Estat de comptes de batera ibiliz (exercici 2016)
Ingressos: 50.103€
A Batera ibiliz obtenim els ingressos
exclusivament de les aportacions de persones
que dipositen la seva confiança en la Iniciativa
Soya, el què ens proporciona independència
d’actuació. Les decisions sobre les despeses a
fer són proposades pels agents de la Iniciativa
Soya i són preses per acord conjuntament amb
Batera ibiliz.

Aportació extra: 39.000
Donacions socis: 9.935
Donació de col·lectius: 1.168
Donació material mèdic:
glucòmetre, otoscopi, fonendoscopi,
maletí d’urgències i altres.

Despeses: 46.072€
Les despeses fins a dia d’avui han vingut
marcades per una fase inicial de construcció
del centre de salut i una segona fase de dotació
de mobiliari i posada en marxa del dispensari.
Actualment Batera ibiliz es fa càrrec dels sous del
personal del centre (tres treballadors sanitaris i un
guarda /conductor d’ambulància) i la supervisió
contable de la nostra associació per part dels
serveis d’assessoria de la Fundació EDE.

Construcció del centre de salut: 31.485

Les tasques de manteniment de l’associació
(tresoreria, disseny i continguts de la pàgina web,
organització d’activitats, assessories tècniques,
estades en terreny, etc.) les realitzen de manera
voluntària membres de l’associació, els quals
es fan càrrec també de les despeses que se’n
deriven.

Compra de vehicles (moto-ambulància
i moto visites a domicili): 3.262

Sous d’agost a desembre: 2.528
Material mèdic, mobiliari i dotació
farmàcia: 4.683
Anàlisi bacteriològica i química de l’aigua
de 5 pous: 598
Ajuda al cultiu de Jama Jigi: 1.355

Lloguer 4x4 i gasoil a Soya: 1.186
Fundació EDE: 624
Altres: 351

Saldo al compte a 31 de desembre: 4.031€

Previsió de despeses per a 2017
L’actuació de més envergadura pel 2017 serà la dotació d’aigua potable al centre de salut i d’una presa pública d’aigua per a la població (a l’espera de pressupost). També s’haurà de continuar la dotació de materials
bàsics per al centre, com ara: autoclau per a l’esterilització del material medicoquirúrgic; armari per a farmàcia; frigorífic per a la conservació de medicaments a una temperatura adequada; etc. Així com seguir amb
l’ajuda a l’associació Jama jigi del poble de Soya.
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