COMPTES ANUALS
DE L’EXERCICI
(acabat el 30 de juny del 2019),

INFORME DE GESTIÓ
I INFORME
D’AUDITORIA
(emès per un auditor independent)
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BALANÇ SITUACIÓ A 30 DE JUNY DEL 2019

(Euros)

ACTIU

Notes de la 30/06/2019 30/06/2018
Memòria

ACTIU NO CORRENT

PASSIU

Notes de la 30/06/2019 30/06/2018
Memòria

PATRIMONI NET:

Immobilitzat intangible

Nota 5

237.797

159.343

Immobilitzat material

Nota 6

102.164

104.704

6.955

6.955

346.916

271.002

Inversions financeres a llarg termini
Total actiu no corrent

FONS PROPIS

983.394

892.262

Fons Dotacional

601.012

601.012

Excedents d'exercicis anteriors

291.250

289.291

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

91.132

1.959

983.394

892.262

7.646.592

6.609.826

Nota 12

5.875.939

5.721.609

Nota 14.3

1..517.608

750.564

135.635

51.123

Nota 10

PASSIU CORRENT:
ACTIU CORRENT
Usuaris, patrocinadors i deutors de les
activitats i altres comptes a cobrar
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7.307.967

6.260.162

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

Nota 7

2.890.185

1.969.572

Usuaris, entitats del grup i altres parts vinculades

Nota 14.3

4.414.708

4.288.840

Personal

Nota 7

3.074

1.750

Inversions financeres a curt termini

Nota 8

243.089

182.814

Periodificacions a curt termini

225.541

198.382

Efectiu i altres actius líquids equivalents

978.719

1.596.023

Creditors comercials i comptes a pagar
Proveïdors i beneficiaris creditors
Proveïdors, empreses del grup
Personal
Deutes amb les Administracions Públiques
Periodificacions a curt termini

Nota 11.1

117.410

86.530

472.246

1.006.295

Total actiu corrent

8.755.316

8.237.381

Total passiu corrent

8.118.838

7.616.121

TOTAL ACTIU

9.102.232

8.508.383

TOTAL PASSIU

9.102.232

8.508.383

Les Notes 1 a 15 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant del balanç a 30 de juny del 2019.
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COMPTE DE RESULTATS DE L’EXERCICI ANUAL
ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2019

(Euros)

OPERACIONS CONTINUADES:
Ingressos de la Fundació per les activitats
Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboradors
Donacions i altres ingressos per a les activitats
Subvencions, donacions i altres ingressos
Ajuts concedits i altres despeses
Aprovisionaments
Despeses de personal
Sous i salaris
Càrregues socials
Altres despeses d'explotació
Serveis exteriors
Tributs
Amortització de l'immobilitzat
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
De valors negociables i altres instruments financers
Despeses financeres
Per deutes amb tercers
Diferències de canvi
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
Impost sobre societats
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES
EXCEDENT POSITIU DE L'EXERCICI

Notes de la Memòria

Exercici 2018/19

Exercici 2017/18

Nota 13.1
Nota 14.3

17.710.628
4.585.000
11.700.642
1.424.986
(9.203.023)
(447.738)
(1.604.213)
(1.242.392)
(361.821)
(6.284.725)
(6.284.319)
(406)
(55.656)
115.273

17.331.517
5.036.198
10.977.866
1.317.453
(9.855.101)
(387.980)
(1.253.347)
(1.029.133)
(224.214)
(5.807.745)
(5.807.507)
(238)
(12.907)
(504)
13.933

383
383
(3.274)
(3.274)
(21.250)
(24.141)
91.132
91.132
91.132

(4.527)
(4.527)
(7.447)
(11.974)
1.959
1.959
1.959

Nota 13.3
Nota 13.4

Nota 13.5
Notes 5 i 6

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 finalitzat el 30 de juny del 2019.
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L'EXERCICI ANUAL ACABAT
EL 30 DE JUNY DEL 2019 				
A) ESTAT D´INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS
(Euros)

Notes de la
Memòria

Exercici
2018/19

Exercici
2017/18

91.132

RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (I)

1.959

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

-

-

-

-

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

-

-

91.132

1.959

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 2019.
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B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
(Euros)

Saldo final a 30/06/2017

Fons
dotacional

Excedents
d’exercicis
anteriors

601.012

569.747

(280.456)

-

(280.456)

280.456

-

-

-

1.959

1.959

601.012

289.291

1.959

892.262

601.012

1.959
291.250

(1.959)
91.132
91.132

91.132
983.394

Excedents de
l'exercici

Total
890.303

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

Saldo final a 30/06/2018
Distribució de l'excedent de l'exercici anterior
Distribució a excedents d'exercicis anteriors
Total ingressos i despeses reconeguts

Saldo final a 30/06/2019

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 2019.
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ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL
ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2019

(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 2018/19

Exercici 2017/18

91.132

1.959

Notes 5 i 6

55.656
(383)
3.274
21.250
114.243
(3.302.742)

12.907
4.527
7.447
677.232
(998.482)

Nota 7

(1.069.053)
(141.402)
1.036.764
2.768.693

(1.036.605)
(510.325)
2.164.418
877.441

(3.274)
383
(425.459)

(4.527)
1.195.992

(191.845)
(129.337)
(2.233)
(60.275)
(191.845)

(328.925)
(141.023)
(5.088)
(182.814)
1.286
1.286
(327.639)

-

(22.661)
(22.661)
(22.661)

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

(617.304)

845.692

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

1.596.023
978.719

750.332
1.596.023

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ (II)
Pagaments per inversions
- Immobilitzat intangible
- Immobilitzat material
- Altres actius financers
Cobraments per desinversions
   - Immobilitzat material
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 2019.
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MEMÒRIA DE L’EXERCICI ANUAL
ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2019
01. 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 a avinguda
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 quart 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 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.
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--Instituir premis específics de la Fundació per 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.

1.1. Activitats desenvolupades durant l’exercici
Les principals activitats realitzades durant la temporada 2018/19 han estat les següents:
--Organització d'activitats d'acció social i transmissió de valors.
Durant l’exercici acabat el 30 de juny del 2019 la Fundació continua 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 aquest sentit cal destacar les diferents campanyes de sensibilització dutes a terme com la de “Barça contra el Bullying”, “Refugiats”, “Dia Mundial de la Infància” (juntament amb UNICEF), “Dia de la Dona”, “Sports for Development” i sobretot la campanya
de les “Noves Regles”.
En el marc dels programes propis, FutbolNet, la principal eina metodològica de la Fundació, ha possibilitat fomentar la inclusió
socioeducativa i reduir la prevalença de la violència entre iguals, amb 146.225 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 i a l’entrega de materials i/o entrades, ha permès fer realitat la il·lusió
d’uns 176.554 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 passada 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 fet prevenció del bullying en
l’àmbit escolar i en l’àmbit esportiu (entrenadors).
--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. S’han publicat 3 números de la Revista de la Fundació, s’ha continuat
amb el nou web i amb els diferents canals de xarxes socials, s'ha arribat a més de 5,5 milions de seguidors.
--Aportacions a UNICEF i Hospital Sant Joan de Déu
Durant l’exercici acabat el 30 de juny del 2019, la Fundació ha realitzat aportacions a UNICEF per a donar suport als programes
i projectes que beneficien més de 424.894 nens i nenes perquè tinguin accés a una educació de qualitat, a l’esport i al joc a la
Xina, el Brasil, Ghana i Sud-àfrica. També es van destinar fons a emergències humanitàries per Indonèsia i Moçambic, a la recerca conjunta mostrada amb la presentació de l’informe “Getting into the Game” i la celebració d’un Workshop per investigar
l’impacte de l’Esport en el desenvolupament de la infància (S4D).
Les aportacions a l’ Hospital de Sant Joan de Déu, s’han realitzat amb la finalitat de contribuir a la construcció del Pediatric Cancer Center. Aquest any s’ha col·locat la primera pedra i s’han aconseguit els diners necessaris per assegurar la seva construcció.

1.2. Principals finançadors i ajuts atorgats
En relació amb els 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 i a l'Hospital Sant Joan de Déu segons l’esmentat als
paràgrafs anteriors durant l’exercici acabat el 30 de juny del 2019.
D’altra banda, els convenis de col·laboració i subvencions més rellevants subscrits amb tercers a 30 de juny del 2019, són els
següents:
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Resum de convenis de col·laboració amb tercers Import (euros)

Drets i obligacions que se'n deriven envers la Fundació

Futbol Club Barcelona

4.585.000

Import rebut per projectes fundacionals

Stavros Niarchos Foundation

3.349.829

Import rebut per implementar projectes amb refugiats a Itàlia, Grècia,
Líban i Catalunya i aportació pel Pediatric Cancer Center

Scottia Bank

1.023.400

Import rebut per implementar activitats de FutbolNet a Perú, Mèxic,
Colòmbia, Costa Rica, Xile i El Salvador

Beko

1.000.000

Import rebut per projectes de col.laboració per l’aliança amb UNICEF

Fundació Bancària La Caixa

600.000

Import rebut per implementar el programa Bullying a les escoles i altres

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.

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA

BALANÇ ECONÒMIC

2. Bases de presentació dels comptes anuals
2.1. Marc normatiu d’informació financera aplicable a la Fundació
Al 30 de juny del 2019, 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 amb els 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. Aquests comptes anuals se sotmetran a l’aprovació del Patronat
i s’estima que seran aprovats sense cap modificació. Per altra banda, els comptes anuals de l’exercici anual acabat el 30 de juny
del 2018 van ser aprovats pel Patronat amb data 1 de d’octubre del 2018.

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 2019, 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 2018/19 es presenta, a efectes comparatius, amb la
informació de l’exercici 2017/18.
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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.

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 2019 i 30 de juny de 2018 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 2019 i 30 de juny de 2018 es detalla a continuació:
Euros
30/06/2019

30/06/2018

Ingressos totals de l’exercici

17.724.432

17.350.841

Despeses administració (Nota 13.2)

(1.977.670)

(2.169.175)

15.746.762
(15.655.630)

15.181.666
(15.179.707)

91.132

1.959

Excedent abans d'aplicacions
Excedent aplicat al fi fundacional (Nota 13.2)
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 del 2019, 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.

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 per al processament de la informació
Instal·lacions tècniques

12,5
8
20
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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 dels 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 retinguin substancialment els riscos i beneficis inherents a la
seva propietat.
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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.

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.
En cada tancament comptable es reconeix com a despesa l'Impost sobre Societats calculat d’acord amb les disposicions de la
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.
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 ne-
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gocis 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 origini 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
més gran 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
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.

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA

BALANÇ ECONÒMIC
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
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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.
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 al
venciment o extinció dels 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.

5. Immobilitzat intangible
El moviment produït en aquest epígraf del balanç de situació en els exercicis anuals acabats el 30 de juny del 2019 i el 30 de juny del
2018 ha estat el següent:

30 de juny del 2019:

Euros
30/06/2018

Entrades i Dotacions

30/06/2019

Cost:
Concessions
Propietat industrial
Aplicacions informàtiques
Total cost

3.681
4.153
165.222
173.056

129.337
129.337

3.681
4.153
294.559
302.393

Amortització acumulada:
Concessions
Propietat industrial
Aplicacions informàtiques
Total amortització acumulada
Total net

(1.286)
(4.153)
(8.274)
(13.713)
159.343

(74)
(50.809)
(50.883)
78.454

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

30 de juny del 2018:

30/06/2017

Cost:
Concessions
Propietat industrial
Aplicacions informàtiques
Total cost
Amortització acumulada:
Concessions
Propietat industrial
Aplicacions informàtiques
Total amortització acumulada
Total net

Entrades i Dotacions

30/06/2018

3.681
4.153
24.200
32.034

141.022
141.022

3.681
4.153
165.222
173.056

(1.212)
(4.153)
(5.365)
26.669

(74)
(8.274)
(8.348)
132.674

(1.286)
(4.153)
(8.274)
(13.713)
159.343

Les altes de l’exercici 2018/19 corresponen a les despeses per la continuació de la pàgina web i del CRM (Customer Relationship
Management) i per la realització d’un nou sistema de gestió ERP.
A 30 de juny del 2019 i 2018 existeixen elements de l'immobilitzat intangible totalment amortitzats que continuen en ús per
import de 4.153 euros.

6. Immobilitzat material i béns del patrimoni cultural
El moviment produït en aquest capítol del balanç de situació en els exercicis anuals acabats el 30 de juny del 2019 i el 30 de juny del
2018, com també la informació més significativa que afecta aquest epígraf, han estat els següents:

30 de juny del 2019:

Euros
30/06/2018

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

Entrades i dotacions

12.639
21.295
18.660
58.121
110.715

2.233
2.233

12.639
23.528
18.660
58.121
112.948

(895)
(1.915)
(3.201)
(6.011)
104.704

(632)
(1.809)
(2.332)
(4.773)
(2.539)

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

30 de juny del 2018:
30/06/2017

30/06/2019

Entrades i
dotacions

Euros
Sortides, baixes o
reduccions

30/06/2018

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

12.639
21.059
25.439
58.121
117.258

4.307
781
5.088

(4.071)
(7.560)
(11.631)

12.639
21.295
18.660
58.121
110.715

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

(263)
(3.086)
(8.449)
(11.798)
105.460

(632)
(1.615)
(2.312)
(4.559)
529

2.786
7.560
10.346
(1.285)

(895)
(1.915)
(3.201)
(6.011)
104.704
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Les altes més significatives de l’exercici 2018/19 corresponen, principalment, a mobiliari i equipament de les oficines de la Fundació.
A 30 de juny del 2019 no existeixen elements de l'immobilitzat material totalment amortitzats en ús a causa que la seva totalitat s’ha
donat de baixa (tampoc a l’exercici acabat el 30 de juny del 2018).

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 2019 i 30 de juny del 2018 és la següent:
Euros

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
Personal
Total

30/06/2019

30/06/2018

2.890.185
3.074
2.893.259

1.969.572
1.750
1.971.322

L’epígraf d’Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis” a 30 de juny del 2019 recull principalment el saldo a cobrar en virtut del
conveni de col·laboració amb Scotiabank, la Fundació Stavros, la Fundació La Caixa 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 2019 inclou un saldo disponible per la realització
de projectes internacionals, especialment als Estats Units, per import de 243.089 euros.

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 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 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 exposada 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 del 2019, imputant a l’epígraf “Diferències de canvi” del compte de pèrdues
i guanys el resultat derivat d’aquesta valoració.
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10. Patrimoni net
Al tancament de l’exercici acabat el 30 de juny del 2019, 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 del 1994, com a dotació
inicial i a títol de cessió gratuïta.
Atès 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 del 2019 i 30 de juny del 2018 amb les Administracions públiques és la següent:

Saldos creditors

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

Euros
30/06/2019

30/06/2018

88.789
28.621
117.410

70.841
15.689
86.530

11.2. Despesa per impost sobre societats
Els comptes de resultats dels exercicis finalitzats el 30 de juny del 2019 i 30 de juny del 2018 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 2019 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
Aquest epígraf del balanç de situació a 30 de juny del 2019 inclou les aportacions dineràries pendents de pagament. El detall dels
saldos pendents a 30 de juny del 2019 i 2018 és el següent:
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Euros
30/06/2019
Associació Veterans Futbol
Altres proveïdors i creditors
Mediapro Middle East FZ-LLC
Roots for Sustainability, S.L.
Globalia Corporate Travel
Caliu, S.A.S
Millennials Strategy Mark
Eduvic, SCCL
Eleven Adworks, S.L.
Magmacultura, S.L.
Up to You Sports Mktg, S.L.
Fundación “Pies Descalzos”
Comité Olímpico Internacional
Viajes Halcon
Dep Institut, S.L.
Nasqua, S.A.S
Total
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30/06/2018

2.298.428
2.758.483
171.375
159.724
140.263
129.722
80.642
50.070
36.190
32.923
18.119
5.875.939

2.394.765
1.374.865
171.375
131.151
80.642
458.310
24.694
50.511
317.737
400.000
153.000
95.974
48.730
19.855
5.721.609

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 del 2019 i el 30 de
juny del 2018, és la següent:
Euros

Activitats

Exercici 2018/19

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

4.585.000
11.700.642
1.424.986
17.710.628

Exercici 2017/18
5.036.198
10.977.866
1.317.453
17.331.517

Els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions es deuen principalment a les aportacions realitzades pel Futbol
Club Barcelona en virtut del conveni formalitzat entre aquest i la Fundació en virtut del 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 12 milions d’euros, corresponents a diverses aportacions realitzades per institucions privades i particulars i registrades al compte de resultats.

13.2. Despeses per activitat
El detall de les despeses per activitats dels exercicis anuals finalitzats el 30 de juny del 2019 i 30 de juny del 2018 és el següent:
Exercici 2018/19:

Aprovisionaments
Despeses de personal
Serveis exteriors
Tributs
Ajuts monetaris i altres despeses
Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat
Despeses financeres i despeses assimilades
Diferències de canvi
Total Despeses
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Euros
Despeses
Administració
(Nota 3)

Activitat
Fundacional
(Nota 3)

Total

46.009
461.178
1.324.486
406
53.525
55.656

401.729
1.143.035
4.959.833
9.149.498
-

447.738
1.604.213
6.284.319
406
9.203.023
55.656

1.813
34.597

1.461
74

3.274
34.671

1.977.670

15.655.630

17.633.300
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Exercici 2017/18:

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

Euros
Despeses
Administració
(Nota 3)

Activitat
Fundacional
(Nota 3)

Total

8.713
556.543
1.338.043
238
247.741
12.907
504

379.267
696.804
4.469.464
9.607.360
-

387.980
1.253.347
5.807.507
238
9.855.101
12.907
504

4.381
105

146
26.666

4.527
26.771

2.169.175

15.179.707

17.348.882

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 l'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 2019 i a 30 de juny del 2018, per grans conceptes és:

Euros
Missió Social
- Aliances
- Col·laboracions
- Comunicació
- Programes Propis
- Lab Sport
- Campanyes
TOTAL ACTIVITAT FUNDACIONAL

30/06/2019

30/06/2018

15.655.630
5.813.664
2.571.956
484.871
6.011.538
349.100
424.501
15.655.630

15.179.707
5.437.271
2.753.917
332.322
6.151.801
288.278
216.118
15.179.707

13.3. Ajuts concedits i altres despeses
Els ajuts monetaris a 30 de juny del 2019 corresponen, principalment, a l’aportació a UNICEF, a l’aportació a la Fundació Privada
d’Antics Jugadors de Futbol i a l’aportació a l’Hospital Sant Joan de Déu, per un valor de 1,6, 2,3 i 1,4 milions d’euros, respectivament.
Euros

Ajuts monetaris concedits
Altres despeses
Total

Exercici 2018/19

Exercici 2017/18

8.938.855
264.168
9.203.023

9.269.674
585.427
9.855.101

13.4. Despeses de personal
El saldo de l’epígraf “Despeses de personal” dels exercicis acabats el 30 de juny de 2019 i 30 de juny de 2018 presenta la composició següent:
Euros
Exercici 2018/19
Sous, salaris i altres conceptes
Seguretat social a càrrec de l’empresa
Total

1.242.392
361.821
1.604.213

Exercici 2017/18
1.029.133
224.214
1.253.347
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13.5. Serveis exteriors
La composició de la partida "Serveis exteriors" és la següent:
Euros

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

Exercici 2018/19

Exercici 2017/18

4.791.032
625.894
90.816
776.577
6.284.319

4.488.053
574.412
71.821
673.221
5.807.507

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 FutbolNet, Caliu per
FutbolNet Internacional a Amèrica Llatina, Up to You per la realització dels Festivals de FutbolNet o Magmacultura per Bullying.

13.6. Retribucions als membres del Patronat de la Fundació i direcció
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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
del 2019 i 2018.
Així mateix, les remuneracions en concepte de sous percebuts per la direcció de la Fundació han estat a 30 de juny del 2019 i a
30 de juny del 2018 de 112.687 i 116.387 euros, respectivament.
Durant la temporada 2018/19 s'han satisfet primes d'assegurances de responsabilitat civil del Patronat per danys ocasionats en
l'exercici del càrrec per import de 30.326 euros (26.751 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 de 2019 i el 30 de juny de 2018, detallat per
categories, és el següent:
2018/19
Categories

Nombre mitjà de
persones empleades

Comitè de Direcció
Enginyers i tècnics
Administratius
Caps
Total

1
11
13
3
28

2017/18

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
11
4
16

1
1

Així mateix, la distribució per sexes al termini de l’exercici, detallat per categories, és la següent:
30 de juny del 2019:
Categories
Comitè de Direcció
Administratius
Enginyers i tècnics
Caps
Total
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30/06/2019
Homes
4
4
8

Dones

Total

1
11
7
3
22

1
15
11
3
30
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30 de juny del 2018:

30/06/2018

Categories

Homes

Dones

1
4
5

Comité de direcció
Administratius
Enginyers i tècnics
Total

Total

1
3
7
11

1
4
11
16

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 13.450 euros, no havent-se facturat res més per qualsevol altre concepte. En l’exercici anterior els
honoraris van ser 13.150 euros.

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. El detall de saldos
i operacions realitzades amb el Club durant els exercicis acabats el 30 de juny del 2019 i el 30 de juny del 2018 és el següent:
30/06/2019
Entitat

Saldos
deutors

Futbol Club Barcelona

30/06/2018

Saldos
creditors

Aportacions
rebudes

Serveis
rebuts

Saldos
deutors

Saldos
creditors

Aportacions
rebudes

Serveis
rebuts

4.414.708

1.445.439

4.585.000

737.351

4.288.840

736.275

5.036.198

708.885

Barça Licensing & Merchandising

-

1.754

-

-

-

-

-

-

FCB North America

-

70.415

-

-

-

14.289

-

-

4.414.708

1.517.608

4.585.000

737.351

4.288.840

750.564

5.036.198

708.885

Total

Els serveis efectuats pel Futbol Club Barcelona a la Fundació corresponen a serveis generals d’administració.

14.4. Membres del Patronat
A la data de formulació dels presents comptes anuals, els membres del Patronat són els següents:
Nom
Josep M. Bartomeu Floreta
Jordi Cardoner i Casaus
Enrique Tombas Navarro
Jordi Calsamiglia i Blancafort
Oriol Tomàs Carulla
Xavier Aguilar Huguet
Ramon Alfonseda Pous
Felip Boixareu Antolí
Sor Lucía Caram
Mohammed Chaib Akhdim
Ramon Cierco Noguer
Carles Cuní Llaudet
Antoni Esteve Cruella
Ramon Garriga Saperas
Antoni Guil Román
Rosa M. Lleal Tost
Josep Maldonado Gili
Xavier Pérez Farguell
Enric Roca Mateo
Antonio Tombas Navarro
Joaquim Triadú Vila-Abadal

Càrrec
President
VicePresident
Tresorer
Secretari
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
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, de manera que
es complirà el termini de 3 anys per aplicar com a mínim el 70% dels ingressos a les activitats fundacionals que estableixen la
llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions aprovada pel Parlament de Catalunya en el seu article 33.
La Nota 1 de la present Memòria descriu les principals activitats desenvolupades per la Fundació durant l’exercici anual finalitzat a 30 de juny de 2019. 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.
30/06/2019

30/06/2018

Dies

Dies

Període mitjà de pagament a proveïdors

64

52

Ràtio d’operacions pagades

63

64

Ràtio d'operacions pendents de pagament

67

41

Euros

Euros

Total pagaments realitzats

2.700.627

2.498.488

Total pagaments pendents

2.157.027

2.722.123

(*) 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.
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Es consideren proveïdors, als exclusius efectes de donar la informació prevista en aquesta Resolució, aquells creditors comercials per deutes de subministraments de béns 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.

15. Fets posteriors
No s’han produït fets rellevants amb posterioritat a 30 de juny del 2019 que poguessin tenir un impacte significatiu sobre els comptes
anuals adjunts.
Barcelona, 19 de setembre del 2019

Sr. Josep Maria Bartomeu i Floreta
President

Sr. Jordi Cardoner i Casaus
Vicepresident
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Sr. Jordi Calsamiglia i Blancafort
Secretari

Sr. Mària Vallès Segura
Directora

INFORME DE GESTIÓ

FUNDACIÓ PRIVADA FUTBOL CLUB BARCELONA
INFORMACIÓ DE GESTIÓ DE L'EXERCICI ANUAL
(acabat el 30 de juny del 2019)

INGRESSOS
Els ingressos obtinguts durant l’exercici 2018/2019 sumen un total de 17.724.432 euros, un 2,2% d’increment respecte la temporada anterior, i es
consoliden d’aquesta manera les activitats socials de la Fundació conforme al Pla Estratègic a cinc anys que es va iniciar al 2016.
30/06/2019
Euros

%

Aportacions Club

4.585.000

26%

Donacions Esportives

4.898.969

28%

Patrocinis

1.028.363

6%

Donacions Privades

6.801.672

38%

396.623

2%

-

0%

13.805

0%

17.724.432

100%

Subvencions Públiques
Altres Ingressos
Ingressos financers i diferències de canvi
TOTAL INGRESSOS

La contribució que realitza el Futbol Club Barcelona per un import de fins al 0,7% de la xifra de negoci anual que representa el 26% dels recursos
de la Fundació, tres punts per sota respecte a l’exercici anterior.
Les donacions realitzades pels jugadors professionals i les societats d’imatge representen un 28% del recursos fundacionals, dos punts per
sota respecte a l’exercici anterior.
Aquesta reducció, demostra que 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 de manera significativa, i representen un 14,6% d’increment
respecte a la temporada anterior.
Aquesta és la tercera temporada de l’acord a tres anys amb un patrocinador del Futbol Club Barcelona, Scotiabank. L’ingrés corresponent, per
un total d’1.023.400 euros, s’ha enregistrat a l’epígraf de ‘Patrocini’ i representa el 6% del total d’ingressos.
Per una banda s’han renovat els acords de col·laboració amb fundacions i/o empreses com Stavros Niarchos Foundation, Fundació Bancària La
Caixa, Fundació Mapfre, Fundació Telmex, i BEKO. D’altra banda, s’han signat nous acords amb empreses i institucions com Tom Browne, Nike,
Cambra de Comerç de Bogotà, Konami i altres entitats i particulars. El nombre total de noves entitats amb les quals s’han tancat col·laboracions
durant aquesta temporada és de vuit. Les renovacions i nous acords representen el 38% dels ingressos. Al mateix temps, s’han iniciat noves
negociacions amb altres entitats que es consolidaran la temporada vinent.
Cal fer una menció especial a la renovació de l’exitós acord estratègic amb la Fundació Stavros Niarchos per un valor de 2.000.000 d’euros per
aquesta temporada, dedicat exclusivament a la línia d’acció d’inclusió social amb el programa de Refugiats, que s’amplia per primer any a les
accions en aquesta línia també a Catalunya.
Les subvencions d’organismes públics han significat un 2% dels recursos d’enguany. Els recursos procedents de les Diputacions de Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona 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.
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INGRESSOS T-2018/19
Subvencions Públiques Ingrés Financer

2%

0%

Aportacions Club

26%

Donacions Privades

38%

126

Donacions Esportives

Patrocini

28%

6%
DESPESES

Les despeses de la Fundació sumen 17.633.300 euros, i s’han incrementat un 1,6% respecte de l’any anterior. Se situen, però, 0,5 punts per sota
de l’increment de l’ingrés, i es fa així una gestió d’estalvi i contenció. Les despeses es classifiquen en tres grans grups:

DESPESES T-2018/19
Estructura

7%

Comunicació Corporativa
i Fundraising

4%

Missió Social

89%
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1. Missió Social
La despesa relacionada amb la Missió Social ha estat de 15.655.630 euros, un 89% del total, consolidant l’abast de l’impacte social, així
com de la projecció de la Fundació arreu del món, a més de consolidar-se els programes en l’àmbit local i nacional.
La Fundació, dins de la seva línia estratègica de promoció de la inclusió social, ha continuat amb el seu programa pel Benestar Emocional Pediàtric, fomentant el benestar emocional dels nens malalts greus hospitalitzats o al seu domicili, amb un acord amb els principals
hospitals pediàtrics, la Fundació Enriqueta Villavecchia i la implicació de totes les seccions del Club i també de socis voluntaris del Futbol
Club Barcelona. Respecte al programa de Refugiats s’han consolidat les activitats al Líban, Grècia i Itàlia i s’ha començat a treballar a
Catalunya amb menors no acompanyats. També s’ha continuat la tasca en el desenvolupament del programa per a nens i nenes amb
discapacitats i d’infants en contextos vulnerables.
Respecte a la línia estratègica de la prevenció de la violència, el programa de prevenció del bullying tant en l’àmbit escolar com en l’esportiu
ha continuant creixent i tenint un impacte molt important. Així mateix, hem continuat la nostra tasca de prevenció de violència juvenil a
l’Argentina, el Brasil, Mèxic i Colòmbia i s’han afegit nous països con El Salvador i també alguns Centres de Justícia Juvenil de Catalunya.
El nombre de nens i nenes beneficiaris de la Fundació ha augmentat en un 5,4% respecte de la temporada anterior, i ha arribat a
1.624.000, dels quals 534.000 són a Catalunya.
En l’àmbit internacional s’han implementat programes en 58 països, i s’han iniciat programes en 2 nous països: el Japó i el Paraguai.
A Catalunya també s’han realitzat programes en 85 localitats, 39 més que la temporada passada.
• Del total de la despesa de l’apartat de Missió Social, el repartiment és el següent:

MISSIÓ SOCIAL T-2018/19

Col·laboracions

16%
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Comunicació

Aliances

3%

37%

Campanyes

3%

Programes Propis

Lab Sport

38%

2%

Programes propis
El 38% de la despesa en Missió Social s’ha destinat als programes propis d’intervenció directa que desenvolupa la Fundació, consolidant
d’aquesta manera la rellevància pròpia de la institució, fomentant la innovació i també la generació de nou coneixement sota els tres eixos
d’actuació marcats al Pla Estratègic: prevenció de la violència, lluita contra l’exclusió social i la discriminació i accés i reforç a l’educació.
Durant aquesta temporada la Fundació ha donat a conèixer la nova metodologia de prevenció de Bullying a les escoles de primària,
amb uns resultats (provats científicament) molt esperançadors per la lluita contra aquesta problemàtica. Ha consolidat així mateix el
protocol de lluita contra el bullying a l’esport i ha llançat varies campanyes i fet públics dos estudis pioners de la prevalença del Bullying
a les escoles de primària i al futbol formatiu.
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Igualment durant aquesta temporada, s’ha consolidat el programa amb nens i nenes refugiats en els tres països i s’ha començat a treballar
conjuntament amb la DGAIA amb menors no acompanyats a Catalunya. D’igual manera per tal d’ampliar els programes de prevenció de la
violència juvenil i d’inclusió de nens i nenes amb discapacitats s’ha treballat en l'adaptació i millora de la metodologia FutbolNet, utilitzada
en aquests projectes.
La Fundació ha continuat amb el seu programa Benestar Emocional Pediàtric en col·laboració amb les seccions professionals al llarg de tota
la temporada i amb els 5 principals hospitals pediàtrics de Catalunya. Durant l’exercici, més de 140.000 nens i nenes van ser beneficiaris
d'aquest programa, i ha comptat amb la participació de més de 33 voluntaris socis del Futbol Club Barcelona.
En el projecte Masia Solidària en col·laboració amb Masia 360, hi han participat més de 552 esportistes, dels 37 equips formatius masculins
i femenins i 15 entitats.

PROGRAMES PROPIS T-2018/19
Bullying

7%

Benestar Emocional Pediàtric

Gènere i Inclusió Social

34%

2%

Altres
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0%

Refugiats

33%

PROGRAMES PROPIS
Benestar Emocional Pediàtric

Prevenció Violència

25%

5.396.309
93.098

Bullying

353.009

Gènere i Inclusió Social

1.817.376

Prevenció Violència

1.334.762

Refugiats

1.779.055

Altres

19.009

Aliances
Per tal de continuar incrementant l’impacte de la seva acció, la Fundació compta amb aliats estratègics amb els quals desenvolupa activitats i programes plantejats de manera conjunta, en línia amb la seva missió i les seves àrees d’actuació estratègiques.
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) amb la culminació de la celebració del Congrés 'Getting into the game'
i la publicació del primer estudi internacional sobre aquesta matèria.
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Durant aquest exercici s’han continuat les aliances estratègiques amb Creu Roja, Open Arms, Fundación Pies Descalzos, Fundación Leo
Messi, Fundación Johan Cruyff, Fundación Liliam Thuram, Fundación Éric Abidal, Fundacion Edmílson i Scholas Occurrentes. Així mateix,
s’han signat noves aliances estratègiques amb la Pau Gasol Foundation i també amb la Fundació Port Aventura.
L’aliança amb l’Hospital Sant Joan de Déu per recaptar fons per a la construcció del nou Pediatric Cancer Center va culminar amb la celebració de l’acte de la primera pedra del centre, on es va aconseguir la fita de captació de 30 milions d’euros per la seva construcció, amb
una aportació per part de la Fundació Barça conjuntament amb la Stavros Niarchos Foundation d'1.359.000 euros.
Comunicació
Com a part de la seva Missió Social, la Fundació continua apostant per la sensibilització sobre les problemàtiques que afecten la infància
i els joves. S’ha continuat reforçant la relació amb mitjans de comunicació i les visites a programes per part d’aquests. Igualment s’han
organitzat trobades informatives amb col·lectius i personalitats de diversos àmbits socials i empresarials per donar a conèixer i sensibilitzar sobre les problemàtiques que aborda la Fundació.
Durant aquest exercici la Fundació ha estat present en dos esdeveniments de sensibilització: Barçaland i Ciutat dels Somnis, ha participat
en diversos fòrums, en què destaca el Fòrum d’ACNUR a Ginebra, i ha actualitzat els continguts d'"Espai Barça Fundació”, que ha rebut
més de 74.000 visites.
Col·laboracions
La Fundació, durant aquest exercici, ha continuat donant suport a diferents projectes, i ha prioritzat les col·laboracions que van alineades
amb la seva Missió Social.

2. Comunicació corporativa i ‘Fundraising’
La despesa associada a la comunicació corporativa i la captació de fons (‘Fundraising’) representa un 4% de la despesa total. Respecte
a la comunicació corporativa aquesta temporada s’ha prioritzat la qualitat i per tant el nivell d’involucració amb els nostres seguidors
en les xarxes socials.
Gracies a l’activitat de l’Àrea de Fundraising, s’han garantit els fons necessaris per a la implementació dels programes amb un creixement
notori dels mateixos respecte a la temporada passada. Així mateix s’han iniciat noves línies de finançament extern com les donacions a
traves de campanyes i/o la venda de productes.

3. Estructura
Respecte de les despeses d’estructura, que representen un 7% 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.
El compte de resultats d’aquesta temporada ha obtingut un resultat positiu de 91.132 euros.
En conclusió, ha estat una temporada que ha permès assolir els objectius marcats, tant des del punt de vista de la qualitat tècnica dels
diversos programes que s’han posat en marxa com d’aquells altres ja consolidats, els quals han contribuït a la integració de la infància i
la joventut afectades per la violència, les malalties, la desigualtat i la discriminació.

INFORMACIÓ SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
El període mig de pagament a proveïdors de l’exercici acabat el 30 de juny del 2019 és de 64 dies.

FETS POSTERIORS
Amb posterioritat al 30 de juny del 2019 no s’han produït transaccions o fets que tinguin un impacte rellevant en els comptes anuals.
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Formulació dels comptes anuals a 30 de juny del 2019
En data 19 de setembre del 2019, el Patronat de la Fundació va autoritzar al President de la Fundació, al Vicepresident de la Fundació, a la
directora general de la Fundació i al secretari del Patronat a formular els comptes anuals i l’informe de gestió de la Fundació Privada Futbol
Club Barcelona corresponents a l’exercici anual finalitzat el 30 de juny del 2019, que s'han imprès en paper timbrat de l’Estat amb numeració
correlativa a la present pàgina.
En representació del Patronat de la Fundació Privada Futbol Club Barcelona signen aquests comptes anuals i informe de gestió:

Sr. Josep Maria Bartomeu i Floreta
President

Sr. Jordi Calsamiglia i Blancafort
Secretari

Sr. Jordi Cardoner i Casaus
Vicepresident

Sr. Mària Vallès Segura
Directora
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