Estat de comptes de Batera ibiliz (exercici 2017)
Ingressos: 23.600€
A Batera ibiliz obtenim els ingressos exclusivament
de les aportacions de persones que depositen
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.

Detall de conceptes (en €)
Aportacions de socis: 18.226
Aportacions de socis (extraordinàries): 4.360
Aportacions de col·lectius: 1.014

* A 31 de desembre Batera ibiliz compta amb 93 socis,
30 dels quals són altes del 2017.

Despeses: 26.212€
La major part de les despeses realitzades l’any
2017 han vingut marcades per la dotació d’aigua
potable al Centre de Salut, amb una presa
de lliure consum per a la població.
Com és habitual, Batera ibiliz s’ha fet càrrec
de quatre dels sous (tres sanitaris i un vigilant/
encarregat de la neteja) dels cinc treballadors
actuals que té el Cabinet.
La supervisió comptable de Batera ibiliz la realitza
la Fundació EDE.
Les tasques de manteniment (representació,
tresoreria, disseny i continguts pàgina web
i facebook, organització d’activitats, assessories
tècniques, estades en terreny, etc.) són
realitzades de manera voluntària per membres
de l’associació, els quals es fan càrrec també
de les despeses que se’n deriven.

Detall de conceptes (en €)
Sous personal sanitari de gener
a desembre: 5.684
Material mèdic i mobiliari: 3.612
1ª fase de l’aigua: 6.936
2ª fase de l’aigua: 5.215
Construcció i mobiliari casa cooperants: 1.426
Lloguers 4x4 i gasoil: 1.341
Beca d’estudis: 270
Llet per a lactants: 504
Comissions bancàries: 560
Fundació EDE: 624
Altres: 40

Saldo al compte (a 31 de desembre de 2016): 4.031€

Saldo al compte (a 31 de desembre de 2017): 1.419€

Previsió de despeses per a 2018
Estem a l’espera d’alguns pressupostos sobre actuacions en les que Batera ibiliz està compromesa amb la Iniciativa
Soya, podem avançar que l’objectiu prioritari per a 2018 és la lluita contra la malnutrició i el paludisme. Us passaren
informació detallada més endavant.
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