
 

 

 

 

 

 

 

Extracte-resum de les memòries econòmiques  

de les ONG Aasara i Gra d’Arròs corresponents 

a l’any 2014 
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Resum de la memòria d’activitats 2014 d’Aasara 

Carta del President 

Estimats socis i col·laboradors, 

Aasara presenta aquestes darreres comptes auditades a 31 de desembre de 2014 i es fusiona per absorció de Gra 
d’Arròs, constituint el gener de 2015 la nova associació PROiNFANTS.  

Durant l’any 2014 hem visitat totes les nostres contraparts locals a Mumbai per tal de validar, actualitzar i millorar 
l’abast dels nostres projectes infantils, que podreu examinar amb tot detall a la web de PROiNFANTS. Nombrosos 
esdeveniments, com la presència en fires solidàries de les festes de la Mercè i Nadal-Gràcia o el Sopar Benèfic de 
Sant Cugat, ens han permès divulgar els nostres objectius i projectes.  

PROiNFANTS neix amb l’experiència de dues associacions, amb l’excel·lència dels seus projectes de cooperació 
infantil i amb el valuós suport de socis, empreses implicades i voluntaris. Continuarem amb l’afany i la il·lusió de 
generar un futur d’esperança millor per als nens i nenes amb qui cooperem.  

Gràcies pel vostre suport i confiança. 

Cordialment, 

 

 

Juan A. Pons-Serés Amat 

 

Dades econòmiques 2014 

Els comptes clars 

Els IngressosIngressosIngressosIngressos    totals de 2014 han estat de    79.601 79.601 79.601 79.601 €€€€    
que representa un creixement del 10,4% respecte del 2013. 
Les DespesesDespesesDespesesDespeses    totals han arribat als 63.541 63.541 63.541 63.541 €€€€, dels quals    46.500 46.500 46.500 46.500 €€€€    
s'han destinat a projectes i que representa una disminució transitòria. 
 

 

 

 

 

   

Nota: Informe d'auditoria 
Aasara posa a disposició dels seus socis l'informe d'auditoria, sense excepcions, a 31 de desembre de 2014, realitzat per GM Auditors, S.L.  

 

INGRESSOS  
Exercici 

2013 
Exercici 

2014 

INGRESSOS TOTALS 72.112 79.601 

Socis i donants 30.959 37.202 

Promocions, Loteria, Comerç Just 9.878 9.791 

Ingressos d'empreses 21.500 27.108 

Ingressos Institucions Financeres 
(CAN, La Caixa, etc) 

9.775 5.500 

DESPESSES 
Exercici 

2013 
Exercici 

2014 

DESPESES TOTAL 71.126 63.541 

Projectes de cooperació 54.850 46.500 

Divulgació, Sensibilització                      
(Exposicions solidàries, material 
fires) 1.455 3.056 

Despeses Generals   (Oficina, 
TelÈfon, Auditoria,etc 14.821 13.985 
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Resum de la memòria d’activitats 2014 de Gra d’Arròs 

Editorial 

Estimats socis i col·laboradors, 

L’associació Gra d’Arròs, en Junta extraordinària del 4 de desembre de 2014, decideix fusionar-se amb amb 
l’associació Aasara, transferint els seu patrimoni, projectes i donants a la nova ONG PROiNFANTS, que neix legalment 
l’1 de gener de 2015 y que d’ara endavant donarà continuïtat i potenciarà els projectes de Gra d’Arròs.  

L’any 2014 Gra d’Arròs ha augmentat els seus socis i ingressos gràcies a la captació obtinguda en esdeveniments 
locals, com el IV Torneig de Golf Benèfic de Vallromanes o la Conferència Inaugural de Federico Mayor Zaragoza el 
passat mes d’octubre. 

En els comptes que acompanyem podreu comprovar també que els nostres projectes de cooperació infantil s’han 
consolidat i han augmentat, segons es detalla a la nostra nova web www.proinfants.org. 

Gràcies a tots per la vostra continuïtat i fidelitat.  

 

 

Ramon Blanch 

President Honorari 

Dades econòmiques 2014 

Els comptes clars 

Els Ingressos totals de 2014 han estat de 46.319,85 € 
que representa un creixement del 113,15% respecte del 2013. (*) 
Les Despeses totals han arribat als 34.748,21  €, dels quals  24.475,00 € 
s'han destinat a projectes i que representa un increment 
del 19,68% respecte del 2014. 
 

INGRESOS  
Exercici  

2013 
Exercici  

2014 

 INGRESSOS TOTALS 72.112 79.601 

Socis i donants 21.730,6 46.319,85 

Promocions i actes 
captació 

7.218,6 28.598 (*) 

 

 

GASTOS 
Exercici  

2013 
Exercici  

2014 

GASTOS TOTALES 27792,39 63.541 

Projectes de  
cooperació 20.450,00 24.475,00 

Despeses d'oficina i 
divulgació 7.342,39 10.273,21 (**) 

  
(*) Increment de 16.125,94€ degut al cobrament de l'assegurança del vehicle que es va sortejar al Torneig de Golf. 
(**) Increment de 2,022,85€ per càrrec de l'auditoria 2013 gratuïta, al compensar-se per idèntic import donat. 
 
 
 
Nota: Informe d’auditoria 
Gra d'Arròs posa a disposició dels seus socis l'informe d'auditoria sense excepcions a 31 de desembre de 2014, realitzat per FAURA-CASAS 
auditors consultors 


