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BALANÇ ABREUJAT AL TANCAMENT DE L’EXERCICI ACABAT EL
31 DE DESEMBRE DE 2015
BALANÇ ABREUJAT AL TANCAMENT DE L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2015
NOTES

ACTIU

DE LA

2015

2014

MEMÒRIA

A) ACTIU NO CORRENT
II. Immobilitzat material
VI. Inversions financeres a llarg termini

5
6.2

B) ACTIU CORRENT
I. Existències

19.776,63

16.405,29

19.776,63

16.405,29

19.776,63

16.405,29

7

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
6. Actius per impost corrent
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

6.2

IV. Inversions financeres a curt termini

6.2

6.2

V. Periodificacions a curt termini
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

6.1

TOTAL ACTIU (A+B)
NOTES

PATRIMONI NET I PASSIU

DE LA

2015

2014

MEMÒRIA

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons dotacionals o fons socials
1. Fons dotacionals o fons socials
2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar
II. Fons especials
III. Excedents d'exercicis anteriors
1. Romanent
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors
IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

8

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

10.251,29

7.931,63

10.251,29

10.251,29
10.251,29
3

C) PASSIU CORRENT
II. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
3. Altres deutes a curt termini
III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
1. Proveïdors
2. Creditors varis
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques
V. Periodificacions a curt termini

7.931,63

-2.319,66

10.251,29

11.845,00

6.154,00

10.1

6.154,00
6.154,00

10.1

11

11.845,00
19.776,63

16.405,29

5
NIF. Nº G66221813
Inscrita al Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (Secció 1ª) de la
Generalitat de Catalunya el 28.06.14 Nº 53.508.

Passeig Manuel Girona, 17 08034 BARCELONA Pl. 11ª Pta. 1

COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT CORRESPONENT A L’EXERCICI ACABAT EL
31 DE DESEMBRE DE 2015
(Deure) Haver

NOTES
DE LA
MEMÒRIA

1. Ingressos per les activitats
a) Vendes i prestacions de serveis
d) Subvencions oficials a les activitats
2. Ajuts concedits i altres despeses
b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern
5. Aprovisionaments
6. Altres ingressos de les activitats
7. Despeses de personal
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a.2) Projecte Nutrició
a.3) Projecte Ocupacio
a.4) Serveis professionals independents
a.5) Viatjes i Transports
a.7) Serveis bancaris
a.10) Altres serveis
b) Tributs
d) Altres despeses de gestió corrent
9. Amortització de l'immobilitzat
12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat
a) Deterioraments i pèrdues
13. Altres resultats

9,12

2014

29.629,58
29.629,58

25.290,84
25.290,84

-31.836,67
-31.762,65
-28.575,00
-2.500,00
-201,84
-335,17
-68,80
-81,84
-74,02

-14.993,09
-14.923,59
-13.231,00
-1.230,00
-100,40
-141,00
-60,97
-160,22
-69,50

-2.207,09

10.297,75

-112,57

-46,46

-112,57

-46,46

-2.319,66

10.251,29

-2.319,66

10.251,29

9, 12
12

12
12
12

5

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+5+7+8+9+13)
14. Ingressos financers
15. Despeses financeres
16. Variació de valor raonable en instruments financers
17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
II) RESULTAT FINANCER (14+15)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III)

2015

3
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ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L’EXERCICI ACABAT EL
31 DE DESEMBRE DE 2015

Fons
Excedent de
l'exercici

Total

TOTAL

A. SALDO FINAL DE L'ANY 2013

0,00

0,00

0,00

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2014

0,00

0,00

0,00

I. Excedent de l'exercici

0,00

10.251,29

10.251,29

III. Altres variacions de patrimoni net

0,00

0,00

0,00

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2014

0,00

10.251,29

10.251,29

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2015

0,00

10.251,29

10.251,29

I. Excedent de l'exercici

0,00

-2.319,66

-2.319,66

III. Altres variacions de patrimoni net

0,00

0,00

0,00

E. SALDO FINAL DE L'ANY 2015

0,00

7.931,63

7.931,63
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MEMÒRIA ABREUJADA
CORRESPONENT A L’EXERCICI ANUAL ACABAT
EL 31 DE DESEMBRE DE 2015

1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT
ASSOCIACIÓ ECOS DE MALI és una entitat privada sense ànim de lucre, subjecta a la legislació
de la Generalitat de Catalunya en matèria de associacions.
La seu social està situada al Passeig Manuel Girona, 17 de Barcelona (CP 08034) Planta 11ª
Porta 1.
L’objectiu social de la qual és la de promoure el coneixement del país de Mali a Espanya, i
desenvolupar tasques a Mali, per a afavorir el seu desenvolupament econòmic i social, en els
àmbits de l’educació, nutrició, cultura i tot lo relatiu a la millora de les condicions de vida dels seus
habitants.
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
. Estudiar, preparar i realitzar inversions a Mali, per aconseguir els seus fins.
. Captar donacions de particulars i empreses, per poder realitzar els seus projectes.
. Organitzar esdeveniments i actuacions per donar a conèixer el país de Mali i la seva cultura.
Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
a)

Imatge fidel
Els comptes anuals adjunts s’han obtingut dels registres comptables de l’Associació i es
presenten d’acord amb el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions subjectes
a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Reial Decret 259/2008, de 23 de
desembre i el Decret 125/2010 de 14 de desembre de modificacions, de forma que mostrin
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de l’Associació haguts
durant l’exercici corresponent.
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b)

Principis comptables aplicats
Per l’elaboració dels comptes anuals adjunts s’han seguit els principis comptables i normes
de valoració generalment acceptats descrits en la nota 4. No existeix cap principi comptable
obligatori que, essent significatiu el seu efecte en els comptes anuals, s’hagi deixat d’aplicar.
A tal efecte, han estat aplicats els principis de comptabilitat continguts en el Pla de
Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions.

c)

Comparació de la informació
Els comptes anuals de l’ASSOCIACIÓ ECOS DE MALI es presenten en Euros i d’acord amb el
Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions aprovat pel Reial Decret 259/2008, de
23 de desembre i d’acord amb les modificacions aprovades pel RD 125/2010 de 14 de
desembre tant els imports corresponents a l’exercici actual com els corresponents a l’exercici
anterior.
La informació continguda en aquests comptes anuals és responsabilitat de la Presidència de
l’Associació.

d)

Agrupació de partides
Les desagregacions de les diferents partides en relació amb el balanç de situació, el compte
de resultats i l’estat de canvis en el patrimoni net es presenten en els diferents apartats de la
present memòria.

e)

Elements recollits en diverses partides
La informació referent a elements recollits en diferents partides del balanç es troba exposada
en els diferents apartats de la memòria.

f)

Canvis en criteris comptables
No s’ha procedit a cap canvi en els criteris comptables.

g)

Correcció d’errors
Els comptes anuals de l’exercici no presenten ajustaments per correcció d’errors dignes
de ser mencionats.
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3. APLICACIÓ DE RESULTATS
Base de repartiment
Excedent negatiu de l'exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació
A excedents positius d'exercicis anteriors
Total

Import
-2.319,66
-2.319,66
Import
-2.319,66
-2.319,66

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Les principals normes de valoració utilitzades per l’Entitat en l’elaboració dels seus comptes
anuals de l’exercici, han estat les següents:
a)

Immobilitzat material
Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren pel seu cost, ja sigui aquest el
preu d'adquisició o el cost de producció.
a.1) Preu d’adquisició
En el preu d'adquisició s'inclouen totes les despeses addicionals produïdes fins a
l'entrada en funcionament del bé. Els interessos meritats pel seu finançament, o per
operacions de compra amb pagament ajornat, s'incorporen com valor addicional de
l'element.
a.2) Cost de producció
En el cost de producció s'inclou a més del preu d'adquisició de les matèries primeres i
altres matèries consumibles, els altres costos directament imputables a aquests béns
així com la part que raonablement correspongui dels costos indirectament imputables
als béns de què es tracti en la mesura que aquests costos corresponguin al període de
fabricació o construcció, i únicament fins a la seva entrada en funcionament.
a.3) Altres consideracions de valoració
Forma part del valor de l'immobilitzat material l'estimació inicial del valor actual de
les obligacions assumides derivades del desmantellament o retirament i altres
associades a l’actiu esmentat.
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Els costos d'ampliació, modernització o millores que representen un augment de la
productivitat, capacitat o eficiència o un allargament de la vida útil dels béns, es
capitalitzen com major cost dels mateixos, donant-se de baixa comptable tots els
elements, si s’escau, substituïts.
Les despeses de conservació i manteniment es carreguen al compte de resultats de
l'exercici en què s'incorren.
No es presenta cap circumstància que hagi dut a qualificar com indefinida la vida útil
d'algun dels seus elements.
a.4) Normes especials
Instal·lacions tècniques, maquinària i utillatge
La seva valoració comprèn totes les despeses d'adquisició, de fabricació i construcció
fins a la seva posada en condicions de funcionament.
a.5) Deteriorament de valor de l’immobilitzat material
L'amortització es realitza mitjançant l'aplicació del mètode lineal en funció de la vida útil
dels actius.
Com a mínim al tancament de cada exercici l'Entitat avalua l'existència o no d'indicis de
què algun element de l’immobilitzat material, o, si escau, alguna unitat generadora
d'efectiu puguin estar deteriorats, aquests càlculs s’efectuen d'una manera
individualitzada element per element, o, en cas de no poder, a través de la unitat
generadora d'actiu a la qual pertanyi l'actiu.
La determinació de l’import deteriorat s'efectua determinant el valor recuperable de
l'actiu, sent aquest el major existent entre el valor raonable de l'actiu, detraient-ne les
despeses de venda, i el valor en ús del mateix.
Les correccions valoratives per deteriorament, si escau, es reconeixen com una despesa
en el compte de resultats, i les reversions de les mateixes, en cas que les circumstàncies
del deteriorament haguessin deixat d'existir, es reconeixen, igualment com un ingrés en
el compte de resultats, i s’efectua fins al límit del deteriorament prèviament reconegut.
b)

Instruments financers
Com a regla general, la valoració inicial dels actius i passius financers de l'Entitat s'efectua al
valor raonable dels mateixos el que equival, excepte evidència en contrari, al valor raonable
de la contraprestació lliurada.
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De la mateixa manera, en el cas d'actius o passius financers no classificats sota la categoria de
valorats a valor raonable amb efecte en resultats, els costos de la transacció directament
atribuïbles a l'operació s'ajusten a l’import dels actius i passius esmentats o s'imputen
directament al compte de resultats.
Per a la valoració posterior s'estableixen diferents criteris de valoració depenent de la
categoria de l'actiu o passiu.
Els crèdits amb venciment no superior a un any que es valoren inicialment pel seu valor
nominal es continuen valorant per aquest import, excepte les correccions per
deteriorament que poguessin sofrir.
b.1) Criteris per a la qualificació i valoració, i ingressos i despeses procedents de les
diferents categories d’instruments financers
En cas d'existir, l'Entitat valora els seus actius financers segons diverses categories,
de la següent manera:
• Préstecs i partides a cobrar:
Excepte si és aplicable el que disposa la categoria d'Actius financers mantinguts
per a negociar i el que es disposa en Altres actius financers a valor raonable amb
canvis en el compte de resultats, corresponen a crèdits comercials, o crèdits no
comercials, que no sent instruments de patrimoni ni derivats, corresponen a
actius els cobraments dels quals són de quantia determinada i determinable i que
no es negocien en un mercat actiu.
La valoració posterior dels actius classificats en aquesta categoria, si existeixen,
s'efectua al cost amortitzat amb efecte en el compte de resultats, aplicant el
mètode de tipus d'interès efectiu.
• Dèbits i partides a pagar:
Excepte si és aplicable el que es disposa per la categoria de passius reconeguts
com Passius financers mantinguts per a negociar i Altres passius a valor raonable
amb canvi en el compte de resultats, es recullen en aquesta categoria els dèbits
per operacions comercials, o aquells dèbits per operacions no comercials, que no
corresponguin a instruments derivats.
Els dèbits per operacions comercials amb venciment inferior a un any, i que es
valorin inicialment al seu valor nominal es continuen valorant per aquest import.
Igualment, els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, l’import
de les quals s'espera liquidar a curt termini es valoren pel seu valor nominal, per
ser l'actualització de fluxos d'efectiu poc significativa.
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La valoració posterior d'aquest tipus de passius s'efectua al cost amortitzat,
comptabilitzant els interessos meritats en el compte de resultats aplicant el
mètode d'interès efectiu.
b.2) Naturalesa dels actius i passius financers designats inicialment com a valor raonable
amb canvis en el compte de resultats
Els Comptes anuals de l'exercici no presenten cap concepte assignable a aquesta
categoria de valoració.
b.3) Criteris de determinació del deteriorament, correcció de valor, reversió i baixa
Com a mínim al tancament de cada exercici l'Entitat avalua l'existència o no
d'indicis de què algun element dels actius considerats dins les categories de
Préstecs i partides a cobrar, Inversions mantingudes fins al seu venciment i
Inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades presentin
indicis de deteriorament.
A aquest efecte es considera que existeix deteriorament sempre que el valor en
llibres és superior al valor actual dels fluxos d'efectiu que s'estimen que es
generaran, descomptats al tipus d'interès efectiu calculat en el moment del seu
reconeixement inicial.
Les correccions valoratives s'imputen com una despesa en el compte de resultats, i
la seva corresponent reversió, en cas que les circumstàncies que van motivar el
deteriorament hagin desaparegut, es consideren, fins al límit del deteriorament
original, com un ingrés en el compte de resultats.
En el cas d'Inversions mantingudes fins al seu venciment la determinació de
l’import de correcció per deteriorament es determina en funció del valor de mercat
dels actius, si aquesta informació és més fiable que l’ obtinguda a través del
descompte dels fluxos de caixa comentada anteriorment.
La determinació i quantificació del deteriorament en el cas dels actius financers
classificats sota la categoria de Préstecs i comptes a cobrar s'efectua mitjançant
l'anàlisi detallada de l'antiguitat dels mateixos, i mitjançant qualsevol altra
informació disponible que permeti conèixer la possible insolvència del deutor,
comptabilitzant la corresponent provisió específica.
b.4) Criteris de baixa d’actius i passius financers
Per a la determinació del moment de baixa dels actius l'Entitat té en compte la
realitat econòmica de l'operació, i no només la seva forma jurídica o la denominació
dels contractes.
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A aquest efecte l'Entitat entén com moment de baixa dels actius aquell en què
expirin o hagin estat cedits els drets contractuals sobre els fluxos de caixa de
l'efectiu de l'actiu financer, de manera que s'hagin transferit substancialment els
riscos i beneficis inherents a la propietat del mateix.
La diferència entre la contraprestació rebuda neta dels costos de transacció
atribuïbles, considerant qualsevol nou actiu obtingut menys qualsevol passiu assumit, i
el valor en llibres de l'actiu financer, més qualsevol import acumulat que s'hagi
reconegut directament en el patrimoni net, determina el guany o la pèrdua sorgida en
donar de baixa aquest actiu, i formarà part del resultat de l'exercici en què aquesta es
produeix.
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del mateix que
s'hagi donat de baixa i la contraprestació pagada inclosos els costos de transacció
atribuïbles i en la qual es recull també qualsevol actiu cedit diferent de l'efectiu o
passiu assumit, es reconeix en el compte de resultats de l'exercici en què tingui lloc.
Els saldos de deutors i efectes comercials a cobrar inclouen, si existeix, els efectes
descomptats pendents de venciment, figurant aquests, si escau, pel mateix import
com deutes amb entitats de crèdit.
Les despeses relatives al descompte d'efectes, si existeixen, es reconeixen en el
compte de resultats quan s'incorren, i no es difereixen al llarg del període de
venciment dels respectius efectes a causa de l'escassa repercussió que tal diferiment
tindria en la determinació dels resultats de cada exercici.
Idèntic criteri se segueix en el cas d'operacions de factoring amb recurs, o en aquelles
operacions de venda d'actius financers amb pacte de recompra a un preu fix o a un
preu de venda més un interès, i aquelles titulacions d'actius financers en les quals
l'Entitat retingui finançaments subordinats o un altre tipus de garanties que
absorbeixin substancialment totes les pèrdues esperades.
c)

Impostos sobre beneficis
L’Entitat, com entitat sense ànim de lucre, segons el previst en la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al
mecenatge, és una entitat subjecte a l'Impost sobre Entitats i està subjecta al règim d'entitats
parcialment exemptes.
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d)

Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses s'imputen segons el criteri del meritament, és a dir, quan es produeix
el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del
moment en què es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells.
d.1) Ingressos per prestacions de serveis
Els ingressos ordinaris derivats de la prestació de serveis es reconeixen considerant el
grau de realització de la prestació a la data de tancament quan el resultat de la
mateixa pot ser estimat amb fiabilitat. Aquesta circumstància es produeix quan
l’import dels ingressos, el grau de realització, els costos ja incorreguts i els pendents
d'incórrer poden ser valorats amb fiabilitat i fos probable que es rebessin els beneficis
econòmics derivats de la prestació del servei.
d.2) Despeses
Les despeses s'imputen en funció del criteri del meritament, és a dir, quan es produeix
el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del
moment en què es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'elles.

e)

Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions oficials d'Administracions Públiques es reconeixen quan existeix una
seguretat raonable del compliment de les condicions associades a la seva concessió i al
cobrament de les mateixes.
e.1) Subvencions, donacions i llegats atorgats per tercers diferents dels socis o propietaris
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoraran pel valor
raonable de l’import concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie es valoraran
pel valor raonable del bé rebut, ambdós valors referenciats al moment del seu
reconeixement.
La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que tinguin el caràcter
de no reintegrables s'efectuarà atenent a la seva finalitat.
Criteris d’imputació a resultats:
a) Quan es concedeixin per a assegurar una rendibilitat mínima o compensar el
dèficit d'explotació: s'imputaran com ingressos de l'exercici en el qual es
concedeixin, tret que es destinin a finançar dèficit d'explotació d'exercicis futurs;
en aquest cas s'imputaran en aquests exercicis.
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b) Quan es concedeixin per a finançar despeses específiques: s'imputaran com
ingressos en el mateix exercici en el qual es meritin les despeses que estiguin
finançant.
c) Quan es concedeixin per a adquirir actius o cancel·lar passius:
-

-

-

Actius de l'immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries:
s'imputen com ingrés de l'exercici en proporció a la dotació a l'amortització
efectuada en aquest període per als citats elements.
Existències que no s'obtinguin com a conseqüència d'un rappel comercial:
s'imputen com ingressos de l'exercici en el qual es produeixi la seva alienació,
correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç.
Actius financers: s'imputen com ingressos de l'exercici en el qual es produeixi
la seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en el balanç.
Cancel·lació de deutes: s'imputen com ingressos de l'exercici en què es
produeixi la cancel·lació, excepte quan s'atorguin en relació amb un
finançament específic, en aquest cas, la imputació es realitzarà en funció de
l'element finançat.

d) Els imports monetaris que es rebin sense assignació a una finalitat específica
s'imputen com ingressos de l'exercici en què es reconeguin.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL
ASSOCIACIÓ ECOS DE MALI no te cap immobilitzat material.

6. ACTIUS FINANCERS
6.1 Efectiu
Concepte

Exercici actual

Bancs
Total

Exercici anterior

19.776,63

16.405,29

19.776,63

16.405,29

6.2 Desglossament de categories dels actius financers
ASSOCIACIÓ ECOS DE MALI no té cap actiu financer.
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ASSOCIACIÓ ECOS DE MALI no té deutors ni altres comptes a cobrar

7. EXISTÈNCIES
ASSOCIACIÓ ECOS DE MALI no té existències.

8. FONS PROPIS

Concepte

Saldo inicial

Fons social
Resultat de l'exercici
Total

Aplicació del
resultat
d'exercicis
anteriors

Resultat de
l'exercici

Saldo final

10.251,29
0,00

0,00
0,00

0,00
-2.319,66

10.251,29
-2.319,66

10.251,29

0,00

-2.319,66

7.931,63

9. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
ASSOCIACIÓ ECOS DE MALI no ha obtingut cap subvenció durant el exercici 2015 i les
donacions son les que es desglossen a és el següent:
Concepte

Exercici actual

Exercici anterior

Inclosos en el Patrimoni net
Reconeguts en el compte de pèrdues i guanys
- Subvencions oficials a les activitats
- Donacions i altres ingressos per activitats
Total

0,00
29.629,58

0,00
25.290,84

29.629,58

25.290,84

Aquests ingressos s’han destinat a les activitats de l’Entitat.
L’Entitat ha complert i continua complint amb les condicions que porta aparellades la possible
concessió de subvencions.
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10. PASSIUS FINANCERS
10.1 Desglossament
Exercici actual
Instruments
Instruments
financers no
financers corrents
corrents
Dèbits i partides a Dèbits i partides a
pagar
pagar

Categories
Creditors comercials i altres comptes a
pagar
Préstecs i altres deutes
Deutes amb entitats del grup
Total

Total

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Desglossament de dèbits i partides a pagar
Categories

Exercici actual

Exercici anterior

Altres passius financers
Deutes amb entitats del grup i associades
Total deutes

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Proveïdors
Creditors
Personal
Altres deutes amb les Administracions Públiques
Total Creditors per activitats i altres comptes a pagar

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

6.154,00
0,00
0,00
0,00
6.154,00

0,00

6.154,00

Total
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11. SITUACIÓ FISCAL
11.1 Desglossament

Administracions Públiques creditores
Altres deutes amb les Administracions Públiques
- Hisenda Pública creditora per IVA
- Hisenda Pública creditora per IRPF
- Organismes de la Seguretat Social creditors

Total

Exercici Actual

Exercici anterior

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

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

0,00

0,00

12.INGRESSOS I DESPESES

Despeses

Exercici
Actual

Projecte Nutrició
Projecte Ocupació
Despeses de personal
Altres tributs
Iva soportat no deduible
Altres despeses d’explotació
Despeses financeres

28.575,00
2.500,00
0,00
0,00
74,02
618,85
181,37

13.231,00
1.230,00
0,00
20,00
49,50
462,59
46,46

Total

31.949,24

15.039,55

Ingressos
Donacions. Quotes associats i afiliats
Donacions. Quotes extraordinaries associats
Donacions. Aportacions no socis
Donacions. Projecte Nutrició
Donacions. Proyecte Ocupació
Donacions. Exposició Pintura
Donacions. Fila 0 concert
Ingressos financers
Resultat per alienacions d’instruments financers
Total

Exercici
Actual
4.362,00
1.580,00
14.362,58
3.000,00
3.000,00
0,00
3.325,00
0,00
0,00
29.629,58

Exercici
Anterior
3.772,00
3.227,40
15.796,44
1.000,00
750,00
350,00
395,00
0,00
0,00
25.290,84
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13. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
No existeix cap esdeveniment significatiu posterior al tancament digne de menció.

14. ALTRA INFORMACIÓ
Número mig de persones empleades durant l’exercici
ASSOCIACIÓ ECOS DE MALI no ha tingut personal durant l’exercici 2015.
Retribució dels membres de l’òrgan de govern de l’Entitat
Els membres de la Junta Directiva de l’Entitat no perceben cap remuneració.

Barcelona, 31 de Març de 2016
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INFORME ANUAL 2015
Constitució de l’ASSOCIACIÓ ECOS DE MALI
Al mes de gener de 2014 es constitueix ASSOCIACIÓ ECOS DE MALI, essent els seus socis
fundadors, Jorge Escudé Jordi, com President , Pere Coll Madi com tresorer, Sergi Giménez
Binder com secretari y Pedro Caila Junca i Benedicte Poulenc Tessier com vocals.
Es presenta la constitució en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, i queda
inscrita definitivament amb data 3.07.14 amb el Nº 53508.
Associats i col·laboradors
Al final del exercici 2015, i a part de les donacions dels Socis, ASSOCIACIÓ ECOS DE MALI te 14
associats que cotitzen regularment cada mes, i d’altres col·laboradors que han fet donacions
puntuals.
A part dels socis col·laboradors que segueixen cotitzant cada mes, y dels que ho fan
esporàdicament, s’ha rebut la col·laboració de la FUNCACION TRAGALUZ, que ens ha permès
posar en funcionament l’Escola de Cuina. A mes hem rebut la col·laboració de les empreses del
Grup Suís Filtrox, i la col·laboració en medicaments i material, de diverses farmàcies, i que hem
entregat al metge de Boidie.

Activitats de promoció de l’ASSOCIACIÓ ECOS DE MALI.
Concert de Música
El 19 de Maig del 2015, es va organitzar un concert solidari, al Teatre de Sarrià, amb la
actuació del Grup Kurt, amb la finalitat de recaptar fons per el “Projecte Nutrició”, al que van
assistir mes de 200 persones.
Mercat solidari
El vint de Novembre i a la sala d’art Puntoaparte, es va organitzar un “mercadillo solidario”
al que es mostraven productes de l’artesania maliense, amb la finalitat de recaptar fons per la
construcció de l’escola de Kanso.
Compte solidari
A finals de Setembre, i amb la col·laboració d’autors e impremta, es van posar en circulació
el compte solidari titulat “Aina i el seu avi van a Mali”, destinat també a recaptar fons per la
construcció de l’escola a Kanso.
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Maó solidari
Al mes de Novembre, i coincidint amb el mercat solidari, es va llançar l’iniciativa de fer una
donació per finançar un dels maons necessaris per a la construcció de l’escola, que donava
dret a la participació a un sorteig.
Comunicats i web
Durant el 2015, la web de Ecos de Mali, ha estat actualitzada cada mes, mostrant els
avenços i la situació del nostres projectes.
A mes, durant aquest any, s’han enviat als nostres mes de 300 col·laboradors i
simpatitzants, set “comunicats” informant de totes les activitats de l’associació.
Al mes de Novembre es va presentar la documentació necessària per a ser declarats ONGD
i que els nostres col·laboradors puguin desgravar fiscalment les seves aportacions en un futur.
Activitats desenvolupades a Mali
Projecte Nutrició.
Durant l’any se ha realitzat un programa d’inversions, previst per la explotació agrícola:
instal·lació de plaques solars, bomba submergida, dipòsit elevat de 30 m3. i xarxa de
distribució d’aigua. Per part de la associació de els “Resortisants de Boidie”, s’ha construït la
vivenda del guarda i el tancament del terreny.
Ecos de Mali ha procedit a finançar la instal·lació elèctrica de la vivenda del guarda.
Unes 470 dones, constituïdes com a cooperativa agrícola, van començar el cultiu de 15.000
m2. a finals d’any.
Projecte “Aula de Cuina”.
Al mes de Novembre s’inicia el curs de cuina, en associació amb les Mares de María
Inmaculada, després de fer una inversió aproximada de 5.000 €.
Per impartir les classes, s’ha contractat una professora titulada en cuina, i al curs s’han apuntat
15 alumnes.
Projecte Kanso.
Al mes de Octubre, vam visitar el poblat de Kanso, i vam estudiar conjuntament amb els seus
habitants, les seves necessitats mes peremptòries.
Es decideix com a prioritat construir una escola. Durant la resta de l’any es va treballar en
aquest projecte, assolint els recursos necessaris per a iniciar les obres al 2016.

Barcelona, 31 de Març de 2016
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