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Ingressos 2015
Subvencions
Aquest any 2015 no hem rebut cap subvenció, ni pública ni privada.

Donacions
Les donacions rebudes corresponen a
-

les donacions de les persones que van a col·laborar amb els
projectes de Tailàndia in situ
altres donacions esporàdiques per projectes de sensibilització i
cooperació

Quotes socis
Son les quotes mensuals rebudes dels socis de l’associació.
Tal com reflecteixen els gràfics, aquest any, degut a la inexistència de
qualsevol tipus de subvenció, la part principal dels ingressos correspon a les
donacions dels voluntariats internacionals.

Ingressos per fonts de
finançament
quotes socis
donacions voluntariat
internacional

540,38
2280,00

reste donacions

950,00

Total

3770,38
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Ingressos per fonts de finançament

14%
25%
quotes socis
donacions voluntariat internacional
reste donacions

61%

Despeses 2015
Les despeses més grans han estat les relacionades amb els projectes de
Cooperació, sobre tot perquè inclouen els desplaçaments a terreny dels
responsables dels projectes.

Despeses
sensibilització
cooperació

-140,07
-5327,90

oficina

-412,17

administració

-146,71

Total

-6026,85
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Desglòs despeses per
concepte
sensibilització
targetes, folletons i
documents

-140,07

concurs fotos

0

Fira Gràcia Solidària

0

Total

-140,07

cooperació
beques educació

-3250

artesania dones

0

voluntariat internacional

-1977,9

Tailàndia a Barcelona

-100

Total

-5327,9

oficina
lloguer despatx

-214,55

assegurança despatx

0

material oficina

-71,62

voluntariat intern

-126

internet

-49,26

Total

-461,43

administració
comissions bancàries

-97,45

Total

-97,45

Total

-6026,85

Despeses
2%
7%

2%

sensibilització
cooperació
oficina
administració

89%
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Resultats
Ingressos
Despeses

3.770,38
6.026,85

Diferència:

-2.256,47

Les despeses han estat molt superiors als ingressos a causa de que la
comptabilitat d'aquest any inclou despeses de cooperació que en realitat
corresponen a l'any 2016, com el fons per a beques o algunes despeses de
cooperació internacional. El motiu és degut a l'avançament del viatge anual
d'avaluació, que s'ha iniciat a l'octubre d'aquest any, per la qual cosa s'han
retirat fons per al 2016 abans que acabés l'any.
Malgrat aquesta diferència, l'entitat segueix tenint recursos suficients,
acumulats dels anys anteriors, amb la qual cosa el saldo net és positiu (983,26
€ amb data 07-01-2016, tancament comptable).
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Situació financera i fiscal
L’extracte complert dels nostres comptes es troba disponible per als socis,
donants, voluntaris i qualsevol entitat o institució auditora.
A data de 31 de desembre no tenim cap deute amb les entitats de crèdit.
A data 31 de desembre no tenim cap deute amb l’Agència Tributària i la
Seguretat Social .
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Comparativa Pressupostos 2015 i dades reals
.
A continuació reflectim una comparativa entre el pressupost del 2015 aprovat a
l’assemblea i les dades reals obtingudes.
Com es pot veure, pel que fa als ingressos, les dades reals han superat les
previsions a causa de les donacions rebudes. Respecte les despeses, l'excés
en els projectes de cooperació es deu al motiu comentat més amunt.

Pressupost i Ingressos 2015
comparatiu
Pressupost
Subvencions
Socis
Donacions voluntariat
internacional
Resta donacions
Total

Real
0

0

648

540,38

2400

2280,00

100

950,00

3148

3770,38

Pressupost i Despeses
2015 comparatiu
Pressupost
sensibilització
cooperació
oficina
administració
Total

Real

100

140,07

2600

5327,9

648

412,17

85

146,71

3433

6026,85
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Pressupostos 2016
Per l’any 2016, aquests són els pressupostos que es presentaran a la propera
assemblea.
Com ja vam fer els passats anys, intentarem igualment que el 2016 el
percentatge més gran de les despeses sigui per a projectes de cooperació.
Volem dedicar una partida important al projecte de beques d'estudi per a joves
de minories ètniques en risc d'exclusió social.
Quant als ingressos, esperem que aquest any s'apuntin com a mínim tants
voluntaris internacionals com l'any passat.
Ingressos
Subvencions
Socis
Voluntariat internacional
Donacions

0
504
2200
500

Total

3204

Despeses
sensibilització
cooperació
oficina
administració

200
2600
250
90

Total

3140

Chiang Rai, gener 2016
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