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BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT AL 30 DE JUNY DEL 2009 (Euros)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT DE L’EXERCICI
ANUAL ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2009 (Euros)

Notes de la
Memòria 30/06/09 30/06/09Notes de la

MemòriaPASSIU

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 10

Nota 9

Nota 10

3.059 
3.059 

66.372 
66.372 
69.431 

950.303 
843.277 

8.533 
98.493 

611.491 
611.491 

1.561.794 
1.631.225 

737.725
601.012
136.713
17.736
17.736

755.461

875.764
817.375 
21.300 
37.089

875.764
1.631.225

PATRIMONI NET:
FONS PROPIS
Fons Dotacional
Excedent positiu de l’exercici
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS
Subvencions, donacions i llegats rebuts

Total patrimoni net

PASSIU CORRENT:
Creditors comercials i comptes a pagar
Proveïdors
Personal
Altres deutes amb les Administracions Públiques

Total passiu corrent
TOTAL PASSIU

ACTIU

FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA

Les Notes 1 a 13 descrites a la Memòria abreujada adjunta formen part integrant del balanç de situació abreujat a 30 de juny del 2009

Exercici 
2008/09

Notes de la
Memòria

OPERACIONS CONTINUADES:
Ingressos de la Fundació per les activitats
Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboradors
Donacions i altres ingressos per a les activitats
Aprovisionaments
Consum de mercaderies
Altres ingressos d’explotació
Ingressos accesoris i altres de gestió corrent
Despeses de personal
Sous i salaris
Càrregues socials
Altres despeses d’explotació
Serveis exteriors
Tributs
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials
Ajuts monetaris i altres despeses de gestió corrent
Amortització de l’immobilitzat
Amortització de l’immobilitzat
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

Ingressos financers
De valors negociables i altres instruments financers
Despeses financeres
Per deutes amb tercers
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS
Impost sobre societats
RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES
EXCEDENT POSITIU DE L’EXERCICI

Nota 12.1

Nota 12.4

Nota 12.6

Nota 12.5

Nota 12.5

Les Notes 1 a 13 descrites a la Memòria abreujada adjunta formen part integrant del compte de pèrdues i guanys abreujat corresponent a l’exercici finalitzat el 30 de juny del 2009

ACTIU NO CORRENT:
Immobilitzat intangible
Concessions
Immobilitzat material
Instalacions tècniques i altre immobilitzat material

Total actiu no corrent

ACTIU CORRENT:
Deutors comercials i altres comptes a cobrar
Deutors varis
Personal
Altres crèdits amb les Administracions Públiques
Efectiu i altres actius líquids equivalents
Tresoreria

Total actiu corrent
TOTAL ACTIU

ÀREA ECONÒMICA
COMPTES ANUALS 08/09

5.551.123
2.990.745
2.560.378
(279.128)
(279.128)

574
574

(648.625)
(416.859)
(231.766)

(4.501.544)
(523.252)
188.551
(54.839)

(4.112.004)
(1.885)
(1.885)

120.514

24.165
24.165
(7.966)
(7.966)
16.199

136.713
–

136.713
136.713
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ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE
L’EXERCICI ANUAL ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2009

A) ESTAT D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (Euros) 

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (Euros) 

30/06/09

Les Notes 1 a 13 descrites a la Memòria abreujada adjunta formen part integrant de l’estat abreujat d’ingressos i despeses reconeguts corresponent a l’exercici finalitzat
el 30 de juny del 2009

Fons dotacional Excedent de l’exercici Subvencions, 
donacions i llegat Total

Saldo final exercici a 30/06/2008
Ajustos per impacte del nou PGC
Saldo ajustat a l’inici de l’exercici 01/07/2008
Distribució de l’excedent de l’exercici anterior:

Aplicacions al fi fundacional
Total ingressos i despeses reconeguts
Saldo final exercici a 30/06/2009

601.012
–     

601.012

–     
–     

601.012

6.742
–     

6.742

(6.742)
136.713
136.713

–     
583.605
583.605

–     
(565.869)

17.736

607.754
583.605

1.191.359

(6.742)
(429.156)
755.461

Les Notes 1 a 13 descrites a la Memòria abreujada adjunta formen part integrant de l’estat abreujat total de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici finalitzat el
30 de juny del 2009

RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (I)

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net
Subvencions, donacions i llegats rebuts
Transferències al compte de pèrdues i guanys:
Subvencions, donacions i llegats rebuts
TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (II)

Total ingressos i despeses reconeguts (I+II)

136.713 

283.000 

(848.869)
(565.869)

(429.156)
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FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA

Memòria abreujada 
de l’exercici acabat 
el 30 de juny del 2009

La Fundació Futbol Club Barcelona (d’ara endavant, la Fundació) fou constituïda el 18 de juliol del 1994, per un període indefinit, i inscrita en el Registre de Fundacions de
la Generalitat de Catalunya el 18 d’octubre del 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.

1. Activitat de la Fundació

Els comptes anuals abreujats adjunts han estat obtinguts dels registres comptables de la Fundació i es presenten d’acord amb el Reial Decret
1514/2007 pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat, així com en tot aquell que no contravingui el Nou Pla General de Comptabilitat i que
estigui establert en 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 abreujats, han estat formulats pel Patronat de la Fundació, previs a la seva presentació al Protectorat.
Els comptes anuals abreujats es presenten en euros sense decimals.

2. Bases de presentació dels comptes anuals abreujats
2.1. Imatge fidel

A l’efecte de l’obligació establerta a l’art. 35.6 del Codi de Comerç i als efectes derivats de l’aplicació del principi d’uniformitat i del requisit de comparabilitat,
els comptes anuals corresponents a l’exercici acabat el 30 de juny del 2008 es consideren com a comptes anuals inicials, per la qual cosa no és obligatori
reflectir xifres comparatives. 

Sense perjudici de tot això, tal com estableix el R.D. 1514/2007, tot seguit s’inclouen el balanç i el compte de pèrdues i guanys corresponents a l’exercici
acabat el 30 de juny del 2008, aprovats pel Protectorat. Aquests estats comptables van ser elaborats conforme a les normes establertes en el Pla General
de Comptabilitat adaptat a les entitats sense ànim de lucre.

2.5. Comparació de la informació i aspectes derivats de la transició a les noves 
normes comptables 

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 3).

2.2. Aplicacions al fi fundacional

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, el Patronat ha formulat aquests comptes anuals abreujats tot considerant la totalitat
dels principis i normes comptables d’aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu en aquests comptes anuals abreujats. No hi ha cap principi
comptable que, sent obligatori, hagi deixat d’aplicar-se.

2.3. Principis comptables no obligatoris aplicats

En l’elaboració dels comptes anuals abreujats adjunts s’han utilitzat estimacions realitzades pel Patronat de la Fundació per valorar alguns dels actius, passius,
ingressos, despeses i compromisos que hi figuren registrats. Bàsicament aquestes estimacions es refereixen a:

· La vida útil dels actius materials i immaterials (vegeu la Nota 4.1 i 4.2)
· El càlcul de provisions (vegeu la Nota 4.6)
· Subvencions (vegeu la Nota 4.9)

Malgrat que aquestes estimacions s’han realitzat basant-se en la millor informació disponible al tancament de l’exercici acabat el 30 de juny del 2009, és
possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l’alça o a la baixa) en els pròxims exercicis, la qual cosa es realitzaria,
si s’escau, de manera prospectiva.

2.4. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

ÀREA ECONÒMICA
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BALANÇ DE SITUACIÓ AL 30 DE JUNY DEL 2008

30/06/08 PASSIU 30/06/08

IMMOBILITZAT:
Immobilitzat immaterial 
Immobilitzat material 

Total immobilitzat

ACTIU CIRCULANT:

Deutors
Tresoreria 

Total actiu circulant
TOTAL ACTIU

601.012
6.742

607.754

583.605

306.614
101.875
408.489

1.599.848

FONS PROPIS:
Fons dotacional
Excedent de l’exercici

Total fons propis

INGRESSOS A DISTRIBUIR 
EN  DIVERSOS EXERCICIS

CREDITORS A CURT TERMINI:
Creditors comercials
Altres deutes no comercials

Total creditors a curt termini
TOTAL PASSIU

3.131
65.165
68.296

796.191
735.361

1.531.552
1.599.848

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS DE L’EXERCICI ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2008

DEURE EXERCICI 2008 EXERCICI 2008HAVER

DESPESES:
Ajuts monetaris i altres despeses
Aprovisionaments 
Despeses de personal 
Dotacions per a amortizacions
d’immobilitzat 
Variació de provisions de tràfic 
Altres despeses 

Despeses financeres i 
despeses assimilades:

Altres despeses financeres
Resultats financers positius

Resultats positius de les activitats 
ordinàries

Resultats positius abans d’impostos
Impost sobre Societats
Excedent positiu de l’exercici (estalvi)

INGRESSOS:
Ingressos de la fundació per les activitats:
Ingressos de promocions, patrocinadors 
i col·laboradors  
Subvencions oficials a les activitats
Donacions i altres ingressos per a les activitats

Resultats negatius d’explotació

Ingressos financers:
Altres interessos i ingressos assimilats

2.470.359
14.185

420.138

861
1.235.000

441.682
4.582.225

3.312
23.084

6.742

6.742
–

6.742

ACTIU

3.729.349
221.499 
615.035

4.565.883
16.342

26.396

La Fundació ha elegit com a data de transició al Nou Pla General de Comptabilitat l’1 de juliol del 2008.

Tot seguit, i d’acord amb la normativa vigent, es presenta la conciliació entre el patrimoni net a l’1 de juliol del 2008 elaborat conforme al Pla General
de Comptabilitat adaptat a les entitats sense ànim de lucre i el patrimoni net a aquesta mateixa data elaborat d’acord amb les noves normes comptables
establertes en el R.D. 1514/2007:

La nova normativa comptable suposa, respecte a la que es trobava vigent al 30 de juny del 2008, importants canvis a les polítiques comptables, criteris
de valoració, forma de presentació i informació que s’ha d’incorporar als comptes anuals. Les principals diferències entre els criteris comptables aplicats
a l’exercici anterior i els actuals són les següents:

Reclassificació a patrimoni net de les subvencions registrades com a ingressos que cal distribuir en diversos exercicis
Segons s’estableix a la norma 18a inclosa a les Normes de Registre i Valoració, les subvencions no reintegrables es comptabilitzaran, amb caràcter

general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixeran al compte de pèrdues i guanys com a ingressos sobre una base
sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, d’acord amb els criteris d’imputació d’ingressos detallats
a la norma. D’acord amb el Nou Pla General Comptable, la Fundació ha reclassificat a l’epígraf del patrimoni net “Subvencions, donacions i llegats
rebuts” l’import d’aquestes subvencions.

(*) Obtingut dels comptes anuals a 30 de juny del 2008, preparats d’acord amb principis i normes de comptabilitat aplicables en aquesta data.

Patrimoni net a l’1 de juliol del 2008 segons PGC adaptat a les Entitats sense ànim de lucre (*)

Impactes per transició al Nou Pla General de Comptabilitat:
Subvencions

Patrimoni net a l’1 de juliol del 2008 segons NPGC

607.754

583.605

1.191.359

Euros
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Determinades partides del balanç abreujat, del compte de pèrdues i guanys abreujat i de l’estat de canvis en el patrimoni net abreujat es presenten de forma agrupada
per facilitar-ne la comprensió, si bé, en la mesura que sigui significativa, s’ha inclòs la informació desagregada a les notes corresponents de la memòria. 

2.6. Agrupació de partides

Excedent abans d’aplicacions
Excedent aplicat al fi fundacional (Nota 12.2)
Excedent de l’exercici

30/06/09
5.065.657

(4.928.944)
136.713

Euros

Tal com estableix l’article 333.2 del Codi Civil de Catalunya relatiu a persones jurídiques, la Fundació ha de destinar a la realització de la finalitat fundacional almenys el
70% de les rendes que obtingui i dels altres ingressos que no formin part del Fons Dotacional.

La proposta de distribució de l’excedent de l’exercici finalitzat el 30 de juny del 2009 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 del 2009 es detalla a continuació:

Amb càrrec al resultat de l’exercici 
Amb càrrec a romanent
Total aplicacions al fi fundacional (Nota 11)

30/06/09
4.928.944

6.742
4.935.686

Euros

El total d’aplicacions de l’exercici al fi fundacional ha estat el següent:

3. Excedent de l’exercici

Mobiliari
Equips pel processament de la informació

12,5
4

Anys de Vida Útil Estimada

Com a norma general, l’immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu preu d’adquisició o cost de producció. 
Posteriorment es valora al seu cost minorat per la corresponent amortització acumulada i, si escau, per les pèrdues per deteriorament que

hagi experimentat. Aquests actius s’amortitzen en funció de la seva vida útil. L’immobilitzat intangible de la Fundació inclou concessions administratives
que s’amortitzen en funció d’una vida útil de 50 anys.

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Fundació en l’elaboració dels seus comptes anuals abreujats de l’exercici acabat el 30 de juny de
2009, d’acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat, han estat les següents:

4. Normes de registre i valoració

4.1. Immobilitzat intangible

L’immobilitzat material es valora pel seu cost d’adquisició, el qual inclou les despeses addicionals que es produeixen fins a la seva entrada en
funcionament.

Les substitucions o renovacions, així com les despeses d’ampliació, modernització o millores que representen un augment de la productivitat,
capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil es capitalitzen com a major cost dels corresponents béns, amb la conseqüent baixa comptable
dels elements substituïts o renovats. D’altra banda, les despeses periòdiques de conservació, manteniment i reparacions es carreguen als resultats
de l’exercici en què s’incorren.

L’epígraf d’immobilitzat material inclou obres d’art adquirides, principalment escultures, que es valoren al preu d’adquisició. Aquestes obres
d’art no s’amortitzen perquè es considera que no estan afectes a cap tipus de depreciació. Les obres d’art donades a la Fundació no figuren activades
al balanç abreujat, atès que no van generar cap cost.

La Fundació amortitza la resta de l’immobilitzat material a partir de l’entrada en funcionament d’aquest, seguint el mètode lineal, distribuint el
cost dels actius entre els anys de vida útil estimada, segons el detall següent:

Els actius financers que posseeix la Fundació es classifiquen en la categoria següent: 
Inversions i Partides que cal cobrar: actius financers originats en la venda de béns o en la prestació de serveis per operacions de tràfic de la

Fundació, o els que, tot i que no tenen un origen comercial, no són instruments de patrimoni ni derivats i els cobraments del quals són de quantia fixa
o determinable i no es negocien en un mercat actiu.

4.2. Immobilitzat material

4.3. Instruments financers

ÀREA ECONÒMICA
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Actius financers

Passius financers

Són passius financers aquells dèbits i partides que cal pagar que té la Fundació i que s’han originat en la compra de béns i serveis per operacions
de tràfic de la Fundació, o també aquells que, sense tenir un origen comercial, no poden ser considerats com a instruments financers derivats. 

Els dèbits i partides que s’han de pagar es valoren inicialment al valor raonable de la contraprestació rebuda, ajustada pels costos de la
transacció directament atribuïbles. Amb posterioritat, aquests passius es valoren d’acord amb el seu cost amortitzat. 
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Per a la comptabilització de les subvencions, donacions i llegats rebuts, la Fundació segueix els criteris següents:

1. Subvencions o donacions assignables a un projecte concret: 

Les aportacions rebudes per la Fundació que són assignables a un projecte concret es comptabilitzen al patrimoni net, i es
traspassen els ingressos a resultats en el moment en què s’incorre en les despeses del projecte.

2. Subvencions o donacions no assignables a un projecte concret:

Les aportacions rebudes per la Fundació que no són assignables a un projecte concret, es comptabilitzen com un ingrés
d’explotació en el moment de la seva concessió. 

4.9. Subvencions, donacions i llegats

ÀREA ECONÒMICA
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La Fundació dóna de baixa els passius financers quan s’extingeixen les obligacions que els han generat. 

La Fundació s’ha acollit, mitjançant l’acompliment dels requisits establerts al R.D. 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 que s’ha d’aplicar a la base imposable positiva
corresponent a les rendes derivades de les explotacions econòmiques no exemptes.

A 30 de juny del 2009 es reconeix com a despesa l’Impost sobre Societats calculat d’acord amb les disposicions de l’esmentada Llei 30/1994,
d’acord amb 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.

4.4. Impost sobre beneficis

Els ingressos i les despeses s’imputen en funció del criteri de meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que aquests representen,
amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer que se’n deriva. Aquests ingressos es valoren pel valor raonable de la
contraprestació rebuda, deduïts els descomptes i impostos.

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 abreujats en el moment en què són efectives. 
Els interessos rebuts d’actius financers es reconeixen utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu. En tot cas, els interessos d’actius financers meritats

després del moment de l’adquisició es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys abreujat.

4.5. Ingressos i despeses

Els membres del Patronat de la Fundació en la formulació dels comptes anuals abreujats diferencien entre:

1. Provisions: saldos creditors que cobreixen obligacions actuals derivades de successos passats, la cancel·lació de les quals és probable que
originin una sortida de recursos, però que resulten indeterminats quant al seu import i/ o moment de cancel·lació.

2. Passius contingents: obligacions possibles sorgides com a conseqüència de successos passats, la materialització futura de les quals està
condicionada al fet que ocorri, o no, un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de la Fundació.

Els comptes anuals abreujats recullen totes les provisions respecte a les quals s’estimi que la probabilitat que s’hagi d’atendre l’obligació és més gran que
en cas contrari. Els passius contingents no es reconeixen en els comptes anuals abreujats, sinó que s’informa sobre aquests a les notes de la memòria, en
la mesura que no siguin considerats com a remots.

Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de l’import necessari per cancel·lar o transferir l’obligació, tenint en compte la
informació disponible sobre el succés i les seves conseqüències, i els ajustos que sorgeixin per l’actualització d’aquestes provisions es registren com una
despesa financera conforme es va meritant.

La compensació que s’ha de rebre d’un tercer en el moment de liquidar l’obligació, sempre que no hi hagi dubtes que aquest reemborsament serà
percebut, es registra com a actiu, excepte en el cas que hi hagi un vincle legal pel qual s’hagi exterioritzat part del risc, i en virtut del qual la Fundació no
estigui obligada a respondre; en aquesta situació, la compensació es tindrà en compte per estimar l’import pel qual, si s’escau, figurarà la provisió corresponent.

4.6. Provisions i contingències

D’acord amb la legislació vigent, la Fundació està obligada al pagament d’indemnitzacions a aquells empleats amb els quals, sota determinades condicions,
rescindeixi les seves relacions laborals. Per tant, les indemnitzacions per acomiadament susceptibles de quantificació raonable es registren com a despesa a
l’exercici en què s’adopta la decisió de l’acomiadament i es crea una expectativa vàlida envers el tercer. En el present exercici no s’ha registrat cap provisió per
a aquest concepte, ja que no estan previstes situacions d’aquesta naturalesa.

4.7. Indemnitzacions per acomiadament

Es consideren actius de naturalesa mediambiental els béns que són utilitzats de manera duradora en l’activitat de la Fundació, la finalitat principal
dels quals és la minimització de l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, incloent–hi la reducció o eliminació de la
contaminació futura.

L’activitat de la Fundació, per la seva naturalesa no té un impacte mediambiental significatiu.

4.8. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
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El moviment produït en aquest epígraf del balanç de situació abreujat en l’exercici acabat el 30 de juny del 2009 ha estat el següent:

A 30 de juny del 2009, existeixen elements de l’immobilitzat intangible totalment amortitzats que continuen en ús per import de 4.153 euros.

5. Immobilitzat intangible 

01/07/08 30/06/09Entrades i Dotacions

Euros

3.681
4.153
7.834

(550)
(4.153)
(4.703)

3.131

Cost:
Concessions
Propietat industrial
Total cost

Amortització acumulada:
Concessions
Propietat industrial
Total amortització acumulada
Total net

–
–
–

(72)
–

(72)
(72)

3.681
4.153
7.834

(622)
(4.153)
(4.775)

3.059

El moviment produït en aquest capítol del balanç de situació abreujat en l’exercici acabat el 30 de juny del 2009, com també la informació més significativa que
afecta aquest epígraf, han estat els següents

6. Immobilitzat material

01/07/08 30/06/09Entrades i Dotacions

Euros

3.291
4.540

58.121
65.952

(219)
(568)

–
(787)

65.165

Cost:
Mobiliari
Equips pel processament de la informació
Obres d’art
Total cost

Amortització acumulada:
Mobiliari
Equips pel processament de la informació
Obres d’art
Total amortització acumulada
Total net

–
3.020

–
3.020

(264)
(1.549)

–
(1.813)

1.207

3.291
7.560

58.121
68.972

(483)
(2.117)

–
(2.600)
66.372

Deutors varis
Personal
Administracions públiques (Nota 10)
Total

30/06/09
843.277

8.533
98.493

950.303

Euros

La composició d’aquest capítol del balanç de situació abreujat a 30 de juny del 2009 és la següent:

7. Deutors comercials i altres comptes a cobrar

ÀREA ECONÒMICA
COMPTES ANUALS 08/09

L’epígraf de “Deutors varis” a 30 de juny del 2009 inclou un compte que cal cobrar per valor de 1.287.196 euros amb la societat Akasvayu, S.L. que està totalment provisionat,
corresponent al contracte de mecenatge subscrit entre la Fundació i Akasvayu, S.L. el 7 de novembre del 2005 i que va finalitzar el 30 de juny del 2008. La totalitat del
compte que s’ha de cobrar es troba vençut.

D’acord amb un criteri de prudència, el Patronat de la Fundació va registrar al 30 de juny del 2008 una correcció valorativa per import de 1.235.000 euros. En el present
exercici, d’acord amb l’anàlisi específic realitzat de la recuperabilitat del compte per cobrar esmentat, aquesta correcció valorativa s’ha incrementat en 52.196 euros amb
càrrec a l’epígraf “Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials” del compte de pèrdues i guanys abreujat adjunt, de manera que la totalitat
del compte a cobrar es troba provisionat.

Finalment, l’epígraf de “Deutors varis” també recull el saldo que s’ha de cobrar amb el Futbol Club Barcelona corresponent a la part pendent de cobrament de les
aportacions realitzades per aquest (Nota 12.1), així com altres saldos de menor import mantinguts amb tercers.
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Hisenda Pública deutora per IVA
Hisenda Pública deutora per altres conceptes
Total

98.020
473

98.493

Euros

Hisenda Pública creditora per IRPF
Organismes de la Seguretat Social
Creditors
Total

29.793

7.296
37.089

Euros

La composició dels saldos corrents amb les Administracions públiques és la següent:

10.1. Saldos corrents amb les Administracions Públiques 

Saldos deutors Saldos creditors

10. Administracions Públiques i situació fiscal

ÀREA ECONÒMICA
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La gestió dels riscs financers de la Fundació està centralitzada als membres del Patronat de la Fundació, el qual té establerts els mecanismes necessaris
per controlar l’exposició a les variacions en els tipus d’interès i tipus de canvi, així com als riscos de crèdit i liquiditat. A continuació s’indiquen els principals
riscos financers que impacten a la Fundació:

1. Risc de crèdit

Amb caràcter general la Fundació manté la seva tresoreria i actius líquids equivalents a entitats financeres d’elevat nivell creditici. 

La Fundació realitza una anàlisi individualitzada dels seus deutors que redueix el risc de crèdit. Addicionalment, s’ha d’indicar que no existeix
una concentració significativa del risc de crèdit amb tercers.

2. Risc de liquiditat

Amb la finalitat d’assegurar la liquiditat i poder atendre tots els compromisos de pagament que es deriven de la seva activitat, la Fundació
disposa de la tresoreria que mostra el seu balanç abreujat.

3. Risc de mercat (inclou tipus d’interès, tipus de canvi i altres riscos de preu)

Atès que el volum de deute financer de la Fundació no és d’imports rellevants, la seva exposició al risc de tipus d’interès no és prou important
perquè aquest tingués un efecte advers als resultats financers.

La Fundació no realitza transaccions en moneda estrangera, per la qual cosa no existeix un risc rellevant relacionat amb el tipus de canvi.

La informació sobre les subvencions rebudes per la Fundació, les quals formen part del patrimoni net, com també dels resultats imputats al compte de pèrdues
i guanys abreujat procedents d’aquestes, és la següent:

Durant la temporada 2007/08, “l’Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)” va concedir a la Fundació una subvenció per import de 377.104 euros
per a la cooperació en els projectes de la Xarxa Internacional de Centres Solidaris per a l’Educació i l’Esport (XICS) que s’estan duent a terme al Senegal,
Mali, Equador i Marroc. En el present exercici, aquesta subvenció ha estat traspassada a resultats en la mesura que s’han dut a terme les activitats
subvencionades (Nota 12.1). 

Durant la temporada 2008/09, “l’Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)” ha concedit a la Fundació una nova subvenció per import de
120.000 euros per destinar als projectes de la Xarxa Internacional de Centres Solidaris per a l’Educació i l’Esport (XICS). La totalitat de la subvenció s’ha
traspassat a resultats durant l’exercici (Nota 12.1).

Addicionalment, la Fundació ha rebut una altra subvenció de “l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament” per import de 95.000 euros
destinada al projecte “Centre solidari per a l’educació i l’esport de la Fundació FC Barcelona a Tànger – Marroc”. La totalitat d’aquesta subvenció ha estat
traspassada a resultats (Nota 12.1).

9.1. Subvencions, donacions i llegats rebuts

Al tancament de l’exercici acabat el 30 de juny del 2009, el fons dotacional de la Fundació és de 601.012 euros. Aquest fons dotacional va ésser aportat per l’entitat
fundadora Associació Pro-Fundació Futbol Club Barcelona el 18 de juliol del 1994, com a dotació inicial i a títol de cessió gratuïta.

9. Patrimoni net

ÀmbitOrganisme 01/07/08 Augments Traspàs a Resultats 30/06/09

Euros

Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI)
Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament
Empreses col·laboradores

Públic

Públic

Privat

161.605

–

422.000

120.000

95.000

68.000

(281.605)

(95.000)

(472.264)

–

–

17.736

8. Informació sobre naturalesa i nivell de risc dels instruments financers
8.1. Informació qualitativa
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El compte de pèrdues i guanys abreujat de l’exercici finalitzat el 30 de juny del 2009 no reflecteix despesa per impost sobre societats, ja que la totalitat
dels ingressos obtinguts han estat considerats com a rendes exemptes.

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.

10.2. Despesa per impost sobre societats 

Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat
inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. Al tancament de l’exercici 2009 la Fundació té oberts
a inspecció els quatre últims exercicis de l’Impost sobre Societats i per a la resta d’impostos que li siguin d’aplicació. Els patrons de la Fundació consideren
que s’han practicat adequadament les liquidacions dels impostos esmentats, per la qual cosa, encara que sorgeixin discrepàncies en la interpretació
normativa vigent pel tractament fiscal atorgat a les operacions, els eventuals passius resultants, en cas de materialitzar-se, no afectarien de manera
significativa els comptes anuals abreujats adjunts.

10.3. Exercicis pendents de comprovació i actuacions inspectores

La Fundació FC Barcelona ha seguit el desenvolupament de programes i projectes de dimensió global, els quals s’agrupen en dues grans àrees: per una banda, els dissenyats
des de la mateixa Fundació, anomenats programes propis, i per l’altra, els desenvolupats amb altres institucions de les Nacions Unides, com és el cas de les col·laboracions
amb la UNICEF, la UNESCO i l’ACNUR.

Pel que fa a la despesa en activitat Fundacional d’aquesta temporada (excloent les despeses aplicades amb càrrec a ingressos d’empreses col·laboradores d’exercicis
anteriors pendents de distribuir, i incloent l’excedent romanent de la temporada passada), s’han incrementat un  25% respecte a la temporada anterior, i s’ha passat de
3.599.853 euros la temporada 2007/08 a 4.531.348 euros en el present exercici, segons el detall següent. Aquest increment ha permès consolidar els projectes en marxa,
així com emprendre’n de nous i continuar exportant l’obra social arreu del món.

11. Activitat fundacional

Activitat Fundacional:
1. Programes Propis

- SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
- ESPORT I CIUTADANIA
- CULTURA I DESENVOLUPAMENT
- FORMACIÓ I ESPORT BASE

2. Programes en Col·laboració amb NN.UU
- UNICEF
- UNESCO
- ACNUR

30/06/09
4.531.348
2.272.706
1.107.412

251.183
91.284

822.827
2.258.642
1.507.096

2.450
749.096

Euros

ÀREA ECONÒMICA
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La composició dels ingressos d’explotació corresponent a l’exercici acabat el 30 de juny del 2009 és la següent:

Els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions es deuen principalment a les aportacions realitzades pel Futbol Club Barcelona
per valor total de 2,9 milions d’euros, les quals corresponen al 0,7% dels seus ingressos d’explotació i a 125 milers d’euros corresponents als
ingressos derivats d’un contracte de patrocini que el Futbol Club Barcelona ha signat aquesta temporada amb un tercer.

12.1. Ingressos d’explotació

12. Ingressos i despeses

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors
Donacions i altres ingressos per a les activitats
Subvencions oficials i donacions assignables a un projecte (Nota 9)
Total 

2.990.745
1.711.509

848.869
5.551.123

EurosActivitats

Tanmateix, s’han registrat altres donacions i aportacions per valor de 1,7 milions d’euros corresponents a diverses aportacions a fons perduts
realitzades per tercers i registrades a resultats. 

Així mateix, els ingressos d’explotació recullen com a subvencions oficials a les activitats la part de les subvencions de l’AECI, de l’Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament i de tercers diversos aplicades durant l’exercici.

El detall de les despeses per activitats de l’exercici anual finalitzat el 30 de juny del 2009 és el següent:

12.2. Despeses per activitat

Despeses administració TotalActivitat fundacional

Euros

8.750
482.643
133.091

(188.550)
54.839
10.775
1.813
6.844

510.205

Aprovisionaments
Despeses de personal
Serveis exteriors
Tributs
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions
Ajuts monetaris i altres despeses
Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat
Despeses financeres i despeses assimilades
Total Despeses

270.377
165.982
390.161

–
–

4.101.228
74

1.122
4.928.944

279.127
648.625
523.252

(188.550)
54.839

4.112.003
1.887
7.966

5.439.149
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El nombre mitjà de persones empleades durant l’exercici acabat el 30 de juny del 2009, detallat per categories, és el següent:

Així mateix, la distribució per sexes al termini de l’exercici, detallat per categories, és la següent:

13.1. Personal

13. Altra informació 

HomesCategories TotalDones

–
2
2

Directius
Administratius
Total

1
4
5

1
6
7

HomesCategories Dones

–
1
1

Directius
Administratius
Total

1
3
4

Durant el present exercici, els honoraris relatius als serveis d’auditoria de comptes i a altres serveis prestats per l’auditor de la Fundació, Deloitte, S.L., ha
estat de 12.500 euros.

13.2. Honoraris d’auditoria

ÀREA ECONÒMICA
COMPTES ANUALS 08/09

Els ajuts monetaris corresponen, principalment, a la aportació a UNICEF i ACNUR per un valor total de 2 milions d’euros i a les despeses i aportacions
que la Fundació ha fet en els Centres Solidaris que està obrint arreu del món.  

12.3. Ajuts monetaris

Càrregues socials:
Seguretat social a càrrec de l’empresa 
Altres despeses socials
Total 

65.784
165.982
231.766

Euros

El saldo del compte “Càrregues socials” de l’exercici acabat el 30 de juny del 2009 presenta la composició següent: 

12.4. Càrregues socials

Aplicació del mètode del tipus  d’interès efectiu 7.96624.165

Euros
Ingressos  Financers Despeses Financeres

L’import dels ingressos i despeses financeres calculats per aplicació del mètode del tipus d’interès efectiu ha estat el següent:

12.5. Ingressos i despeses financeres

Serveis professionals independents
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Reparacions i conservació
Altres despeses
Total

268.337
62.613
13.234

179.068
523.252

Euros
30/06/09

La composició de la partida "Serveis exteriors" és la següent:

12.6. Serveis exteriors

Els membres del Patronat de la Fundació del Futbol Club Barcelona no reben cap tipus de retribució (sous i salaris, plans de pensions...) pel
desenvolupament de la seva funció i/o per qualsevol altra funció, i no se’ls ha atorgat cap tipus d’acompte. 

Així mateix, les remuneracions en concepte de sous percebuts per la direcció de la Fundació han estat de 131.728 euros. La direcció no ha
percebut cap import addicional per altre concepte de retribució salarial ni se li ha atorgat cap tipus d’acompte. 

12.7. Retribucions als membres del Patronat de la Fundació i direcció
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Informe de Gestió de l’exercici 
acabat el 30 de juny del 2009

RESULTATS

Euros 30/06/0830/06/09

Ingressos

Ingressos Club
Inst. privades
Inst. Públiques (Subvencions)

Ingr. Financers

5.171.598

2.897.593
1.873.235

376.605

24.165

4.592.279

2.428.652
1.915.732

221.499

26.396

Els ingressos obtinguts durant l’exercici de 5.171.598 euros (excloent els 404.264 euros d’empreses col·laboradores que provenen per aplicació pendent de l’exercici
anterior) han augmentat un 13% respecte als 4.592.279 euros de la temporada 2007/2008, fet que ha permès seguir implementant els programes previstos en el Pla de
Desenvolupament Estratègic dissenyat  per la Fundació del FC Barcelona.

Aquest increment ha estat degut, sobretot, al compromís que el FC Barcelona segueix mantenint amb la seva Fundació mitjançant l’aportació del 0,7% dels seus
ingressos ordinaris.

Així mateix, i en el marc de la política seguida pel Club durant els darrers anys basada en la responsabilitat social corporativa, la fundació del FCB s’ha pogut beneficiar
d’alguns acords signats entre el FCB i els seus patrocinadors, que han significat uns ingressos addicionals per a la Fundació.

A nivell privat, els acords amb entitats com Nike, La Caixa i Iberostar han contribuït econòmicament al desenvolupament de les activitats de la Fundació.
Igualment, aquesta temporada, les subvencions de l’Agència Catalana de cooperació (ACCD) i de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al

Desenvolupament (AECID) han permès dotar de fons per a les activitats de quatre centres de la Xarxa Internacional de Centres Solidaris.

FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA

Institucions 
Públiques 7%

Institucions 
Privades 36% 

Ingressos 
Financers 0,25%Club 56,75%

DISTRIBUCIÓ FONT
D’INGRESSOS

Pel que fa a les despeses Fundacionals (excloent les despeses aplicades amb càrrec a ingressos d’empreses col·laboradores d’exercicis anteriors pendents de distribuir,
i incloent l’excedent romanent de la temporada passada), s’han incrementat un 25% respecte a la temporada anterior, i s’ha passat de 3.599.853 euros la temporada
2007/08 a 4.531.348 euros en el present exercici. Aquest increment ha permès consolidar els projectes en marxa, així com emprendre’n de nous i continuar exportant
l’obra social arreu del món.

Tot i haver augmentat la despesa fundacional en relació amb l’exercici anterior, s’ha  retallat respecte als pressupostos que es van aprovar al juliol del 2008. Davant
d’un context econòmic incert, la Fundació FCB ha volgut gestionar els recursos disponibles de manera prudencial, i ha contingut la despesa en Programes Propis respecte
a les previsions de despesa inicial. 

Malgrat les circumstàncies econòmiques adverses, els ingressos ordinaris del FCB han augmentat. Conseqüentment, els ingressos de la Fundació provinents de
les aportacions del Club, també s’han vist incrementats respecte a les previsions inicials.  

Aquests dos factors expliquen el resultat positiu de 136.713 euros que s’ha obtingut en el compte d’explotació d’enguany.
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90% Activitat 
Fundacional

10% Administració 
(Explotació)

DISTRIBUCIÓ 
DE DESPESES

ÀREA ECONÒMICA
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Del total de la despesa fundacional, l’apartat de Solidaritat i Cooperació, s’ha endut un 24% dels recursos. Al bloc d’Esport i Ciutadania s’ha destinat un 6%. Als
projectes de Cultura i Desenvolupament un 2%, mentre que el capítol de Formació i Esport base ha canalitzat el 18% restant.

Tot i l’increment substancial de la despesa en els programes que la Fundació ha dut a terme conjuntament amb l’ACNUR-UNHCR (16,75%) i que està associada
als ingressos percebuts en el marc del projecte MÉS convingut entre el FCB, Nike, i la Fundació del FCB, gairebé tota la inversió en els programes en col·laboració amb
NN.UU ha estat per als projectes que s’han fet conjuntament amb la  UNICEF (33%).

ACNUR 16,75%

2% Cultura i 
Desenvolupament

6% Esport 
i Ciutadania

24% Solidaritat 
i Cooperació

22% XICS

1% Jes

18% Formació 
i Esport Base 

10% La Masia

6% A.B.V

UNICEF 33%

Programes
NN.UU 50%

Programes 
propis 50%

UNESCO 0,25%

APLICACIÓ 
DE RECURSOS 
EN ACTIVITAT
FUNDACIONAL

La despesa d’aquesta temporada ha estat caracteritzada pel següent:

· Les Despeses d’Explotació (sense tenir en compte la provisió per morositat extraordinària de la temporada 07/08), només han crescut un 13% respecte a
la temporada anterior tot i augmentar la despesa fundacional en un 25%. Les despeses d’explotació representen un 10% de la despesa total, per sota de l’11%
de l’exercici 2007/2008. 

· El 90% restant ha estat dedicat a l’Activitat Fundacional i mostra un equilibri entre les inversions fetes en programes propis (50%) i aquelles realitzades en
col·laboració amb NN.UU (50%).

Euros

30/06/0830/06/09

Despeses

Administració (Explotació)
Activitat Fundacional

1. Programes Propis
- SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

- Xics
- Jes
- Altres

- ESPORT I CIUTADANIA
- Juga–la
- Fem equip, Fem ciutat / Tot colors / Somni
- Altres

- CULTURA I DESENVOLUPAMENT
- P. MVM
- I+D
- Altres

- FORMACIÓ I ESPORT BASE
- La Masia
- Agrupació Barça Veterans
- Altres

2. Programes en Col·laboració amb NN.UU
- UNICEF
- UNESCO
- ACNUR

5.041.624

510.276
4.531.348
2.272.706
1.107.412
1.027.848

29.973
49.591

251.183
144.540

61.849
44.794
91.284

7.400
81.000

2.884
822.827
465.311
262.516

95.000
2.258.642
1.507.096

2.450
749.096

5.237.961

1.638.108
3.599.853
1.929.321

759.445
721.899
37.546

–
196.452
157.769
20.233
18.450

235.209
3.209

150.000
82.000

738.215
418.076
175.000
145.139

1.670.532
1.627.823

38.030
4.679

Tal com s’ha detallat anteriorment en la memòria de la Fundació, l’activitat fundacional ha estat enguany agrupada en dues grans àrees: programes
de la Fundació FCBarcelona (programes propis) i programes desenvolupats al voltant de la col·laboració amb agències de les Nacions Unides
(UNICEF, UNESCO i ACNUR).
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Pel que es refereix al finançament dels projectes, el 95% de la despesa dels programes de Solidaritat i Cooperació (XICS, JES) ha estat finançada a través d’aportacions
externes (exclosa l’aportació del Club i donacions no condicionades) procedents d’entitats públiques i privades.

El 80% de la despesa d’Esport i Ciutadania ha estat finançada per donacions privades, que ha percebut la Fundació del FCB per a la realització de les activitats
educatives i d’integració social emmarcades dins d’aquest bloc.

Així mateix, el 33% de la despesa dels programes en col·laboració amb NN.UU ha estat finançada per Nike en el marc del conveni signat dins el projecte MÉS. 

En conclusió, una temporada que ha permès assolir de nou els objectius marcats, tant des del punt de vista de la qualitat tècnica dels diversos projectes que s’han
posat en marxa, com d’aquells altres ja consolidats. 

Barcelona, a 13 de juliol del 2009.
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Tot Colors...)

Els comptes anuals abreujats de la Fundació Futbol Club Barcelona corresponents a l’exercici anual finalitzat el 30 de juny del 2009 han estat elaborats pels membres del
Patronat de la Fundació en reunió de data 13 de juliol del 2009.

Sr. Joan Laporta i Estruch
President

Sr. Raimon Bergós i Civit
Secretari

Formulació dels comptes
anuals a 30 de juny del 2009

95%




