CONSOLIDAT GRUP ALBA
COMPTE DE RESULTATS 31/12/2020

Consolidat tancament de les següents entitats jurídiques:
Associació Alba, Alba Jussà sccl, EI Alba Inserció sl, Lleure Qualia sccl, Club Alba i Fundació Alba Futur.

Exercici
2019
1. Ingressos per les activitats.
a) Vendes.
c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic.
e) Subvencions oficials a les activitats.
f) Donacions i altres ingressos per a activitats.
5. Aprovisionaments.
a) Consum de béns destinats a les activitats.
b) Consum de primeres matèries i altres.
c) Treballs realitzats per altres entitats.
6. Altres ingressos de les activitats.
e) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.
7. Despeses de personal.
a) Sous, salaris i assimilats.
b) Provisió sous i salaris
8. Altres despeses d'explotació.
a) Serveis exteriors.
a2) Arrendaments i cànons.
a3) Reparacions i conservació.
a4) Serveis professionals independents.
a5) Transports.
a6) Primes d'assegurances.
a7) Serveis bancaris.
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques.
a9) Subministraments.
a10) Altres serveis.
b) Tributs.
c) Pèrdues, deter i variació de provisions per ope
d) Altres despeses de gestió corrent.
9. Amortització de l'immobilitzat.
10. Subvencions, donacions i llegats trasp
12. Dete i resultat per alienacions d'immob
13. Fons
Altresd’Educació,
resultats Formació i
14.
Promoció

8.505.935,16
6.325.219,03
47.815,24
2.051.419,40
81.481,49
-1.117.295,92
-1.117.295,92

Pressupost
2020

Exercici
2020

7.459.925,13 8.870.580,86
5.185.712,09 6.721.639,26
33.456,00
62.396,05
2.198.344,00 1.937.784,87
42.413,04
148.760,68
-697.262,00 -1.164.185,99
-697.262,00 -1.164.185,99

Pressupost
2021
9.965.721,00
7.800.897,96
52.520,24
1.965.820,30
146.482,50
-1.411.112,90
-1.411.112,90

156.634,03
156.634,03
-5.813.066,27
-5.766.066,27
-47.000,00
-1.447.050,94
-1.368.148,07
-83.350,24
-102.900,33
-231.374,55
-21.500,07
-40.127,57
-36.902,39
-19.040,36
-271.064,43
-561.888,13
-4.947,69
-2.994,83
-70.960,35
-277.965,39
118.778,75

141.617,05
141.617,05
-5.620.213,00
-5.667.213,00
47.000,00
-977.231,00
-944.406,53
-64.840,00
-75.694,67
-159.578,02
-10.500,00
-34.714,18
-23.051,72
-14.972,95
-261.769,01
-299.285,98
-1.541,13
-406,54
-30.876,80
-290.130,00
107.816,00

127.052,33
127.052,33
-6.116.620,87
-6.116.620,87

115.335,00
115.335,00
-6.874.598,04
-6.874.598,04

-1.432.310,45
-1.257.617,98
-120.971,02
-114.106,63
-302.095,70
-32.280,97
-39.726,73
-34.838,78
-14.799,55
-305.909,55
-292.889,05
-18.729,81
0,00
-155.962,66
-296.383,47
124.205,97

-1.509.198,78
-1.336.901,31
-127.571,02
-112.709,62
-303.334,49
-35.468,37
-42.721,00
-32.425,41
-16.907,67
-303.745,70
-362.018,03
0,00
0,00
-172.297,47
-316.615,00
113.173,00

-56.520,91

-92.815,18

-1.267,04

0,00

-1.850,86
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ(1+5+6+7+8+9+10+12+13) 67.597,65
14. Ingressos financers.
0,00
15. Despeses financeres.
-22.142,33
b) Per deutes amb tercers.
-22.142,33
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16)
-22.142,33
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I + II)
45.455,32
18. Impost societats
-1.480,68

31.707,00
0,00
-19.500,00
-19.500,00
-19.500,00
12.207,00
-4.000,00

-12.599,50
98.471,84

82.704,28

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III)

8.207,00

43.974,64

-32.366,94
-32.366,94
-32.366,94
66.104,90
-11.339,55

-32.000,00
-32.000,00
-32.000,00
50.704,28

54.765,35

50.704,28

Document informatiu pels socis del consolidat Grup Alba, que no es sotmet a aprovació de la Assembla de l'Associació Alba
Cada entitat del Grup Alba aprova els seus comptes en els seus respectius organs de govern

