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BALANCE DE PEMESFL A 31 DE DECEMBRO DE 2016 E 2015 (12 meses) (Euros)
Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia)

NOTAS da
MEMORIA

ACTIVO
A) ACTIVO NON CORRENTE
I. Inmobilizado intanxible.
III. Inmobilizado material.
B) ACTIVO CORRENTE
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia.
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar.
VI. Periodificacións a c/p.
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes.

5.1.
5.2.
6.1.
6.2.
6.4.
6.5.

TOTAL ACTIVO (A+B)

2016

2015

35.314,35€
3.388,79€
31.925,56€
927.823,95€
66.543,69€
599.596,22€
40,38€
261.643,66€

55.609,45€
4.882,45€
50.727,00€
906.990,11€
67.918,51€
747.840,71€
648,39€
90.582,50€

963.138,30€

962.599,56€

As Notas 1 a 14 da memoria anexa forman parte integrante do Balance de Situación a 31/12/2016.

Santiago de Compostela, 21 de marzo de 2017

Asdo.: Delmiro Prieto González,
D.N.I:71497418D
Presidente DOWN GALICIA

Asdo.: Manuel Pérez Cabo,
D.N.I:34243744-X
Vicepresidente DOWN GALICIA

Asdo.: Elías Ledo Fernández,
D.N.I:76615524-V
Secretario DOWN GALICIA

Asdo.: Jorge González Rodríguez,
D.N.I:35543930-Y
Tesoureiro DOWN GALICIA

Asdo.: José Antonio Villamarín Cid
D.N.I: 34938638-M
Vogal DOWN GALICIA

Asdo.: José Martín Rodríguez
D.N.I:32615115-B
Vogal DOWN GALICIA

Asdo.: Manuel Álvarez Esmorís
D.N.I: 32801508-N
Vogal DOWN GALICIA

Asdo.: Rafael Cabezas Enríquez
D.N.I: 34603214-J
Vogal DOWN GALICIA
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BALANCE DE PEMESFL A 31 DE DECEMBRO DE 2016 E 2015 (12 meses) (Euros)
Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia)

PATRIMONIO NETO E PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Fondo social
II. Reservas.
IV. Excedente do exercicio
A-2) Subvencións, doazóns e legados
recibidos.
C) PASIVO CORRENTE
I. Provisións a curto prazo
II. Débedas a curto prazo.
3. Outras débedas a curto prazo.
IV. Beneficiarios-Acredores
V. Acredores comerciais e outras contas
a pagar.
2. Outros acredores.
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO
(A+B+C)

NOTAS da
MEMORIA

2016

2015

8.

112.885,95€
80.897,71€

129.632,98€
77.588,98€

8.

7.020,90€

7.020,90€

8.
8.
8.

7.020,90€
70.545,56€
3.331,25€

7.020,90€
69.405,88€
1.162,20€

11.

31.988,24€

52.044,00€

7.0.
7.1.
7.1.
7.2.

850.252,35€
6.794,20€
457.344,99€
457.344,99€
339.930,16€

832.966,58€
5.663,24€
479.435,20€
479.435,20€
256.090,36€

7.3.

46.183,00€

91.777,78€

7.3.

46.183,00€

91.777,78€

963.138,30€

962.599,56€

As Notas 1 a 14 da memoria anexa forman parte integrante do Balance de Situación a 31/12/2016.

Santiago de Compostela, 21 de marzo de 2017

Asdo.: Delmiro Prieto González,
D.N.I:71497418D
Presidente DOWN GALICIA

Asdo.: Manuel Pérez Cabo,
D.N.I:34243744-X
Vicepresidente DOWN GALICIA

Asdo.: Jorge González Rodríguez, Asdo.: José Antonio Villamarín Cid
D.N.I:35543930-Y
D.N.I: 34938638-M
Tesoureiro DOWN GALICIA
Vogal DOWN GALICIA

Asdo.: Manuel Álvarez Esmorís
D.N.I: 32801508-N
Vogal DOWN GALICIA

www.downgalicia.org

Asdo.: Rafael Cabezas Enríquez
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Asdo.: Elías Ledo Fernández,
D.N.I:76615524-V
Secretario DOWN GALICIA

Asdo.: José Martín Rodríguez
D.N.I:32615115-B
Vogal DOWN GALICIA

CONTIGO PODEMOS MÁIS
CONTAS DE PERDAS E GANANCIAS PEMESFL
Ao 31 DE DECEMBRO DE 2016 E 2015 (12 meses) (Euros)
Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia)
PERDAS E GANANCIAS
1. Ing. da actividade propia
a) Cotas de asociados e afiliados
b) Aportacións de usuarios.
d) Subvencións, doazóns e legados imputados ao
excedente do exercicio
3. Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias.
c) Gtos. por colabor. e do órg. de goberno
d) Reintegro de subv, doazóns e legados
7. Outros ingresos da actividade
8. Gastos de persoal
9. Outros gastos da actividade
10. Amortización do inmobilizado
11. Subvencións, doazóns e legados de capital
traspasados ao excedente do exercicio.
A.1) EXCEDENTE DA
ACTIVIDADE(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financeiros
15. Gastos financeiros
A.2) EXCED OP FINANCEIRAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)
19. Imposto sobre beneficios
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC NO EXCED EX(A.3+19)
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE
AO PATRIMONIO NETO.
1 Subvencións recibidas.
2 Doazóns e legados recibidos.
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos e
gastos recoñecidos directamente no patrimonio neto.
(1+2+3+4).
C) RECLASIFICACIÓNS AO EXCEDENTE DO EXERCICIO.
1. Subvencións recibidas.
2. Doazóns e legados recibidos.
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificacións
ao excedente do exercicio (1+2+3+4).
D) VARIACIÓNS DE PATRIMONIO NETO POR
INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AO
PATRIMONIO NETO (B1+C1).
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO.
F) AXUSTES POR ERROS.
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL OU
FONDO SOCIAL.
H) OUTRAS VARIACIÓNS.
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO
NETO NO EXERCICIO (A4+D+E+F+G+H).
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10.1.
10.1.
10.1.

1.289.583,88€
1.051,75€
31.097,35€

1.178.051,55€
1.051,75€
32.189,15€

11.

1.257.434,78€

1.144.810,65€

10.2.
10.2.
10.2.
11.
10.1.
10.2.
10.2.
10.2./5.1./5.2.

(206.286,70€)
(204.402,02€)
(383,55€)
(1.501,13€)
10.320,67€
(774.289,61€)
(314.287,93€)
(24.852,02€)

(185.418,68€)
(179.633,89€)
(121,55€)
(5.663,24€)
7.887,33€
(723.968,50€)
(273.413,49€)
(32.419,25€)

23.252,68€

30.378,06€

3.440,97€

1.097,02€

15,04€
(124,76€)
(109,72€)
3.331,25€
00,00€
3.331,25€

77,46€
(12,28€)
65,18€
1.162,20€
00,00€
1.162,20€

1.153.087,52€
106.621,18€

1.053.306,05€
95.938,55€

1.259.708,70€

1.149.244,60€

(1.161.239,74€)
(118.524,72€)

(1.070.955,27€)
(103.239,44€)

(1.279.764,46€)

(1.174.194,71€)

(20.055,76€)

(24.950,11€)

(22,52€)

(364,08€)

(16.747,03€)

(24.151,99€)

11.

10.1.
10.2.

9.

11.
11.

11.
11.

8.

2016

2015

CONTIGO PODEMOS MÁIS
As Notas 1 a 14 da memoria anexa forman parte integrante da conta de resultados a 31/12/2016

Santiago de Compostela, 21 de marzo de 2017

Asdo.: Delmiro Prieto González,
D.N.I:71497418D
Presidente DOWN GALICIA

Asdo.: Manuel Pérez Cabo,
D.N.I:34243744-X
Vicepresidente DOWN GALICIA

Asdo.: Jorge González Rodríguez, Asdo.: José Antonio Villamarín Cid
D.N.I:35543930-Y
D.N.I: 34938638-M
Tesoureiro DOWN GALICIA
Vogal DOWN GALICIA

Asdo.: Manuel Álvarez Esmorís
D.N.I: 32801508-N
Vogal DOWN GALICIA
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Asdo.: Rafael Cabezas Enríquez
D.N.I: 34603214-J
Vogal DOWN GALICIA
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Asdo.: Elías Ledo Fernández,
D.N.I:76615524-V
Secretario DOWN GALICIA

Asdo.: José Martín Rodríguez
D.N.I:32615115-B
Vogal DOWN GALICIA

CONTIGO PODEMOS MÁIS
MEMORIA ECONÓMICA PEMESFL SIN FIN LUCRATIVO
Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down
(Down Galicia)
EXERCICIO 2016
1. ACTIVIDADE DA ENTIDADE.
1.1. Constitución.
A Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia),
constituíuse en Santiago de Compostela o 15 de marzo de 1998. O día 2 de xuño de 1998
resólvese a súa inscrición no rexistro de asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia
co número de protocolo 1998/3-2. O seu CIF é o G-15665144. Declarada de utilidade
pública (BOE Nº232, Xoves 28 setembro 2006, Orde INT/2958/2006, de 12 setembro). A
Federación tras ser Declarada de utilidade pública no ano 2006, procedeu o 13/12/2006 a
solicitar o acollemento á Lei 49/2002, do 23 de decembro de réxime fiscal das entidades sen
fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, non renunciando ao devandito réxime
con posterioridade

1.2. Actividades.
A memoria de actividades da Federación completa esta información económica.
Os estatutos da Federación citan os seus fins no artigo 6º coa seguinte redacción: “A
Federación ten como fin xeral coordinar, apoiar e impulsar o labor de contribución das
entidades membro cara á mellora da calidade de vida de cada persoa con síndrome de
Down e discapacidade intelectual e a das súas familias, a través da plena inclusión social e
da utilización dos recursos ordinarios da comunidade, asumindo o establecido na
Convención de Nacións Unidas sobre dereitos das persoas con discapacidade”. Para iso
sinálanse como obxectivos a conseguir:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Impulsar que as persoas con síndrome de Down e discapacidade intelectual participen
activamente nos procesos de adopción de decisións sobre políticas e programas,
incluídos os que lles afectan directamente.
Potenciar a constitución de Asociacións e/ou institucións que traballen para persoas con
Síndrome de Down e discapacidade intelectual.
Estimular as relacións entre os membros.
Impulsar e potenciar os obxectivos das actividades dos seus membros.
Estudar e promover disposicións legais que garantan os dereitos das persoas con
Síndrome de Down e discapacidade intelectual.
Establecer os programas e accións encamiñadas a promover estudos científicos sobre
a Síndrome de Down e discapacidade intelectual.
Promover e realizar campañas de información e mentalización social para difundir o
coñecemento e a realidade das persoas coa síndrome de Down e discapacidade
intelectual.
Representar aos seus membros en cuestións de interese xeral ou a petición dos
mesmos.

www.downgalicia.org
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i)

Promover proxectos de integración escolar, laboral, social, programas de saúde e todos
aqueles que favorezan o desenvolvemento persoal e a plena inclusión das persoas con
síndrome de Down e discapacidade intelectual.
.…”
A Federación, neste o seu décimo oitavo ano de vida, desenvolveu

fundamentalmente programas dirixidos á promoción da Autonomía Persoal das persoas con
síndrome de Down e discapacidade intelectual, así como aqueles dirixidos a coordinar,
apoiar e impulsar o labor de contribución das entidades membro á mellora da calidade de
vida de cada persoa coa síndrome de Down e con discapacidade intelectual e das súas
familias, promovendo o exercicio efectivo dos seus dereitos, deberes e liberdades
fundamentais para o seu desenvolvemento integral como persoas.
Ao peche do exercicio 2016 son socios da Federación oito entidades, que se detallan
na memoria de actividades.
Dadas as actividades ás que se dedica a Federación, a mesma non ten
responsabilidades, gastos, activos, nin provisións e continxencias de natureza ambiental que
puidesen ser significativas en relación co patrimonio, a situación financeira e os resultados
da mesma.
Por este motivo non se inclúen desgloses específicos na presente memoria das
contas anuais respecto de información de cuestións medioambientais.

1.3. Réxime legal.
A Federación réxese pola normativa vixente e imperante en materia de Asociacións,
concretamente a Lei Orgánica 1/2002 do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación,
polos seus propios Estatutos, polo Regulamento de Réxime Interno e pola normativa
existente que lle sexa de aplicación.
Na realización da súa actividade, Down Galicia contempla o cumprimento da Lei
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, así como o disposto polo
Real Decreto 1720/2007. En concreto, conta con ficheiros rexistrados na Axencia Española
de Protección de datos (AEPD), garantindo no tratamento dos devanditos datos persoais a
absoluta confidencialidade e reserva, así como integridade dos datos que se manexan e a
súa dispoñibilidade para os autorizados segundo se establece no "Documento de
Seguridade" da entidade, no cal se recollen as medidas técnicas e organizativas adoptadas
para garantir a devandita protección, confidencialidade, integridade e dispoñibilidade dos
recursos afectados.

www.downgalicia.org
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS ANUAIS
É de aplicación o Plan de Contabilidade de pequenas e medianas entidades sen fins
lucrativos publicado no Boletín Oficial do Estado o martes, 9 de abril de 2013 tras a entrada
en vigor do Real Decreto 1491/2011, do 24 de outubro, polo que se aproban as normas de
adaptación do Plan Xeral de Contabilidade (PXC) ás entidades sen fins lucrativos e o
modelo de plan de actuación das entidades sen fins lucrativos, publicado no Boletín Oficial
do Estado o Xoves, 24 de novembro de 2011. Posto que, tal e como indica, “As normas de
adaptación que agora se aproban (...) son aplicables, con carácter xeral, ás entidades sen
fins lucrativos, aínda que a obrigatoriedade das mesmas virá imposta polas disposicións
específicas que se diten para o efecto. Así, o artigo 3 establece a súa aplicación obrigatoria
a (...) as asociacións declaradas de utilidade pública ao establecerse a obrigación no artigo
5 do R.D. 1740/2003, do 19 de decembro, sobre procedementos relativos a asociacións de
utilidade pública (...)”.
A Federación cumpre os requisitos esixidos na Norma Segunda do PXC de
“Aplicación do Plan de Contabilidade de Pequenas e Medianas Entidades Sen Fins
Lucrativos”.
As contas anuais comprenden o balance, a conta de resultados e a memoria.
As bases de presentación destas contas anuais 2016 son:
Imaxe fiel: As contas anuais da Federación Galega de Institucións para a Síndrome
de Down (DOWN GALICIA) -Balance de Situación, Conta de Perdas e Ganancias e
Memoria -, foron elaboradas a partir dos libros e rexistros contables, seguindo os principios
de contabilidade xeralmente aceptados e sempre co obxectivo de reflexar a imaxe fiel do
patrimonio, da situación financeira e dos resultados da Federación, así como do grao de
cumprimento das actividades da mesma e preséntanse seguindo o Plan de Contabilidade de
pequenas e medianas entidades sen fins lucrativos.
As contas anuais do exercicio 2015 da Federación Galega de Institucións para a
Síndrome de Down (DOWN GALICIA) foron aprobadas pola súa Asemblea en reunión de
Asemblea Xeral Ordinaria celebrada o 28/05/2016.
Aínda que, á data actual, as contas anuais ao 31 de decembro de 2016 están
pendentes de aprobación pola Asemblea, non se espera que se produzan cambios de
significación nas mesmas como consecuencia da devandita aprobación.
As contas anuais ao 31 de decembro de 2016 someteranse a auditoría de contas,
sendo aprobado pola Asemblea o nomeamento do Auditor contratado para realizar a
devandita auditoría.
Principios contables: As Contas Anuais foron elaboradas aplicando os principios
contables e normas de rexistro e valoración recollidos no Plan de Contabilidade de
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pequenas e medianas entidades sen fins lucrativos publicado no Boletín Oficial do Estado o
martes, 9 de abril de 2013.
Aspectos críticos da valoración e estimación da incerteza: non se dan cambios
en estimacións contables e as Contas Anuais elabóranse baixo o principio de empresa en
funcionamento.
Comparación da información: Estas Contas Anuais 2016 inclúen información
comparativa co balance e conta de resultados do exercicio 2015.
Elementos recollidos en varias partidas: non hai elementos do patrimonio de
natureza similar que estean rexistrados en dúas ou máis partidas do Balance de Situación.
Cambios en criterios contables: non se realizan axustes por cambios en criterios
contables no exercicio.
Corrección de erros: inclúense axustes de escasa contía realizados como
consecuencia de erros detectados no exercicio 2015 que se detallan no epígrafe que
desenvolve a configuración da conta de reservas.
Importancia relativa: ao determinar a información para desagregar na presente
memoria sobre as diferentes partidas dos estados financeiros e outros asuntos, a entidade,
de acordo co Marco Conceptual do Plan Xeral de Contabilidade, tivo en conta a importancia
relativa en relación coas contas anuais do exercicio 2016.

3. EXCEDENTE DO EXERCICIO
O resultado do exercicio da Federación está composto polos respectivos resultados
da actividade federativa.
O exercicio 2016 presenta un resultado ao 31 de decembro dun saldo positivo de
3.331,25 euros.
A proposta de aplicación do excedente é a seguinte:
Base do reparto

Exercicio 2016 Exercicio 2015

Excedente do exercicio:
Excedente positivo
Total (resultado positivo neto)

Aplicación

www.downgalicia.org

3.331,25 €

1.162,20 €

3.331,25 €

1.162,20 €

Exercicio 2016 Exercicio 2015

A reservas voluntarias

3.331,25 €

1.162,20 €

Total

3.331,25 €

1.162,20 €
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4. NORMAS DE REXISTRO E VALORACIÓN.
1. Inmobilizado intanxible: todos os elementos do Inmobilizado intanxible da
Federación catalóganse como Bens de inmobilizado non xeradores de fluxos de efectivo
posto que se posúen cunha finalidade distinta á de xerar un rendemento comercial.
O recoñecemento do inmobilizado intanxible representa o valor das aplicacións
informáticas que cumpren o criterio de identificabilidade que implica que un inmobilizado de
natureza intanxible cumpra algún dos dous requisitos seguintes:
a) Sexa separable, isto é, susceptible de ser separado da entidade e vendido,
cedido, entregado para a súa explotación, arrendado ou intercambiado.
b) Xurda de dereitos legais ou contractuais, con independencia de que tales dereitos
sexan transferibles ou separables da empresa ou doutros dereitos ou obrigacións.
A amortización dos elementos de inmobilizado intanxible efectúase seguindo un
método lineal, a partir da posta en funcionamento dos bens ou da adquisición do activo, en
base aos anos de vida útil estimados para cada elemento ou grupo de elementos, cuxo
detalle inclúese na Nota 5.1. A dotación para amortización do inmobilizado intanxible
contabilizada no exercicio 2016 ascendeu a 2.107,19 euros.
Non proceden correccións valorativas por deterioración recoñecidas.
Os elementos do inmobilizado intanxible danse de baixa cando non se espera obter
beneficios ou rendementos económicos futuros dos mesmos, a perda xurdida ao dar de
baixa devandito elemento impútase á conta de perdas e ganancias do exercicio en que esta
se produce.
2. Inmobilizado material: todos os elementos do Inmobilizado material da
Federación catalóganse como Bens de inmobilizado non xeradores de fluxos de efectivo
posto que se posúen cunha finalidade distinta á de xerar un rendemento comercial.
A valoración inicial realízase polo seu custo; prezo de adquisición, incluídos os
gastos adicionais e directamente relacionados que se producen ata a súa posta en
condicións de funcionamento. Os impostos indirectos que gravan devanditos elementos do
inmobilizado material inclúense no prezo de adquisición cando non son recuperables
directamente da Facenda Pública.
Con posterioridade ao seu recoñecemento inicial, os elementos do inmobilizado
material valóranse polo seu prezo de adquisición menos a amortización acumulada e, no
seu caso, o importe acumulado das correccións valorativas por deterioración recoñecidas.
A amortización dos elementos de inmobilizado material efectúase seguindo un
método lineal, a partir da posta en funcionamento dos bens ou da adquisición do activo, en
base aos anos de vida útil estimados para cada elemento ou grupo de elementos, cuxo
detalle inclúese no Nota 5.2. A dotación para amortización do inmobilizado material
contabilizada no exercicio 2016 ascendeu a 22.744,83 euros.
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Os bens do inmobilizado material non xeradores de fluxos de efectivo daranse de
baixa no momento do seu alleamento ou disposición por outra vía ou cando non se espere
obter no futuro un potencial de servizo dos mesmos, a perda xurdida ao dar de baixa
devandito elemento imputarase á conta de perdas e ganancias do exercicio en que esta se
produce.
3. Créditos e débitos pola actividade propia: As cotas, donativos e outras axudas
similares, procedentes de patrocinadores, afiliados ou outros debedores, con vencemento a
curto prazo, orixinarán un dereito de cobro que se contabilizará polo seu valor nominal.
As axudas e outras asignacións concedidas pola entidade aos seus beneficiarios,
con vencemento a curto prazo, orixinarán o recoñecemento dun pasivo polo seu valor
nominal.
4. Activos financeiros: A entidade recoñecerá un activo financeiro no seu balance
cando se converta nunha

parte obrigada do contrato ou negocio xurídico conforme ás

disposicións do mesmo.
Os activos financeiros da entidade, a efectos da súa valoración, clasifícanse na
seguinte categoría:
1. Activos financeiros a custo amortizado.
Nesta categoría englóbanse as partidas de:
a)

Usuarios e outros debedores da actividade propia; comprende importes que

se espera recibir no curto prazo polo que se valoran a valor nominal.
c)

Debedores comerciais e outras contas a cobrar; comprende importes que se

espera recibir no curto prazo.
5. Pasivos financeiros: A entidade recoñece un pasivo financeiro no seu balance
cando se converta nunha

parte obrigada do contrato ou negocio xurídico conforme ás

disposicións do mesmo.
Os pasivos financeiros da entidade, a efectos da súa valoración, clasifícanse na
seguinte categoría:
1. Pasivos financeiros a custo amortizado.
Nesta categoría englóbanse as partidas de:
a)

Débedas a c/p-Provedores de inmobilizado a c/p: comprende importes que se

espera pagar no curto prazo.
b)

Débedas a c/p con entidades asociadas: comprende importes que se espera

pagar no curto prazo.
c)

Débedas a c/p con entidades de crédito por crédito disposto: comprende

importes que se espera pagar no curto prazo.
d)

Beneficiarios-acredores: comprende importes que se espera pagar no curto

prazo polo que se valorarán a valor nominal.
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e)

Acredores comerciais: comprende importes que se espera pagar no curto

prazo polo que se valorarán a valor nominal.
A entidade dá de baixa un pasivo financeiro cando a obrigación extinguiuse.
6. Imposto sobre o Valor Engadido: O IVE soportado non deducible forma parte do
prezo de adquisición dos activos correntes e non correntes, así como, dos servizos, que son
obxecto das operacións gravadas polo imposto. A Federación no exercicio 2016 realizou
actividades exentas do IVE amparadas no Art.20 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do
Imposto sobre o Valor Engadido e nas resolucións emitidas pola AEAT de recoñecemento
de entidade de carácter social nas prestacións de servizos asistencia social e nas
prestacións de servizos e entregas de bens accesorias que realiza aos seus asociados e
realizou unha prestación de servizo suxeito a IVE dando cumprimento ao establecido na
normativa de aplicación, Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor
Engadido.
7. Imposto sobre beneficios: O réxime fiscal do imposto sobre sociedades aplicado
á Federación derívase da aplicación do réxime de rendas exentas da Lei 49/2002, do 23 de
decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao
mecenado. A Federación tras ser Declarada de utilidade pública no ano 2006, procedeu a
solicitar o acollemento á devandita Lei 49/2002, do 23 de decembro estando acollida ao
devandito réxime no exercicio 2016 posto que non presentou renuncia ao mesmo.
8. Gastos e ingresos propios das entidades non lucrativas.
Gastos: Os gastos realizados pola Federación contabilízanse na conta de resultados
do exercicio no que se incorren, á marxe da data en que se produza a corrente financeira.
Ingresos: O recoñecemento dos ingresos ten lugar como consecuencia dun
incremento dos recursos da entidade determinados con fiabilidade. Os ingresos procedentes
da prestación de servizos valóranse polo importe acordado, sendo un valor razoable. As
cotas de usuarios ou afiliados recoñécense como ingresos no período ao que corresponden.
Os ingresos procedentes de promocións para captación de recursos de patrocinadores e de
colaboracións recoñécense cando as campañas e actos prodúzanse. Realizándose en todo
caso as periodificacións necesarias.
Entre os métodos empregados para determinar a porcentaxe de realización na
prestación de servizos atópanse, dependendo da natureza da operación: (a) a inspección
dos traballos realizados; (b) a proporción dos servizos realizados ata a data como
porcentaxe do total de servizos a prestar.
As prestacións de servizos realizadas pola entidade no exercicio 2016 foron de dous
tipos:
- Exentos de IVE: non se repercute IVE posto que se trata de actividades exentas do
IVE amparadas no Art.20 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor
Engadido e nas resolucións emitidas pola AEAT de recoñecemento de entidade de carácter
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social nas prestacións de servizos de asistencia social e nas prestacións de servizos e
entregas de bens accesorias que realiza aos seus asociados.
- Suxeito a IVE: no exercicio 2016 realizouse puntualmente un servizo suxeito a IVE,
dando cumprimento ao establecido na Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o
Valor Engadido. Pero tratándose dunha actividade vinculada ao fin da Federación.
9. Subvencións, doazóns e legados recibidos: As subvencións, doazóns e legados
non reintegrables contabilizaranse, con carácter xeral, directamente no patrimonio neto da
entidade para a súa posterior reclasificación ao excedente do exercicio como ingresos,
sobre unha base sistemática e racional de forma correlacionada cos gastos derivados da
subvención, doazón ou legado. As subvencións, doazóns e legados non reintegrables que
se obteñan sen asignación a unha finalidade específica contabilizaranse directamente no
excedente do exercicio en que se recoñezan.
Se as subvencións, doazóns ou legados fosen concedidos polos asociados, seguirase
este mesmo criterio. Tamén se recoñecerán directamente nos fondos propios, as achegas
efectuadas por un terceiro ao fondo social.
As subvencións, doazóns e legados que teñan carácter de reintegrables rexistraranse
como pasivos ata que adquiran a condición de non reintegrables. Consideraranse non
reintegrables cando exista un acordo individualizado de concesión da subvención, doazón
ou legado a favor da entidade, cumpríronse as condicións establecidas para a súa
concesión e non existan dúbidas razoables sobre a súa recepción. As subvencións, doazóns
e legados recibidos pola entidade no exercicio son de carácter monetario e non monetario e
valóranse polo valor razoable do importe concedido e do ben recibido respectivamente. En
particular:
a) As obtidas para adquirir un activo só cualificaranse de non reintegrables cando se
adquiriu o correspondente activo.
b) As obtidas para financiar gastos específicos de execución plurianual, se as condicións
do otorgamiento esixen a finalización do plan de actuación e a xustificación de que se
realizaron as correspondentes actividades, consideraranse non reintegrables cando ao
peche do exercicio executouse a actuación, total ou parcialmente. No suposto de execución
parcial, o importe recibido calificarase como non reintegrable en proporción ao gasto
executado, sempre que non existan dúbidas razoables de que se concluirá nos termos
fixados nas condicións do otorgamento.
A imputación a resultados das subvencións, doazóns e legados non reintegrables
efectúase atendendo á súa finalidade, tal que:
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a) as concedidas para financiar gastos específicos: impútanse como ingresos no mesmo
exercicio no que se deveñan os gastos que estean a financiar.
b) as concedidas para adquirir activos do inmobilizado intanxible e material impútanse
como ingresos do exercicio en proporción á dotación á amortización efectuada no exercicio
para os citados elementos ou, no seu caso, cando se produciu baixa en balance.
c) Os importes monetarios que se reciban sen asignación a unha finalidade específica
imputaranse como ingresos do exercicio en que se recoñezan.

5. INMOBILIZADO MATERIAL E INTANXIBLE
Detalle das partidas do activo inmobilizado e das súas

correspondentes

amortizacións acumuladas e correccións de valor por deterioración:
5.1. Inmobilizado Intanxible.
O estado de movementos do inmobilizado intanxible no exercicio 2015 foi:
Saldo inicial

Entradas/

Saídas/

Saldo final

01/01/2015

Adicións

Disminucións

31/12/2015

Aplicacións
Informáticas (206)

31.162,61€

5.427,95€

00,00€

36.590,56€

Amortización
Acumulada (2806)

(28.915,32€)

(2.792,79€)

00,00€

(31.708,11€)

VALOR NETO

2.247,29€

2.635,16€

00,00€

4.882,45€

ELEMENTO
CONTABLE

No exercicio 2016 o estado de movementos do inmobilizado intanxible é:
ELEMENTO
CONTABLE
Aplicacións
Informáticas (206)
Amortización
Acumulada (2806)
VALOR NETO

Saldo inicial

Entradas/

Saídas/

Saldo final

01/01/2016

Adicións

Disminucións

31/12/2016

36.590,56€

613,53€

00,00€

37.204,09€

(31.708,11€)

(2.107,19€)

00,00€

(33.815,30€)

4.882,45€

(1.493,66€)

00,00€

3.388,79€

Tanto na valoración inicial, á apertura do exercicio 2016, como ao peche do exercicio
non se detectan correccións de valor por deterioración das aplicacións informáticas
dispoñibles.
Os coeficientes de amortización aplicados son os seguintes:
Elemento
Aplicacións informáticas
Licenzas
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A continuación detállanse os importes totais do valor de adquisición do inmobilizado
intanxible totalmente amortizado ao peche dos exercicios 2015 e 2016:

Elemento
Aplicacións
informáticas

Prezo adquisición do I.I.100%
Amortizado
a 31/12/2016 a 31/12/2015
29.006,61 €

26.478,13 €

Parte do inmobilizado intanxible está subvencionado a través de axudas públicas
e/ou privadas sendo traspasadas ao resultado en función da depreciación dos bens
subvencionados tal como se detalla na nota 11.

5.2. Inmobilizado material.
Estado de movementos do inmobilizado material no exercicio 2015:
ELEMENTO
CONTABLE

Saldo inicial
01/01/2015

Entradas

Saídas

Saldo final

Adicións

Disminucións

31/12/2015

Outras instalacións
(214)

57.557,30€

00,00€

00,00€

57.557,30€

Amortización
Acumulada (2814)

(44.257,47€)

(6.906,89€)

00,00€

(51.164,36€)

VALOR NETO

13.299,83€

(6.906,89€)

00,00€

6.392,94€

Mobiliario (215)

19.653,92€

00,00€

00,00€

19.653,92€

Amortización
Acumulada (2815)

(16.111,67€)

(1.267,73€)

00,00€

(17.379,40€)

3.542,25€

(1.267,73€)

00,00€

2.274,52€

Equipos proceso
información (216)

205.908,47€

111,32€

580,00€

205.439,79€

Amortización
Acumulada (2816)

(144.693,70€)

(20.845,28€)

(580,00€)

(164.958,98€)

VALOR NETO

61.214,77€

(20.733,96€)

00,00€

40.480,81€

Outro inmobilizado
material (219)

2.371,01€

154,88€

00,00€

2.525,89€

Amortización
Acumulada (2819)

(340,60€)

(606,56€)

00,00€

(947,16€)

2.030,41€
80.087,26 €

(451,68€)
(29.360,26€)

00,00€
00,00€

1.578,73€
50.727,00€

VALOR NETO

VALOR NETO
TOTAL
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Estado de movementos do inmobilizado material no exercicio 2016:
ELEMENTO
CONTABLE
Outras instalacións
(214)
Amortización
Acumulada (2814)
VALOR NETO
Mobiliario (215)
Amortización
Acumulada (2815)
VALOR NETO
Equipos proceso
información (216)
Amortización
Acumulada (2816)
VALOR NETO
Outro inmobilizado
material (219)
Amortización
Acumulada (2819)
VALOR NETO
TOTAL

Saldo inicial
01/01/2016

Entradas
Adicións

Saídas
Disminucións

Saldo final
31/12/2016

57.557,30€

00,00€

00,00€

57.557,30€

(51.164,36€)

(4.723,87€)

00,00€

(55.888,23€)

6.392,94€

(4.723,87€)

00,00€

1.669,07€

19.653,92€

00,00€

00,00€

19.653,92€

(17.379,40€)

(1.229,91€)

00,00€

(18.609,31€)

2.274,52€

(1.229,91€)

00,00€

1.044,61€

205.439,79€

3.943,39€

00,00€

209.383,18€

(164.958,98€)

(16.175,07€)

00,00€

(181.134,05€)

40.480,81€

(12.231,68€)

00,00€

28.249,13€

2.525,89€

00,00€

00,00€

2.525,89€

(947,16€)

(615,98€)

00,00€

(1.563,14€)

1.578,73€
50.727,00€

(615,98€)
(18.801,44€)

00,00€
00,00€

962,75€
31.925,56€

A partida Outro inmobilizado material recolle elementos como: cámara de fotos e fundas de
tabletas electrónicas.
Os coeficientes de amortización aplicados son os seguintes:
Elemento
Outras Instalacións

% Amortización
12%

Período
100 meses

Mobiliario

10%

120 meses

Equipos proceso información

25%

48 meses

Outro inmobilizado material

25%

48 meses

A continuación detállanse os importes totais do valor de adquisición do inmobilizado
material totalmente amortizado ao peche dos exercicios 2016 e 2015:
Elemento
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información
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140.243,07 €
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10.323,60 €

6.977,40 €
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Parte do inmobilizado material está subvencionado a través de axudas públicas e/ou
privadas sendo traspasadas ao resultado en función da depreciación dos bens
subvencionados tal como se detalla na nota 11.
6. ACTIVOS FINANCEIROS – ACTIVO CORRENTE

A continuación desagrégase cada clase de activo financeiro atendendo ás categorías
establecidas na norma de rexistro e valoración novena de activos financeiros:

CLASES
CATEGORÍAS
Activos financeiros a valor custo
amortizado
Usuarios e outros debedores da
actividade propia
Debedores comerciais e outras
contas a cobrar (1)
TOTAL

Instrumentos financeiros a curto
prazo
Créditos e Outros
31/12/2016
31/12/2015
66.543,69 €

67.918,51 €

66.543,69 €

67.918,51 €

- €

- €

66.543,69 €

67.918,51 €

(1) Nos exercicios 2016 e 2015, tomando como referencia as interpretacións do
Consello Xeral de Economistas publicadas en marzo de 2010, non se contempla como
Activo Financeiro no apartado de “Debedores comerciais e outras contas para cobrar” as
partidas correspondentes á Administración Pública.
6.1. Usuarios e outros debedores da actividade propia.
A 31 de decembro de 2016 o seu detalle é o seguinte:
Saldo inicial

Entradas

01/01/2016

Adicións

PATROCINADORES (447)

58.350,25€

81.672,93€

(73.942,68€)

66.080,50€

DEBEDORES POR PRESTACIÓN
DE SERVIZOS (448)

9.568,26€

34.955,25€

(44.060,32€)

463,19€

67.918,51€

116.628,18€

(118.003,00€) 66.543,69€

Usuarios e outros debedores da
actividade propia

TOTAL
A

partida

de

Patrocinadores

correspóndese

Saídas

Saldo final

Disminucións 31/12/2016

coas

débedas

pendentes

de

patrocinadores privados que colaboran economicamente en proxectos Federativos a través
de convocatorias de axudas. A partida de Debedores por prestación de servizos inclúe os
saldos pendentes de cobro correspondentes a facturas emitidas por servizos prestados.
6.2. Debedores comerciais e outras contas a cobrar.
Esta partida figura por un total de 599.596,22€ incluíndo os saldos das
Administracións Públicas e que se corresponde co seguinte detalle:
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Partidas
Facenda Pública debedora por subvencións concedidas

Euros
599.593,47 €

Facenda Pública, retencións e pagos a conta

2,75 €
Total

599.596,22 €

6.3. Periodificacións a curto prazo.
A 31 de decembro do 2016 e 2015 o seu detalle é o seguinte:
Partida
Gastos anticipados
Total

2016
40,38 €
40,38 €

2015
648,39 €
648,39 €

Dita partida de gastos anticipados correspóndense con:
- a periodificación de primas de seguro pola parte de cobertura do risco do exercicio
seguinte por importe de 40,38 €.
6.4. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes.
A 31 de decembro de 2016 e 2015 o seu detalle é o seguinte:
Partidas

2016

Caixa euros
Bancos contas correntes

611,14 €

1.429,07 €

260.960,42 €

89.105,48 €

72,10 €

47,95 €

261.643,66 €

90.582,50 €

Conta PayPal
Total

2015

Polos saldos acredores dispoñibles en contas correntes da Federación retribuíronse
uns ingresos financeiros que se detallan na nota 10.
7. PASIVOS FINANCEIROS – PASIVOS CORRENTES
A continuación desagrégase cada clase de pasivo financeiro atendendo ás
categorías establecidas na norma de rexistro e valoración décima de pasivos financeiros e
vixésima de subvencións, doazóns e legados recibidos.
CLASES
CATEGORÍAS
Pasivos financeiros a custo amortizado
Provisións a curto prazo
Débedas a c/p-Provedores de Inmobilizado
Débedas a c/p transformables en subv.,doazóns e
legados (Nota 7.1)
Beneficiarios-Acredores
Acredores comerciais e outras contas para pagar
(1)
TOTAL
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Outros
31/12/2016
31/12/2015
796.457,29 €
753.684,13 €
6.794,20 €
5.663,24 €
- €
- €
457.344,99 €

479.435,20 €

339.930,16 €

256.090,36 €

(7.612,06 €)

12.495,33 €

796.457,29 €

753.684,13 €
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(1) Nos exercicios 2016 e 2015, tomando como referencia as interpretacións do
Consello Xeral de Economistas publicadas en marzo de 2010, non se contempla como
Pasivo Financeiro as partidas correspondentes á Administración Pública.
7. 0. Provisións a curto prazo.
En aplicación do principio de prudencia, a Federación rexistrou unha provisión no
exercicio 2016 debido á comunicación recibida por parte da Xunta de Galicia de solicitude
de reintegro parcial correspondente á Subvención Pública concedida no exercicio 2015 Programas de Cooperación -Programa Activa. Sendo o importe reclamado 1.130,96 euros.
7.1. Débedas a curto prazo.
O detalle deste epígrafe do pasivo do balance ao 31 de decembro de 2016 e 2015 é
como segue:
2016
Débedas a c/p transformables en subvencións,
doazóns e legados
Total

2015

457.344,99 €

479.435,20 €

457.344,99 €

479.435,20 €

Débedas a c/p transformables en subvencións, doazóns e legados
Consellería de Política Social-Dirección Xeral de
Maiores e Persoas con discapacidade. (1)
Consellería de Economía, Emprego e IndustriaSecretaría Xeral de Emprego. (1)

Consellería de Economía, Emprego e IndustriaSecretaría Xeral de Emprego. (1)

Consellería de Economía, Emprego e IndustriaSecretaría Xeral de Emprego. (1)

Subvencións para
formación prelaboral.
BS614A 2016-2017 (Parte
2017)
Programas de
CooperaciónDesempregados 20162017 TR352A (Parte 2017)
Programas de
Cooperación-Axentes de
emprego e unidades de
apoio 2016-2017 TR352B
(Parte 2017)
Programas de
Cooperación-Garantía
Xuvenil 2016-2017 TR352C
(Parte 2017)

2.097,32 €

227.237,55 €

134.597,96 €

14.630,42 €

Consellería de Economía, Emprego e IndustriaDirección Xeral de Orientación e Promoción
Laboral. (1)

Servizo de Información,
Orientación e Prospección
de emprego. 2016-2017
TR331A (Parte 2017)

18.781,74 €

Doazón Privada Grupo CIMD (2)

Inclusión educativa 2017

10.000,00 €

Doazón Privada Fundación Iberdrola (2)

Emprego con Apoio
2017

40.000,00 €

Doazón Privada BBVA (2)

Vida autónoma e
independente 2017

10.000,00 €

Total
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(1) Tal e como indica o Plan de Contabilidade de aplicación, a Federación recolle nas
partida Débedas a c/p transformables en subvencións, doazóns e legados do Pasivo do
Balance as axudas obtidas para financiar gastos específicos de execución plurianual, é dicir,
proxectos de 12 meses ou menos pero que abarcan parte de dous anos naturais
consecutivos, sendo a contía máis significativa a correspondente a Subvencións Públicas
(1) Subvencións para cubrir gastos de persoal, aprobadas a través de resolución en firme en
2016 por parte da Xunta de Galicia e cuxo gasto se vai devengando mensualmente ata a
finalización do servizo subvencionado. Por tanto, o saldo ao 31 de decembro de 2016
componse polo importe que se executará en 2017. (2) As axudas privadas restantes
correspóndense a doazóns de entidades privadas concedidas, e que, segundo o indicado na
norma de valoración 20ª imputaranse ao resultado do exercicio económico e ao patrimonio
seguindo o mesmo deveño que os gastos que financian e mentres isto non sucede
rexístranse como débeda transformable en subvención.
7.2. Beneficiarios-acredores
O detalle deste epígrafe ao 31 de decembro de 2016 é como segue:
Beneficiarios-acredores

Saldo inicial
01/01/2016

Entradas
Adicións

Saídas
Disminucións

Saldo final
31/12/2016

Beneficiarios-acredores

256.090,36 €

204.402,03 €

120.562,23 €

339.930,16 €

TOTAL

256.090,36 €

204.402,03 €

120.562,23 €

339.930,16 €

O saldo ao final do exercicio 2016 correspóndese coa repartición de axudas
concedidas ás entidades federadas pendentes de pago.
7.3. Acredores comerciais e outras contas a pagar.
Na partida de “Acredores comerciais e outras contas para pagar” ao 31 de decembro
de 2016 e 2015 contémplase o pasivo seguinte por acredores pendentes de pago:
2016
Acredores por prestación de servizos
Total

2015

-7.979,01 €

12.254,83 €

-7.979,01 €

12.254,83 €

Aclarar que o saldo con signo negativo, correspóndese a que, ao 31 de decembro de
2016, a Federación conta con dúas facturas de abono por prestación de servizos pendentes
de reembolso, dunha entidade Federada..

Información sobre aprazamentos de pago efectuados a provedores-acredores de
bens e servizos. Disposición adicional terceira: “Deber de información” da Lei 15/2010, de 5
xullo.

www.downgalicia.org

Páxina 21 de 51

CONTIGO PODEMOS MÁIS

Pagos realizados e pendentes de pago a data de peche do exercicio
Exercicio 2016
Exercicio 2015
Importe
%
Importe
%
Dentro do prazo máximo legal

333.826,30 €

Resto

952,99 €

TOTAL PAGOS a acredores DO
EXERCICIO
Aprazamentos que a data de peche
exceden o prazo máximo legal

334.779,29 €
- €

99,72%

271.468,54 €

98,94%

0,28%

2.899,97 €

1,06%

100,00%

274.368,51 €

100,00%

- €

- €

- €

O cadro anterior reflicte a cifra total de pagos correspondentes ás partidas de Pasivo
II. “Débedas a curto prazo”-Provedores de Inmobilizado a c/p (nota 7.1) e V. “Acredores
comerciais e outras contas para pagar”- Outros Acredores de Prestación Servizos, do
Balance de situación do exercicio 2016.

Aclarar que no Balance de Situación a 31/12/16, no pasivo corrente figura a partida
de “Acredores comerciais e outras contas para pagar” por un total de 46.183,00 € incluíndo
os saldos coas Administracións Públicas e que se corresponde co seguinte detalle:

Acredores por prestación de servizos
Remuneracións pendentes de pago
H.P. Acredora por retencións practicadas
H.P. Acredora por subvencións a reintegrar
H.P. IVE repercutido
Organismos seguridade social acredores
Total

-

2016
7.979,01 €
366,95 €
12.192,47 €
19.849,86 €
3.777,90 €
17.974,83 €
46.183,00 €

2015
12.254,83 €
240,50 €
11.935,31 €
48.180,14 €
3.769,50 €
15.397,50 €
91.777,78 €

O saldo de 366,95€ na partida de Remuneracións pendentes de pago
correspóndense a dietas liquidadas a finais do mes de decembro 2016 incluídas e pagas na
nómina de xaneiro 2017.
8. FONDOS PROPIOS

De acordo co artigo 37 dos estatutos, a Federación fixouse inicialmente un
patrimonio fundacional en 601 euros.
A desagregación dos fondos propios ao 31 de decembro de 2016 e 2015 é o
seguinte:
:
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Concepto

2016

2015

Fondo Social
Reservas Voluntarias (1)

7.020,90 €
70.545,56 €

7.020,90 €
69.405,88 €

Excedente do exercicio (positivo)
Total fondos propios

3.331,25 €
80.897,71 €

1.162,20 €
77.588,98 €

(1) No exercicio 2016 realizouse unha axuste en reservas voluntarias por erro do
exercicio 2015, tal e como se detalla a continuación.
REGULARIZACIÓN POR CORRECCIÓNS
ANOS ANTERIORES

IMPORTE

Corrección de erro por computar en exceso no
exercicio 2015 o ingreso de subvención recibida
(Programas de Cooperación-Axentes de
emprego 2015-2016) e traspasar ao resultado do
exercicio 2015 un importe superior ao que
corresponde por correlación co gasto dese
período.

(22,52€)

TOTAL DECREMENTO RESERVAS
VOLUNTARIAS

(22,52€)

Polo principio de importancia relativa, posto que os distintos axustes de reservas
voluntarias, correspondentes a partidas de exercicios anteriores, só implican unha variación
neta de 22,52€ de diminución de reservas voluntarias, non se contempla o axuste no
balance do exercicio anterior, manténdose segundo se realizou ao peche nas contas do
2015.
9. SITUACIÓN FISCAL.

1. Imposto sobre beneficios.
A base impoñible do imposto sobre sociedades resulta cero, posto que a totalidade
de rendas da Federación áchanse exentas, por ser o resultado obtido no exercicio produto
das actividades que constitúen o obxecto social da mesma.
O réxime fiscal do imposto sobre sociedades aplicado á Federación derívase da
aplicación do réxime de rendas exentas da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime
fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado. A
Federación tras ser Declarada de utilidade pública no ano 2006, procedeu a solicitar o
acollemento á devandita Lei 49/2002, do 23 de decembro, manténdose esa condición no
exercicio 2016.
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2. Outros tributos.
En decembro de 2016 a Federación realizou unha operación non exenta de IVE, a
diferenza do resto das levadas a cabo no exercicio, pola cal se repercutiu IVE e procedeuse
coa liquidación trimestral e ingreso correspondente polo IVE repercutido no cuarto trimestre
e coa presentación do resumo anual en xaneiro de 2017. Polo que a data de formulación
destas contas as obrigacións en materia de IVE están realizadas.
10. INGRESOS E GASTOS

10.1. INGRESOS.
O montante total de ingresos do exercicio ascendeu a 1.323.172,27€ sendo o detalle:
10.1.a) Ingresos da entidade por actividade propia
O importe de ingresos pola actividade propia é de 1.289.583,88€, detallándose a
continuación as partidas que o compoñen:
No epígrafe de “Cota de asociados e afiliados” recóllese o importe de cota anual de
afiliación das entidades membro por un importe total de 1.051,75€.
Na partida de “Achegas de usuarios” recóllese os ingresos por prestacións de servizos
sociais especializados, por unha contía total de 31.097,35€.
As partidas de “Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados a
resultados do exercicio afectos á actividade propia”, por importe de 1.257.434,78€
detállanse na Nota 11.
10.1.b) Outros ingresos da actividade.
A partida doutros ingresos da actividade de importe 10.320,67€ componse de:
- Ingresos por formación para o emprego: Bonificacións da seguridade social por
Formación Continua Bonificada prestada ao persoal, 2.978,36€.
- Ingresos Excepcionais: 7.342,31€. Este ingreso débese ao remanente dunha axuda
do exercicio 2004 da Xunta de Galicia (Programa Labora no Centro de Traballo de Ferrol)
rexistrándose no exercicio 2005 o gasto correspondente e contabilizándose devandito
importe na conta de H.P. Acredora, pero debido a que a data actual non foi reclamado polo
organismo financiador, e transcorridos máis de 10 anos enténdese que non vai ser
necesaria a súa devolución, polo que se xerou un Ingreso Excepcional no exercicio 2016.
10.1.c) Subvencións, doazóns e legados de capital.
As “Subvencións, doazóns e legados de capital imputados a resultados do exercicio
afectos á actividade propia”, por importe de 23.252,68€ detállanse na Nota 11.
10.1.d) Ingresos financeiros.
Os ingresos financeiros resultantes no exercicio 2016 ascenden a 15,04€ e débense
a ingresos por intereses devengados nas contas correntes da Federación.
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10.2. GASTOS.
O montante total de gastos do exercicio ascendeu a 1.319.841,02€ sendo o detalle:
10.2.a) Axudas monetarias.
A partida de Axudas Monetarias comprende a execución por parte das entidades
membro da Federación dos seus plans de traballo dentro dos programas federativos, así
como as cotas a entidades ás que está asociada a Federación, ademais recolle unha partida
de doazóns efectuadas tal e como se detalla:
CONCEPTO
Axudas monetarias a entidades membro por execución de
programas federativos (Subvencionadas) (Asoc. Down Ferrol
“Teima”, Asoc.Down Coruña, Asoc.Down Lugo, Asoc.Down
Ourense, Asoc.Down Pontevedra “Xuntos”, Asoc.Down Vigo e
Fundación Down Compostela)

IMPORTE (€)

191.288,25 €

Axudas monetarias por asignación directa polo programa de
emprego “Juntos Somos Capaces” ( Asoc.Down Lugo,
Asoc.Down Ourense, Asoc.Down Pontevedra “Xuntos”,
Asoc.Down Vigo e Fundación Down Compostela)

4.000,00 €

Axudas monetarias concedidas á Cámara de Comercio de
Santiago de Compostela por colaboración coa Federación

300,00 €

Cotas a entidades nas que está asociada a Federación (Down
España, Cermi Galicia e EAPN Galicia)
Doazón a Down España
TOTAL AXUDAS MONETARIAS

8.795,77 €
18,00 €
204.402,02 €

10.2.b) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno.
A rúbrica de gastos por colaboracións e do órgano de goberno inclúe gastos por un
total de 383,54€ en concepto de reembolso de custos debidamente xustificados a membros
da Xunta Directiva de Down Galicia por diversas actuacións en representación de Down
Galicia.
10.2.c) Reintegro de subvencións, doazóns e legados
No exercicio 2016 a Federación reintegrou 1.501,13€ correspondentes a unha
provisión por requirimento recibido por parte da Xunta de Galicia, ver nota 7.0 (1.130,96€) e
un reintegro recoñecido no exercicio (370,17€).
10.2.d) Gastos de persoal.
A partida de gastos de persoal por un total de 774.289,61€ comprende a seguinte
desagregación:
- Soldos e Salarios: supón un importe de 587.138,07€ de retribución de salario bruto
ao persoal contratado.
-

Indemnizacións:

supón

un

importe

de

6.220,68€

correspondentes á finalización de contratacións temporais.
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- Seguridade Social Empresa: ascende a 180.930,86€ polas cargas sociais
correspondentes a gastos por cotas da Seguridade Social a cargo da Federación.
10.2.e) Outros gastos da actividade.
A desagregación da conta de “Outros gastos de actividade” é o seguinte:
Partidas

Importe

Servizos de profesionais independentes:
Sistema de xestión de calidade, asesoría
xurídica, notaría.

(7.309,76€)
(1.417,16€)
(515,44€)

Primas de Seguros
Servizos bancarios e similares
Publicidade propaganda e Relacións
Públicas
Outros servizos (1)
Tributos
Outras perdas en xestión corrente

(1.688,07€)

Total

(303.355,72€)
(3,54€)
1,76€
(314.287,93€)

Detalle da partida “Outros servizos”:
DESCRICIÓN
Material de oficina
Comunicacións: Correos
Comunicacións:
Servizos telefonía - comunicacións
Servizo Limpezas
Servizos asesoría laboral
Certificación ISO calidade
Servizos informáticos
Formación
Formación profesional para o emprego
Servizo Prevención Riscos Laborais
Auditoría Contas Anuais
Auditoría Convenio Xunta de Galicia
Transporte usuarios
Dietas e desprazamentos
Servizo destinado ao persoal
Servizos de atención especializada a usuarios,
executados por Entidades Membro (SEPAP)
TOTAL

IMPORTE
(1.225,56€)
(177,38€)
(91,03€)
(4.670,48€)
(1.895,35€)
(5.269,79€)
(756,25€)
(1.644,01€)
(9.493,97€)
(2.898,36€)
(1.241,80€)
(1.399,97€)
(423,50€)
(86.350,00€)
(14.458,28€)
(360,00€)
(170.999,99€)
(303.355,72€)

10.2.f) Amortización / Deterioro e resultado por alleamentos do inmobilizado
A partida de gasto por amortización de inmobilizado no exercicio ascendeu a
24.852,02€ dos cales corresponden a amortización de inmobilizado intanxible 2.107,19€
(Nota 5.1) e á amortización de inmobilizado material 22.744,83€ (Nota 5.2).
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Non se deron gastos por deterioración nin se realizaron alleamentos de inmobilizado
no exercicio 2016.
10.2.g) Gastos financeiros.
Os gastos financeiros no exercicio 2016 ascenderon a 124,76€, dos cales 91,28€
correspóndense con intereses por préstamos recibidos de entidades membro da
Federación, para facer fronte a necesidades de tesourería puntuais; e por intereses de
demora (33,48€) xerados por un reintegro de subvención reclamado pola Xunta de Galicia.
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11. SUBVENCIÓNS, DOAZÓNS E LEGADOS
Subvencións e doazóns cuxa resolución se recibiu no exercicio.
EXERCICIO 2016
Subvencións Públicas á Explotación Concedidas

Ministerio de Sanidade Servizos Sociais e Igualdade- Programa
Nacional de Atención a Familias IRPF 2015-EXECUCIÓN
Ministerio de Sanidade Servizos Sociais e Igualdade- Programa
Nacional de Autonomía IRPF 2015-EXECUCIÓN 2016
Ministerio de Sanidade Servizos Sociais e Igualdade- Programa
Nacional de Emprego IRPF 2015-EXECUCIÓN
Xunta de Galicia, Consellería de Política Social, DX de Maiores e
Persoas con Discapacidade: CONVENIO 2016
Xunta de Galicia, Consellería de Economía, Emprego e Industria,
Secretaría Xeral de Emprego: Desempregados 16-17 PROGRAMA
GARANTÍA XUVENIL
Xunta de Galicia, Consellería de Economía, Emprego e Industria,
Secretaría Xeral de Emprego: DESEMPREGADOS 16-17
Xunta de Galicia, Consellería de Economía, Emprego e Industria,
Secretaría Xeral de Emprego: AXENTES DE EMPREGO-UNIDADES DE
APOIO 16-17
Xunta de Galicia, Consellería de Economía, Emprego e Industria, DX de
Orientación Promoción Laboral: IOPE 16-17
Xunta de Galicia, Consellería de Política Social, DX de Xuventude,
Participación e Voluntariado: Voluntariado Xuvenil 2016
Xunta de Galicia, Consellería de Política Social, DX de Maiores e
Persoas con Discapacidade: SUBVENCIÓN PARA PREPARACIÓN
PRELABORAL 2016-2017
Deputación de A Coruña 2016
Deputación de Pontevedra 2016
Total Subvencións Públicas Explotación
Subvencións Públicas de Capital Concedidas

Deputación de A Coruña 2016

79.550,00 €
17.850,00 €
20.475,00 €
446.838,00 €

26.716,34 €
229.671,00 €

205.176,72 €
68.899,81 €
2.250,78 €

59.900,88 €
13.787,46 €
5.926,00 €
1.177.041,99 €

3.196,92 €
Total Subvencións Públicas de Capital

TOTAL CONCESIÓNS PÚBLICAS 2016

3.196,92 €

1.180.238,91 €

Doazóns Privadas á Explotación

Fundación MAPFRE
Fundación IBERDROLA
Grupo CIMD
BBVA Territorios Solidarios
Fundación ONCE
Captación-La Voz de Galicia
Captación- Auditorio de Galicia
F.MAPFRE-F.KONECTA Programa JSC
Doazóns Particulares 2016
Outras doazóns privadas 2016
Total Doazóns Privadas Explotación:

TOTAL CONCESIÓNS PRIVADAS
TOTAL CONCESIÓNS-RESOLUCIÓNS PÚBLICAS +
PRIVADAS

www.downgalicia.org

Páxina 28 de 51

4.000,00 €
40.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
7.280,00 €
2.486,74 €
290,00 €
4.000,00 €
1.237,00 €
1.236,16 €
80.529,90 €

80.529,90 €
1.260.768,81 €
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A imputación a resultados das axudas recollidas no cadro anterior efectuarase en
función da execución dos programas ou da amortización dos bens que financian, para o
exercicio 2016 detállase dita imputación na nota 11.4.

No exercicio 2015 a execución de fondos recibidos de distintas administracións
públicas e entidades privadas en concepto de subvencións e doazóns para destinar ás
actividades e programas federativos e para os investimentos necesarios no exercicio da súa
actividade motivaron o seguinte detalle de saldos e movementos das contas do subgrupo
13:
ELEMENTO CONTABLE
Subvencións Oficiais de
capital (130)
Doazóns de capital (131)
Outras subvencións e
doazóns (132)
TOTAL

Saldo inicial
01/01/2015

Aumentos

Disminucións

Saldo final
31/12/2015

39.873,56€

00,00€

(17.649,22€) 22.224,34€

37.120,55€

5.427,95€

(12.728,84€) 29.819,66€

00,00€

1.143.816,65€

(1.143.816,65€)

76.994,11€

1.149.244,60€

(1.174.194,71€) 52.044,00€

00,00€

Durante o 2016 a Federación, igualmente, executou fondos de distintas
administracións públicas e entidades privadas en concepto de subvencións e doazóns para
destinar ás actividades e programas federativos e para os investimentos necesarios no
exercicio da súa actividade. A continuación indícase o detalle da evolución das contas do
subgrupo 13 durante o exercicio 2016.
ELEMENTO CONTABLE
Subvencións Oficiais de capital
(130)
Doazóns de capital (131)
Outras subvencións e doazóns
(132)
TOTAL

Saldo inicial
01/01/2016

Aumentos

Disminucións

Saldo final
31/12/2016

22.224,34€

3.196,92€

(11.349,14€)

14.072,12€

29.819,66€

00,00€

(11.903,54€)

17.916,12€

00,00€

1.256.511,78€

(1.256.511,78€)

00,00€

52.044,00€

1.259.708,70€

(1.279.764,46€)

31.988,24€

Os investimentos, actividades e servizos desenvolvidos mediante este financiamento
coinciden plenamente cos fins da entidade e coas condicións asociadas a estas
subvencións e doazóns.
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11.1. Subvencións oficiais de capital
A continuación indícase o detalle da partida de “Subvencións oficiais de capital” no
exercicio 2015:
ENTIDADES PÚBLICAS CONCESIONARIAS
Saldo inicial
Disminucións Saldo final
Aumentos (1)
SUBVENCIÓNS OFICIAIS CAPITAL
01/01/2015
(2)
31/12/2015
Xunta de Galicia-Vicepresidencia da
510,60€
00,00€
(259,25€)
251,35€
Igualdade e o Benestar 2006
Xunta de Galicia-Consellería de Innovación e
3.325,05€
00,00€
(2.421,45€)
903,60€
Industria 2007
Xunta de Galicia-Vicepresidencia da
746,67€
00,00€
(600,00€)
146,67€
Igualdade e o Benestar 2007
Deputación Provincial da Coruña 2007
1.379,88€
00,00€
(719,92€)
659,96€
Xunta de Galicia-Vicepresidencia da
4.674,24€
00,00€
(2.108,40€) 2.565,84€
Igualdade e o Benestar 2008
Deputación Provincial da Coruña 2008
1.596,22€
00,00€
(702,80€)
893,42€
Deputación Provincial da Coruña 2011
2.051,02€
00,00€
(2.051,02€)
00,00€
Xunta de Galicia-Presidencia-Secretaria Xeral
Modernización e Innovación Tecnolóxica2.272,54€
00,00€
(2.272,54€)
00,00€
2011
Deputación Provincial da Coruña 2012
1.198,06€
00,00€
(599,85€)
598,21€
Deputación Provincial da Coruña 2013
2.618,39€
00,00€
(874,40€) 1.743,99€
Deputación Provincial da Coruña 2014
3.165,20€
00,00€
(849,48€) 2.315,72€
Xunta de Galicia, Vicepresidencia e
Consellería de Presidencia, Administracións
16.335,69€
00,00€
(4.190,11€) 12.145,58€
Públicas e Xustiza, Secretaría Xeral da
Igualdade 14
TOTAL
39.873,56€
00,00€
(17.649,22€) 22.224,34€
(1) Os aumentos corresponden ás subvencións públicas de capital obtidas no 2014.
(2) As diminucións débense ao traspaso a resultados das subvencións de capital en función da
depreciación experimentada durante o período polos activos que financian.
Na partida de “Subvencións oficiais de capital”, o final do exercicio 2016 preséntase
un saldo de 14.072,12€, rexístranse as subvencións públicas concedidas á Federación para
a financiación de investimentos en inmobilizado necesario no exercicio da súa actividade. A
continuación detállase a orixe dos saldos e variacións en dita partida no exercicio 2016:

ENTIDADES PÚBLICAS CONCESIONARIAS
SUBVENCIÓNS OFICIAIS CAPITAL
Xunta de Galicia-Vicepresidencia da
Igualdade e o Benestar 2006
Xunta de Galicia-Consellería de
Innovación e Industria 2007
Xunta de Galicia-Vicepresidencia da
Igualdade e o Benestar 2007
Deputación Provincial da Coruña 2007
Xunta de Galicia-Vicepresidencia da
Igualdade e o Benestar 2008
Deputación Provincial da Coruña 2008
Deputación Provincial da Coruña 2012
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Saldo inicial
01/01/2016

Aumentos (1)

Disminucións Saldo final
(2)
31/12/2016

251,35€

00,00€

(226,58€)

24,77€

903,60€

00,00€

(789,45€)

114,15€

146,67€

00,00€

(146,67€)

00,00€

659,96€

00,00€

(659,96€)

00,00€

2.565,84€

00,00€

(2.108,40€)

457,44€

893,42€
598,21€

00,00€
00,00€

(702,80€)
(598,21€)

190,62€
00,00€
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ENTIDADES PÚBLICAS CONCESIONARIAS
SUBVENCIÓNS OFICIAIS CAPITAL
Deputación Provincial da Coruña 2013
Deputación Provincial da Coruña 2014
Xunta de Galicia, Vicepresidencia e
Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza,
Secretaría Xeral da Igualdade 14
Deputación Provincial da Coruña 2016
TOTAL

Saldo inicial
Disminucións Saldo final
Aumentos (1)
01/01/2016
(2)
31/12/2016
1.743,99€
00,00€
(874,40€)
869,59€
2.315,72€
00,00€
(849,48€) 1.466,24€
12.145,58€

00,00€

00,00€
22.224,34€

3.196,92€
3.196,92€

(4.190,11€)

7.955,47€

(203,08€) 2.993,84€
(11.349,14€) 14.072,12€

(1) Os aumentos corresponden ás subvencións públicas de capital obtidas no 2016.
(2) As diminucións débense ao traspaso a resultados das subvencións de capital en función da
depreciación experimentada durante o período polos activos que financian
11.2. Doazóns de capital.
A continuación indícase o detalle da partida de “Doazóns de capital” no exercicio
2015:
ENTIDADES PRIVADAS
CONCESIONARIAS DOAZÓNS DE
CAPITAL

Saldo inicial
01/01/2015

Aumentos (1)

Disminucións
(2)

Saldo final
31/12/2015

Obra Social Caixa Galicia-2007
1.061,22€
00,00€
(362,02€)
699,20€
Caixanova 2007
531,97€
00,00€
(233,00€)
298,97€
DKV Seguros-2008
626,69€
00,00€
(156,78€)
469,91€
Particular-2011
00,33€
00,00€
(00,33€)
00,00€
DOAZÓNS DE CAPITAL CENINTESER
1.885,03€
00,00€
(432,01€)
1.453,02€
Proxecto DONO 2012
1.119,67€
00,00€
(1.119,67€)
00,00€
Proxecto DONO 2013
1.123,78€
00,00€
(539,00€)
584,78€
Fundación Carrefour 2014
25.881,45€
00,00€
(7.500,01€) 18.381,44€
Fundación Barrié Mas Social-Roviralta
4.890,41€
00,00€
(1.250,00€)
3.640,41€
2014
Proxecto DONO 2015
00,00€
1.078,00€
(269,00€)
809,00€
Ceninteser
00,00€
4.349,95€
(867,02€)
3.482,93€
TOTAL
37.120,55€
5.427,95€
(12.728,84€) 29.819,66€
(1) Os aumentos corresponden a:
- unha doazón de capital recibida polo proxecto Dono para a adquisición de dúas
licenzas de Microsoft.
- o traspaso de parte dunha doazón recibida por parte da empresa Ceninteser no
exercicio 2011 para cubrir necesidades durante os anos 2011 a 2019. No exercicio 2015
adquiriuse unha aplicación para xestión (MNProgram) que se financiou con cargo á
devandita axuda polo que se trasladou o saldo correspondente ao patrimonio da
entidade e irase imputando ao resultado do exercicio ao mesmo ritmo que se amortice o
inmobilizado que financia.
(2) As diminucións débense ao traspaso a resultados das doazóns de capital en función da
depreciación experimentada durante o período polos activos que financian (detállanse na
Nota 11.4).
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No exercicio 2016 a partida de “Doazóns de capital”, presenta a final do exercicio un saldo
de 17.916,12€, rexístranse as axudas privadas concedidas á Federación para a financiación
de investimentos en inmobilizado necesario no exercicio da súa actividade. A continuación
detállase a orixe dos saldos e variacións en dita partida:
ENTIDADES PRIVADAS CONCESIONARIAS
DOAZÓNS DE CAPITAL
Obra Social Caixa Galicia-2007
Caixanova 2007
DKV Seguros-2008
Ceninteser
Proxecto DONO 2013
Fundación Carrefour 2014
Fundación Barrié Mas Social-Roviralta 2014
Proxecto DONO 2015
Ceninteser
TOTAL

Saldo inicial
01/01/2016
699,20€
298,97€
469,91€
1.453,02€
584,78€
18.381,44€
3.640,41€
809,00€
3.482,93€
29.819,66€

Aumentos Disminucións Saldo final
(1)
(2)
31/12/2016
00,00€
(362,02€)
337,18€
00,00€
(220,49€)
78,48€
00,00€
(156,78€)
313,13€
00,00€
(432,01€)
1.021,01€
00,00€
(539,00€)
45,78€
00,00€
(7.500,01€) 10.881,43€
00,00€
(1.250,00€)
2.390,41€
00,00€
(355,74€)
453,26€
00,00€
(1.087,49€)
2.395,44€
00,00€ (11.903,54€) 17.916,12€

(1) No exercicio 2016 non se obtiveron doazóns privadas para investimentos
(2) As diminucións débense ao traspaso a resultados das doazóns de capital en función da
depreciación experimentada durante o período polos activos que financian (detállanse na
Nota 11.4).
11.3. Outras Subvencións e doazóns
A continuación indícase o detalle da partida de “Outras Subvencións e doazóns” no
exercicio 2015:

ENTIDADES PÚBLICAS / PRIVADAS
Saldo
CONCESIONARIAS SUBV. / DOAZ.
inicial
ACTIVIDADES
01/01/2015
Ministerio de Sanidade Servizos
Sociais e Igualdade- Programas de:
Atención a Familias – Emprego e
00,00€
Autonomía. IRPF 2014 EXECUCIÓN
2015 (a través de Down España)
Xunta de Galicia, Consellería de
Traballo e Benestar, Secretaría
00,00€
Xeral de Política Social: Convenio 15
Xunta de Galicia, Consellería de
Traballo e Benestar, Dirección Xeral
de Emprego e Formación00,00€
Programas de Cooperación
(Desempregados - Programa Activa
- AE-UA 14-15 e 15-16. Parte 2015)
Xunta de Galicia, Consellería de
Traballo e Benestar, Dirección Xeral
00,00€
de Emprego e Formación: IOPE (1415 e 15-16. Parte 2015)
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Saldo final
31/12/2015

Aumentos

Disminucións

131.608,92€

(131.608,92€)

00,00€

410.301,00€

(410.301,00€)

00,00€

412.046,09€

(412.046,09€)

00,00€

45.222,23€

(45.222,23€)

00,00€

CONTIGO PODEMOS MÁIS
ENTIDADES PÚBLICAS / PRIVADAS
Saldo
Aumentos
Disminucións Saldo final
CONCESIONARIAS SUBV. / DOAZ.
inicial
31/12/2015
Xunta de Galicia, Consellería de
ACTIVIDADES
01/01/2015
Traballo e Benestar, Dirección Xeral
00,00€
28.935,31€
(28.935,31€)
00,00€
de Emprego e Formación (PIPE 1415. Parte 2015)
Xunta de Galicia, Consellería de
Traballo e Benestar, Dirección Xeral
00,00€
8.661,97€
(8.661,97€)
00,00€
de Xuventude e Voluntariado-15
Deputación Provincial de A Coruña
00,00€
9.966,53€
(9.966,53€)
00,00€
15
Deputación Provincial de Ourense
00,00€
4.000,00€
(4.000,00€)
00,00€
15
Deputación Provincial de
00,00€
2.564,00€
(2.564,00€)
00,00€
Pontevedra 15
TOTAL OUTRAS SUBVENCIÓNS(A)
00,00€ 1.053.306,05€ (1.053.306,05€)
00,00€
Fundación La Caixa
00,00€
52.000,00€
(52.000,00€)
00,00€
Fundación AMA
00,00€
5.000,00€
(5.000,00€)
00,00€
Fundación ONCE
00,00€
5.500,00€
(5.500,00€)
00,00€
Fundación Mapfre
00,00€
5.000,00€
(5.000,00€)
00,00€
Fundación Konecta- Fundación
00,00€
10.400,00€
(10.400,00€)
00,00€
Mapfre
Fundación Equilibri
00,00€
05,47€
(05,47€)
00,00€
La Voz de Galicia
00,00€
2.179,61€
(2.179,61€)
00,00€
Ceninteser-11-19
00,00€
5.865,94€
(5.865,94€)
00,00€
Doazóns particulares
00,00€
4.559,58€
(4.559,58€)
00,00€
TOTAL OUTRAS DOAZÓNS(B)
00,00€
90.510,60€
(90.510,60€)
00,00€
TOTAL OUTRAS SUBVENCIÓNS E
00,00€ 1.143.816,65€ (1.143.816,65€)
00,00€
DOAZÓNS (A+B)
Na partida “Outras Subvencións e doazóns”, que presenta a final do exercicio 2016
un saldo total de 0,00€, rexístranse as subvencións públicas e as doazóns privadas
concedidas e consideradas non reintegrables á Federación para destinar ás actividades e
programas federativos executados pola Federación no exercicio da súa actividade. A
continuación detállanse a orixe dos saldos e variacións en dita partida de forma separada
por financiadores públicos e privados:

ENTIDADES PÚBLICAS / PRIVADAS
CONCESIONARIAS SUBV. / DOAZ.
ACTIVIDADES
Ministerio de Sanidade Servizos Sociais e
Igualdade- Programas de: Atención a
Familias - Emprego e Autonomía. IRPF 2015
EXECUCIÓN 2016
Xunta de Galicia, Consellería de Política
Social: Convenio
Xunta de Galicia, Consellería de Política
Social: Voluntariado
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Saldo
inicial
01/01/2016

Aumentos

Disminucións

Saldo final
31/12/2016

00,00€

117.875,00€

(117.875,00€)

00,00€

00,00€

446.838,00€

(446.838,00€)

00,00€

00,00€

2.250,78€

(2.250,78€)

00,00€
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ENTIDADES PÚBLICAS / PRIVADAS
CONCESIONARIAS SUBV. / DOAZ.
ACTIVIDADES
Xunta de Galicia, Consellería de Política
Social: Formación Prelaboral
Xunta de Galicia, Consellería de Economía,
Emprego e Industria: Programas de
Cooperación
Xunta de Galicia, Consellería de Economía,
Emprego e Industria: Servizo de Orientación,
prospección e procura de emprego
Deputación Provincial de A Coruña
Deputación Provincial de Pontevedra
TOTAL OTRAS SUBVENCIÓNS (A)
Fundación Repsol
Fundación ONCE
Banco Popular Español S.A.
Grupo CIMD
Fundación Iberdrola
Fundación Mapfre
Fundación Mapfre-Fundación Konecta
(Programa Juntos Somos Capaces)
Doazóns particulares
Outras doazóns
TOTAL OUTRAS DOAZÓNS (B)
TOTAL OUTRAS SUBVENCIÓNS E DOAZÓNS
(A+B)

Saldo
inicial
01/01/2016

Aumentos

Disminucións

Saldo final
31/12/2016

00,00€

57.803,56€

(57.803,56€)

00,00€

00,00€

439.560,96€

(439.560,96€)

00,00€

00,00€

65.848,84€

(65.848,84€)

00,00€

00,00€
13.787,46€
00,00€
5.926,00€
00,00€ 1.149.890,60€
00,00€
6.000,00€
00,00€
7.280,00€
00,00€
23.000,00€
00,00€
17.000,00€
00,00€
40.000,00€
00,00€
4.000,00€

(13.787,46€)
(5.926,00€)
(1.149.890,60€)
(6.000,00€)
(7.280,00€)
(23.000,00€)
(17.000,00€)
(40.000,00€)
(4.000,00€)

00,00€
00,00€
00,00€
00,00€
00,00€
00,00€
00,00€
00,00€
00,00€

00,00€

4.000,00€

(4.000,00€)

00,00€

00,00€
00,00€
00,00€

1.237,00€
4.104,18€
106.621,18€

(1.237,00€)
(4.104,18€)
(106.621,18€)

00,00€
00,00€
00,00€

00,00€ 1.256.511,78€

(1.256.511,78€)

00,00€

11.4. Imputación ao resultado de Subvencións e doazóns
11.4.a) Imputación ao resultado de Subvencións e doazóns de explotación Afectas a actividade propia.
A imputación de subvencións e doazóns de explotación ao resultado do exercicio
2016 ascende a un total de 1.257.434,78€ correspondentes a subvencións públicas e a
doazóns privadas concedidas á Federación para destinar ás actividades e programas
federativos executados no 2016.
A Federación recibiu fondos de distintas administracións públicas e entidades
privadas en concepto de axudas a destinar ao exercicio, coa seguinte desagregación:
SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN
ENTIDADE (ORIXE)
IMPORTE
ÁREA / PROGRAMA (APLICACIÓN)
Área Programas Transversais /
Ministerio de Sanidade Servizos Sociais
79.550,00 € Programa Nacional de Atención a
e Igualdade- IRPF 2015 EXECUCIÓN
Familias
Área Programa Formación para o
Ministerio de Sanidade Servizos Sociais
20.475,00 € Emprego / Programa Nacional de
e Igualdade- IRPF 2015 EXECUCIÓN
Emprego
Ministerio de Sanidade Servizos Sociais
Área Programas Transversais /
17.850,00 €
e Igualdade- IRPF 2015 EXECUCIÓN
Programa Nacional de Autonomía
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SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN
ENTIDADE (ORIXE)
IMPORTE
ÁREA / PROGRAMA (APLICACIÓN)
Área Atención Temperá / Área
Educación / Área Formación - Emprego
Xunta de Galicia, Consellería de Política
446.838,00 € / Área Complementaria / Área
Social: Convenio
Programas Transversais / Mantemento
Federación e Promoción Actividades.
Xunta de Galicia, Consellería de Política
2.250,78 € Área Complementaria
Social: Voluntariado
Xunta de Galicia, Consellería de Política
Área Formación - Emprego /
57.803,56 €
Social: Formación Prelaboral
Formación: Preparación oposicións
Xunta de Galicia, Consellería de
Economía, Emprego e IndustriaÁrea Formación - Emprego / Emprego
Secretaría Xeral de Emprego - Programas
81.564,22 €
con Apoio: Axentes de Emprego
de Cooperación (Axentes de Emprego
15-16 Parte 2016)
Xunta de Galicia, Consellería de Traballo
e Benestar, Dirección Xeral de Emprego e
Área Formación - Emprego / Emprego
46.340,89 €
Formación - Programas de Cooperación
con Apoio: Axentes de Emprego
(Axentes de Emprego 16-17 Parte 2016)
Xunta de Galicia, Consellería de
Economía, Emprego e IndustriaÁrea Formación - Emprego / Emprego
Secretaría Xeral de Emprego - Programas
46.496,51 €
con Apoio: Unidades de Apoio
de Cooperación (Unidades de Apoio 1516 Parte 2016)
Xunta de Galicia, Consellería de Traballo
e Benestar, Dirección Xeral de Emprego e
Área Formación - Emprego / Emprego
24.237,87 €
Formación - Programas de Cooperación
con Apoio: Unidades de Apoio
(Unidades de Apoio 16-17 Parte 2016)
Área Atención Temperá / Área
Xunta de Galicia, Consellería de
Educación/Área Programas
Economía Emprego e Industria,
Transversais / Área Formación Secretaría Xeral de Emprego - Programas
217.271,65 € Emprego / Área Vida Adulta e
de Cooperación (Desempregados 15-16
independente/Área Transversal:
Parte 2016)
Desempregados. Promoción
Autonomía Persoal
Área Atención Temperá / Área
Xunta de Galicia, Consellería de
Educación/Área Programas
Economía Emprego e Industria,
Transversais / Área Formación Secretaría Xeral de Emprego - Programas
2.433,27 €
Emprego / Área Vida Adulta e
de Cooperación (Desempregados 16-17
independente/Área Transversal.
Parte 2016)
Promoción Autonomía Persoal
Xunta de Galicia, Consellería de
Economía Emprego e Industria,
Secretaría Xeral de Emprego - Programas
9.130,63 € Área Formación - Emprego
de Cooperación (Programa Activa 15-16
Parte 2016)
SEPE - Axuda traballadora Programa
923,00 € Área Formación - Emprego
Activa
Xunta de Galicia, Consellería de
Economía Emprego e Industria,
Todas as áreas: Implantación de
12.085,92 €
Secretaría Xeral de Emprego - Programas
aplicación de xestión integral de datos.
de Cooperación (Programa Garantía
www.downgalicia.org
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ENTIDADE (ORIXE)
Xuvenil 16-17 Parte 2016)

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN
IMPORTE
ÁREA / PROGRAMA (APLICACIÓN)

Xunta de Galicia, Consellería de
Economía, Emprego e Industria,
Secretaría Xeral de Emprego: IOPE 15-16
(Parte 2016)
Xunta de Galicia, Consellería de
Economía, Emprego e Industria,
Secretaría Xeral de Emprego: IOPE 16-17
(Parte 2016)
Deputación Provincial de A Coruña

16.444,72 €

49.404,12 €

13.787,46 €

Deputación Provincial de Pontevedra
TOTAL SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN

5.926,00 €

Área Formación - Emprego /
Actividades de Información,
Orientación e Prospección de
Emprego: Servizo IOPE
Área Formación - Emprego /
Actividades de Información,
Orientación e Prospección de
Emprego: Servizo IOPE
Área Formación - Emprego / Emprego
con Apoio - Provincia de A Coruña
Área Formación - Emprego / Emprego
con Apoio - Provincia de Pontevedra

1.150.813,60 €

DOAZÓNS DE EXPLOTACIÓN
ENTIDADE (ORIXE)
IMPORTE
ÁREA / PROGRAMA (APLICACIÓN)
Fundación Repsol
6.000,00 € Área Educación
Grupo CIMD
17.000,00 € Área Educación
Fundación ONCE
7.280,00 € Área Formación - Emprego
Banco Popular Español, S.A.
23.000,00 € Área Formación - Emprego
Fundación Iberdrola
40.000,00 € Área Formación - Emprego
Fundación Mapfre
4.000,00 € Área Formación - Emprego
Fundación Mapfre-Fundación Konecta
4.000,00 € Área Formación - Emprego
“Programa Juntos Somos Capaces”
Doazóns particulares-Entidades

4.104,18 €

Área Programas Transversais / Fins
Actividade social

Doazóns particulares-Personas físicas

1.237,00 €

Área Programas Transversais / Fins
Actividade social

TOTAL DOAZÓNS EXPLOTACIÓN

106.621,18 €

11.4.b) Imputación ao resultado de Subvencións e doazóns de capital Afectas a
actividade propia
A imputación de subvencións e doazóns de capital ao resultado do exercicio 2016
ascende a un total de 23.252,68€ correspondentes a subvencións públicas e a doazóns
privadas concedidas á Federación para adquirir activos do inmobilizado intanxible e material
necesarios para executar as actividades e programas federativos, impútanse como ingresos
do exercicio en proporción á dotación á amortización efectuada no exercicio para os citados
elementos.
A imputación das subvencións e doazóns de capital ao resultado 2016
correspóndense co seguinte detalle:
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SUBVENCIÓNS DE CAPITAL
Entidade (Orixe)
IMPORTE
ÁREA / PROGRAMA (APLICACIÓN)
Deputación Provincial de A Coruña 2007
659,96
Deputación Provincial de A Coruña 2008
702,80
Área Programas Transversais /
Deputación Provincial de A Coruña 2012
598,21
Investimento: Inmobilizado
Federación (Subvención Oficial de
Deputación Provincial de A Coruña 2013
874,40
Capital traspasada a Resultados)
Deputación Provincial de A Coruña 2014
849,48
Deputación Provincial de A Coruña 2016
203,08
789,45 €

Área Programas Transversais /
Investimento: Inmobilizado
Federación (Subvención Oficial de
Capital traspasada a Resultados)

Xunta de Galicia – Vicepresidencia 06

226,58 €

Área Programas Transversais /
Investimento: Inmobilizado
Federación (Subvención Oficial de
Capital traspasada a Resultados)

Xunta de Galicia – Vicepresidencia 07

146,67 €

Xunta de Galicia – Vicepresidencia 08

2.108,40 €

Xunta de Galicia – Consellería de
Innovación e Industria 07

Xunta de Galicia, Vicepresidencia e
Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza,
Secretaría Xeral da Igualdade 14

4.190,11 €

TOTAL SUBVENCIÓNS DE CAPITAL

11.349,14 €

ENTIDADE (ORIXE)
Obra Social Caixa Galicia 07

Obra Social Caixa Nova 07

Proxecto Dono Technosite 2013

Proxecto Dono Technosite 2015

Seguros DKV

Área Programas Transversais /
Investimento: Inmobilizado
Federación (Subvención Oficial de
Capital traspasada a Resultados)

DONACIÓNS DE CAPITAL
IMPORTE
ÁREA / PROGRAMA (APLICACIÓN)
Área Transversal / Investimento:
362,02 € Inmobilizado Federación (Doazón de
Capital traspasada a Resultados)
Área Transversal / Investimento:
220,49 € Inmobilizado Federación (Doazón de
Capital traspasada a Resultados)
Área Transversal / Investimento:
539,00 € Inmobilizado Federación (Doazón de
Capital traspasada a Resultados)
Área Transversal / Investimento:
355,74 € Inmobilizado Federación (Doazón de
Capital traspasada a Resultados)
Área Transversal / Investimento:
156,78 € Inmobilizado Federación (Doazón de
Capital traspasada a Resultados)

Ceninteser

Fundación Solidaridad Carrefour
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Área Programas Transversais /
Investimento: Inmobilizado
Federación (Subvención Oficial de
Capital traspasada a Resultados)
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432,01 €

Área Transversal / Investimento:
Inmobilizado Federación (Doazón de
Capital traspasada a Resultados

7.500,01 €

Área Transversal / Investimento:
Inmobilizado Federación (Doazón de
Capital traspasada a Resultados

CONTIGO PODEMOS MÁIS
ENTIDADE (ORIXE)
Fundación Barrié- Fundación María
Francisca de Roviralta : Programa
Más Social
Ceninteser
TOTAL DOAZÓNS DE CAPITAL

DONACIÓNS DE CAPITAL
IMPORTE
ÁREA / PROGRAMA (APLICACIÓN)
Área Transversal / Investimento:
1.250,00 € Inmobilizado Federación (Doazón de
Capital traspasada a Resultados
Área Transversal / Investimento:
Inmobilizado Federación (Doazón de
Capital traspasada a Resultados
1.087,49 €
11.903,54 €

12. ACTIVIDADE DA ENTIDADE. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS A FINS
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

12.1 Actividade da entidade.
I. Actividades realizadas.
A) Identificación.
Denominación da actividade

Servizo de promoción da
autonomía persoal (SEPAP)

Actividade propia compartida co
as entidades membro da
Federación.
Discapacidade intelectual,
Identificación da actividade por sectores
síndrome de Down.
Lugar de desenvolvemento da
Comunidade Autónoma de Galicia
actividade
Tipo de actividade

Descrición detallada da actividade realizada
Os servizos que proporcionan as entidades Down oriéntanse a un servizo integral
de atención ás persoas con discapacidade intelectual de promoción da súa autonomía
(SEPAP). Dado que este servizo abarca todo o período evolutivo das persoas, realízase
unha organización dos mesmos atendendo a necesidades específicas en cada un deses
períodos, pero tendo en conta que a persoa é un "todo integral" que non se pode separar e
precisa, en moitas ocasións, dunha atención de servizos das diferentes áreas que garantan
o seu desenvolvemento integral.
Na actualidade, DOWN GALICIA desenvolve o seu labor prestando un Servizo de
Promoción da Autonomía Persoal (SEPAP) organizado en 6 áreas de atención que se
presentan a continuación:
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Áreas de Actuación / As etapas da vida:

 Área de atención temperá: formada por servizos dirixidos a persoas usuarias (e as súas
familias) entre 0 e 6 anos que aínda non están integrados no sistema educativo.


Área de educación: integrada por programas dirixidos a usuarios a partir de 3 anos que
están dentro do sistema educativo regrado e onde os programas que a conforman teñen
como principal obxectivo a inclusión educativa das súas persoas usuarias.

 Área de formación e emprego: Dirixida, principalmente, ás persoas usuarias que
remataron a súa etapa educativa no sistema regrado así como tamén a aquelas persoas
que aínda estando no sistema educativo están na procura activa de emprego. O
obxectivo principal dos programas recollidos nesta área é desenvolver as capacidades
das persoas usuarias para a inserción laboral e/ou a mellora da súa empregabilidade.
 Área vida adulta e independente: integra aqueles programas dirixidos, principalmente,
a dotar de apoio ás persoas usuarias para a súa integración social activa. Nesta área
están recollidos aqueles programas dirixidos a persoas usuarias que teñen rematada a
etapa educativa regrada e/ou que se atopen en etapa de adolescencia.
 Área complementaria: conformada por aqueles programas que, pola súa natureza
aplicable a calquera etapa evolutiva, son susceptibles de dar soporte a calquera áreas.
 Área Programas transversais: recóllense os programas que, pola súa natureza
transversal, ademais de estar presentes en todas as áreas abarcan todos os grupos de
interese (de maneira global) das entidades: persoas usuarias, familias e contorno social.
A maiores, englobará aqueloutros programas, que non son de atención directa ás
persoas usuarias, pero que, con todo, repercuten no bo desenvolvemento da totalidade
dos programas.

www.downgalicia.org

Páxina 39 de 51

CONTIGO PODEMOS MÁIS
De acordo con esta filosofía de intervención, todos os servizos postos en marcha desde
a orixe das entidades membro da Federación responden a unha análise rigorosa da
realidade das persoas con síndrome de Down e as súas familias na área de influencia
da entidade. A través destes servizos preténdese garantir, ás persoas coa síndrome de
Down, as maiores cotas de independencia e participación social na mesma medida que
o resto de cidadáns.

B) Recursos humanos empregados na actividade.
Número
Previsto
Realizado
30
30,824

Tipo

Nº horas/ano
Previsto
Realizado
47.546
53.295

Persoal asalariado:
Persoal con contrato de
1
1
366
366
servizo:
Persoal voluntario:
35
19,6
3.010
1.685,60
A desviación no número de horas do persoal asalariado débese a un erro de cálculo
para determinar a contía prevista, non se tomou como referencia o persoal medio, segundo
a cal o número de horas previstas debería ser (51.870).
C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.
Número

Tipo
Persoas con Síndrome de Down e/ou
discapacidade intelectual
Familiares da persoa con Síndrome de
Down e/ou discapacidade intelectual
Persoas xurídicas

Previsto

Realizado

628

638

1.884

1.914

8

8

D) Recursos económicos empregados na actividade.
Gastos/Investimento
Gastos por axudas e outros
a) Axudas monetarias
c) Gastos por colaboracións e órganos
de goberno
d) Reintegro de subv, doazóns e legados
Gastos de persoal
Outros gastos da actividade
Amortización de Inmobilizado
Gastos financeiros
Subtotal Gastos
Adquisicións de Inmobilizado (Excepto
Bens Patrimonio Histórico)
Subtotal Investimento
TOTAL RECURSOS EMPREGADOS
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Importe
Previsto
141.075,00 €
140.875,00 €

Realizado
206.286,70 €
204.402,02 €

200,00 €

383,55 €

- €
811.416,36 €
337.850,74 €
24.550,64 €
0,00 €
1.314.892,74 €

1.501,13 €
774.289,61 €
314.287,93 €
24.852,02 €
124,76 €
1.319.841,02 €

0,00 €

4.556,92 €

0,00 €
1.314.892,74 €

4.556,92 €
1.324.397,94 €
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E) Obxetivos e indicadores da actividade.
Cuantificación
OBXETIVO

INDICADOR

Incrementar o número de usuarios
con actividade laboral a través de
contratación do servizo ECA:
Emprego Con Apoio
Incrementar o número de usuarios
activos a través de prácticas e/ou
contratación do servizo ECA
Incrementar o número de
empresas colaboradoras a través
de novas colaboracións en servizo
ECA
Incrementar o número de
empresas que inclúen a usuarios
nas súas empresas (ben a través de
prácticas ou contratación) (ECA
Coñecer o grao de satisfacción dos
usuarios co servizo ECA
Coñecer o grao de satisfacción das
empresas co servizo ECA
Coñecer o grao de satisfacción das
familias co servizo ECA

o emprego (FL)

REALIZADO

Usuarios con contrato (ECA)

50%

66%

Usuarios activos (ECA)

60%

87%

Incremento da colaboración
(ECA)

25%

36%

Incremento de contratos e
prácticas no servizo (ECA)

25%

85%

80%

96,22%

3,50

4,92

3,50

4,56

20

34

Usuarios do servizo con
formación en contorna
común (FL)

20

22

Cursos realizados pola
entidade

7

20

3,5

4,07

Satisfacción usuarios co
servizo ECA
Satisfacción empresas co
servizo ECA
Satisfacción familias co
servizo ECA

Promover a realización de prácticas
Usuarios do servizo con
formativas nas empresas para os
prácticas (FL)
usuarios de formación laboral (FL)
Promover a realización de
formación en contorna común
entre os usuarios de Formación
laboral
Facilitar accións de formación para

PREVISTO

Coñecer o grao de satisfacción dos
centros educativos co servizo de
Educación das entidades Down

Satisfacción centros
educativos

Coñecer o grao de satisfacción dos
usuarios co servizo global SEPAP

Satisfacción usuarios co
servizo recibido SEPAP

80%

98,80%

Coñecer o grao de satisfacción das
familias co servizo global SEPAP

Satisfacción familias co
servizo recibido SEPAP

3,5

4,54

Mellorar os niveis de atención das
familias nos programas dos que se
benefician

Media de actuacións
realizadas por familia

1

1,76
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Cuantificación
OBXETIVO

INDICADOR

Favorecer a participación dos
usuarios nas actividades propostas
en lecer
Favorecer o crecemento das
entidades e dos servizos (entrada e
derivación)
Garantir unha boa prestación de
servizos por parte dos provedores
cos que se traballa
Incrementar a contía obtida a
través de fondos privados
Incrementar a contía obtida a
través de fondos públicos
Incrementar o número de
solicitudes privadas concedidas
Incrementar o número de
solicitudes públicas concedidas
Establecer accións de coordinación
relativas á mellora na execución de
programas e na prestación de
servizos da Federación

PREVISTO

REALIZADO

Índice de accións realizadas.
Participación media (LECER)

2

9,7

Novos usuarios na entidade

7

3

Provedores con incidencias
graves

10%

0%

Éxito de concesión privada

30%

25,94%

Éxito de concesión pública

70%

98,83%

Éxito de captación privada

30%

12,90%

Éxito de captación pública

70%

92,31%

Eficacia da coordinación

50%

81%

1

1,52

% IPI

20%

11,35%

% de accións grupais

20%

31,70%

Satisfacción usuarios co
servizo IOPE

80%

99,46%

Fidelizar aos financiadores dos
servizos prestados

Fidelización de
financiadores

30%

37,0%

Realizar accións formativas que
beneficien a todos os profesionais

Beneficiarios da formación

90

336,0

Ofrecer un servizo de calidade
satisfactorio ás entidades membro

Satisfacción servizos DG

3

4,31

Promover a estabilidade laboral
dos profesionais da Federación

Rotación de persoas

50

57,14%

Establecer accións de coordinación
relativas á mellora na execución de Índice medio de entrevista
programas e na prestación de
por demandante
servizos da Federación
Mellorar os niveis de
empregabilidade dos demandantes
de emprego a través da definición
de Itinerarios Personalizados de
Inserción (IOPE)
Promover accións grupais de
formación e orientación laboral
(IOPE)
Coñecer o grao de satisfacción dos
usuarios co servizo IOPE
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II. Recursos económicos totais empregados pola entidade
Non
Total Actividades imputados as
actividades

Actividade 1
"SEPAP"

Gastos/Investimento
Gastos por axudas e outros

206.286,70 €

206.286,70 €

- €

206.286,70 €

204.402,02 €

204.402,02 €

- €

204.402,02 €

383,55 €

383,55 €

- €

383,55 €

1.501,13 €

1.501,13 €

- €

1.501,13 €

774.289,61 €

774.289,61 €

- €

774.289,61 €

314.287,93 €

314.287,93 €

- €

314.287,93 €

24.852,02 €

24.852,02 €

- €

24.852,02 €

124,76 €

124,76 €

- €

124,76 €

- €

- €

- €

- €

1.319.841,02 €

1.319.841,02 €

- €

1.319.841,02 €

4.556,92 €

4.556,92 €

- €

4.556,92 €

4.556,92 €

4.556,92 €

- €

4.556,92 €

a) Axudas monetarias
c) Gastos por colaboracións e
órganos de goberno
d) Reintegro de subvencións e
doazóns.
Gastos de persoal
Outros gastos da actividade
Amortización dos Inmobilizado
Gastos financeiros
Impostos sobre beneficios
Subtotal Gastos
Adquisicións de Inmobilizado
(Excepto Bens Patrimonio
Histórico)
Subtotal Investimentos
TOTAL RECURSOS EMPREGADOS

TOTAL

1.324.397,94 €

1.324.397,94 €

- € 1.324.397,94 €

III. Recursos económicos totais obtidos pola entidade.
A) Ingresos obtidos pola entidade.
INGRESOS
Vendas e prestacións de servizos das
actividades propias
Subvencións do sector público
Achegas privadas
Outros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTIDOS
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Previsto

Realizado

13.033,82 €

32.149,10 €

1.187.919,01 €

1.162.162,74 €

111.580,41 €

118.524,72 €

2.359,50 €

10.335,71 €

1.314.892,74 €

1.323.172,27 €
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B) Outros recursos económicos obtidos pola entidade
OUTROS RECURSOS
Débedas contraídas
Outras obrigacións financeiras asumidas
TOTAL OUTROS RECURSOS OBTIDOS

Previsto

Realizado
- €
- €
- €

- €
- €
- €

IV. Convenios de colaboración con outras entidades.

DESCRICIÓN

Convenio 1. Coa Xunta de Galicia- Secretaría Xeral de Política
Social, subscrito para o financiamento de Programas
destinados ás persoas con discapacidade intelectual, coa
síndrome de Down, en situación de dependencia e as súas
familias e do mantemento da Federación.
Convenio 2. Con La Voz de Galicia e Senande subscrito pola
venda de paraugas, por parte de La Voz de Galicia, da marca
Down
Convenio 3. Coa Universidade de Santiago de Compostela para
a realización de prácticas de alumnos de Filoloxía Inglesa na
Federación Down Galicia.

Ingresos

Gastos

Non
produce
corrente
de bens
e
servizos

446.838,00 € 446.838,00 €

2.486,74 €

317,26 €

X

Convenio 4. Coa Federación Alzhéimer Galicia para a
colaboración en materia de envellecemento.

X

Convenio 5. Coa Consellería de Sanidade, para a realización de
actividades de asesoramento e apoio na inserción laboral de
persoas con Discapacidade Intelectual na Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia.

X

Convenio 6. Coa Consellería de Educación, para favorecer a
atención educativa ao alumnado coa Síndrome de Down e/ou
discapacidade intelectual.

X

Convenio 7. Coa empresa de formación Fesan para a
realización de prácticas non laborais dunha persoa na
Federación Down Galicia.
Convenio 8. Coa Consellería de Facenda, a realización de
actividades de asesoramento e apoio na inserción laboral de
persoas con Discapacidade Intelectual na Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia

X

X

Convenio 9. Co Despacho de avogados Garrigues, para prestar
asesoramento en materias fiscal, mercantil, laboral e
administrativa a Down Galicia

X

Convenio 10. Coa Universidade de Vigo, para a realización de
prácticas de alumnos/as na Federación Down Galicia.

X

Convenio 11. Coa Fundación Down Compostela, para a
realización de prácticas de usuarios na Federación Down
Galicia (Proxecto Vodafone).

X
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DESCRICIÓN

Ingresos

Gastos

Non
produce
corrente
de bens
e
servizos

Convenio 12. Coa Fundación Eurofirms, para a sensibilización
empresarial para a contratación de persoas con discapacidade
intelectual en contornas ordinarias de traballo e participación
en procesos de selección.

X

V. Desviacións entre plan de actuación e datos realizados
No referente ás partidas de gastos da actividade, obsérvase unha desviación total de
4.948,28€ entre os datos orzados e os datos reais e de 4.555,92€ na adquisición de activos.
Pola parte dos ingresos, a diferenza entre os ingresos estimados e os reais ascende a
8.279,53€ motivados polas necesidades da actividade desenvolvida. A continuación
analízanse estas desviacións por partidas.
 Gastos:
• Na partida de “Axudas monetarias” que recolle a repartición de subvencións e axudas a
entidades federadas así como o pago de cotas a entidades das que a Federación é
membro, obsérvase que o gasto real foi maior ao orzado en 63.527,02€, derivado de que se
concederon axudas económicas ás entidades membro por maior importe que o estimado.
Principalmente o reparto dunha Subvención Pública, da Consellería de Política Social para
formación prelaboral, da que non eramos coñecedores no momento de realizar o orzamento.
• A partida de “Gastos de colaboracións e do órgano de goberno” presenta unha desviación
de tan só 183,55€, por xerarse máis gastos neste concepto dos estimados inicialmente.
• Non se estimaron gastos para a partida “Reintegro de subvencións, doazóns e legados”
pero debido a un requirimento recibido por parte da Xunta de Galicia rexistrouse neste
epígrafe un gasto de 1.501,13€.
• Na partida de “Gastos de persoal”, obsérvase unha desviación á baixa de 37.126,75€,
como consecuencia dunha previsión maior de gasto respecto do finalmente realizado,
fundamentalmente pola estimación de inicio de contratos dos técnicos do novo expediente
de programas de cooperación 2016-2017 anterior ao real. Ademais, da reestruturación do
servizo de orientación, prospección e procura de emprego, debido ás baixas voluntarias de
dous técnicos.
• A partida de “Outros gastos da actividade”, presenta unha desviación á baixa de 23.562,81
€ debido a que se executaron menos gastos diversos dos estimados, principalmente nas
partidas de material consumible, formación e dietas do persoal.
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• Na partida de “Amortización do inmobilizado”, obsérvase unha pequena desviación de
301,38” realizados por encima do orzado.
• A partida “Gastos financeiros” presenta un gasto de 124,76€ que non se estimou debido a
intereses de demora pagados á Administración Pública e préstamos das Entidades Membro
 Investimento:
Preséntase unha desviación á alza de 4.556,92€ debido a que se adquiriron
activos, concretamente equipamento informático e electrónico que non se estimou.
Fundamentalmente grazas a unha axuda recibida para este fin da Deputación da Coruña..
 Ingresos:
• Na partida de “Prestacións

de servizos das actividades propias” obsérvase un maior

ingreso respecto do orzado en 19.115,28€, debido fundamentalmente pola prestación de
servizos realizados á Xunta de Galicia pola organización do “Encontro nacional de mozos e
mozas de Down

España para persoas con síndrome de Down e/ou discapacidade

intelectual” e pola Elaboración do Protocolo de avaliación e seguimento do Envellecemento
nas persoas con Síndrome de Down.
• A partida de “Subvencións do sector público”, presenta un descenso de 25.756,27€ debido
a axudas estimadas da Xunta de Galicia que finalmente non se recibiron.
• Na partida correspondente a “Achegas privadas” obsérvase un incremento de 6.944,31 €
con respecto ao orzado pola obtención de varias axudas en concorrencia competitiva.
• Na partida “outros ingresos” dáse unha desviación de 7.976,21€

superior ao que se

estimou. Fundamentalmente o incremento deuse pola partida de ingresos excepcionais (ver
nota 10.1b).
13. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS A FINS PROPIOS

1) A Federación non posúe bens que non estean afectos a fins fundacionais ao 31 de
decembro de 2016, polo que todos os bens e dereitos recollidos no balance ao 31 de
decembro de 2016 están vinculados directamente ao cumprimento dos fins propios.
2) En virtude do establecido no artigo 3º, apartado 2º da Lei 49/2002, do 23 de
decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao
mecenado, infórmase neste apartado do cumprimento do destino de rendas e ingresos.
Segundo a citada normativa, a Federación deberá destinar, á realización dos seus
fins de interese xeral, polo menos o 70 por 100 das seguintes rendas e ingresos:
a) As rendas das explotacións económicas que desenvolvan.
b) As rendas derivadas da transmisión de bens ou dereitos da súa titularidade. No
cálculo destas rendas non se incluirán as obtidas na transmisión onerosa de bens inmobles
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nos que a entidade desenvolva a actividade propia do seu obxecto ou finalidade específica,
sempre que o importe da citada transmisión reinvístase en bens e dereitos nos que concorra
dita circunstancia.
c) Os ingresos que se obteñan por calquera outro concepto, deducidos os gastos
realizados para a obtención de tales ingresos. Os gastos realizados para a obtención de
tales ingresos poderán estar integrados, no seu caso, pola parte proporcional dos gastos por
servizos exteriores, dos gastos de persoal, doutros gastos de xestión, dos gastos financeiros
e dos tributos, despois de que contribúan á obtención dos ingresos, excluíndo deste cálculo
os gastos realizados para o cumprimento dos fins estatutarios ou do obxecto da entidade
sen fins lucrativos. No cálculo dos ingresos non se incluirán as achegas ou doazóns
recibidas en concepto de dotación patrimonial no momento da súa constitución ou nun
momento posterior.
A Federación deberá destinar o resto das rendas e ingresos a incrementar o fondo
social ou a reservas.
O prazo para o cumprimento deste requisito será o comprendido entre o inicio do
exercicio en que se obtiveron as respectivas rendas e ingresos e os catro anos seguintes ao
peche do devandito exercicio.
.
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1. Grao de cumprimento do destino de rendas e ingresos.

Exercicio

Excedente
do
exercicio

Axustes
negativos

2012

1.606,31 €

0,00 €

2013

2.765,84 €

0,00 €

2014

1.896,85 €

0,00 €

2015

1.162,20 €

0,00 €

2016

3.331,25 €

0,00 €

Axustes
positivos
1.047.475,40
€
1.098.565,93
€
1.160.425,48
€
1.215.232,20
€
1.319.841,02
€

Base de
cálculo
1.049.081,71
€
1.101.331,77
€
1.162.322,33
€
1.216.394,40
€
1.323.172,27
€

Renda a destinar
Importe
1.047.475,40
€
1.098.565,93
€
1.160.425,48
€
1.215.232,20
€
1.319.841,02
€

%
99,85%
99,75%
99,84%
99,90%
99,75%

APLICACIÓN DOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPRIMENTO DOS
SEUS FINS
2012
2013
2014
2015
2016
1.047.475,40
€
1.098.565,93
€
1.160.425,48
€
1.215.232,20
€
1.319.841,02
€

Os excedentes positivos dos exercicios 2012 ao 2015 destináronse a incrementar as reservas voluntarias e neste exercicio 2016 proponse
tamén destinar, o excedente positivo resultante, a incrementar as reservas voluntarias.
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2. Recursos aplicados no exercicio..
IMPORTE
1. Gastos no cumprimento de
fins

1.294.989,00 €
Fondos
propios

2. Investimentos en
cumprimento de fins
(2.1+2.2)
2.1 Realizados no exercicio
2.2 Procedentes de exercicios
anteriores
a) Débedas canceladas no
exercicio incorridas en
exercicios anteriores
b) Imputación de
subvencións, doazóns e
legados de capital
procedentes de exercicios
anteriores.
TOTAL (1+2)

TOTAL

Subvencións,
doazóns e
legados

1.294.989,00 €

Débeda

98,30 €

23.252,68 €

- €

23.350,98 €

98,30 €

203,08 €

- €

301,38 €

23.049,60 €

- €

23.049,60 €

- €

23.049,60 €

23.049,60 €

1.318.339,98 €

14. OUTRA INFORMACIÓN

- Xunta Directiva da Federación durante o 2016: a composición da Xunta Directiva da
Federación renovouse en Asemblea Xeral Extraordinaria celebrada o 9/05/2015. A Xunta
Directiva resultante e que está en vigor a data de elaboración da presente memoria é:
Presidente: D. Delmiro Prieto González.
Vicepresidente: D. Manuel Pérez Cabo.
Tesoureiro: D. Jorge González Rodríguez.
Secretario: D. Elías Ledo Fernández.
Vogais: D. J. Antonio Villamarín Cid., D. José Martín Rodríguez, D. Manuel
Álvarez Esmorís y D. Rafael Cabezas Enríquez.

-

Para dar cumprimento á Lei 44/2002, do 22 de novembro, de Medidas de

Reforma do Sistema Financeiro e ao ACORDO do 20 de novembro de 2003, do Consello da
Comisión Nacional do Mercado de Valores, polo que se aproba o Código de conduta das
entidades sen ánimo de lucro para a realización de investimentos temporais. O órgano de
administración e dirección da Federación elaborou un informe anual acerca do grao de
cumprimento do citado código para que o coñezan os seus asociados.
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- Importe de soldos, dietas e remuneracións de calquera clase: a Federación non retribúe aos
membros da Xunta Directiva polo exercicio das súas funcións. Só en determinados casos de
asistencia a reunións compénsanse os gastos incorridos debidamente xustificados polos
membros da mesma, gastos que durante 2016 ascenderon á cantidade de 383,55€.


Non existen anticipos nin créditos concedidos ao órgano de administración.



Non existen obrigacións contraídas en materia de pensións e de seguros de vida
respecto dos membros antigos e actuais do órgano de goberno.



O número medio de persoas empregadas na entidade no ano 2016 móstrase a
continuación:

LISTA MEDIA CADRO PERSOAL EMPREGADO- ANO 2016
FEDERACIÓN GALEGA DE INSTITUCIÓNS PARA A SINDROME
DOWN (DOWN GALICIA)
Sexo : Home
Descrición

Fixos

Eventuais

Traballadores en Alta ao comezo
Altas durante o período
Baixas durante o período
Traballadores en Alta ao final

1
0
0
1

2
5
3
4

Total
3
5
3
5

Persoal medio

1

2,008

3,008

Traballadores en Alta ao comezo
Altas durante o período
Baixas durante o período
Traballadores en Alta ao final

Fixos
16
1
1
16

Eventuais
17
16
17
16

Total
33
17
18
32

Persoal medio

15,683

12,133

27,816

Traballadores en Alta ao comezo
Altas durante o período
Baixas durante o período
Traballadores en Alta ao final

Fixos
17
1
1
17

Eventuais
19
21
20
20

Total
36
22
21
37

Persoal medio

16,684

14,14

30,824

Sexo : Muller
Descrición

Total Empresa
Descrición
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CONTIGO PODEMOS MÁIS

15. INVENTARIO.
O inventario tal e como indica o artigo 25.2 da Lei 50/2002, do 26 de decembro, comprende os
elementos patrimoniais integrantes do balance da entidade, distinguindo os distintos bens,
dereitos, obrigacións e outras partidas que o compoñen.
Para ese efecto a entidade confeccionou un documento no que se indican para os distintos
elementos patrimoniais, os seguintes aspectos:
–

Descrición do elemento.

-

Data de adquisición.

-

Valor contable.

-

Variacións producidas na valoración.

-

Perdas por deterioración, amortizacións e calquera outra partida compensadora que

afecte o elemento patrimonial.
-

Calquera outra circunstancia de carácter significativo que afecte o elemento patrimonial,

tales como gravames, afectación a fins propios ou se forman parte da dotación fundacional.
Devandito documento denominado “Libro inventario” é presentado e asinado, polo Presidente e
o Tesoureiro da entidade, en Asemblea Ordinaria.

Santiago de Compostela, 21 de marzo de 2017

Asdo.: Delmiro Prieto González,
D.N.I:71497418D
Presidente DOWN GALICIA

Asdo.: Manuel Pérez Cabo,
D.N.I:34243744-X
Vicepresidente DOWN GALICIA

Asdo.: Elías Ledo Fernández,
D.N.I:76615524-V
Secretario DOWN GALICIA

Asdo.: Jorge González Rodríguez,
D.N.I:35543930-Y
Tesoureiro DOWN GALICIA

Asdo.: José Antonio Villamarín Cid
D.N.I: 34938638-M
Vogal DOWN GALICIA

Asdo.: José Manuel Martín Rodríguez
D.N.I:32615115-B
Vogal DOWN GALICIA

Asdo.: Manuel Álvarez Esmorís
D.N.I: 32801508-N
Vogal DOWN GALICIA

Asdo.: Rafael Cabezas Enríquez
D.N.I: 34603214-J
Vogal DOWN GALICIA
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