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BALANÇ ABREUJAT AL TANCAMENT DE L’EXERCICI ACABAT EL 
31 DE DESEMBRE DE 2016 

 
 

NOTES

DE LA

MEMÒRIA

A) ACTIU NO CORRENT

B) ACTIU CORRENT 23.916,07 19.776,63

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 6.1 23.916,07 19.776,63

TOTAL ACTIU (A+B) 23.916,07 19.776,63

2015ACTIU 2016

 

 

 

NOTES

DE LA

MEMÒRIA

A) PATRIMONI NET 23.916,07 7.931,63

A-1) Fons propis 8 23.916,07 7.931,63
III. Excedents d'exercicis anteriors 7.931,63 10.251,29

1. Romanent 7.931,63 10.251,29

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 3 15.984,44 -2.319,66

C) PASSIU CORRENT 11.845,00

V. Periodificacions a curt termini 11.845,00

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 23.916,07 19.776,63

PATRIMONI NET I PASSIU 2016 2015
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COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT CORRESPONENT A L’EXERCICI ACABAT EL 
31 DE DESEMBRE DE 2016 

 

 
NOTES

DE LA

MEMÒRIA

1. Ingressos per les activitats 59.080,03 29.629,58

a) Vendes i prestacions de serveis 12 59.080,03 29.629,58

8. Altres despeses d'explotació -42.984,89 -31.836,67

a) Serveis exteriors -42.049,36 -31.762,65

   a.2) Projecte Nutrició -28.575,00

   a.3) Projecte Ocupacio 2.500,00

   a.4) Projecte Educació -37.984,00

   a.5) Projecte Cocinas -3.062,00

   a.6) Serveis professionals independents -201,84

   a.7) Viatjes i Transports -335,17

   a.8) Serveis bancaris -68,80

   a.9) Altres serveis -1.003,36 -81,84

b) Tributs -935,53 -74,02

d) Altres despeses de gestió corrent

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+5+7+8+9+13) 16.095,14 -2.207,09

15. Despeses financeres -110,70 -112,57

II) RESULTAT FINANCER (14+15) -110,70 -112,57

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) 15.984,44 -2.319,66

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III) 3 15.984,44 -2.319,66

(Deure) Haver

2016 2015
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ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L’EXERCICI ACABAT EL 
31 DE DESEMBRE DE 2016 

 

 

  

Romanent 

Resultat de 
l'exercici TOTAL   

  

    

A. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2014   10.251,29 10.251,29 

B. SALDO AJUSTAT, inici de l'exercici 2015 0,00 10.251,29 10.251,29 

I. Total ingressos i despeses reconeguts   -2.319,66 -2.319,66 

II. Operacions amb socis o propietaris 0,00 0,00 0,00 

III. Altres variacions del patrimoni net 10.251,29 -10.251,29 0,00 

1. Moviment de la Reserva de Revaloració     0,00 

2. Altres variacions 10.251,29 -10.251,29 0,00 

C. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2015 10.251,29 -2.319,66 7.931,63 

D. SALDO AJUSTAT, inici de l'exercici 2016 10.251,29 -2.319,66 7.931,63 

I. Total ingressos i despeses reconeguts   15.984,44 15.984,44 

III. Altres variacions del patrimoni net -2.319,66 2.319,66 0,00 

2. Altres variacions -2.319,66 2.319,66 0,00 

E. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2016 7.931,63 15.984,44 23.916,07 
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MEMÒRIA ABREUJADA 

 
CORRESPONENT A L’EXERCICI ANUAL ACABAT 

 
EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 

 
 
 
1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT 
 
ASSOCIACIÓ ECOS DE MALÍ 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 MALÍ a Espanya, i 
desenvolupar tasques a MALÍ, 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 MALÍ, 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 MALÍ 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 MALÍ 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 Import

Resultat del Compte de Pèrdues i Guanys 15.984,44

Total base de repartiment = Total aplicació 15.984,44

Aplicació Import

A excedents positius d'exercicis anteriors 15.984,44

Total 15.984,44

 
 
 

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) 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. 

 
b) 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. 
 
b.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. 

 
b.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. 
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c) 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. 

 
c.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. 

 
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. 
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5. ACTIUS FINANCERS 
 
 

5.1 Efectiu 
 

Concepte Exercici actual Exercici anterior

Bancs 23.916,07 19.776,63

Total 23.916,07 19.776,63

 
 

 
 
6. FONS PROPIS 

 
 

Concepte Saldo inicial

Aplicació del 

resultat 

d'exercicis 

anteriors

Resultat de 

l'exercici Saldo final

Fons social 7.931,63 0,00 0,00 7.931,63
Resultat de l'exercici 0,00 0,00 15.984,44 15.984,44

Total 7.931,63 0,00 15.984,44 23.916,07

 
 
 
7. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 
 
ASSOCIACIÓ ECOS DE MALÍ no ha obtingut cap subvenció durant el exercici 2016 i les 
donacions son les que es desglossen a  és el següent: 
 

Concepte Exercici actual Exercici anterior

Reconeguts en el compte de pèrdues i  guanys

- Donacions i  altres ingressos per activitats 59.080,03 29.629,58

Total 59.080,03 29.629,58
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8. INGRESSOS I DESPESES 
 

Despeses

Exercici 

Actual

Exercici 

Anterior

Projecte Nutrició 28.575,00
Projecte Ocupació 2.500,00
Projecte Educació 37.984,00

Projecte Cuina 3.062,00
Altres tributs 814,27
Iva soportat no deduible 121,26 74,02
Altres despeses d’explotació 1.003,36 618,85
Despeses financeres 110,70 181,37

Total 43.095,59 31.949,24

 

Ingressos

Exercici 

Actual

Exercici 

Anterior
Donacions.  Quotes associats i afiliats 4.222,00 4.362,00

Donacions. Quotes extraordinaries associats 1.400,00 1.580,00

Donacions. Aportacions no socis 29.830,03 14.362,58

Donacions. Projecte Nutrició 3.000,00

Donacions. Proyecte Ocupació 3.000,00

Donacions. Exposició Pintura
Donacions. Projecte Escola 18.540,00

Donacions. Projecte Cuina 1.358,00

Donacions. Fila 0 concert 3.730,00 3.325,00

Ingressos financers
Resultat per alienacions d’instruments financers

Total 59.080,03 29.629,58

 
Aquests ingressos s’han destinat a les activitats de l’Entitat. 
 
 
9. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 
No existeix cap esdeveniment significatiu posterior al tancament digne de menció. 
 
 
10. ALTRA INFORMACIÓ 
 
Número mig de persones empleades durant l’exercici 

 

ASSOCIACIÓ ECOS DE MALÍ  no ha tingut personal durant l’exercici 2016. 
 

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 2017 
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INFORME ANUAL 2016 
 
Constitució de l’ ASSOCIACIÓ ECOS DE MALÍ 
 
L’ASSOCIACIÓ ECOS DE MALÍ es va constituir el gener de 2014, sent els seus socis fundadors, 
Jorge Escudé Jordi,  com a President , Pere Coll Madi com a tresorer, Sergi Giménez Binder com 
a secretari y Pedro Caila Junca i Benedicte Poulenc Tessier com a vocals. 
 
Després de presentar  la constitució al 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 2016, i a banda de les donacions dels Socis, ASSOCIACIÓ ECOS DE MALÍ te 
14 associats que cotitzen regularment cada mes, i d’altres col·laboradors que han fet 
donacions puntuals. Durant aquest any s’ha mantingut l’estructura de l’organització, 
mantenint-se els socis i els càrrecs. 
 
A banda d’aquestes donacions regulars i esporàdiques, s’ha rebut la col·laboració de la 
FUNDACIÓN FRANCISCA ROVIRALTA amb un import significatiu. 
 
L’activitat de l’associació s’ha centrat en la captació de fons a Espanya, destinats a la 
consecució dels projectes a MALÍ.  Aquesta activitat s’ha complementat amb tres viatges a 
MALÍ al Gener, Maig i Setembre, dels socis Jorge Escudé i Pere Coll. 
 
L’evolució de la captació de donacions ha seguit progressant, superant-se la xifra dels anys 
anteriors (2015: 29.000 € i 2014: 24.500€), arribant als 59.080 €. 
 
ACTIVITATS REALITZADES A MALÍ 
 
Projecte per la nutrició a  Boidié. 
 
Després de les inversions realitzades en 2015, per un import aproximat de 40.000 €, l’hort de 
Boidié es va inaugurar oficialment el mes de gener de 2016.  Nombroses autoritats locals van 
assistir a la inauguració. 
 
En la primera etapa de funcionament de l’hort s’han posat en explotació 20.000 m2. El 
treballen 480 dones, constituïdes en cooperativa agrícola. L’hort ha permès a aquestes dones 
complementar l’alimentació de les seves famílies amb verdures i així lluitar contra la 
malnutrició dels nens. 
 
Al mes de abril es va recol·lectar la primera collita de bongo. De la venda dels excedents van 
obtenir uns ingressos d’uns 25 € per dona, un import considerable per a elles. 
 
En aquest primer conreu van seguir altres de patates, cebes, etc. 
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La gent del poblat ens han fet partícips de la seva satisfacció i ens han sol·licitat que continuem 
recolzant-los en aquest projecte, per poder ampliar-lo properament. 
 
Projecte per a l’educació a Kanso. 
  
En compliment al compromís adquirit amb els habitants de Kanso, el mes d’Abril de 2016, es 
va iniciar la construcció de l’escola per al poblat.   
  
Es va construir un edifici de 270 m2. de planta, amb tres aules i un porxo.  Addicionalment es 
van construir dos petits edificis separats per les latrines de nens i nenes.  La construcció es va 
realitzar amb maons de ciment i doble teulada per tal d’oferir més  protecció contra la calor.  
La inversió total va ser de 30.000 € 
 
L’escola va ser inaugurada oficialment en començar el curs escolar al mes d’Octubre, amb 
l’assistència de nombrosos habitants dels pobles veïns i de les autoritats locals. 
 
L’ASSOCIACIÓ ECOS DE MALÍ va adquirir també el mobiliari necessari per un import de 8.000 
€, i va finançar dos professors, amb un salari de 123 € mensuals cadascun. El Ministeri 
d’Educació de MALÍ va finançar un tercer professor. 
 
Ecos de MALÍ, participa a la direcció i seguiment de les activitats de l’escola. 
 
Projecte de treball per a les dones. 
 
Durant el 2016 es van mantenir les activitats de l’escola de cuina al col·legi Religieuses de 
Marie Immaculée de Bamako. El mes de juny es van repartir diplomes a les 15 noies que 
havien realitzat el curs, i el mes d’octubre es va inaugurar un nou curs. 
 
ACTIVITATS REALITZADES A ESPANYA. 
 
Amb la finalitat de captar donacions per finançar els projectes a Malí, l’ASSOCIACIÓ  ECOS DE 
MALÍ va realitzar les següents activitats durant l’exercici 2016: 
 
Maons solidaris. 
 
Aquesta iniciativa va consistir en demanar donacions de 5 € per finançar un maó per la 
construcció de l’Escola de Kanso. Cada donació donava dret a la participació en un sorteig de 
premis diversos. 
 
Conte solidari. 
 
Es va reeditar el conte infantil “L’Aina i el seu avi se’n van a Malí” per tal de recollir fons per a 
la construcció de l’Escola de Kanso. 
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Concerts Solidari 
 
El mes de Març, i amb la col·laboració desinteressada del grup D’Ebano, es va realitzar un 
concert de Jazz al Teatre Sarrià. 
 
El mes de novembre, i també al Teatre Sarrià, es va realitzar un altre concert solidari, amb la 
col·laboració desinteressada dels grups Kurt i Urband. 
 
 
 
Barcelona, 31 de Març de 2017 

 




