
 
 

RESUMS ABREVIATS DE COMPTES ANUALS 

 

RESUM COMPTES ANUALS 2020-2021 

El curs 20-21 hem acompanyat a 942 persones que han participat en un o més dels 

11 projectes que desenvolupem: SomRiu, SaóFamílies i Criança, SIS Ruta, Suetí, 

Tallers d’Integració, Suport educatiu a l’estudi, Bassa, patiPami, marhaba, Formació, 

Inserció. La  memòria anual la podeu llegir aquí. 

L’activitat s’ha dut a terme amb el pressupost següent:  

 

 

 

 

El finançament públic prové principalment de:  

 Generalitat de Catalunya  

(Convocatòries de COSPE, IRPF, SOC, Singulars) 

 Ajuntament del Prat (conveni anual) 

El finançament privat prové principalment de La Caixa a través dels programes 

Incorpora, Reincorpora, PFI i Proinfància. 

Les despeses generades son en un 81,40% corresponents al cost de personal, que 

suma 850.119,01 €. Aquesta despesa representa un 84% dels ingressos. 

El resultat positiu de l’execici és de 15.178,97 € i s’aplica a la partida de romanent.  

Del balanç de situació tenim:  

 un actiu corrent de 622.521,76€ format principalment per les partides de 

Deutes pendents de cobrar (subvencions no cobrades) per import de 409.179€ 

i Efectiu per import de 190.795€ 

 un actiu no corrent de 73.782,95€ format per dues grans partides: la d’ 

immobilitzat material per import de 38.935€ i la d’Aportacions a la nostra 

Empresa d’Inserció, per import de 33.030€ 

 un passiu per import de 696.304,71€, on el Patrimoni Net representa el 56% 

del total i el passiu corrent amb 128.055€, representa el 18,39%.  

 

https://saoprat.org/wp-content/uploads/2022/12/memoria_Sao-20-21.pdf?_gl=1*yja6d5*_up*MQ..*_ga*ODY4NDc0MjQuMTY3NDA0MzM3NQ..*_ga_HZTRQB4VBQ*MTY3NDA0MzM3NS4xLjAuMTY3NDA0MzM3NS4wLjAuMA..


 
 

El detall dels saldos a 31/08/2021 el podeu llegir a l’informe de comptes anuals 

clicant aquí i en concret a l’apartat 13. 

Al document FinancamentHistoric podeu trobar una relació de totes les subvencions 

concedides i convenis subscrits els últims 5 anys. 

Marc legal: 

 Els comptes anuals s’han preparat seguint la legislació vigent en matèria 

d’entitats sense afany de lucre dictada pel Decret 259/2008, de 23 de 

desembre de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 125/2010, de 14 

de setembre. 

 L’any comptable coincideix amb el curs escolar, s’inicia l’1 de Setembre 

2020 i finalitza el 31 d’Agost de 2021. 

Informe d’auditoria: 

Els comptes s’han auditat per Gesconsulting i segons l’informe d’auditoria de 18 de 

febrer de 2022 que es pot llegir aquí reflecteixen la imatge fidel del patrimoni i la 

situació financera de l’entitat. Remarquen la força dependència del finançament públic 

i del pes del cost de la partida de personal.  

 

 

RESUM COMPTES ANUALS 2019-2020 

El curs 19-20 hem acompanyat a 616 persones que han participat en un o més dels 

11 projectes que desenvolupem: centre obert, SaóFamílies, Reforç Educatiu, Tallers 

d’Integració, Bassa, Passarel.la, marhaba, JA!, Formacions a mida, Formacions de 

manteniment i disseny, inserció laboral. La  memòria anual la podeu llegir aquí. 

L’activitat s’ha dut a terme amb el pressupost següent:  

TOTAL INGRESSOS ....... 1.084.523,10 € 

TOTAL DESPESES ..........1.051.169,25 € 

 

   

 

 

https://saoprat.org/wp-content/uploads/2022/12/SAO-2021-CCAA_COMPLETES.pdf?_gl=1*5woh49*_up*MQ..*_ga*ODY4NDc0MjQuMTY3NDA0MzM3NQ..*_ga_HZTRQB4VBQ*MTY3NDA0MzM3NS4xLjAuMTY3NDA0MzM3NS4wLjAuMA..
https://saoprat.org/wp-content/uploads/2023/01/AS076_20230118_FinancamentHistoric.pdf?_gl=1*5crfgk*_up*MQ..*_ga*MTA4NDY0Mjk1NS4xNjc0NjM1OTE4*_ga_HZTRQB4VBQ*MTY3NDYzNTkxOC4xLjEuMTY3NDYzNjA1My4wLjAuMA..
https://saoprat.org/wp-content/uploads/2022/12/SAO_2021_Informe-auditoria_Compte.pdf?_gl=1*87c0o2*_up*MQ..*_ga*ODY4NDc0MjQuMTY3NDA0MzM3NQ..*_ga_HZTRQB4VBQ*MTY3NDA0MzM3NS4xLjAuMTY3NDA0MzM3NS4wLjAuMA..
https://saoprat.org/wp-content/uploads/2023/01/Memoria-Activitats-2020.pdf?_gl=1*q4qvcr*_up*MQ..*_ga*ODY4NDc0MjQuMTY3NDA0MzM3NQ..*_ga_HZTRQB4VBQ*MTY3NDA0MzM3NS4xLjAuMTY3NDA0MzM3NS4wLjAuMA..


 
 

El finançament públic prové principalment de:  

 Generalitat de Catalunya  

(Convocatòries de COSPE, IRPF, SOC, Singulars) 

 Ajuntament del Prat (conveni anual) 

 

El finançament privat prové principalment de La Caixa a través dels programes 

Incorpora, Reincorpora, PFI i Proinfància. 

Les despeses generades son en un 86% corresponents al cost de personal, que 

suma 904.792,55 €. Aquesta despesa representa un 84% dels ingressos. 

El resultat positiu de l’execici és de 33.353,85 € i s’aplica a la partida de romanent.  

Del balanç de situació tenim:  

 un actiu corrent de 513.812,91€ format principalment per les partides de 

Deutes pendents de cobrar (subvencions no cobrades) per import de 

330.398,49 € i Efectiu per import de 174.653,28€ 

 un actiu no corrent de 92.295,31€ format per dues grans partides: la d’ 

immobilitzat material per import de 56.490,18€ i la d’Aportacions a la nostra 

Empresa d’Inserció, per import de 33.030€ 

 un passiu per import de 606.108,22€, on el Patrimoni Net representa el 79% 

del total i el passiu corrent amb 110.914,01€, representa el 18,29%.  

El detall dels saldos a 31/08/2020 el podeu llegir a l’informe de comptes anuals 

clicant aquí i en concret a l’apartat 13. 

Al document FinancamentHistoric podeu trobar una relació de totes les subvencions 

concedides i convenis subscrits els últims 5 anys. 

Marc legal: 

 Els comptes anuals s’han preparat seguint la legislació vigent en matèria 

d’entitats sense afany de lucre dictada pel Decret 259/2008, de 23 de 

desembre de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 125/2010, de 14 

de setembre. 

 L’any comptable coincideix amb el curs escolar, s’inicia l’1 de Setembre 

2019 i finalitza el 31 d’Agost de 2020. 

Informe d’auditoria: 

Els comptes s’han auditat per Gesconsulting i segons l’informe d’auditoria de 25 de 

febrer de 2021 que es pot llegir aquí reflecteixen la imatge fidel del patrimoni i la 

situació financera de l’entitat. Remarquen la força dependència del finançament públic 

i del pes del cost de la partida de personal. I també la contenció en despeses 

d’aprovisionament (alimentació, material d’activitats, etc) degut a que l’impacte de la 

pandèmia va generar que durant un període llarg del curs, l’activitat es fes de forma 

telemàtica.  

 

 

https://saoprat.org/wp-content/uploads/2023/01/sao_20210225_Memoria-i-comptes_1920_signats.pdf?_gl=1*5mtmz2*_up*MQ..*_ga*ODY4NDc0MjQuMTY3NDA0MzM3NQ..*_ga_HZTRQB4VBQ*MTY3NDA0MzM3NS4xLjAuMTY3NDA0MzM3NS4wLjAuMA..
https://saoprat.org/wp-content/uploads/2023/01/AS076_20230118_FinancamentHistoric.pdf?_gl=1*5crfgk*_up*MQ..*_ga*MTA4NDY0Mjk1NS4xNjc0NjM1OTE4*_ga_HZTRQB4VBQ*MTY3NDYzNTkxOC4xLjEuMTY3NDYzNjA1My4wLjAuMA..
https://saoprat.org/wp-content/uploads/2022/12/sao_20210225_Informe-Auditoria-curs-1920-1.pdf?_gl=1*q4qvcr*_up*MQ..*_ga*ODY4NDc0MjQuMTY3NDA0MzM3NQ..*_ga_HZTRQB4VBQ*MTY3NDA0MzM3NS4xLjAuMTY3NDA0MzM3NS4wLjAuMA..


 
 

RESUM COMPTES ANUALS 2018-2019 

El curs 18-19 hem acompanyat a 614 persones que han participat en un o més dels 

11 projectes que desenvolupem: centre obert, SaóFamílies, Reforç Educatiu, Tallers 

d’Integració, Bassa, Passarel.la, marhaba, JA!, Formacions a mida, Formacions de 

manteniment i disseny, inserció laboral. La  memòria anual la podeu llegir aquí. 

L’activitat s’ha dut a terme amb el pressupost següent:  

TOTAL INGRESSOS ....... 1.119.665,71 € 

TOTAL DESPESES ..........1.117.413,84 € 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El finançament públic prové principalment de:  

 Generalitat de Catalunya  

(Convocatòries de COSPE, IRPF, SOC, Singulars) 

 Ajuntament del Prat (conveni anual) 

El finançament privat prové principalment de La Caixa a través dels programes 

Incorpora, Reincorpora, PFI i Proinfància. 

Les despeses generades son en un 86% corresponents al cost de personal, que 

suma 904.792,55 €. Aquesta despesa representa un 84% dels ingressos. 

El resultat positiu de l’execici és de 1.226,87 € i s’aplica a la partida de romanent.  

Del balanç de situació tenim:  

 un actiu corrent de 589.753,81€ format principalment per les partides de 

Deutes pendents de cobrar (subvencions no cobrades) per import de 

504.598,67 € i Efectiu per import de 71.562,48€ 

 un actiu no corrent de 118.481,17€ format per dues grans partides: la d’ 

immobilitzat material per import de 76.301,09€ i la d’Aportacions a la nostra 

Empresa d’Inserció, per import de 33.030€ 

https://saoprat.org/wp-content/uploads/2022/12/Memoria-Sao-2018-2019.pdf?_gl=1*3n6ztf*_up*MQ..*_ga*ODY4NDc0MjQuMTY3NDA0MzM3NQ..*_ga_HZTRQB4VBQ*MTY3NDA0MzM3NS4xLjAuMTY3NDA0MzM3NS4wLjAuMA..


 
 un passiu per import de 708.234,98€, on el Patrimoni Net representa el 82% 

del total i el passiu corrent amb 99.365,51€, representa el 14%.  

 

El detall dels saldos a 31/08/2019 el podeu llegir a l’informe de comptes anuals 

clicant aquí i en concret a l’apartat 13. 

Al document FinancamentHistoric podeu trobar una relació de totes les subvencions 

concedides i convenis subscrits els últims 5 anys. 

Marc legal: 

 Els comptes anuals s’han preparat seguint la legislació vigent en matèria 

d’entitats sense afany de lucre dictada pel Decret 259/2008, de 23 de 

desembre de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 125/2010, de 14 

de setembre. 

 L’any comptable coincideix amb el curs escolar, s’inicia l’1 de Setembre 

2018 i finalitza el 31 d’Agost de 2019. 

Informe d’auditoria: 

Els comptes s’han auditat per Gesconsulting i segons l’informe d’auditoria de 10 de 

juny de 2020 que es pot llegir aquí reflecteixen la imatge fidel del patrimoni i la situació 

financera de l’entitat. Remarquen la força dependència del finançament públic i del pes 

del cost de la partida de personal. I també la contenció en despeses d’aprovisionament 

(alimentació, material d’activitats, etc) degut a que l’impacte de la pandèmia va generar 

que durant un període llarg del curs, l’activitat es fes de forma telemàtica.  

 

 

 

RESUM COMPTES ANUALS 2017-2018 

El curs 17-18 hem acompanyat a 539 persones que han participat en un o més dels 

10 projectes que desenvolupem: centre obert, SaóFamílies, Criança, Reforç Educatiu, 

Tallers d’Integració, Bassa, Passarel.la, Formacions a mida, Formacions de 

manteniment i disseny, inserció laboral. La  memòria anual la podeu llegir aquí. 

L’activitat s’ha dut a terme amb el pressupost següent:  

TOTAL INGRESSOS ....... 1.121.467,97 € 

TOTAL DESPESES ..........1.120.596,19 € 

 

 

 

 

 

 

https://saoprat.org/wp-content/uploads/2022/12/SAO-2020.05.22-comptes_anuals_curs1819_signats.pdf?_gl=1*3n6ztf*_up*MQ..*_ga*ODY4NDc0MjQuMTY3NDA0MzM3NQ..*_ga_HZTRQB4VBQ*MTY3NDA0MzM3NS4xLjAuMTY3NDA0MzM3NS4wLjAuMA..
https://saoprat.org/wp-content/uploads/2023/01/AS076_20230118_FinancamentHistoric.pdf?_gl=1*5crfgk*_up*MQ..*_ga*MTA4NDY0Mjk1NS4xNjc0NjM1OTE4*_ga_HZTRQB4VBQ*MTY3NDYzNTkxOC4xLjEuMTY3NDYzNjA1My4wLjAuMA..
https://saoprat.org/wp-content/uploads/2022/12/Assoc_Informe-Auditoria-Ctas-Anuales_Abreviado_2018-2019.pdf?_gl=1*1noh7c*_up*MQ..*_ga*ODY4NDc0MjQuMTY3NDA0MzM3NQ..*_ga_HZTRQB4VBQ*MTY3NDA0MzM3NS4xLjAuMTY3NDA0MzM3NS4wLjAuMA..
https://saoprat.org/wp-content/uploads/2022/12/memoria2017_2018_SaoPrat.pdf?_gl=1*1rcx9c4*_ga*MTY2NDk3ODAyNC4xNjc0MDQ4OTI4*_up*MQ..*_ga_HZTRQB4VBQ*MTY3NDA0ODkyOC4xLjAuMTY3NDA0ODkyOC4wLjAuMA..


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El finançament públic prové principalment de:  

 Generalitat de Catalunya  

(Convocatòries de COSPE, IRPF, SOC, Singulars) 

 Ajuntament del Prat (conveni anual) 

El finançament privat prové principalment de La Caixa a través dels programes 

Incorpora, Reincorpora, PFI i Proinfància. 

Les despeses generades son en un 83% corresponents al cost de personal, que 

suma 932.883,45 €. Aquesta despesa representa un 84% dels ingressos. 

El resultat positiu de l’exercici és de 873,88 € i s’aplica a la partida de romanent.  

Del balanç de situació tenim:  

 un actiu corrent de 518.263,7€ format principalment per les partides de 

Deutes pendents de cobrar (subvencions no cobrades) per import de 

328.116,82 € i Efectiu per import de 109.389,78€ 

 un actiu no corrent de 140.574,05€ format per dues grans partides: la d’ 

immobilitzat material per import de 91.957,73€ i la d’Aportacions a la nostra 

Empresa d’Inserció, per import de 33.030€ 

 un passiu per import de 658.837,75 €, on el Patrimoni Net representa el 85% 

del total i el passiu corrent amb 97.697,17€, representa el 15%.  

 



 
El detall dels saldos a 31/08/2018 el podeu llegir a l’informe de comptes anuals 

clicant aquí i en concret a l’apartat 13. 

Al document FinancamentHistoric podeu trobar una relació de totes les subvencions 

concedides i convenis subscrits els últims 5 anys. 

Marc legal: 

 Els comptes anuals s’han preparat seguint la legislació vigent en matèria 

d’entitats sense afany de lucre dictada pel Decret 259/2008, de 23 de 

desembre de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 125/2010, de 14 

de setembre. 

 L’any comptable coincideix amb el curs escolar, s’inicia l’1 de Setembre 

2017 i finalitza el 31 d’Agost de 2018. 

Informe d’auditoria: 

Els comptes s’han auditat per Gesconsulting i segons l’informe d’auditoria de 17 d’abril 

de 2019 que es pot llegir aquí reflecteixen la imatge fidel del patrimoni i la situació 

financera de l’entitat. Remarquen la força dependència del finançament públic i del pes 

del cost de la partida de personal.  

 

https://saoprat.org/wp-content/uploads/2023/01/AS076_20230118_FinancamentHistoric.pdf?_gl=1*5crfgk*_up*MQ..*_ga*MTA4NDY0Mjk1NS4xNjc0NjM1OTE4*_ga_HZTRQB4VBQ*MTY3NDYzNTkxOC4xLjEuMTY3NDYzNjA1My4wLjAuMA..
https://saoprat.org/wp-content/uploads/2022/12/1718_Informe-Auditora-17-18.pdf?_gl=1*hr2gyx*_up*MQ..*_ga*ODY4NDc0MjQuMTY3NDA0MzM3NQ..*_ga_HZTRQB4VBQ*MTY3NDA0MzM3NS4xLjAuMTY3NDA0MzM3NS4wLjAuMA..

