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FONS PROPIS (Nota 9):
Fons dotacional 601.012 601.012
Excedent (dèficit) de l'exercici (Nota 10) 652.424 393.324
Total fons propis 1.253.436 994.336

INGRESSOS A DISTRIBUIR EN 
DIVERSOS EXERCICIS (Nota 13) 90.152 45.075

CREDITORS A LLARG TERMINI - 51.086

CREDITORS A CURT TERMINI:
Creditors comercials 288.266 377.229
Altres deutes no comercials (Nota 11) 90.037 70.683

Total creditors a curt termini 378.303 447.912

TOTAL PASSIU 1.721.891 1.538.409

ACTIU 30/06/07 30/06/06 PASSIU 30/06/07 30/06/06

IMMOBILITZAT:
Immobilitzat inmaterial (Nota 5) 3.205 3.279
Immobilitzat material (Nota 5) 58.121 58.121
Total immobilitzat 61.326 61.400

ACTIU CIRCULANT:
Deutors (Nota 6) 444.279 594.076
Inversions financeres temporals (Nota 7) - 750.000
Tresoreria (Nota 8) 1.216.286 132.033
Ajustos per periodificació - 900
Total actiu circulant 1.660.565 1.477.009

TOTAL ACTIU 1.721.891 1.538.409

Les Notes 1 a 18 descrites en la Memòria formen part integrant del balanç de situació al 30 de juny de 2007.

Balanços de situació al 30 de juny de 2007 i 2006
(expressats en euros sense decimals)

INGRESSOS:
Ingressos de la fundació 
per les activitats (Nota 15 a)):

Ingressos de promocions, patrocinadors i
col.laboracions 3.443.756 1.505.605
Donacions i altres ingressos per a les activitats 18.618 139.731

Altres ingressos:
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent - 15.435

3.462.374 1.660.771

Ingressos financers:
Altres interessos i ingressos assimilats 22.607 14.346

Resultats financers negatius - -

EXERCICI EXERCICI EXERCICI EXERCICI
DEURE 2006/07 2005/06 HAVER 2006/07 2005/06

DESPESES:
Ajuts monetaris i altres despeses (Nota 15 c)) 2.075.269 158.267
Aprovisionaments 14.135 144.237
Despeses de personal (Nota 15 d)) 344.068 242.176
Dotacions per a amortizacions d'immobilitzat 74 74
Altres despeses (Nota 15 e)) 397.391 736.574

2.830.937 1.281.328

Resultats positius d’explotació 631.437 379.443
Despeses financeres i despeses assimilades:

Altres despeses financeres 1.620 -
Resultats financers positius 20.987 14.346

Resultats positius de les activitats ordinàries 652.424 393.789

Resultats extraordinaris positius - -

Resultats positius abans d’impostos 652.424 393.789
Impost sobre Societats (Nota 12) - 465
Excedent positiu de l'exercici (estalvi) 652.424 393.324

Les Notes 1 a 18 descrites en la Memòria formen part integrant del compte de pèrdues i guanys al 30 de juny de 2007.

Comptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis anuals acabats el 30 de juny de 2007 i 2006

(expressats en euros sense decimals)

MEMÒRIA ECONÒMICA
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Fundació Futbol Club Barcelona

Memòria de
l’exercici acabat el
30 de juny de 2007

1. Activitat de la Fundació

La Fundació Futbol Club Barcelona (d'ara endavant, la Fundació) fou constituïda el 18 de juliol de 1994, 
per un període indefinit, i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya el 18
d'octubre de 1994, amb domicili social a Barcelona, Avinguda Arístides Maillol, s/n. La Fundació ha
obtingut la qualificació de fundació benèfica de tipus cultural.

El seu objecte social i activitat principal és la difusió i promoció, sense ànim de lucre, de la dimensió
esportiva, cultural i social del Futbol Club Barcelona dins la comunitat esportiva i cultural de la societat
en general, segons estipula l'article quart dels estatuts de la Fundació.

Amb data 6 de maig de 2004 el Patronat va acordar la modificació de la data de tancament del seu
exercici social passant de 31 de desembre a 30 de juny. 

2. Bases de presentació dels comptes anuals

a) Imatge fidel

Els comptes anuals adjunts han estat obtinguts dels registres comptables de la Fundació i es
presenten d'acord amb l’Ordre departamental de la Generalitat de Catalunya de 28 de juny de 2001 
i el Pla General de Comptabilitat adaptat a les entitats sense ànim de lucre, de manera que mostren 
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les operacions de la Fundació.

Aquests comptes anuals, han estat formulats pel Patronat de la Fundació, prèvies a la seva
presentació al Protectorat.

Els comptes anuals es presenten en euros sense decimals.

b) Aplicacions al fi fundacional

Durant l’exercici la Fundació fa aplicacions de recursos a activitats que formen part del seu fi fundacional,
bé sigui amb càrrec a resultats bé sigui amb càrrec a romanent (nota 10). 

3. Distribució del resultat

La proposta de distribució de l’excedent de l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2007 per part dels
membres del Patronat de la Fundació és destinar-lo de moment en la seva totalitat a romanent
d’exercicis anteriors. Més endavant la part corresponent es destinarà a aportacions de l’activitat fundacional.

Així mateix, l’aplicació de l’excedent de l'exercici finalitzat el 30 de juny de 2006 es detalla en l'estat de 
moviments de fons propis (nota 9).

MEMÒRIA ECONÒMICA
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4. Normes de valoració

Les principals normes de valoració utilitzades per la Fundació en l'elaboració dels seus comptes anuals 
han estat les següents:

a) Immobilitzat immaterial

L’immobilitzat immaterial es valora pel seu cost d’adquisició i inclou concessions administratives que 
s’amortitzen en funció d’una vida útil de 50 anys.

b) Immobilitzat material

L’immobilitzat material es valora pel seu cost d’adquisició i inclou, tanmateix, obres d'art adquirides, 
principalment escultures, que es valoren al preu d'adquisició. Aquestes obres d'art no s'amortitzen
per considerar-se que no estan afectades a cap tipus de depreciació. Les obres d’art donades a la
Fundació no figuren activades al balanç donat que no van generar cap cost.

c) Inversions financeres temporals

Les inversions financeres temporals es valoren al seu preu d'adquisició, o al valor de mercat si aquest 
fos inferior.

d) Ingressos i despeses

Els principals ingressos de la Fundació provenen de  convenis de col·laboració amb diverses empreses.

Les donacions rebudes per la Fundació són registrades en els comptes anuals en el moment en que
són efectives. Els imports facturats en concepte de col·laboracions amb la Fundació es periodifiquen 
linealment en funció del període establert en els respectius convenis, i es registren els pendents de
meritament en l'epígraf "Ingressos a distribuir en diversos exercicis" del balanç de situació adjunt.

Els ingressos i les despeses s'imputen en funció del corrent real de béns i serveis que representen i
amb independència del moment en què es produeix el corrent monetari o financer que se'n deriva.

e) Impost sobre societats

La Fundació s’ha acollit, mitjançant l’acompliment dels requisits establerts al Reial Decret 1270/2003, 
de 10 d’octubre, als beneficis fiscals establerts en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre,
que fixa un tipus impositiu del 10 per cent a aplicar a la base imposable positiva corresponent a les 
rendes derivades de les explotacions econòmiques no exemptes. 

A 30 de juny de 2007 es reconeix com a despesa l'impost sobre societats calculat d'acord amb les 
disposicions de l'esmentada Llei 30/1994, en base a l'excedent abans d'impostos corregit per les
diferències de naturalesa permanent amb els criteris fiscals i tenint en compte les bonificacions i
deduccions aplicables.
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5. Immobilitzat material i immaterial

El moviment de l’immobilitzat material i immaterial durant l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2007 ha estat 
el següent:

A 30 de juny de 2007 existeixen elements totalment amortitzats per valor de 4.153 euros.

6. Deutors

La composició d'aquest capítol dels balanços de situació a 30 de juny de 2007 i 30 de juny de 2006 és 
la següent:

7. Inversions financeres temporals

El moviment de les Inversions financeres temporals durant l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2007 ha
estat el següent:

La baixa correspon a una imposició a curt termini amb venciment 10 de juliol de 2006 que no va ser renovada.

8. Tresoreria

El saldo del capítol "Tresoreria" és de lliure disposició, i està retribuït a un interès de mercat.

Saldos al Altes Saldos al
(euros) 30-06-06 i dotacions 30-06-07 

(euros) 30-06-07 30-06-06

(euros) Saldos al 30-06-06 Baixes Saldos al 30-06-07

(euros) 30-06-07 30-06-06

Immobilitzat immaterial:
Concessions i Propietat industrial 7.834 - 7.834
Amortització acumulada 
Immobilitzat immaterial (4.555) (74) (4.629)
Valor net comptable 
Immobilitzat immaterial 3.279 (74) 3.205

Immobilitzat material:
Obres d’art 58.121 - 58.121
Valor net comptable 
Immobilitzat material 58.121 - 58.121

Deutors 413.292 547.198
Administracions públiques (nota 12) 30.987 46.878

444.279 594.076

Imposició a curt termini, euros 750.000 (750.000) -
750.000 (750.000) -

Bancs 1.216.286 132.033
1.216.286 132.033
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9. Fons propis

El moviment de Fons propis de l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2007 ha estat el següent:

El fons dotacional va ésser aportat per l'entitat fundadora Associació Pro-Fundació Futbol Club Barcelona
el 18 de juliol de 1994 per import de 601.012 euros, com a dotació inicial i a títol de cessió gratuïta.

10. Excedent de l'exercici

Tal com estableix la Llei 5/2001, de Fundacions Privades Catalanes, la Fundació haurà de destinar a la 
realització de la finalitat fundacional almenys el 70 per cent de les rendes que obtingui i dels altres
ingressos que no formin part del Fons Dotacional.

L'excedent de l’exercici anual finalitzat el 30 de juny de 2007 i l’excedent de l’exercici finalitzat el 30 de 
juny de 2006 és net de les aplicacions al fi fundacional que la Fundació ha efectuat durant els exercicis 
amb càrrec a despeses. Així, doncs, l'excedent de l'exercici es pot desglossar com segueix: 

El total d'aplicacions de cada exercici al fi fundacional ha estat el següent:

11. Altres deutes no comercials

La composició d'altres deutes no comercials a 30  de juny de 2007 i 30 de juny de 2006 és la següent:

12. Situació fiscal

El compte de pèrdues i guanys de  l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2007 no reflexa despesa per impost
sobre societats ja que la totalitat dels ingressos obtinguts han estat considerats com a rendesexemptes.

Fons Excedent
(euros) dotacional de l’exercici Total

(euros) 30-06-07 30-06-06

(euros) 30-06-07 30-06-06

(euros) 30-06-07 30-06-06

Saldo a 30 de juny de 2006 601.012 393.324 994.336
Aplicació de l’excedent de
l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2006:

Aplicacions al fi fundacional - (393.324) (393.324)
Excedent de l'exercici finalitzat 
el 30 de juny de 2007 - 652.424 652.424

Saldo a 30 de juny de 2007 601.012 652.424 1.253.436

Excedent abans d’aplicacions 3.119.476 1.323.156
Excedent aplicat al fi fundacional (nota 15b)) (2.467.052) (929.832)
Excedent de l’exercici 652.424 393.324

Amb càrrec al resultat de l’exercici 2.467.052 929.832
Amb càrrec a romanent 393.324 64.440
Total aplicacions al fi fundacional (nota14) 2.860.376 994.272

Remuneracions pendents de pagament 44.340 11.500
Administracions públiques:
-  Hisenda Pública creditora per IVA 18.268 33.342
-  Hisenda Pública creditora per IRPF 22.766 21.704
-  Seguretat Social 4.663 4.137

90.037 70.683
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Segons s’estableix en la Llei 49/2002 de beneficis fiscals de les entitats sense ànim de lucre, la base
imposable està composta només pels ingressos i despeses corresponents a les explotacions
econòmiques no exemptes. Es declaren exemptes, entre d’altres, les derivades dels ingressos obtinguts
sense contraprestació.

El càlcul de l'impost sobre societats a liquidar de l’exercici anual finalitzat el 30 de juny de 2007 és
el següent:

La Fundació té pendents d’inspecció per les autoritats fiscals els quatre últims exercicis dels principals 
impostos que li són aplicables.

Com a conseqüència, entre d’altres, de les diferents possibles interpretacions de la legislació fiscal
vigent, podrien sorgir passius addicionals com a resultat d’una inspecció. En tot cas, els patrons
consideren que aquests passius, en cas de produir-se, no afectarien significativament a les comptes
anuals.

13. Ingressos a distribuir en diversos exercicis

El saldo d'aquest capítol del passiu del balanç de situació a 30 de juny de 2007 i 30 de juny de 2006 
correspon a la periodificació de les aportacions d’empreses col·laboradores i presenta el següent desglòs:

14. Activitat fundacional

La nova etapa de la Fundació FC Barcelona iniciada durant la temporada 2006/07 s’ha caracteritzat per 
una dimensió global dels programes i projectes, en especial els que fan referència al component social 
i solidari de l’entitat. Aquest nou posicionament ha vist també la seva traducció en termes econòmics, 
tant per tipus d’ingressos com per característiques de la despesa generada.

Durant la present temporada, la despesa global en activitat ha crescut respecte la temporada anterior
en un 188 per cent, passant de 994.000 euros durant la temporada 2005/06 a 2.860.376 euros
a la temporada 2006/07.

Aquest increment econòmic s’explica per diferents factors:

1. Increment de l’activitat associada al pilar “Social-Solidari”: és a partir del nou posicionament del
Barça com a “Més que un Club al Món” i el compromís amb els “Objectius de Desenvolupament 
del Mil·lenni” de Nacions Unides, on la Fundació es consolida com la identitat social de la
institució a nivell internacional. Per aquesta raó que al pilar social/solidari és on s’ha traduït més
clarament l’increment de la despesa, passant de 134.749 a 2.024.456 euros de la temporada
2005/06 a la 2006/07. 

Els programes beneficiaris d’aquest augment significatiu de despesa han estat, per aquest ordre:

- L’Aliança Global amb UNICEF, que inclou una dotació econòmica de 1.512.538 euros durant
la temporada 2006/07 per la implementació d’un Programa de suport al VIH/SIDA i atenció als 
nens orfes a Swazilàndia (Àfrica).

(euros)

(euros) 30-06-07 30-06-06

Despesa per l’impost sobre societats (quota al 10%) -
Retencions i pagaments a compte 29.579
Impost sobre societats a liquidar/(percebre)(nota6) 29.579

Amb venciment inferior a 12 mesos 90.152 45.075
90.152 45.075
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- El desplegament de la Xarxa Internacional de Centres Solidaris per a l’Educació i l’Esport (Xarxa 
XICS), amb una despesa total de 380.873 euros associada, principalment als centres
desenvolupats a Brasil amb la Fundació Edmilson (120.000 euros), al Camerún amb la
Fundació Samuel Eto’o (120.000 euros), al Senegal (108.000 euros), i al Marroc (12.478 euros).

- La implementació del nou Programa “Jornades d’Esport Solidari”, iniciat amb dues experiències
pilot a Senegal i Marroc.

2. Consolidació del pilar “Formació Esport Base i Desenvolupament”, amb un increment del 44 per 
cent en la despesa d’activitat, gràcies a la implementació del Programa Joc Net i l’Esport (que 
passa a anomenar-se Programa “Juga-la” a partir de la temporada 2007/08), així com els augments
significatius tant en la dotació per al Programa d’Allotjament i formació escolar (augment del 62
per cent respecte a la temporada anterior) com a l’Agrupació de Veterans (amb un increment del 
41 per cent respecte a la temporada anterior).

3. Eliminació de la despesa puntual associada a determinades activitats i projectes específics del
pilar “Cultural” de la Fundació (com l’Exposició Joan Gamper o l’Arxiu Fotogràfic ) per a consolidar
d’altres activitats amb periodicitat anual com el Premi Periodístic Vazquez Montalbán, i els Contes 
del Barça amb un increment de dotació de 18.000 euros respecte la passada temporada i la
introducció d’actes de difusió i sensibilització associats als partits de futbol.

15. Ingressos i despeses

a) Ingressos d’explotació

Els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions corresponen, principalment a la
aportació que fa el Futbol Club Barcelona corresponent al 0,7 per cent dels seus ingressos
d’explotació per valor de 2,01 milions d’euros i als que provenen d’altres convenis de col·laboració 
o de patrocini publicitari. 

Pel que fa als ingressos de donacions i altres ingressos per les activitats corresponen a aportacions 
sense contraprestació alguna realitzada per tercers.

El detall a 30 de juny de 2007 i 2006 és el següent:

(euros) 30-06-07 30-06-06

(euros) 30-06-07 30-06-06

Social i Solidària 2.024.456 134.749
Nacional 131.045 74.749
Internacional 1.893.411 60.000

UNICEF 1.512.538 -
Xarxa internacional 
de Formació i Esport 380.873 60.000

Cultural 70.433 327.933
Nacional 70.433 327.933

Formació, esport base i desenvolupament 765.487 531.590
Total Despeses Activitats Fundacionals 2.860.376 994.272

Convenis de col·laboració 2.465.553 605.605
Convenis de patrocini i mecenatge 978.203 900.000

3.443.756 1.505.605
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b) Despeses per activitat

El desglòs de les despeses per activitats de l’exercici anual finalitzat el 30 de juny de 2007 és el següent:

c) Ajuts monetaris

Els ajuts monetaris corresponen, principalment, a la aportació que s’ha fet a UNICEF per valor de 1,5
milions d’euros i a les despeses i aportacions que la Fundació ha fet en els Centres Solidaris que
està obrint arreu del món.  

d) Despeses de personal

La composició d’aquest capítol del compte de pèrdues i guanys pels exercicis finalitzats el 30 de juny 
de 2007 i 2006 és la següent:

Durant l’exercici anual acabat el 30 de juny de 2007 el número promig de treballadors diferenciats per 
categories professionals ha estat el següent:

e) Altres despeses d’explotació

La composició de la partida “Altres despeses” és la següent:

Despeses Activitat
(euros) administració fundacional Total

(euros) 30-06-07 30-06-06

Categoria Homes Dones Total

(euros) 30-06-07 30-06-06

Ajuts monetaris i altres despeses - 2.075.269 2.075.269
Consums de mercaderies 3.027 11.108 14.135
Despeses de personal 331.974 12.094 344.068
Dotacions per a 
amortitzacions d’immobilitzat - 74 74
Altres despeses 28.884 368.507 397.391
Despeses financeres 
i despeses assimilades 1.620 - 1.620
Total Despeses 365.505 2.467.052 2.832.557

Sous i salaris 290.040 148.806
Seguretat social a càrrec de la Fundació 40.434 28.448
Altres despeses socials 13.594 64.922

344.068 242.176

Directius 1 - 1
Coordinadors 1 2 3
Administratius - 1 1
Total 2 3 5

Serveis professionals independents 330.911 305.554
Reparacions i conservació 8.965 2.482
Publicitat, propaganda i relacions públiques 13.504 53.973
Tributs i altres despeses 44.011 374.565

397.391 736.574
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16. Retribucions als membres del Patronat

Tal com estableixen els Estatuts, els membres del Patronat de la Fundació no han meritat cap tipus de 
retribució. 

17. Honoraris d’auditoria

Els honoraris meritats per serveis d’auditoria són 9.488 euros.

18. Quadres de finançament

La conciliació entre el resultat comptable i els recursos procedents de les operacions és la següent

(euros) Exercici Exercici Exercici Exercici
APLICACIONS 2006/07 2005/06 ORÍGENS 2006/07 2005/06

VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT Augment Disminució Augment Disminució

(euros) 30-06-07 30-06-06

(euros) Exercici 2006/07 Exercici 2005/06

Deutors 149.797 349.757
Creditors 69.609 203.366
Inversions financeres temporals 750.000 264.499
Tresoreria 1.084.253 151.049
Ajustos per periodificació 900
TOTAL 1.153.862 900.697 614.256 354.415
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT 253.165 259.841 -

Excedent del exercici positiu 652.424 393.324
Més:

Dotació amortització immobilitzat material 74 74
Menys:

Ingressos a distribuir en diversos exercicis (45.075) (120.203)
607.423 273.195

Recursos procedents 
de les operacions: 607.423 273.195

Aportacions al fi fundacional Ingressos a distribuir 
amb càrrec a romanent 393.324 64.440 en diversos exercicis 90.152 -

Creditors a llarg termini 51.086 - Creditors a llarg termini - 51.086

TOTAL APLICACIONS 444.410 64.440 TOTAL ORÍGENS 697.575 324.281
EXCÉS D'ORÍGENS EXCÉS D'APLICACIONS 
SOBRE APLICACIONS (AUGMENT SOBRE ORÍGENS (DISMINUCIÓ
DEL CAPITAL CIRCULANT) 253.165 259.841 DEL CAPITAL CIRCULANT)
TOTAL 697.575 324.281 TOTAL 697.575 324.281
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FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA

Informe de Gestió de
l’exercici acabat el
30 de juny de 2007

RESULTATS

A la present temporada 2006/07 la Fundació del Futbol Club Barcelona presenta uns resultats econòmics
globals que reflexen la nova etapa que viu la Fundació a nivell d’activitat.

D’una banda, els ingressos de la Fundació han experimentat un increment del 128 per cent respecte a la
temporada 2005/06. Aquest increment ve determinat per la adhesió del Club als Objectius del Mil·lenni
de Nacions Unides i el compromís de l’aportació del 0,7 per cent dels seus ingressos ordinaris a la Fun-
dació mitjançant l’establiment d’un conveni de col·laboració.

D’altra banda, aquest increment en els ingressos ha permès una ampliació coherent en les despeses, que
ja ha quedat explicat en el marc de les despeses d’activitat fundacional.

Concretament, les despeses de la Fundació FC Barcelona han experimentat un increment del 140 per cent,
passant de 1.345.769 euros a 3.225.881 euros durant la present temporada.

Respecte a la despesa, cal remarcar dos fets importants: 

- S’ha exercit un control sobre l’explotació, disminuint considerablement el percentatge de despesa
d’explotació en referència a la despesa d’activitat. Així, s’ha passat d’un 26,11 per cent de despesa
d’explotació durant la temporada 2005/06 a un 11,32 per cent d’enguany. El 88 per cent restant s’ha
destinat exclusivament a despeses associades a l’activitat.

- Aquest increment en la despesa s’ha traduït, com ja s’ha explicat abans, en una aposta pel des-
envolupament del Pilar d’Activitats Social - Solidàries que s’ha concretat en l’Aliança Global amb
UNICEF i en la implantació del Programa XICS. També s’ha consolidat l’activitat del Pilar Formatiu de la
Fundació a través de la implementació del Programa Esport i Ciutadania, amb el desenvolupament entre 
d’altres del Projecte Joc Net i l’Esport, enguany anomenat programa “Juga-la”.

L’estratègia econòmica que acabem de descriure ha permès assolir els objectius marcats amb la nova
etapa, tant des del punt de vista de la qualitat de la implementació tècnica dels projectes encetats com a
nivell de eficiència en la despesa.

Barcelona, a 16 de juliol de 2007.

(euros) 30-06-07 30-06-06

Explotació 365.505 351.497
Activitat Fundacional 2.860.376 994.272

Activitats Socials Solidàries 2.024.456 134.749
Activitats culturals 70.433 327.933
Activitats de formació 765.487 531.590

Total despesa 3.225.881 1.345.769
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