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BALANÇ DE SITUACIÓ A 30 DE JUNY DEL 2021

(Euros)

ACTIU

Notes de la 30/06/2021 30/06/2020
Memòria

ACTIU NO CORRENT

PASSIU

Notes de la 30/06/2021 30/06/2020
Memòria

PATRIMONI NET

Immobilitzat intangible

Nota 5

120.712

Immobilitzat material

Nota 6

92.471

Inversions financeres a llarg termini

6.955

TOTAL ACTIU NO CORRENT

220.138

207.524 FONS PROPIS

1.699.731

1.072.089

97.318 Fons dotacional

601.012

601.012

6.955 Excedents d'exercicis anteriors

471.077

382.382

311.797 Excedent positiu (negatiu) de l'exercici
Total patrimoni net

Nota 10

627.642

88.695

1.699.731

1.072.089

5.433.574

6.999.215

PASSIU CORRENT
ACTIU CORRENT
Usuaris, patrocinadors i deutors de les
activitats i altres comptes a cobrar
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7.268.765

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

Nota 7

Usuaris, entitats del grup i altres parts vinculades

Nota 14.3

562.443
6.704.322

Personal

Nota 7

2.000

Inversions financeres a curt termini

Nota 8

101.676

Periodificacions a curt termini

273.450

Efectiu i altres actius líquids equivalents

933.649

6.976.351
861.015 Creditors comercials i comptes a pagar
6.112.868 Proveïdors i beneficiaris creditors

Nota 12

2.468 Proveïdors, empreses del grup

Nota 14.3

129.030 Personal
310.621 Deutes amb les Administracions Públiques
1.704.862 Periodificacions a curt termini

Nota 11.1

4.384.901

4.367.317

713.238

2.346.170

225.749

193.988

109.686

91.740

1.664.373

1.361.357

Total actiu corrent

8.577.540

9.120.864

Total passiu corrent

7.097.947

8.360.572

TOTAL ACTIU

8.797.678

9.432.661

TOTAL PASSIU

8.797.678

9.432.661

Les Notes 1 a 15 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant del balanç a 30 de juny del 2021.
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COMPTE DE RESULTATS DE L’EXERCICI ANUAL
ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2021

(Euros)

ACTIU
OPERACIONS CONTINUADES
Ingresos de la Fundació per les activitats
Ingresos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
Donacions i altres ingressos per les acitvitats
Subvencions, donacions i altres ingressos
Ajusts concedits i altres despeses
Aprovisionaments
Altres ingresos d'explotació
Ingresos d'accesoris i altres de gestió corrent
Despeses de personal
Sous i salaris
Càrregues socials
Altres despeses d'explotació
Serveis exteriors
Tributs
Amortizació de l'immobilitzat
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
Ingresos financers
De valors negociables i altres intruments financers
Despeses financeres
Per deutes amb tercers
Difèrencies de canvi
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
Impost sobre societats
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES
EXCEDENT POSITIUS DE L'EXERCICI

Notes de la
Memòria
Nota 13.1
Nota 14.3

Nota 13.3

Nota 13.4

Nota 13.5
Nota 5 i 6

Nota 13.6

30/06/2021

30/06/2020

11.514.563
4.282.398
6.848.891
383.274
(3.905.870)
(1.428.621)
348
348
(1.757.453)
(1.332.136)
(425.317)
(3.628.979)
(3.628.609)
(370)
(91.658)
702.330

13.791.265
4.300.000
9.064.606
426.659
(5.621.949)
(889.395)
(1.752.975)
(1.345.474)
(407.501)
(5.348.606)
(5.348.224)
(382)
(86.604)
91.736

(84.290)
(84.290)
9.602
(74.688)
627.642

1.136
1.136
(4.177)
(3.041)
88.695

627.642
627.642

88.695
88.695

Nota 11.2

Les Notes 1 a 15 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant del compte de resultats corresponent a l'exercici anual acabat el 30 de juny del 2021.
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L'EXERCICI ANUAL
ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2021
				
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS
(Euros)

Notes de la
Memòria

30/06/2021
627.642

RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (I)

30/06/2020
88.695

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net
- Subvencions, donacions i llegats rebuts
TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI NET (I)

-

-

-

-

Transferències al compte de pèrdues i guanys:
- Subvencions, donacions i llegats rebuts
TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (II)

-

-

627.642

88.695

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (I+II+III)

Les Notes 1 a 15 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant de l´estat d´ingressos i despeses reconeguts corresponent a l´exercici anual
acabat el 30 de juny del 2021.
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B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
(Euros)

Saldo final a 30/06/2019

Fons
dotacional

Excedents
d’exercicis
anteriors

601.012

291.250

91.132

-

91.132

(91.132)

-

-

-

88.695

88.695

601.012

382.382

88.695

1.072.089

601.012

88.695

(88.695)
627.641
627.641

627.641
1.699.730

Excedents de
l'exercici

Total
983.394

Distribució de l'excedent de l'exercici anterior
Distribució a excedents d'exercicis anteriors
Total ingressos i despeses reconeguts

Saldo final a 30/06/2020
Distribució de l'excedent de l'exercici anterior
Distribució a excedents d'exercicis anteriors
Total ingressos i despeses reconeguts

Saldo final a 30/06/2021

471.077

Les Notes 1 a 15 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant de l´estat total de canvis en el patrimoni net corresponent a l´exercici anual
acabat el 30 de juny del 2021.
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ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL
ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2021

(Euros)

Notes de la
Memòria
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ (I)
Resultat de l'exercici abans d'impostos
Ajustos al resultat
- Amortització de l'immobilitzat
- Ingressos financers
- Despeses financeres
- Diferències de canvi
- Imputació neta a resultats de periodificacions d'actiu
- Imputació neta a resultats de periodificacions de passiu
Canvis en el capital corrent
- Deutors i altres comptes a cobrar
- Incorporació de periodificacions d'actiu
- Creditors i altres comptes a pagar
- Incorporació de periodificacions de passiu
Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
- Pagaments d'interessos
- Cobraments d'interessos
Total activitats d'explotació

Exercici 2020/21

Exercici 2019/20

627.642

88.695

Notes 5 i 6

91.658
84.290
(9.603)
1.334.679
(988.668)

86.604
(1.136)
4.177
2.265.059
(987.435)

Nota 7

(282.811)
(1.297.507)
(1.565.641)
1.291.684

327.437
(2.350.139)
(647.376)
1.876.547

(84.290)
(798.567)

1.136
663.569

27.354
27.354
27.354

(51.485)
(51.485)
114.059
114.059
62.574

-

-

AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (I+II+III)

(771.213)

726.143

Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici
Efectiu o equivalents al final de l'exercici

1.704.862
933.649

978.719
1.704.862

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ (II)
Pagaments per inversions
- Immobilitzat intangible
- Immobilitzat material
- Altres actius financers
Cobraments per desinversions
   - Altres actius financers
Total activitats d'inversió
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (III)
Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer
- Emissió d'altres deutes
- Devolució i amortització d'altres deutes
Total activitats de finançament

Nota 8

Les Notes 1 a 15 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant de l´estat de fluxos d’efectiu corresponent a l´exercici anual acabat el 30 de juny del 2021.
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MEMÒRIA DE L’EXERCICI ANUAL
ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2021
1.

Activitat de la Fundació
La Fundació Privada Futbol Club Barcelona (d'ara endavant, “la Fundació”) va ser 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 al carrer
Arístides Maillol, s/n (Barcelona). La Fundació va obtenir 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 cinquè dels estatuts
de la Fundació. En aquest sentit, i amb caràcter no limitatiu, s’entenen com a activitats o objectius a aconseguir, entre d’altres, els
següents:
- Promoure la projecció social del Futbol Club Barcelona.
- Col·laborar en la forma i mesura que s’estimi possible i convenient amb el Futbol Club Barcelona, així com amb d’altres institucions socials, culturals, artístiques, benèfiques i esportives.
- Contribuir en la institució de premis i/o ajuts a tota mena d’estudis i investigacions sobre problemes socials, econòmics,
culturals i esportius de Catalunya, podent publicar, si s’escau, els resultats dels esmentats estudis i investigacions.
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- Instituir premis específics de la Fundació per a destacar les figures més rellevants de l’esport català.
- Promoure la creació de beques i ajuts per a joves jugadors sense possibilitats, per tal de facilitar-los l’accés a qualsevol estudi
o ocupació.
- La realització d’activitats relacionades amb els principis i objectius de la cooperació internacional per al desenvolupament.
- Prevenir l’exclusió social i promoure la prestació social a infants i adolescents i les seves famílies que es troben en situació de
vulnerabilitat i risc d’exclusió social.
- Promoure i desenvolupar projectes d’ajut a investigacions relacionades amb malalties de qualsevol tipus.

1.1. Activitats desenvolupades durant l’exercici
Les principals activitats realitzades durant la temporada 2020/2021 han estat les següents:
- Organització d'activitats d'acció social i transmissió de valors.
Durant l’exercici acabat el 30 de juny del 2021 la Fundació segueix organitzada al voltant dels 3 eixos d’actuació definits:
• Prevenció de la violència i resolució de conflictes
• Lluita contra l’exclusió social i la discriminació
• Accés i reforç a l’educació
Ha dut a terme diferents Aliances, Col·laboracions i Programes Propis que tenen per objectiu utilitzar l’esport com a eina de
desenvolupament, contribuint a la integració de la infància i la joventut afectades per la violència, les malalties, la desigualtat
i la discriminació.
En el marc del programes propis, FutbolNet, la principal eina metodològica de la Fundació ha possibilitat fomentar la inclusió
socioeducativa i reduir la prevalença de la violència, amb 65.118 infants i joves, a través del foment dels valors positius que es
deriven de la pràctica esportiva, tant a Catalunya com a diferents països internacionals.
El programa de Benestar emocional pediàtric, gràcies a la realització d’experiències (algunes virtuals amb el Robot Pol i amb
ulleres de Realitat virtual) i a l’entrega de materials, ha permès fer realitat la il·lusió a més de 32.000 infants que pateixen alguna
malaltia o es troben en situació de vulnerabilitat social.
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El programa Bullying, es va posar en marxa la temporada 2017/18 amb l’objectiu d’ajudar en la prevenció de l'assetjament
escolar, utilitzant l'esport com una eina pedagògica, especialment entre els infants de primària. S’ha continuat creixent; arribant a més escoles, mestres, tècnics esportius i infants. La prevenció del bullying es fa en l’àmbit escolar i en l’àmbit esportiu
(entrenadors) i tant a nivell programàtic com a nivell de sensibilització. Durant aquesta temporada a 54.920 infants i a 6.216
adults s’han beneficiat d’aquest programa.
- Comunicació
En aquest exercici s’ha treballat per augmentar la notorietat, el posicionament i la credibilitat i transparència de la Fundació.
S’ha reforçat la Comunicació, tant on-line com off-line.
- Aportacions a UNICEF
Durant l’exercici acabat el 30 de juny de 2021, la Fundació ha realitzat aportacions a UNICEF per a donar suport als programes
i projectes que beneficien a més de 881.000 nens i nenes tinguin accés a una educació de qualitat, a l’esport i al joc a Xina,
Brasil, Ghana i Sudàfrica. També es destinen fons a la creació d'un informe enfocat a programes d'esport per el desenvolupament per la infància i una guia pràctica d'implementació. (S4D).

1.2. Principals finançadors i ajuts atorgats
En relació als requeriments d’informació del Decret 125/2010 de 14 de setembre, els patrons de la Fundació manifesten que
la Fundació ha concedit principalment, aportacions dineràries a UNICEF, segons l’esmentat al paràgraf anterior, a la Fundació
Privada d’Antics Jugadors de Futbol i a la Fundación Leo Messi durant l’exercici acabat el 30 de juny de 2021 (Nota 13.3).
D’altra banda, els convenis de col·laboració i subvencions més rellevants subscrits amb tercers a 30 de juny de 2021 són els
següents:

Resum de convenis de
col·laboració amb tercers
Futbol Club Barcelona

Import
(euros)
4.382.398

Drets i obligacions que se'n deriven envers
la Fundació Barça
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Import rebut per projectes fundacionals

Stavros Niarchos Foundation

752.500

Import rebut per implementar projectes amb refugiats a Grècia, Líban i Catalunya
i aportació pel Pediàtric Càncer Center

Scotia Bank

685.048

Import rebut per implementar activitats de FutbolNet a Costa Rica, Colombià,
Mèxic i Panamà.

Fundació Mapfre

210.000

Import rebut per implementar activitats de FutbolNet a Brasil

Fundació Bancària La Caixa

200.000

Import rebut per implementar el projecta Diversitat a Catalunya

1.3. Informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats, desglossant la informació per sexes i
detallant l’impacte diferenciat d’aquestes activitats sobre homes i dones
Els Patrons de la Fundació manifesten que les activitats desenvolupades per l’Entitat estan destinades, bàsicament, al foment
de la igualtat i la solidaritat i que no discriminen en el seu ús entre homes i dones.

1.4. Informació sobre les accions dutes a terme per promoure condicions d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre
dones i homes durant l’any
La política de contractació de personal de la Fundació es basa en la igualtat de tracte i d’oportunitats ja que s’utilitzen criteris
objectius d’igualtat sense discriminar mai per raó de gènere.
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2. Bases de presentació dels comptes anuals
2.1. Marc normatiu d’informació financera aplicable a la Fundació
Al 30 de juny de 2021, el marc normatiu d’informació financera aplicable a la Fundació és l’establert en:
- Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions subjectes a
la legislació de la Generalitat de Catalunya.
- Decret 125/2010 de 14 de setembre que modifica parcialment i en alguns aspectes el Pla de Comptabilitat de Fundacions i
Associacions (Decret 259/2008).
- Codi civil de Catalunya i la restant legislació mercantil.
- Llei 4/2008 de 24 d’abril per a Associacions i Fundacions Catalanes.
- Instruccions del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i entitats fiscalitzadores.
- La resta de normes d’obligat compliment emeses per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) en el desenvolupament del Pla General de Comptabilitat i les seves normes complementàries.
- Llei 49/2002 de 23 de desembre de Règim Fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
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- Pla General de Comptabilitat aprovat pel Real Decret 1514/2007 de 16 de novembre, el qual va ser modificat en el 2016, pel
Reial Decret 602/2016 de 2 de desembre, i les seves adaptacions sectorials.

2.2. Imatge fidel
Els comptes anuals adjunts s'han preparat a partir dels registres comptables de la Fundació i es presenten d’acord amb el marc
normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat, i d’acord als principis i criteris comptables en ell continguts, de manera
que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, de l’estat de canvis en el patrimoni net, dels resultats i dels
fluxos d’efectiu de la Fundació durant el corresponent exercici. Els comptes anuals de l’exercici anual acabat el 30 de juny de
2020 varen ser aprovats pel Patronat amb data 8 d’octubre de 2020.

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

2.4. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
En l'elaboració dels comptes anuals 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 intangibles (vegeu les Notes 4.1 i 4.2)
- El càlcul de provisions (vegeu la Nota 4.6)
- El reconeixement de 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 2021, 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.

2.5. Comparació de la informació
La informació continguda en aquests comptes anuals referida a l’exercici 2020/21 es presenta, a efectes comparatius, amb la
informació de l’exercici 2019/20.
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2.6. Agrupació de partides
Determinades partides del balanç de situació, del compte de resultats, de l’estat de canvis en el patrimoni net i de l’estat de
fluxos d’efectiu es presenten de forma agrupada per facilitar la seva comprensió, si bé, en la mesura que sigui significativa,
s’ha inclòs la informació desagregada a les corresponents notes de la memòria.

2.7. Efectes de la pandèmia COVID-19 en l’activitat de la Fundació
L'11 de març de 2020 l'Organització Mundial de la Salut va elevar la situació d'emergència de salut pública ocasionada pel
brot del coronavirus (COVID-19) a pandèmia internacional. L'evolució dels fets, a escala nacional i internacional, ha suposat
una crisi sanitària sense precedents que ha impactat en l'entorn macroeconòmic i en l'evolució dels negocis. Per a fer front a
aquesta situació, durant l'any 2020 s'han adoptat una sèrie de mesures per a fer front a l'impacte econòmic i social, que entre
altres aspectes han suposat restriccions a la mobilitat de les persones. En particular, el Govern d'Espanya va procedir, entre
altres mesures, a la declaració de l'estat d'alarma mitjançant la publicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, que va ser
aixecat l'1 de juliol de 2020, i a l'aprovació d'una sèrie de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic
i social del COVID-19, mitjançant, entre altres, el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. A la data de formulació dels presents
comptes anuals, ja no està en vigor l'estat d'alarma declarat pel Govern d'Espanya mitjançant el Reial decret 926/2020, de 25
d'octubre, aprovat inicialment fins al 9 de novembre de 2020, i que mitjançant el Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, va
ser prorrogat fins al 9 de maig de 2021.
L'evolució de la pandèmia està tenint conseqüències per a l'economia en general i per a l'activitat de la Fundació, els efectes
del qual en els pròxims mesos són incerts i dependran en gran manera de l'evolució i extensió de la pandèmia.

3. Excedent de l’exercici
Tal com estableix l’article 333.2 de la Llei 4/2008 per a Associacions i Fundacions Catalanes, la Fundació ha de destinar a la realització
de la finalitat fundacional almenys el 70% de les rendes que obtingui i dels altres ingressos nets anuals. La resta s’ha d’aplicar al
compliment diferit d’aquestes finalitats o a l’increment dels fons propis de la Fundació.
La proposta de distribució de l’excedent de l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2021 i 30 de juny de 2020 per part dels membres del
Patronat de la Fundació és destinar-lo en la seva totalitat a “Fons Propis”.
Així mateix, la distribució de l’excedent de l'exercici finalitzat el 30 de juny de 2021 i 30 de juny de 2020 es detalla a continuació:
Euros
30/06/2021
Ingressos totals de l’exercici

30/06/2020

11.583.632

13.862.042

Despeses administració (Nota 13.2)

(1.884.660)

(2.087.307)

Excedent abans d'aplicacions
Excedent aplicat al fi fundacional (Nota 13.2)

9.698.972
(9.071.330)

11.774.735
(11.686.040)

627.642

88.695

Excedent de l'exercici

4. Normes de registre i valoració
Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Fundació en l'elaboració dels seus comptes anuals de l’exercici acabat
el 30 de juny de 2021, d'acord amb les establertes per la normativa aplicable, han estat les següents:

4.1. Immobilitzat intangible
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 i aplicacions informàtiques que s’amortitzen en funció d’una vida útil de 50 anys i 4 anys, respectivament.
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4.2. Immobilitzat material
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 consegüent baixa comptable dels elements substituïts o renovats. Per altra banda, les despeses periòdiques de
conservació, manteniment i reparacions es carreguen als resultats de l’exercici en què s’incorren.
L’epígraf “Immobilitzat material” inclou 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 afectes a cap tipus de depreciació. Les obres d’art donades
a la Fundació no figuren activades al balanç de situació, 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 següent detall:

Anys de Vida Útil Estimada
Mobiliari
Equips pel processament de la informació
Instal·lacions tècniques
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12,5
8
20

4.3. Instruments financers
Actius financers
Els actius financers que posseeix la Fundació corresponen a préstecs i partides a 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 no tenint 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.
Els préstecs i partides a cobrar es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació entregada més els costos de la
transacció que siguin directament atribuïbles. Amb posterioritat, aquests actius es valoren al seu cost amortitzat.
Com a mínim al tancament de l’exercici, la Fundació realitza un test de deteriorament pels actius financers. Es considera que
existeix una evidència objectiva de deteriorament si el valor recuperable de l’actiu financer és inferior al seu valor en llibres.
Quan es produeix, el registre d’aquest deteriorament es registra en el compte de resultats.
La Fundació dona de baixa els actius financers quan expiren o s'han cedit els drets sobre els fluxos d'efectiu del corresponent
actiu financer i s'han transferit substancialment els riscos i beneficis inherents a la seva propietat.
Per contra, la Fundació no dona de baixa els actius financers, i reconeix un passiu financer per un import igual a la contraprestació rebuda, en les cessions d'actius financers en les quals es retingui substancialment els riscos i beneficis inherents a
la seva propietat.
Passius financers
Són passius financers aquells dèbits i partides a 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 a 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.
La Fundació dona de baixa els passius financers quan s'extingeixen les obligacions que els han generat.
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4.4. Impost sobre beneficis
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 (Nota 11.2).
En cada tancament comptable es reconeix com a despesa l'Impost sobre Societats calculat d’acord amb les disposicions de la
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.
La despesa o ingrés per impost sobre beneficis comprèn la part relativa a la despesa o ingrés per l'impost corrent i la part
corresponent a la despesa o ingrés per impost diferit.
L'impost corrent és la quantitat que la Fundació satisfà com a conseqüència de les liquidacions fiscals de l'impost sobre el
benefici relatives a un exercici. Les deduccions i altres avantatges fiscals en la quota de l'impost, exclosos les retencions i els
pagaments a compte, com també les pèrdues fiscals compensables d'exercicis anteriors i aplicades efectivament en aquest
exercici, donen lloc a un menor import de l'impost corrent.
La despesa o l'ingrés per impost diferit es correspon amb el reconeixement i la cancel·lació dels actius i passius per impost
diferit. Aquests inclouen les diferències temporànies que s'identifiquen com aquells imports que es preveuen pagadors o recuperables derivats de les diferències entre els imports en llibres dels actius i passius i el seu valor fiscal, com també les bases
imposables negatives pendents de compensació i els crèdits per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports
es registren aplicant a la diferència temporània o crèdit que correspongui el tipus de gravamen al qual s'espera recuperar-los
o liquidar-los.
Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporànies imposables, excepte aquelles derivades
del reconeixement inicial de fons de comerç o d'altres actius i passius en una operació que no afecta ni el resultat fiscal ni
el resultat comptable i no és una combinació de negocis, com també les associades a inversions en empreses dependents,
associades i negocis conjunts en què la Fundació pot controlar el moment de la reversió i és probable que no reverteixin en
un futur previsible.
Per part seva, els actius per impostos diferits només es reconeixen en la mesura que es consideri probable que la Fundació
hagi de disposar de guanys fiscals futurs contra els quals poder fer-los efectius.
Els actius i passius per impostos diferits, originats per operacions amb càrrecs o abonament directes en comptes de patrimoni,
es comptabilitzen també amb contrapartida en el patrimoni net.
A cada tancament comptable es reconsideren els actius per impostos diferits registrats, i s’efectuen les oportunes correccions
a aquests en la mesura que hi hagi dubtes sobre la seva recuperació futura. Així mateix, a cada tancament s'avaluen els actius
per impostos diferits no registrats en balanç de situació i aquests són objecte de reconeixement en la mesura que sigui probable la seva recuperació amb beneficis fiscals futurs.

4.5. Ingressos i despeses
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 ingressos per prestació de serveis es reconeixen considerant el grau de realització de la prestació a la data de balanç de
situació, sempre que el resultat de la transacció pugui ser estimat amb fiabilitat.
Els imports rebuts pendents de reconeixement com a ingressos al compte de resultats, es registren pel nominal rebut als
capítols “Periodificacions a llarg termini” i “Periodificacions a curt termini” en funció del termini d’imputació a resultats i es
reconeixen com a ingressos únicament en els exercicis corresponents, segons el principi de meritament.
Els principals ingressos de la Fundació provenen de convenis de col·laboració amb diverses entitats i fundacions.
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 resultats.
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4.6. Provisions i contingències
Els membres del Patronat de la Fundació en la formulació dels comptes anuals 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 recullen totes les provisions respecte a les quals s'estimi que la probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació
és major que en cas contrari. Els passius contingents no es reconeixen en els comptes anuals, 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.

4.7. Indemnitzacions per acomiadament
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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.

4.8. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
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.
Atesa l'activitat a la qual es dedica la Fundació, aquesta no té responsabilitats, despeses, actius, ni provisions ni contingències
de naturalesa mediambiental que puguin ser significatives en relació amb el seu patrimoni, la seva situació financera i els
seus resultats. Per aquest motiu no s'inclouen desglossaments específics en aquesta memòria dels comptes anuals respecte
a informació de qüestions mediambientals.

4.9. Subvencions, donacions i llegats
Per a la comptabilització de les subvencions, donacions i llegats rebuts, la Fundació segueix els criteris següents:
1. Subvencions, donacions i llegats de capital no reintegrables: es valoren pel valor raonable de l'import o el bé concedit, en
funció de si són de caràcter monetari o no, i s'imputen a resultats en proporció a la dotació a l'amortització efectuada en el
període per als elements subvencionats o, si s’escau, quan es produeixi la seva alienació o correcció valorativa per deteriorament, a excepció de les rebudes de socis o propietaris que es registren directament en els fons propis i no constitueixen
cap ingrés.
2. Subvencions de caràcter reintegrables: mentre tinguin el caràcter de reintegrables es comptabilitzen com a passius.
3. Donacions i subvencions d'explotació: s'abonen a resultats en el moment en què es concedeixen, excepte si es destinen a
finançar dèficit d'explotació d'exercicis futurs; en aquest cas s'imputaran en aquests exercicis. Si es concedeixen per finançar
despeses específiques, la imputació es realitzarà a mesura que es meritin les despeses finançades.

4.10. Classificació entre corrent i no corrent
Es consideren actius corrents aquells vinculats al cicle normal d'explotació que amb caràcter general es considera d'un any,
també aquells altres actius el venciment, alienació o realització dels quals s'espera que es produeixi en el curt termini des de
la data de tancament de l'exercici, els actius financers mantinguts per negociar, amb l'excepció dels derivats financers amb el
termini de liquidació superior a l'any i l'efectiu i altres actius líquids equivalents. Els actius que no compleixen aquests requisits
es qualifiquen com a no corrents.
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De la mateixa manera, són passius corrents els vinculats al cicle normal d'explotació, els passius financers mantinguts per
negociar, amb l'excepció dels derivats financers amb el termini de liquidació superior a l'any i en general totes les obligacions
el venciment o extinció de les quals es produirà en el curt termini. En cas contrari, es classifiquen com a no corrents.

4.11. Transaccions amb vinculades
La Fundació realitza totes les seves operacions amb vinculades a valors de mercat. Addicionalment, els preus de transferència
es troben suportats adequadament, per la qual cosa els Patrons de la Fundació consideren que no hi ha riscos significatius per
aquest aspecte del qual puguin derivar-se passius de consideració en el futur.

4.12. Transaccions en moneda estrangera
La moneda funcional utilitzada per la Fundació és l'euro. Conseqüentment, les operacions en altres divises diferents de l'euro es
consideren denominades en moneda estrangera i es registren segons els tipus de canvi vigents a les dates de les operacions.
Al tancament de l'exercici, els actius i passius monetaris denominats en moneda estrangera es converteixen aplicant el tipus
de canvi en la data del balanç. Els beneficis o pèrdues posats de manifest s'imputen directament al compte de resultats de
l'exercici en què es produeixen.

5. Immobilitzat intangible
El moviment produït en aquest epígraf del balanç de situació en els exercicis anuals acabats el 30 de juny del 2021 i el 30 de juny del
2020 ha estat el següent:

30 de juny del 2021:
Cost:
Concessions
Propietat industrial
Aplicacions informàtiques
Total cost
Amortització acumulada:
Concessions
Propietat industrial
Aplicacions informàtiques
Total amortització acumulada
Total net

30 de juny del 2020:
Cost:
Concessions
Propietat industrial
Aplicacions informàtiques
Total cost
Amortització acumulada:
Concessions
Propietat industrial
Aplicacions informàtiques
Total amortització acumulada
Total net

30/06/2020

Euros
Entrades i
Dotacions

30/06/2021

3.681
4.153
346.044
353.878

-

3.681
4.153
346.044
353.878

(1.433)
(4.153)
(140.768)
(146.354)
207.524

(74)
(86.738)
(86.812)
(86.812)

(1.507)
(4.153)
(227.506)
(233.166)
120.712

30/06/2019

Euros
Entrades i
Dotacions

30/06/2020

3.681
4.153
294.559
302.393

51.485
51.485

3.681
4.153
346.044
353.878

(1.360)
(4.153)
(59.083)
(64.596)
237.797

(73)
(81.685)
(81.758)
(30.273)

(1.433)
(4.153)
(140.768)
(146.354)
207.524

Les altes de l’exercici 2019/20 corresponien a les despeses per la pàgina web.
A 30 de juny de 2021 i 2020 existeixen elements de l'immobilitzat intangible totalment amortitzats per import de 4.153 euros.
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6. Immobilitzat material
El moviment produït en aquest capítol del balanç de situació en els exercicis anuals acabats el 30 de juny de 2021 i el 30 de juny del
2020, com també la informació més significativa que afecta aquest epígraf, han estat els següents:
30 de juny del 2021:

Euros
Entrades i
dotacions

30/06/2020

30/06/2021

Cost:
Altres instal·lacions
Mobiliari
Equips per al processament de la informació
Obres d’art
Total cost

12.639
23.528
18.660
58.121
112.948

-

12.639
23.528
18.660
58.121
112.948

Amortització acumulada:
Altres instal·lacions
Mobiliari
Equips per al processament de la informació
Total amortització acumulada
Total net

(2.159)
(5.606)
(7.865)
(15.630)
97.318

(633)
(1.882)
(2.332)
(4.847)
(4.847)

(2.792)
(7.488)
(10.197)
(20.477)
92.471

30 de juny del 2020:

Euros
Entrades i
dotacions

30/06/2019
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30/06/2020

Cost:
Altres instal·lacions
Mobiliari
Equips per al processament de la informació
Obres d’art
Total cost

12.639
23.528
18.660
58.121
112.948

-

12.639
23.528
18.660
58.121
112.948

Amortització acumulada:
Altres instal·lacions
Mobiliari
Equips per al processament de la informació
Total amortització acumulada
Total net

(1.527)
(3.724)
(5.533)
(10.784)
102.164

(632)
(1.882)
(2.332)
(4.846)
(4.846)

(2.159)
(5.606)
(7.865)
(15.630)
97.318

No hi hagut altes durant l’exercici 2020/2021 (tampoc a l’exercici acabat el 30 de juny de 2020).
A 30 de juny del 2021 no existeixen elements de l'immobilitzat material totalment amortitzats en ús (tampoc a l’exercici acabat el
30 de juny del 2020).

7.

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
La composició d'aquest capítol del balanç de situació a 30 de juny del 2021 i 30 de juny del 2020 és la següent:
Euros
30/06/2021
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
Personal
Total

562.443
2.000
564.443

30/06/2020
861.015
2.468
863.483

L’epígraf d’ ”Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis” a 30 de juny del 2021 recull principalment el saldo a cobrar en virtut
del conveni de col·laboració amb NIKE, la Fundació Stavros, UEFA Foundation for Children, la Fundació LaCaixa i diferents diputacions i ajuntaments.
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8. Inversions financeres a curt termini
L’epígraf Inversions financeres a curt termini del balanç de situació a 30 de juny de 2021 inclou un saldo disponible per la realització
de projectes internacionals, especialment als Estats Units per import de 101.676 euros (129.030 euros a 30 de juny de 2020).

9. Informació sobre naturalesa i nivell de risc dels instruments financers
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 a 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.
Addicionalment, s’ha d’indicar que no existeix una concentració significativa del risc de crèdit amb tercers, excepte amb el
Futbol Club Barcelona, saldos que el Patronat considera garantits per la vinculació existent entre les dues parts.
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 i els altres actius líquids equivalents que mostra en el seu balanç de situació.
3. Risc de mercat (inclou tipus d’interès i tipus de canvi)
La tresoreria de la Fundació està exposats al risc de tipus d’interès, el qual podria tenir un efecte advers en els resultats
financers i en els fluxos de caixa. A data de formulació dels presents comptes anuals no existeixen instruments financers
derivats de tipus d’interès.
Les operacions amb moneda estrangera estan exposades al risc de tipus de canvi i s’ha ajustat el valor dels passius monetaris aplicant el tipus de canvi vigent a 30 de juny de 2021, imputant a l’epígraf “Diferències de canvi” del compte de pèrdues
i guanys el resultat derivat d’aquesta valoració.

10. Patrimoni net
Al tancament de l’exercici acabat el 30 de juny de 2021, el fons dotacional de la Fundació és de 601.012 euros. Aquest fons dotacional
va ésser aportat per l'entitat fundadora Associació Pro-Fundació Privada Futbol Club Barcelona el 18 de juliol de 1994, com a dotació
inicial i a títol de cessió gratuïta.
Donat el seu objecte fundacional i el seu caràcter no lucratiu, la Fundació no té capital social ni, en conseqüència, accions o qualsevol
títol representatiu del seu patrimoni.

11. Administracions Públiques i situació fiscal
11.1. Saldos corrents amb les Administracions Públiques
La composició dels saldos corrents a 30 de juny de 2021 i 30 de juny de 2020 amb les Administracions públiques és la següent:

Saldos creditors :

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

Euros
30/06/2021
77.480
32.206
109.686

30/06/2020
66.694
25.046
91.740
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11.2. Despesa per impost sobre societats
Els comptes de resultats dels exercicis finalitzats el 30 de juny del 2021 i 30 de juny del 2020 no reflecteixen cap 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.

11.3. Exercicis pendents de comprovació i actuacions inspectores
Segons estableix la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se 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 acabat el 30 de juny del 2021 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 esmentats impostos, 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 adjunts.

12. Proveïdors i beneficiaris creditors
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Aquest epígraf del balanç de situació a 30 de juny del 2021 inclou les aportacions dineràries pendents de pagament. El detall dels
saldos pendents a 30 de juny del 2021 i 2020 és el següent:
Euros
30/06/2021
Associació Veterans Futbol
Aportacions dineràries pendents de pagament
Altres proveïdors i creditors
Total

30/06/2020

2.751.935
1.228.346
404.620
4.384.901

2.476.706
1.373.295
517.316
4.367.317

13. Ingressos i despeses
13.1. Ingressos per les activitats
La composició dels ingressos per les activitats de la Fundació corresponent als exercicis acabats el 30 de juny de 2021 i 30 de
juny de 2020, és la següent:

Activitats
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors
Donacions i altres ingressos per a les activitats
Subvencions, donacions i altres ingressos
Total

Euros
Exercici 2020/21
4.282.398
6.848.891
383.274
11.514.563

Exercici 2019/20
4.300.000
9.064.606
426.659
13.791.265

Els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions es deuen a les aportacions realitzades pel Futbol Club Barcelona
en virtut del conveni formalitzat entre aquest i la Fundació pel qual el primer dona fins al 0,7% de la seva xifra de negoci anual.
Addicionalment, s’han registrat altres donacions i aportacions per valor de 6,9 milions d’euros, corresponents a diverses aportacions realitzades per institucions privades i particulars i registrades al compte de resultats.
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13.2. Despeses per activitat
El detall de les despeses per activitats dels exercicis anuals finalitzats el 30 de juny de 2021 i 30 de juny de 2020 és el següent:
Exercici 2020/21:

Euros
Despeses
Administració
(Nota 3)

Aprovisionaments
Despeses de personal
Serveis exteriors
Tributs
Ajuts monetaris i altres despeses
Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat
Diferències de canvi
Despeses financeres
Total despeses

Activitat
Fundacional
(Nota 3)

7.321
475.192
1.152.559
370
14.151
91.658
59.119
84.290

1.421.300
1.282.261
2.476.050
3.891.719
-

1.428.621
1.757.453
3.628.609
370
3.905.870
91.658
59.119
84.290

1.884.660

9.071.330

10.955.990

Exercici 2019/20:

Euros
Despeses
Administració
(Nota 3)

Aprovisionaments
Despeses de personal
Serveis exteriors
Tributs
Ajuts monetaris i altres despeses
Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat
Diferències de canvi
Total despeses

Total

Activitat
Fundacional
(Nota 3)

Total

25.221
551.843
1.290.227
382
59.212
86.604
73.818

864.174
1.201.132
4.057.997
5.562.737
-

889.395
1.752.975
5.348.224
382
5.621.949
86.604
73.818

2.087.307

11.686.040

13.773.347
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La Fundació Privada Futbol Club 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 altra, els desenvolupats amb altres institucions, com és el cas de les col·laboracions amb UNICEF. El detall d’aquesta
activitat a 30 de juny del 2021 i a 30 de juny del 2020, per grans conceptes és:
Euros
Missió Social
- Aliances
- Col·laboracions
- Comunicació
- Programes Propis
- Lab Sport
- Campanyes
TOTAL ACTIVITAT FUNDACIONAL

30/06/2021

30/06/2020

9.071.330
2.124.905
1.532.635
145.170
5.006.116
158.652
103.852
9.071.330

11.686.040
3.344.990
1.624.442
353.621
6.056.850
271.920
34.217
11.686.040

13.3. Ajuts concedits i altres despeses
Els ajuts monetaris a 30 de juny del 2021 corresponen, principalment, a l’aportació a UNICEF, a l’aportació a la Fundació
Privada d’Antics Jugadors de Futbol i a l’aportació a la Fundació Leo Messi, per un valor de 0,8, 1,4, i 0,7 milions d’euros, respectivament.
Euros
Ajuts monetaris concedits
Altres despeses
Total

Exercici 2019/21

Exercici 2018/20

3.869.884
35.986
3.905.870

5.410.972
210.977
5.621.949
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13.4. Despeses de personal
El saldo de l’epígraf “Despeses de personal” dels exercicis acabats el 30 de juny del 2021 i 30 de juny del 2020 presenta la
composició següent:
Euros

Sous, salaris i altres conceptes
Seguretat social i altres càrregues socials
Total

Exercici 2020/21

Exercici 2019/20

1.332.136
425.317
1.757.453

1.345.474
407.501
1.752.975

13.5. Serveis exteriors
La composició de la partida "Serveis exteriors" és la següent:
Euros
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Serveis professionals independents
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Reparacions i conservació
Altres despeses
Total

Exercici 2020/21

Exercici 2019/20

3.170.009
176.589
112.307
169.704
3.628.609

4.441.700
339.738
68.396
498.390
5.348.224

Dins els Serveis Professionals Independents es comptabilitzen els costos relacionats amb la implementació directa de programes propis de la Fundació a través de cooperatives o empreses subcontractades com Eduvic amb educadors de metodología
FutbolNet a Catalunya, Caliu per FutbolNet Internacional a Amèrica Llatina, Cross Cultures pel projecte de Refugiats al Líban
o Magmacultura per Bullying.

13.6. Despeses financeres
La partida de "Despeses financeres" inclou els interessos de demora relacionats amb un contenciós que ha estat resolt durant
l’exercici.

13.7. Moneda estrangera
El detall de les transaccions realitzades en moneda estrangera (dòlars nord-americans) és el següent:
Euros
Exercici 2020/21
Ingressos – Donacions rebudes
Ajust concedits i altres despeses
Aprovisionaments
Serveis exteriors

Exercici 2019/20

671.490
68.033
606.140

1.797.323
153.619
3.776
1.256.980

El detall de les transaccions realitzades en moneda estrangera (dòlars nord-americans) és el següent:
Euros
30/06/2021
Inversions financeres a curt termini
Efectiu i altres actius líquids equivalents
Creditors comercials i comptes a pagar

101.676
443.291
126.208

30/06/2020
129.030
403.034
200.813

L’impacte per diferències de canvi al compte de resultats de l’exercici anual acabat el 30 de juny del 2021 ha estat positiu de
9.602 euros (negatiu per import de 4.177 euros a l’exercici anual acabat el 30 de juny de 2020).
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13.8. Retribucions als membres del Patronat de la Fundació i direcció
Els membres del Patronat de la Fundació del Futbol Club Barcelona no han rebut cap tipus de retribució (sous i salaris, plans
de pensions, dietes) pel desenvolupament de la seva funció ni per qualsevol altra funció durant els exercicis acabats el 30
de juny de 2021 i 2020.
Així mateix, les remuneracions en concepte de sous percebuts per la direcció de la Fundació han estat a 30 de juny del 2021 i
a 30 de juny del 2020 de 118.616 i 109.625 euros, respectivament. A 30 de juny del 2021 l’import meritat en concepte d’indemnitzacions a la direcció de la Fundació ha ascendit a 103.000 euros (cap import a l’exercici anterior).
Durant l’exercici 2020/21 les primes d'assegurances de responsabilitat civil del Patronat per danys ocasionats en l'exercici
estan incloses en la pòlissa d’assegurances del Futbol Club Barcelona (23.035 euros a l’exercici anterior).

14. Altra informació
14.1. Personal
El nombre mitjà de persones empleades durant els exercicis acabats el 30 de juny del 2021 i el 30 de juny del 2020, detallat
per categories, és el següent:
2020/21
Categories

Nombre mitjà de
persones empleades

Comitè de Direcció
Enginyers i tècnics
Administratius
Cap de departament
Total

1
12
14
2
29

2019/20

Nombre mitjà de
persones amb
discapacitat > 33%
del total empleades

Nombre mitjà de
persones empleades

1
1

Nombre mitjà de
persones amb
discapacitat > 33%
del total empleades

1
13
12
3
29

1
1

Així mateix, la distribució per sexes al termini de l’exercici, detallat per categories, és la següent:
30 de juny del 2021:
Categories
Comitè de Direcció
Administratius
Enginyers i tècnics
Cap de departament
Total

30/06/2021
Homes
3
5
8

30 de juny del 2020:
Categories
Comitè de Direcció
Administratius
Enginyers i tècnics
Cap de departament
Total

Dones

Total

1
10
7
2
20

1
13
12
2
28

30/06/2020
Homes
2
5
7

Dones

Total

1
9
7
3
20

1
11
12
3
27
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14.2. Honoraris d’auditoria
Durant el present exercici els honoraris relatius als serveis d’auditoria de comptes prestats per l’auditor de la Fundació, Ernst &
Young, S.L., han estat de 13.550 euros, havent-se facturat 3.000 euros per altres conceptes. En l’exercici anterior els honoraris
van ser 13.550 euros, havent-se facturat 5.000 euros per altres conceptes.

14.3. Operacions i saldos amb parts vinculades
Als efectes de la informació a incloure en aquesta nota es considera part vinculada el Futbol Club Barcelona i les seves societats
participades. El detall de saldos i operacions realitzades amb el Club durant els exercicis acabats el 30 de juny de 2021 i 30 de
juny del 2020 és el següent:
30/06/2021
Entitat

Saldos
deutors

Futbol Club Barcelona

Saldos
creditors

30/06/2020

Aportacions
rebudes

Serveis
rebuts

Saldos
deutors

Saldos
creditors

Aportacions
rebudes

Serveis
rebuts

6.704.322

670.067

4.282.398

720.047

6.112.868

2.179.717

4.300.000

Barça Licensing & Merchandising

-

60

-

2.458

-

207

-

-

FCB North America

-

43.111

-

192.670

-

166.246

-

230.218

6.704.322

713.238

4.282.398

915.175

6.112.868

2.346.170

4.300.000

964.496

Total

734.278

Els serveis efectuats pel Futbol Club Barcelona a la Fundació corresponen a serveis generals d’administració.
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14.4. Membres del Patronat
A la data de formulació dels presents comptes anuals, els membres del Patronat són els següents:
Nom

Càrrec

Joan Laporta Estruch

President

Alfons Godall Martínez

Vicepresident

Josep Cubells Ribé

Secretari

Ferran Olivé Cánovas

Tresorer

Antonio Tombas Navarro

Vocal

Ramón Cierco Noguer

Vocal

Carles Cuní Llaudet

Vocal

Xavier Pérez Fargüell

Vocal

Felip Boixareu Antolí

Vocal

Maria Lucia Caram Padilla

Vocal

Antoni Guil Roman

Vocal

Xavier Aguilar Huguet

Vocal

Mohammed Chaib Akhdim

Vocal

Ramón Garriga Saperas

Vocal

Josep Maldonado Gili

Vocal

Enric Roca Mateo

Vocal

Joaquim Triadú Vila-Abadal

Vocal

Ramón Alfonseda Pous
Antoni Esteve Cruella

Vocal
Vocal

14.5. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
La Fundació ha complert amb les condicions associades als ingressos obtinguts i a les subvencions atorgades, havent destinat
a la realització de la finalitat fundacional almenys el 70% de les rendes obtingudes i dels altres ingressos nets anuals.
La Nota 1 de la present Memòria descriu les principals activitats desenvolupades per la Fundació durant l’exercici anual finalitzat a 30 de juny dl 2021. Totes aquestes han estat destinades a complir amb la finalitat fundacional de la Fundació.
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14.6. Informació sobre el període mitjà de pagament als proveïdors
A continuació es detalla la informació requerida per la Disposició addicional tercera de la llei 15/2010, de 5 de juliol (modificada
a través de la Disposició final segona de la Llei 31/2014, de 3 de desembre) preparada d’acord a la Resolució de l’ICAC de 29 de
gener del 2016, sobre la informació a incorporar al estats financers en relació amb el període mitjà de pagament a proveïdors
en operacions comercials.
30/06/2021

30/06/2020

Dies

Dies

74

68

Ràtio d’operacions pagades

74

69

Ràtio d'operacions pendents de pagament

76

67

Euros

Euros

Període mitjà de pagament a proveïdors

Total pagaments realitzats

2.015.121

4.967.109

Total pagaments pendents

235.737

1.148.695

(*) No inclou les donacions realitzades per la Fundació Privada Futbol Club Barcelona.

Conforme a la Resolució de l’ICAC, pel càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors s’han tingut en compte les operacions comercials corresponents a l’entrega de béns o prestacions de serveis meritats des de la data d’entrada en vigor de la Llei
31/2014, de 3 de desembre.
Es consideren proveïdors, als exclusius efectes de donar la informació prevista en aquesta Resolució, aquells creditors comercials per deutes de subministraments de bens o serveis, inclosos a la partida Proveïdors del passiu corrent del balanç de
situació.
S’entén per “Període mitjà de pagament a proveïdors” el termini que transcorre des de l’entrega dels béns o la prestació de
serveis a càrrec del proveïdor i el pagament material de l’operació.
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15. Fets posteriors
No s’han produït fets rellevants amb posterioritat a 30 de juny del 2021 que poguessin tenir un impacte significatiu sobre els comptes
anuals adjunts.

Sr. Joan Laporta i Estruch
President

Sr. Alfons Godall i Martínez
Vicepresident

Sr. Josep Cubells Ribé
Secretari

Sra. Marta Segú i Estruch
Directora
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FUNDACIÓ PRIVADA FUTBOL CLUB BARCELONA
INFORMACIÓ DE GESTIÓ DE L'EXERCICI ANUAL
(acabat el 30 de juny del 2021)

INGRESSOS
Els ingressos obtinguts durant l’exercici 2020/21 sumen un total de 11.583.632 euros, un 16% menys respecte a l’exercici anterior. Aquesta reducció és deguda, principalment, a l’impacte que ha tingut la crisi de la Covid-19 en l’aportació que es rep del Club i jugadors, a la no existència
d’ingressos per donacions en espècie (material mèdic) per poder fer front a la pandèmia, que a l’exercici /anterior va ser de 727.876 euros, i a la
situació política del Club amb la dimissió de la seva Junta Directiva, la creació de la Junta gestora i les eleccions.
30/06/2021
Euros

30/06/2020
%

Euros

%

Aportacions Club

4.282.398

37%

4.300.000

31%

Donacions Esportives

3.023.264

26%

3.469.746

25%

0

0%

0

0%

3.825.626

33%

5.594.860

40%

383.274

3%

426.659

3%

348

0%

0

0%

68.722

1%

70.777

1%

11.583.632

100%

13.862.062

100%

Patrocinis
Donacions Privades
Subvencions Públiques
Altres Ingressos
Ingressos Financers
TOTAL INGRESSOS

La contribució que realitza el Futbol Club Barcelona per un import de fins el 0,7% de la xifra de negoci anual, representa el 37% dels recursos de la Fundació, sis punts per sobre respecte a l’exercici anterior, encara que en valors absoluts hagi estat inferior en 17.602 euros.
Les donacions realitzades pels jugadors professionals i les societats d’imatge representen un 26% del recursos fundacionals, un punt per
sobre respecte a l’exercici anterior, encara que en valors absoluts hagi estat inferior en 446.482 euros.
Pel que fa a les donacions externes al Club i jugadors, durant aquest exercici s’han obtingut nous suports de diferents empreses i fundacions ampliant i diversificant les fonts de finançament i s’han mantingut moltes de les existents. Els ingressos externs han sofert un 32%
de decrement respecte a l’exercici anterior a causa de no poder implementar els projectes vinculats als diferents països afectats per la
Covid i traslladant els ingressos per la pròxima temporada. Si no tinguéssim en compte els ingressos per donacions Covid, el decrement
seria del 21%.
D’altra banda s’han renovat els acords de col·laboració amb fundacions i/o empreses com Stavros Niarchos Foundation, Fundació Bancària
La Caixa, Fundación Mapfre, Konami, Nike i Scotiabank. Així mateix, s’han signat nous acords amb empreses i institucions com Alwaleed
Philantropies, Fundación Abertis i Fundació Nous Cims. Les renovacions i nous acords representen el 33% dels ingressos. Al mateix temps,
s’han iniciat noves negociacions amb altres entitats que es consolidaran la temporada vinent.
Les subvencions d’organismes públics han significat un 3% dels recursos d’enguany. Els recursos procedents de les Diputacions de Girona,
Tarragona i Lleida i de diferents Ajuntaments han permès finançar les activitats emmarcades dins les línies d’inclusió social i prevenció de
la violència amb la metodologia FutbolNet a Catalunya. Així mateix, en aquesta temporada s’ha rebut una nova subvenció de la Unió Europea, a través del programa Erasmus Plus per implantar 4 projectes d’ocupabilitat per a Menors No Acompanyats i de gènere. Impactarà
durant tres temporades i la part destinada a la implantació d’aquesta temporada 20/21 és de 108.768 euros.
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INGRESSOS T-2020/21
Subvencions Públiques

Ingressos Financers

3% 1%

Aportacions Club

37%

Donacions Privades

33%
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Patrocini

0%

Donacions Esportives

26%

DESPESES
Les despeses de la Fundació sumen 10.955.990 euros, i s’han reduït un 20% respecte de l’any anterior. Alineats amb el decrement de l’ingrés (16%) i fent una gestió d’estalvi i contenció. Les despeses es classifiquen en tres grans grups:

DESPESES T-2020/21
Estructura

12%

Comunicació Corporativa i
Fundraising

5%
Missió Social

83%
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1. Missió Social
La despesa relacionada amb la Missió Social ha estat de 9.071.330 euros, un 83% del total. L’impacte de la pandèmia Covid ha tingut
repercussions a nivell d'implementació dels programes previstos, sobretot els internacionals, però molts van adaptar el format per
poder garantir la cobertura de les necessitats dels nostres beneficiaris.
Al mateix temps, la Fundació Barça ha seguit consolidant els diferents programes dels tres grans àmbits d’actuació: Inclusió social,
prevenció de la violència i accés a l’educació.
Dins la inclusió social el programa de Benestar Emocional Pediàtric, que a través de diferents accions vol aportar emocions positives a
infants malalts, ha mantingut les trobades privades amb jugadors i jugadores o les visites als hospital per Nadal, però en versió virtual;
el projecte Il·lusions i també el projecte Robot Pol, que permet visitar el Museu i el Camp Nou a infants ingressats a hospitals o des de
casa seva. Activitat que es va adaptar a trobades on es van utilitzar ulleres de realitat virtual.
D’altra banda, un any mes s’ha portat a terme el programa per a Refugiats i Migrants a Grècia, el Líban, Itàlia i Catalunya, on s’ha treballat en l’adaptació del programa en el context de la pandèmia i en el desenvolupament del programa d’ocupabilitat, especialment a
Catalunya amb menors no acompanyats.
També s’ha portat a terme el programa Diversitat a Catalunya, el Japó i els Estats Units, enfocat a infants amb discapacitat, i el programa
d’Inclusió Social a poblacions vulnerables tant a Catalunya com a nivell internacional. En tots dos programes s’utilitza principalment
la metodologia 'FutbolNet', que s’adapta a les diferents problemàtiques i contextos. A Catalunya, a causa de les restriccions de la
pandèmia, es va adaptar el programa al format online. El programa de Gènere, nou per a la Fundació, s‘ha iniciat a Grècia, Catalunya,
Dinamarca i Alemanya, i s'ha portat a terme la preparació i el Best Practices Needs Assessment.
Respecte a la prevenció de la violència cal destacar a nivell de Catalunya el programa de prevenció del Bullying, que aquesta temporada
s’ha posat a disposició de totes les escoles del país, així com els tallers per famílies o la formació per la prevenció del bullying a l’esport.
Totes aquestes propostes són gratuïtes. Així mateix, la publicació dels estudis sobre aquesta problemàtica i l'oferta de formacions que
ofereix ara la Fundació en aquesta temàtica han consolidat aquest programa com un dels més innovadors i amb més potencial de la
Fundació, especialment per l’impacte de reducció del bullying.
Dins de l’àmbit de la prevenció de la violència s’ha continuat treballant a diversos països d’Amèrica Llatina (Brasil, Mèxic, Panamà,
Perú, Colòmbia, Costa Rica o Argentina) en col·laboració amb diversos partners amb un impacte molt bo i amb una adaptació total al
context de la pandèmia.
A causa de la pandèmia, el projecte Masia Solidària en col·laboració amb Masia 360, s’ha hagut de suspendre.
Els nombre de nens i nenes beneficiaris de la Fundació ha arribat a 1.102.614, dels quals 101.856 són a Catalunya.
En l’àmbit internacional s’han implementat programes en 34 països.
En l’àmbit local s’han realitzat activitats a bona part del territori, en total 103 localitats ubicades a 36 comarques catalanes.
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• Del total de la despesa de l’apartat de Missió Social, el repartiment és el següent:

MISSIÓ SOCIAL T-2020/21
Col·laboracions
Comunicació

17%

2%

Aliances

23%

Programes Propis

55%
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Campanyes

1%

Lab Sport

2%

Programes propis
El 55% de la despesa en missió social s’ha destinat a programes propis d’intervenció de la Fundació, consolidant la proposta estratègica de l'entitat d’aconseguir un impacte directe en els tres àmbits d’actuació, on també s’ha fomentat la innovació i la generació de
coneixement.
El plantejament programàtic a partir del coneixement de les problemàtiques sobre les quals es vol actuar, la definició d’objectius d’impacte, el plantejament i creació de metodologies i l'anàlisi de resultats comporta un gran valor afegit a la tasca de la Fundació en l’àmbit
social, especialment de l’esport pel desenvolupament i de la seva contribució als ODS, i sobretot la consecució d’un millor impacte en
la vida dels infants beneficiaris d’aquests programes.
L’adaptació de moltes activitats presencials, com a conseqüència de la pandèmia, ha estat un altre dels reptes que s’han portat a terme
durant aquesta temporada i que permetran la continuïtat dels programes en els pròxims mesos.
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PROGRAMES PROPIS T-2020/21
Altres

0%

Prevenció Violència

19%

Refugiats

22%

Gènere i
Inclusió Social

23%

Benestar Emocional
Pediàtric

32%

Bullying

5%

PROGRAMES PROPIS
Benestar Emocional Pediàtric
Bullying
Gènere i Inclusió Social
Prevenció Violència
Refugiats

4.572.818

100%

1.447.627

32%

237.302

5%

1.035.754

23%

846.409

19%

1.001.524

22%

4.203

0%

Altres

Nota: El quadro anterior no inclou les despeses d’Estructura de Programes Propis (433.298 euros).
Aliances
La Fundació treballa amb aliats estratègics i de reconegut prestigi per aconseguir un major impacte en les seves actuacions. Ho
fa a través de col·laboracions i accions conjuntes que són coherents amb la missió i les línies estratègiques de l’entitat.
Durant aquesta temporada, l’aliança amb l’UNICEF s’ha desenvolupat de manera notable, i s’han consolidat noves iniciatives
conjuntes a nivell internacional en l’àmbit de l’esport pel desenvolupament (S4D).
Així mateix, s’han continuat treballant en les aliances estratègiques amb Creu Roja, Fundación Leo Messi, Fundacion Johan Cruyff,
Fundacion Liliam Thuram, Fundación Eric Abidal, Fundacion Edmílson, Scholas Ocurrentes i Fundació Gasol.
A causa de les restriccions pressupostàries, aquesta temporada no s’ha fet cap nova aliança.
Finalment, cal destacar que l’aliança amb l’Hospital Sant Joan de Déu per recaptar fons per a la construcció del nou Pediatric
Cancer Center es va tancar amb 100.000 euros, gràcies a l’aportació de la Fundació Stavros Niarchos.
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Comunicació
La sensibilització sobre les problemàtiques que afecten la infància més vulnerable forma part de la missió social de la Fundació.
Per aquest motiu es porten a terme accions comunicatives a través de diversos canals i enfocats a diferents stakeholders.
Durant aquest any s’ha continuat millorant la relació i el coneixement de la tasca de la Fundació amb els mitjans de comunicació del nostre país i també a nivell internacional. Així mateix, s’han seguit treballant en un pla de continguts per millorar
l'engagement a les xarxes socials i les informacions del web i de la Revista Fundació, que aquesta temporada ha passat a fer-se
només en format online.
A causa de la Covid, no s’han pogut organitzar les trobades informatives sobre la tasca de la Fundació amb personalitats de
diversos àmbits socials i empresarials que tants bons resultats d’impacte en aquests col·lectius s’havien aconseguit.
També s’ha actualitzat el web de la Fundació a la nova imatge corporativa del Club i s’ha millorat l’estructura, la navegació de
l’usuari i el posicionament SEO, per tal que els continguts tinguin una millor visibilització a la xarxa.
S’han publicat 3 revistes, de les quals una ha estat dedicada a la celebració dels 25 Anys de la Fundació.
Així mateix s’han publicat 8 diversos articles sobre la tasca de la Fundació en l’Esport pel Desenvolupament i sobre l’aportació de
la Fundació als ODS, basat en el nou informe Fundació Esport i agenda 2030.
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Durant aquest exercici, diferents representants de la Fundació han participat en un total de 32 fòrums, conferències, congressos
o jornades. A causa de la Covid, aquestes participacions han estat gairebé totes en formant online.
Finalment, cal assenyalar que l’Espai Barça Fundació, ubicat a la sala París del Camp Nou, ha estat tancat al públic per la Covid.
Col·laboracions
La Fundació, durant aquest exercici, ha continuat donant suport a diferents projectes, prioritzant, com s'està fent des de fa tres
temporades, les col·laboracions que van alineades amb la seva missió social.
Cal assenyalar que l’aportació a l’Agrupació Barça Jugadors s’ha vist reduïda a causa de l'ingrés inferior rebut dels Jugadors del
Futbol Club Barcelona.

2. Comunicació corporativa i Fundraising
La inversió associada a la comunicació corporativa i al desenvolupament de la Fundació ha suposat un 5% de la despesa total.
Respecte a l’activitat de Fundraising, cal destacar que aquesta temporada s’han aconseguit els permisos oficials per a la constitució de la Fundació a EUA, i això facilitarà l'aparició de nous donants o col·laboracions al mercat americà.
D’altra banda, s’ha consolidat el nombre de seguidors a les xarxes socials, alhora que s’ha incrementat el nivell d’interacció dels
seguidors en els diferents perfils de la Fundació.

3. Estructura
Respecte de les despeses d’estructura, que representen un 12% del total, s’ha continuat millorant l’eficiència i l’eficàcia dels recursos destinats als programes. Sota aquest paràgraf hi ha incloses les despeses relacionades amb les oficines i els serveis generals
que presta el Futbol Club Barcelona a la seva Fundació (6%).
El compte de resultats d’aquesta temporada ha obtingut un resultat positiu de 627.642 euros
En conclusió, ha estat una temporada marcada per la pandèmia de la Covid i per la situació politicoeconòmica del Club, on la
Fundació ha pogut adaptar la seva activitat per seguir donant resposta a les necessitats i cobertura dels seus beneficiaris a través
dels seus programes regulars.
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INFORMACIÓ SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
El període mitjà de pagament a proveïdors de l’exercici acabat el 30 de juny del 2021 és de 74 dies. S’implantarà un seguiment exhaustiu
dels venciments de les factures dels proveïdors per reduir aquest termini.

FETS POSTERIORS
Amb posterioritat a 30 de juny del 2021, no s’han produït transaccions o fets que tinguin un impacte rellevant en els comptes anuals.

Formulació dels comptes anuals a 30 de juny del 2021
En data 7 d'’octubre del 2021, el Patronat de la Fundació va autoritzar el president de la Fundació, el vicepresident de la Fundació, la directora
general de la Fundació i el secretari del Patronat a formular aquests comptes anuals abreujats de la Fundació Futbol Club Barcelona corresponents a l’exercici anual finalitzat el 30 de juny del 2021.
En representació del Patronat de la Fundació Privada Futbol Club Barcelona, signen aquests comptes anuals abreujats.

Barcelona, 8 d'octubre del 2021
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