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ASSOCIACIÓ ECOS DE MALI 
 

BALANÇ ABREUJAT AL TANCAMENT DE L’EXERCICI ACABAT EL 
31 DE DESEMBRE DE 2019 

 

NOTES

DE LA

MEMÒRIA

A) ACTIU NO CORRENT

B) ACTIU CORRENT 37.690,62 64.302,19

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 5.1 37.690,62 64.302,19

TOTAL ACTIU (A+B) 37.690,62 64.302,19

BALANÇ ABREUJAT AL TANCAMENT DE L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019

2019ACTIU 2018

 
 
 
 

NOTES

DE LA

MEMÒRIA

A) PATRIMONI NET 37.690,32 64.302,19

A-1) Fons propis 6 37.690,32 64.302,19
III. Excedents d'exercicis anteriors 7.577,54 37.690,62

1. Romanent 7.577,54 37.690,62

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 3 30.112,78 26.611,57

C) PASSIU CORRENT

V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 37.690,32 64.302,19

PATRIMONI NET I PASSIU 2018 2019
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ASSOCIACIÓ ECOS DE MALI 
 

COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT CORRESPONENT A L’EXERCICI ACABAT EL 
31 DE DESEMBRE DE 2019 

 

NOTES

DE LA

MEMÒRIA

1. Ingressos per les activitats 115.757,73 70.514,27

a) Vendes i prestacions de serveis 8 115.757,73 70.514,27

2. Ajuts concedits i altres despeses 8 -84.874,00 -42.810,00

a) Ajuts concedits -84.874,00 -42.810,00

8. Altres despeses d'explotació -603,95 -956,21

a) Serveis exteriors -433,62 -650,62

   a.6) Serveis professionals independents -221,88 -221,88

   a.8) Serveis bancaris -69,20 -428,74

   a.9) Altres serveis -142,54

b) Tributs -170,33 -305,59

d) Altres despeses de gestió corrent

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+5+7+8+9+13) 30.279,78 26.748,06

15. Despeses financeres -167,00 -136,49

II) RESULTAT FINANCER (14+15) -167,00 -136,49

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) 30.112,78 26.611,57

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III) 3 30.112,78 26.611,57

COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019

(Deure) Haver

2018 2019
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ASSOCIACIÓ ECOS DE MALI 
 
 
 

ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L’EXERCICI ACABAT EL 
31 DE DESEMBRE DE 2019 

 
 

A. SALDO FINAL DE L'ANY 2016 23.916,07 23.916,07

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017 23.916,07 23.916,07

I. Excedent de l'exercici -16.338,23 -16.338,23

III. Altres variacions de patrimoni net 0,00 0,00

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017 7.577,84 7.577,84

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018 7.577,84 7.577,84

I. Excedent de l'exercici 30.112,78 30.112,78

III. Altres variacions de patrimoni net 0,00 0,00

E. SALDO FINAL DE L'ANY 2018 37.690,62 37.690,62

F. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019 37.690,62 37.690,62

I. Excedent de l'exercici 26.611,57 26.611,57

III. Altres variacions de patrimoni net  0,00

G. SALDO, FINAL DE L'ANY 2019 64.302,19 64.302,19

TOTAL

Excedent de 

l'exercici
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ASSOCIACIÓ ECOS DE MALI 
 

MEMÒRIA ABREUJADA 

 
CORRESPONENT A L’EXERCICI ANUAL ACABAT 

 
EL 31 DE DESEMBRE DE 2019 

 
 
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 d’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. 

 
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. 
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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. 

 
 

3. APLICACIÓ DE RESULTATS 
 

Base de repartiment Import

Excedent  positiu de l'exercici 26.611,57

Total base de repartiment = Total aplicació 26.611,57

Aplicació Import

A compensar excedents positius d'exercicis anteriors 26.611,57

Total 26.611,57
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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. 

 
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. 
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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. 
 
 
 
5. ACTIUS FINANCERS 

 
5.1 Efectiu 
 

Concepte Exercici actual Exercici anterior

Bancs 64.247,19 37.635,62
Caixa 55,00 55,00

Total 64.302,19 37.690,62
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6. FONS PROPIS 

 

Concepte Saldo inicial

Aplicació del resultat 

d'exercicis anteriors

Resultat de 

l'exercici Saldo final

Fons social 37.690,62 0,00 0,00 37.690,62
Resultat de l'exercici 0,00 0,00 26.611,57 26.611,57

Total 37.690,62 0,00 26.611,57 64.302,19

 
 

 
7. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 
ASSOCIACIÓ ECOS DE MALI no ha obtingut cap subvenció durant el exercici 2019 i les donacions son les 
que es desglossen a la següent taula: 
 

Concepte Exercici actual Exercici anterior

Reconeguts en el compte de pèrdues i guanys
- Donacions i altres ingressos per activitats 70.514,27 115.757,73

Total 70.514,27 115.757,73

 
 
 
8. INGRESSOS I DESPESES 
 

Despeses

Exercici 

Anterior

Exercici 

Actual

Projecte Nutrició

Projecte Hort Kanso 17.785,00

Projecte Educació 67.089,00 42.810,00

Projecte Cuina  
Altres tributs 109,20 204,70
Iva soportat no deduible 61,13 100,89
Altres despeses d’explotació 433,62 650,62
Despeses financeres 167,00 136,49

Total 85.644,95 43.902,70  
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ASSOCIACIÓ ECOS DE MALI 
 

INFORME ANUAL 2019 

 
Constitución de l’ ASSOCIACIÓ ECOS DE MALI 

 
L’ASSOCIACIÓ ECOS DE MALI se constituyó en Enero de 2014, siendo sus socios fundadores, Jorge Escudé 
Jordi,  como  Presidente, Pere Coll Madi como  tesorero, Sergi Giménez Binder como  secretario y Pedro 
Caila Junca i Benedicte Poulenc Tessier como  vocales. 
 
Después de presentar la constitución al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, quedó 
inscrita definitivamente con fecha 3.7.14 con el nº 53508. 
 
Durante el año 2019 hemos ampliado y consolidado nuestros proyectos en Kanso. Nuestro objetivo sigue 
centrándose en torno al  desarrollo económico y el de la educación, como motores de un aumento de la 
calidad de vida de los habitantes de la zona. 
 
Seguimos  nuestra política de buscar únicamente los ingresos necesarios para el desarrollo de las 
actividades previstas.  Los ingresos por donaciones, del año 2019, han sido  ligeramente superiores a los 
70.000€, lo que nos ha permitido el mantenimiento de las actividades escolares y la puesta en marcha de 
los nuevos proyectos. 
 
Esta suma está integrada por donaciones de nuestros colaboradores, que se ha mantenido  estables y  por 
aportaciones puntuales tanto de personas físicas, como de Fundaciones privadas. Nuestra colaboradora 
Ecos de Mali France, ha añadido tres mil euros, a la cifra de ingresos. 
 
No hemos recibido ni solicitado aportaciones de Organismos Públicos. 
 
Para el desarrollo  y control de estas actividades,  hemos viajado tres veces  a Mali, durante los meses de 
enero, mayo y octubre. 
 
Nuestro equipo Directivo, se ha mantenido, si bien el Sr. Pedro Coll, ha dejado,  por razones personales,  el 
cargo de Tesorero,  y ha  sido nombrado el Sr Pedro Caila,  para cubrir este puesto. 
 
Con la finalidad de dar a conocer nuestras actividades, hemos seguido realizando una continua 
comunicación a través de las redes sociales,  y del mantenimiento de nuestra web.  Debemos resaltar que 
por motivos de organización y agenda, no hemos realizado nuestro “concierto anual” ni actividades 
similares. 
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Sin embargo, y con motivo de la festividad de Sant Jordi, editamos en tres idiomas,  el libro “Cuentos 
tradicionales de Mali”, en el que recopilamos cuentos y fábulas que nos han sido explicados en Mali. Para 
ellos hemos contado con la inestimable participación de numerosos colaboradores, que han realizado los 
dibujos y la redacción. 
 
Debemos destacar también que en el transcurso de este año, hemos actualizado nuestra política de 
privacidad, para reducir los datos personales que recopilamos.  
 

Actuaciones realizadas en Mali 
En Boidie: 
El proyecto sigue contando con el apoyo de ONU FEMMES y la AMEDD, así como de un inversor privado 
maliense. Por nuestra parte hemos financiado la reparación de la bomba y otras pequeñas actividades.  
 
Debemos señalar que la Cooperativa Agrícola, que integra a 480 mujeres, nos ha comunicado que los 
rendimientos que obtienen del huerto, les permiten ya disponer de una satisfactoria fuente de ingresos 
regulares, por lo que mantenemos nuestro apoyo a futuras inversiones 
 
En Kanso 
Nuestra actividad e inversiones durante el 2019, se han centrado en Kanso. 
 
1.- Colegio de Kanso:  
El curso escolar de 2018- 2019 se caracterizó por una huelga del profesorado en todo Mali, que duró 
prácticamente 4 meses. Una vez llegado a un acuerdo, el Gobierno prorrogó el curso durante todo el mes 
de junio, a pesar de haberse iniciado el período de lluvias. El curso escolar 2019-2020, que se inició en 
Octubre ha supuesto el completar la totalidad de la enseñanza primada (8 a 14 años) . Este curso se ha 
iniciado con 134 alumnos. Cinco de los seis profesores necesarios, han sido aportados por el Ministerio de 
Educación, siendo el sexto financiado por Ecos de Mali. 
 
Se ha mantenido el servicio gratuito de cantina a todos los alumnos, complementado con un vaso de leche 
diario y un mayor consumo de carne y  hortalizas.  
 
A partir de febrero de 2019, se inició con éxito, tras la electrificación de una sale de clase, los cursos 
nocturnos de alfabetización, al que se inscribieron la práctica totalidad de los mayores de Kanso.  
 
En abril de 2019, y con una inversión aproximada de 28.000€, se inauguró la biblioteca, que dispone de 
iluminación y TV. Ofrecemos a los niños un gran número de libros infantiles, para fomentar el hábito de la 
lectura. El servicio de TV, les permitirá mejorar y practicar el idioma francés, que es oficial en Mali. 
 
En octubre de 2019, procedimos a la ceremonia de colocación de la primera piedra del tercer edificio de 
clases, para poder impertir el curso próximo, el segundo ciclo del bachillerato. 
 
2.- Agricultura en Kanso:   
En el huerto ha sido un año de consolidación de las inversiones realizadas, en el que  las mujeres han 
continuado recibiendo formación teórica y práctica, de parte de ONU Femmes y AMEDD. 
 
En mayo de 2019 procedimos a la compra de un tractor de 70 CV de potencia,  con el fin de incrementar la 
producción de arroz, cuya producción estacional, en las tierras que se inundan en época de lluvias,  es la 
base de su alimentación manual. 
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El resultado de esta inversión ha sido el de multiplicar por 2,5/3 la superficie cultivada y así obtener una 
producción cercana a las 80 TM de arroz. Esta cantidad no solo les ha permitido a las familias, asegurar su 
consumo anual, sino que han dispuesto de un excedente para su comercialización, ingresos que han 
mejorado ostensiblemente su calidad de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

16 

 

Número: 6306 / 20 
 

INFORME DE L’AUDITOR INDEPENDENT 
 
Als Associats de l’ ASSOCIACIÓ ECOS DE MALI: 
 
OPINIÓ 
 
Hem revisat els comptes anuals simplificats de l’entitat ASSOCIACIÓ ECOS DE MALI (l’Entitat), que 
comprenen el balanç simplificat a 31 de desembre 2019, el compte de resultats simplificat, l'estat de 
canvis en el patrimoni net simplificat i la memòria simplificada corresponents a l'exercici acabat en 
aquesta data, així com un resum de les polítiques comptables significatives i altra informació 
explicativa. 
 
A la nostra opinió, els comptes anuals simplificats adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, 
la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’Entitat a 31 de desembre de 2019, així com 
dels seus resultats corresponents a l’exercici acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc 
normatiu d’informació aplicat per l’Entitat (que s’identifica a la nota 2 de la memòria simplificada) i, en 
particular, amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix. 
 
FONAMENT DE L’OPINIÓ 
 
Hem dut a terme la nostra revisió de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria 
de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d’acord amb les mencionades normes es 
descriuen més endavant a la secció Responsabilitats de l’auditor en relació amb la revisió dels comptes 

anuals del nostre informe. 
 
Som independents de la Societat de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos als 
d’independència, que son aplicables a la nostra revisió dels comptes anuals a Espanya segons l’exigit 
per la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem prestat 
diferents serveis als de la revisió de comptes ni han concorregut situacions o circumstàncies que, 
d’acord amb l’establert a la citada normativa reguladora, hagin afectat a la necessària independència 
de manera que s’hagi vist compromesa. 
 
Considerem que l’evidència que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la 
nostra opinió. 
 
ASPECTES MÉS RELLEVANTS DE L’AUDITORIA. 
 
Els aspectes més rellevants de l’auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, han 
estat considerats com els riscos d’incorrecció material més significatius a la nostra revisió dels comptes 
anuals simplificats del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra revisió 
dels comptes anuals simplificats en el seu conjunt, i a la formació de la nostra opinió sobre aquestes, y 
no expressem una opinió per separat sobre aquests riscos. 
 
Hem considerat que no existeixen riscos significatius considerats en la nostra revisió que hagin de 
comunicats en el nostre informe. 
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RESPONSABILITAT DE LA PRESIDÈNCIA DE L’ENTITAT EN RELACIÓ AMB ELS COMPTES ANUALS 
 
La Presidència de l’Entitat , és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de manera que 
expressin la imatge fidel de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que han 
considerat adequada que s'identifica a la nota 2 de la memòria adjunta i del control intern que 
considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, 
deguda a frau o error. 
 
RESPONSABILITAT DE L’AUDITOR 
 
La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre estats financers adjunts basada en la nostra 
auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb les Normes Internacionals 
d’Auditoria. Aquestes normes exigeixen que complim els requeriments d'ètica, així com que 
planifiquem i executem l'auditoria amb la finalitat d'obtenir una seguretat raonable que els estats 
financers estan lliures d'incorreccions materials. 
 
Una auditoria requereix l'aplicació de procediments per obtenir evidència d'auditoria sobre els 
imports i la informació revelada en els estats financers. Els procediments seleccionats depenen del 
judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos d'incorrecció material en els estats financers, 
deguda a frau o error. En efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control 
intern rellevant per a la preparació dels estats financers, per part de l’Entitat de manera que 
expressin la imatge fidel amb la finalitat de dissenyar els procediments d'auditoria que siguin 
adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre 
l'eficàcia del control intern de l'Entitat. Una auditoria també inclou l'avaluació de l'adequació de les 
polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions comptables realitzades per la 
direcció, així com l'avaluació de la presentació dels estats financers presos en el seu conjunt. 
 
Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 
adequada per a la nostra opinió d'auditoria. 
 
ALTRES QÜESTIONS 
 
A causa que la normativa reguladora que resulta d'aplicació a l'entitat ASSOCIACIÓ ECOS DE MALI 
no estableix l'obligació de presentar estats financers conforme a un marc normatiu d'informació 
financera, aquest treball no té la naturalesa d'auditoria de comptes regulat en el Text Refós de la 
Llei d'Auditoria de Comptes aprovat pel Reial decret 1/2011, d'1 de juliol (Llei 22/2015, de 20 de 
juliol) i, per tant, no està inclòs en el seu àmbit d'aplicació i la seva normativa de desenvolupament. 
Per aquest motiu els comptes anuals han estat formulats d’acord amb el marc d’informació 
financera que l’entitat ASSOCIACIÓ ECOS DE MALI ha considerat que millor permet aconseguir el 
propòsit de mostrar la imatge fidel. Hem dut a terme la nostra auditoria dels estats financers 
adjunts de conformitat amb les normes d’Auditoria aplicables a Espanya. 
 
BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS 
ROAC: S0177 

 
Josep Serra 
Soci Auditor 
ROAC: 05502 

Barcelona, 15 de maig de 2020 
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