessorament als serveis

educatius de Lleida
. Xerrades informatives als claustres de centres educatius
. Casal d'Estiu
. Xl Jornada Técnica "Compartim mirades sobre l'educació inclusiva"
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I nserció sociolaboral
. Orientació i assessorament en tot el procés d'inserció
o Formació prelaboral
o Prospecció i fidelització d'empreses col.laboradores
. Acompanyament i suporl per part de les preparadores laborals
. Signatura de convenis de col laboració económica i per a la

incorporació en práctiques laborals o amb contracte
r Servei integral d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de

persones amb discapacitat i/o malaltia mental (SIOAS)

Formació continua
o Programa d'habilitatssociolaborals
i Programa Cestiona't i habilitats comunicatives
. Xerrades informatives i visites a recursos comunitaris
. Tallers d'anglés, poesia, teatre, DJ, rádio i tertúlies d'estiu

Vida Intlepenclent
Projecte Desperta't:Tallers en el pis de formació + Suport i seguiment
als pisos compartits
Servei de Suport a la Própia Llar:suports a aquelles persones ja
emancipades
Formació per a l'autonomia:tallers en el pis de formació per
augmentar I'autonomia en l'entorn familiar
Crup d'empoderats i empoderades itrobada amb Down Catalunya
Formació a voluntaris I voluntáries
Escola de Famílies
Reunions de seguiment selmanal amb les persones participants dels
pisos compartits
Curs formatiu en cuina salu

a

I

o

0

i

0

I

0

Social La txa

le amb la c l.laboració de l'Obra
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, Fem Kolla'. activitats socioculturals i de lleure en la comunitat i online

adaptades alcontext de la covidl9
, Jo Hi Vorg. voluntariat en enlilals socials de Lleida
¡ VadeFesfo: espai lúdic i festiu on compartir amb altres persones am b

discapacitat intel Iectual

' Captació, seguiment, formació i gestió equip voluntariat

l,r¡r()r't\
r Activitats esportives de básquet, futbol i gimnástica rÍtmica en

col'laboració amb I'Associació de Voluntaris de La Caixa a Lleida
(voLCALL)

. Activitat de pádel a Padel lndoor
r Activitat de condicionament fisica a Piscina Col legi Episcopal de

Lleida
. ACTIVA'T de forma online durant els mesos de tancament

d'i nsta l. lacions esportives
r Activitats esportives de carácter inclusiu
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I AvaIuació psicológica persones participanls Projecle Desperta't i

Pro;ecte lntegra XXI

Tutories psicológ iq ures i nd ivid ua I itzades i g ru pa ls

Seguiment integral a famÍlies
Ta llers d'afeclivilat i sexua Iltat
Ta I lers d'esti m u lació cog n itiva
Rea I ització d'i nformes psicológ ics

Utilització i manleniment del programa d'estimulació cognitiva
NeuronUP
Coordinació am b professionals externs
Partrcipació en el grLlp de treball sobre sexualitat per a persones amb
d isca pacilat i ntel.lectua I cl'ALLEM

2. Bases de presentació dels comptes anuals

1. lmatge fidel:

No hi ha raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s'han aplicat
disposicions legals en matéria comptable, de forma explicita es manifesta que els
presents comptes han reflectit la situació real ifinancera de la entitat.

2. Principis comptables no obligatoris aplicats.
S'han aplicat els principis comptables obligatoris, els quals no han tingut incidéncia en
el patrimoni, la situació financera i els resultats de I'entitat.

3. Comparació de la informació.
No s'han prodult modificacions en els apunts comptables que siguin importants de
destacar, en el seu moment es van redenominar alguns comptes per a una millor
comprensió del balang i així poder reflectir la realitat dels actius. No hi ha causes que
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4. Agrupació de partides.
No existeixen elements d'aquest tipus

5. Elements recollits en diverses partides
No existeixen elements d'aquest tipus

6. Canvis en criteris comptables.
No hi ha canvis de criteri comptable dignes de ser considerats

T.Correcció d'errors.
En el present exercici es rectifiquen saldos finals de deutors i es reclassifiquen
comptes de despesa així com d'ingrés d'activitats própies de I'associació.

3. Aplicació de resultats
L'excedent de I'exercici ha estat positiu en la xifra de 45.961,16 Euros, retornant a ser
mantinguda la tónica de resultats positius dels darrers exercicis.

4. Normes de registre ivaloració

1. lmmobilitzat intangible; Estan comptabilitzats dins de l'apartat de propietat industrial
i aplicacions informátiques. Es refereixen en bona part a programes de software propis
del desenvolupament de I'activitat, aquests encara no han entrat en funcionament.

2. Béns integrants del patrimonicultural. No n'hi ha de comptabilitzat.

3. lmmobilitzat material;
Els béns compresos en I'immobilitzat material s'han valorat pel seu cost, ja sigui el
preu d'adquisició o el cost de producció.

4. Arrendaments; no n'hi ha de comptabilitzats, en relació a elements d'actiu. Tenim
registrats arrendaments sobre pisos destinats a activitats de formació els quals han
estat realitzats també per desenvolupar tasques administratives i de gestió de
I'associació. El local de directe de per un període
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Bases de repartiment lmport
Excedent de I'exercici

Total base de repartiment = Total aplicació
45.961,16
45.961,16

Aplicació a lmport
Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutáries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Resultats negatius d'exercicis anteriors

45.961 ,16

Total aplicació = Total base de repartiment 45.961,16

de 25 anys de rma g
de I'associació ha estat cedit



5. Permutes; no n'hi ha de comptabilitzades

6. Actius financers i passius financers; Els actius financers es composen d'imposicions a
termini, la seva valoració és la del saldo a 3111212020.

7. Existéncies;no n'hi ha de comptabilitzades

lmpostos sobre beneficis; del benefici de l'exercici no es calcula l'impost al ser la entitat
exempta i tenir un resultat positiu propi de la gestió de la mateixa.

lnqressos i despeses; s'han utilitzat els principis i criteris del pla general comptable en la
seva imputació.

8. Provisions i contingéncies, No n'hi han de comptabilitzades.

9. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental No n'hi ha de comptabilitzats.

10. Criteris emprats per al registre i valoració de les despeses de personal; els costos
laborals són els indicats per conveni laboral, no s'han dut a terme costos ni ajustos de
cap tipus en conceptes de pensions.

11. Subvencions, donacions i llegats;
Pel que fa a les subvencions s'han passat al compte d'explotació les realment
cobrades i abonades en compte. S'han indicat en el compte 130 per total import de
115.864,97 €, les subvencions aprovades peró no abonades en compte, aquestes son
de caire públic i privat.
Es comptabilitzen subvencions de capital concedides per al desenvolupament
d'activitats previstes en I'associació, peró que encara no s'han dut a terme, l'import a
final d'any pendent de traspás a resultats es de 115.864,97 €

12. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades.
No hi ha operacions vinculades en comptabilitat a excepció de les própies de l'ús i

finalitat de I'associació.

5. lmmobilitzat material

La única variació del elements d'actiu es deguda a petites inversions i d'equips
informátics i la regularització d'imports.

1
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S. lnicial Entrades Baixes S. Final

Construccions 162.487,69 162.487,69

Utillatge 4.285,24 126,20 4.159,04

Mobiliari 35.481,04 78,16 35.402,88

E.informátic 30.001,89 3.677,34 33.679,23

E.transport 0,00 0,00



Les amortitzacions de I'immobilitzat material son

S. lnicial S. Final

Amort.
Construccions 25.927,25 32.410,51

Amort.
lnstal.lacions i

utillatge
3.293,18 3.411,26

Amort.
Mobiliari 27.413,39 28.561,71

Amort. Equips
informátics 10.780,54 19.012,46

2. lnformació sobre:
Bona part dels actius s'han rebut a nivell de donació.

6. lnversions immobiliáries
No hi ha actius d'aquest naturalesa.

7. Béns del patrimonicultural

No hi ha actius d'aquest naturalesa.

8. lmmobilitzat intangible

Els presents actius estan totalment amortitzats.

9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar.

9. 1 . Arrendaments fi nancers
No hi ha actius d'aquest naturalesa.

9.2. Arrendaments operatius
No hi ha actius d'aquest naturalesa.

10. Actius financerc

S. inicial Entrades S.Final

Prop. industrial 1.577,60 0,00 1.577,60

Aplicació informática 2.500,00 0,00 2.500,00

lnstruments de
patrimon¡

ValoÉ
Gpcsentatius

de douté

Crédits, defivats ¡

altrcs
lnstruments de

Patrimon¡
epGsenbt¡us de

valofs
Céd¡ts, derivats ¡ altes Tol¡l

Classes

Categories
Ex
20

Ex
l9

Ex
20

Ex
't9

Ex
20

Ex
19

Ex
20

Ex
l9

EX
20

Ex
19

Ex 20 Ex'19 Ex 20 Ex 19

Act¡us financers a cost
amort¡tzat

Actius f¡nancers mantinguts
per a negociar

000 o00 0.00 0.00
Act¡us f¡nancers a cost

2.150 00 2 150 00 2.1 50,00 2.1 50.00
Total

,.1 2.150 00 2 150 00 2.1 50.00 2.150.00

6 ,#,
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Han vengut les operacions del present exercici. La resta de posicions d'actius són de
comptes a la vista per import de 293.559,96 €

1. Usuaris i altres deutors

Desglossament de la partida B.ll de l'actiu del balang, "Usuaris, patrocinadors i deutors
de les activitats i altres comptes a cobrar":
Per I'exercici 2020 aquestes partides reflecteixen un saldo de 115.895,02 €, format
básicament per subvencions concedides i encara no realitzades.

2. Altre tipus d'informació
No es te cap litigi ni embargament reconegut a I'hora de redactar la present memória

11. Passius financers

No n'hi ha de comptabilitzats. L'entitat, donat al seu volum i xifra de negoci pot
sobreviure financerament amb les subvencions concedides. Des de fa exercicis está
concedida una línia de crédit amb la entitat La Caixa de Pensions per import de 35.000
€ les quals no s'han disposat mai i es per aquest motiu que no surten reflectides en el
Balang.

Es reflecteix en el balang els saldos propis de les administracions públiques, ja que no hi ha
passiu per finangament extern

12. Fons propis

Formats exclusivament per reserves, romanent i resultats de I'exercici. No hi ha
desemborsaments pendents dels socis i I'actiu no queda reflectit donada la seva
manca d'anotació que es deriva d'anteriors balangos.

13. Subvencions, donacions i llegats

Classes
Deutes amb ent¡tats

de crédit
Denvats Deutes amb entitats

de cr¿d¡t
uenvats
Altres

Total

Ex
20

Ex 19 Ex
20

Ex 19 Ex
20

Ex 19 Ex
20

Ex 19 Ex
20

Ex 19

Pass¡us f¡nancers a cost amortitzat

Passius financers mant¡nguts per a
negociar

Total

S'ha d'i sobre
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Generalitat de Catalunya 207.464,90 €

Diputació de Lleida 14.000,00 €

Ajuntament de Lleida 5.1 80,00 €

lbercaja 1.250,00 €

La Caixa 4.800,00 €

Down Catalunya 43.188,31€

lnstitut Catala de la Dona 2.900,35 €

Fundación ONCE 3.250,00 €

ACTA 1.500,00 €

TOTAL 283.533,56 €

Les donacions del 2020 son

Donatius particulars 65.935,49 €

Donatius entitats: 17.536,36 €

Total 83.471,85 €

Pel que fa a les subvencions s'han passat al compte d'explotació les realment
cobrades i abonades en compte. S'han indicat en el compte 130 per total import de
115.864,97 €, les subvencions aprovades peró no abonades en compte, aquestes són
de caire públic i privat.
L'import total de subvencions que reflecteixen en el compte de resultat es d'import
283.534,04 €.

14. Situació fiscal

14.1 lmpost sobre societats
No es calculen deferéncies de cap tipus.

14.2. Altres tributs
No es tenen constáncia de cap circumstáncia sobre tributs que afectin a la activitat

15. lngressos i Despeses

1. No hi ha imports de despeses derivades del funcionament de l'órgan de govern de
l'entitat.

2. No hi ha imports en la partida 2 del compte de resultats, "Ajuts concedits i altres
despeses".

La partida 5 del compte de resultats, " onaments", es desglossa en

t2



Aprovisionamientos
Euros

2020

Compras de mercaderías '1 .926.33

Compras de materias primas 23.102,96

Compras de otros aprovisionamientos 98,74

Total 25.230,64

La partida 7 del compte de resultats, "Despeses de personal", es desglossa en :

295.849,04 € de sous i salaris

60.751 ,71 € de seguretat social

927,81€ d'altres despeses socials

No hi han aportacions i dotacions per a pensions i altres cárregues socials.

Els imports en la partida 8.c compte de resultats, "Pérdues, deteriorament i variació
de les prov¡s¡ons per operacions de les activitats", es xifren en cero.

3. No hi ha reflectides vendes de béns i prestació de serveis produils per permuta de
béns no monetaris i serveis.

4. Els resultats originats fora de I'activitat normal de I'entitat inclosos en la partida
"Altres resultats" es xifren en 34.002,85 €, formats básicament pels ingressos de
venta de loteria de nadal, així com una petita indemnització de l'entitat
asseguradora per cobrir un sinistre. La resta es basa en imports de poca
relleváncia.

5. lnformació sobre:
- lngressos de promocions, patrocinadors i col'laboracions amb indicació de les

activitats a les quals es destinen i, si escau, les condicions a qué estan subjectes.
- Hi ha hagut 34J53,20 € en concepte de donatius i patrocinis amb els que no hi

ha cap contraprestació i es dediquen al desenvolupament dels projectes de
l'entitat.

- No hi ha reflectides transaccions efectuades amb entitats del grup i associades.
- No hi ha transaccions efectuades en moneda estrangera.

16. Provisions i contingéncies
Res a destacar.

17. Aplicació d'elements patrimonials i d'ingressos a finalitats estatutáries
No hi ha fets destacables.

18. Fets posteriors altancament

No hi ha fets bles
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19. Operacions amb parts vinculades

No hi ha fets destacables. Tant sols destacar la relació la entitat coordinadora de Catalunya.

20. Altra informació

S'inclou informació sobre:

- Canvis a l'órgan de govern, direcció i representació. Registrat nova Junta de
Govern amb data 1810912020.

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta
Sra. Olga Parés
Tresorer
Sra. Ma Rosa Ferró
Vocals
Sr. Josep Ma Borrás Rovira
Sra. Eva Godia Rubio
Sr. Josep Medina Morales
Sra. Anna OromíViñes
Sr. Óscar Serrano Marqués
Sra. Lidia V¡ló Viló
Sr. Ramón Conejo
Sr. Joan Cebria Mateu

Vicepresident
Sr. Antonio Ramírez Fernández
Secretaria
Sra. Yolanda Ariza Pérez

Representants de les persones amb discapacitat
Joan Sorribes, Esther Nadal, lnmaculada Galindo

21. lnformació segmentada

L'área geográfica de les nostres activitats es la zona de Lleida i provÍncia, tots els
recursos obtinguts durant l'any s'han aplicat a les diferents actuacions i els recursos
obtinguts poden ser difícilment identificables en forma concreta, el detall queda reflectit
en la memória d'activitats.

Signat: JUNTA DIRECTIVA
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[Supervisor] 1 1 I 1Ot2O21 1 0:09: 1 2

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA PER A LA SíNDROME DE DOWN
Llistat de comptes anuals (Balang de Situació)

Exercici : 2020, P eríode : Obertura-Desembre (Euros)

Actiu

Pá9. 1

Passiu

A) ACTtvo No coRRtENTE.

l. lnmovilizado intang¡ble.
'1. Desarrollo.
2. Concesiones.
3. Patentes, licencias marcas y similares.
4. Fondo de comercio.
5. Aplicaciones informáticas.
6. Derechos sobre activos cedidos en us
7. Otro inmovilizado intangible.

ll. Bienes del Patrimonio Histórico
1. Bienes lnmuebles.
2. Archivos.
3. Bibliotecas.
4. Museos.
5. Bienes muebles.
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio

lll. lnmovilizado material
1. Terrenos y construcciones.
2. lnstalaciones técnicas y otro inmoviliza
3. lnmovilizado en curso y anticipos.

lV. lnversiones inmobiliarias.
1. Terrenos
2. Construcciones.

V. lnversiones en entidades del grupo y asoc
1. lnstrumentos de patrimonio.
2. Créditos a entidades.
3. Valores representativos de deuda.
4. Derivados.
5. Otros activos financieros.

Vl. lnversiones financieras a largo plazo
1. lnstrumentos de patrimonio.
2. Créditos a terceros.
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados.
5. Otros activos financieros.

Vll. Activos por impuesto diferido.

B) ACTTVO CORRTENTE.

L Activos no corrientes mantenidos para la v

ll. Existencias
1. Bienes destinados a la actividad
2. Materiales primas y otros aprovisionam
3.Productos en curso
4. Productos terminados
5. Subproductos, residuos y materiales r
6.Anticipos a proveedores

lll. Usuarios y otros deudores de la actividad

lV. Deudores comerciales y otras cuentas a
1. Clientes por ventas y prestaciones de
2. Clientes, entidades del grupo y asocia
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administrac¡one

152.332,90 A) PATRTMONTO NETO

A-1) Fondos propios
l. Dotación fundacional/Fondo social

1. Dotación fundacional/Fondo social.
2. (Dotación fundacional no exigida/F

ll. Reservas.
1. Estatutarias.
2. Otras reservas.

lll. Excedentes de ejercicios anteriores.
1. Remanente.
2. (Excedentes negativos de ejercicio

lV. Excedentes del ejercicio.

A-2) Ajustes por cambios de valor.
l. Activos financieros disponibles para la
ll. Operaciones de cobertura.
lll. Otros.

A-3) Subvenciones, donaciones y legados re
l. Subvenciones.
ll. Donaciones y legados.

B) PASIVO NO CORRIENTE

l. Provisiones a largo plazo.
1. Obligaciones por prestaciones a largo
2. Actuaciones medioambientales.
3. Provisiones por reestructuración.
4. Otras provisiones.

ll. Deudas a largo plazo.
1. Obligaciones y otros valores negociabl
2. Deudas con entidades de crédito.
3. Acreedores por arrendamiento financi
4. Derivados.
5. Otros pasivos financieros.

lll. Deudas con ent¡dades del grupo y asociad

lV. Pasivos por impuesto diferido.

0,00

411.604,98

0,00

V. Periodificaciones a largo plazo

c) PASTVO CORRTENTE

l. Pasivos vinculados con activos no corrient

ll. Provisiones a corto plazo

lll. Deudas a corto plazo
1. Obligaciones y otros valores negociabl
2. Deudas con entidades de créd¡to
3. Acreedores por arrendamiento financi
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros

lV. Deudas con entidades del grupo y asocia

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
0,00
0,00

538.1'19,00

422.254,03
0,00
0,00
0,00

29.485,85
0,00

29.485,85
346.807,02
346.807,02

0,00
45.961,16

152.332,90
130.077,18
22.255,72

0,00

1 15.864,97
1 1s.864,97

0,00

0.00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

65,02
0,00

65,02
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
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

0,00

25.8't8,88

0,00

0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1 15.895,02
0,00
0,00

30,05
0,00
0,00

1 15.864,97

V. Beneficarios-Acreedores

Vl. Acreedores comerciales y otras cuentas
1. Proveedores
2. Proveedores, entidades del grupo y as
3. Acreedores varios
4. Personal (renumeraciones pendientes

0,00

0,00

25.753,86
0,00
0,00

1 5.1 36,1 6
103,82

0,00

7. Fundadores por exigidos

5. por impuesto corriente
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ASSOCIACIÓ LLEIDATANA PER A LA SíNDROME DE DOWN
Llistat de comptes anuals (Balang de Situació)

Exercici : 2020, P eríode: Obertura-Desembre (Euros)

Actiu

Pá9.2

Passiu

V. lnversiones en entidades del grupo y asoc
1. lnstrumentosde patrimonio
2. Créditos a entidades
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros

Vl. lnversiones financieras a corto plazo
1. lnstrumentos de patrimonio
2. Créditos a entidades
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros

Vll. Periodificaciones a corto plazo

Vlll.Efectivo y otros activos liquidos equivalen
1. Tesorería
2. Otros activos lfquidos equivalentes

TOTAL ACTTVO (A+B)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6. Otras deudas con las Administracione
7. Anticipos recibidos por pedidos

Vll. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI

10.513,88
0,00

0,00

563.937,88

2.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.150,00

0,00

293.559,96
293.559,96

0,00

563.937,88
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ASSOCIACIÓ LLEIDATANA PER A LA SíNDROME DE DOWN
Llistat de comptes anuals (Pérdues i Guanys)

Exercici: 2020, Període: Obertura-Desembre (Euros)

Pá9.2

(Deure) Haver

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciónes y otras

4.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A1 4+A1 5+A1 6+A j 7+A't B)

4.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESToS (A.,1 +A.2)

19. lmpuestos sobre beneficios

4.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19)

B) Operaciones intenumpidas

20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuesto

4.5)) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A4+20)

C) lngresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. Activos financieros disponibles para la venta

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo

3. Subvenciones recibidas

4. Donaciones y legados recibidos

5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

6. Efecto impositivo

C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos d¡rectamente en el patrimonio ne

D) Reclasificaciones al excedente del ejericio

1. Activos financieros disponibles para la venta

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo

3. Subvenciones recibidas

4. Donaciones y legados recibidos

5. Efecto impositivo

D.1 Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (D1+ D2+D3+D4+DS)

E ) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (

F) Aiustes por cambios de criterio

G) Ajustes por errores

H) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

I ) Otras variaciones

J) RESULTADO TOTAL, VARlAclóN DE PATR|MoNto NETo EN EL EJERctCto( A.S+D+E+F+6+H)

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

45.961,16

0,00

45.961 ,16

0,00

0,00

45.961 ,16

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.961.16
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ASSOCIACIÓ LLEIDATANA PER A LA SíNDROME DE DOWN
Llistat de comptes anuals (Pérdues i Guanys)

Exercici : 2020, P eríode: Obeft ura-Desembre (Euros)

Pá9. 1

(Deure) Haver

A) Excedente del ejercicio

lngresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) lngresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del elercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones

2.Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

6. Aprovisionamientos

7. Otros ingresos de la actividad

8. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Carga sociales
c) Provisiones

9. Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión coniente

10. Amortización del inmovilizado

1 1. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio
b) Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio

12. Exceso de provisiones

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioro y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

4.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+49+A1o+A1 1+A12+A13)

14. lngresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En entidades del grupo y asociadas
a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos
b) De entidades del grupo y asociadas
b2) De terceros

15.Gastos financieros
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
c) Por actualización de provisiones

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
a) Cartera de negociación y otros

45.961,16

219.314,53
0,00

68.640,93
116.520,40

0,00
34.153,20

283.534,O4

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

25.230,U-

41.539,32

357.528,56-
295.849,04-
61.679,52-

0,00

99.685,95-
98.899,48-

0,00
0,00

786,47-

15.981 ,58-

0,00
0,00
0,00

45.961 , 16

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

00
00
00
00
00
00

0

0

0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00b) lmputación al excedente d por financieros disponibles para la



PRESSUPOST 2021

DESPESES:

SOUS I SALARIS (+ Seguretat social)

SERVEIS PROFESSIONALS

SUMINISTRES

DESPESES DE GESTIÓ (assegurances, material oficina, correus,...)
REPARACIÓ I MANTENIMENT

DE VIATGES I REPRESENTACIÓ

DESPESES MANTENIMENT VIVENDES

DESPESES MATERIAL DE DtFUStó (catendari, revista, )
ACTlvlrATs DIVERSES (vacances IMSERSO, port Aventura, sopar integra, colónies,....)
DESPESES BANCARIES

VARIS:

Quotes varies entitats en xarxa

lmprevists

Varies (loteria, cursos, ...)

TOTAL DESPESES

INGRESSOS:

QUOTES SOCIS

QUOTES ACTIVITATS

QUOTES SOCIS COL.LABOMDORS
SUBVENCIONS:

ACTIVITATS DIVERSES (vacances IMSERSO, port Aventura, sopar, St. Jordi, ...)
DONATIUS VARIS ( loter¡a,calendaris, merchandaising, ..)
INGRESSOS FINANCERS

TOTAL INGRESSOS

310.000,00

7.000,00

9.500,00

6.000,00

27.900,00

4.000,00

9.325,00

6.700,00

20.000,00

1.940,00

To

71,330/o

1,610/o

2,190/o

1,38%

6,420/o

0,920/o

2,150/o

1,540/o

4,60%

o,450/o

5.150,00 1,18%

27.100,00 6,240/o

434.615,00 100,00%

35.500,00

96.200,00

6.800,00

270.000,00

15.000,00

37.000,00

250,00

460.750,00

0,00%


