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Ingressos

 •  El Futbol Club Barcelona tanca l’exercici 2015/16 amb 679 M € d’ingressos, un 12% superior als 608 M € de l’exercici anterior i  
un 7% per sobre dels 633 M € pressupostats. Es tracta d’una xifra rècord en la història del Club.

 
 • Les principals variacions respecte a l’any anterior són les següents:
  
    •  Els ingressos per socis disminueixen un 3% per la regularització del cens i per l’increment en les bonificacions sobre els 

col·lectius de més edat i antiguitat. 

    •  El capítol d’Explotació d’Instal·lacions s’incrementa un 6% pels ingressos provinents del taquillatge i la disputa de la 
Supercopa d’Espanya. Destaquen igualment els resultats del Museu, Hospitality i esdeveniments com el concert de Bruce 
Springsteen i la Final Top14 de Rugbi del Campionat de França.

    •  Els ingressos de Mèdia presenten un lleuger increment a causa de la liquidació dels ingressos provinents de la participació 
a la Champions League.

  • Els ingressos de màrqueting han augmentat per sobre dels 42 M €, i això representa un increment del 19%. Les variacions 
principals deriven de la renovació del contracte amb Nike, la millora de diversos contractes de patrocini, la gira de 
pretemporada i els ingressos d’haver guanyat la Supercopa d’Europa i el Mundial de Clubs.

  • Els ingressos per traspassos s’han incrementat respecte a l’any passat destacant en aquest capítol els ingressos derivats de la 
venda dels jugadors Pedro Rodríguez, Adama Traoré i Marc Bartra, principalment.

 
            EVOLUCIÓ D’INGRESSOS  (Milions d’euros) 

Despeses 

 •  Les despeses d’explotació augmenten un 8% en relació amb la temporada anterior, i passen de 581 a 630 milions d’euros. 
Seguidament detallem els principals fets destacables:

 
•  Els salaris esportius i no esportius creixen un 4% i un 3% respectivament, resultat de les primes per consecució de títols del 

primer equip de futbol (la Lliga, la Copa del Rei, la Supercopa d’Europa i el Mundial de Clubs).  

•  Les despeses de gestió han crescut un 10% amb despeses associades a l’acció comercial (patrocinis, esdeveniments), els 
desplaçaments de la gira i la celebració d’eleccions.

•  En el capítol d’Altres, cal fer menció especial a la provisió de 18 M € incorporada per fer front a les obligacions derivades de
la resolució del laude arbitral sobre els terrenys de Can Rigalt, que comporta la recompra de la finca venuda la temporada 
2004/05, amb el retorn del preu pagat més interessos. 
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            EVOLUCIÓ DE  DESPESES  (Milions d’euros) 
 

Evolució de la massa salarial esportiva

•  El percentatge sobre ingressos de la massa salarial esportiva total del Club (salaris+amortitzacions) se situa al 69%, 4 
punts per sota del 73% de la temporada anterior i dins del límit del 70% recomanat per la LFP.

•  És important destacar que el nostre club té un fet diferencial respecte d’altres, el cost afegit de les seccions esportives. Si 
l’anàlisi es limités només al futbol, la ràtio es situaria al 63%.

 COST ESPORTIU SOBRE INGRESSOS

RESUM  DE L’ACTIVITAT
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          SALARIS DE FUTBOL SOBRE INGRESSOS
 

 
Resultat

 • L’exercici tanca amb un benefici després d’impostos de 29 milions d’euros. Això representa 14 milions  més respecte als 15 de 
l’exercici anterior i 9 milions d’euros més dels pressupostats. 
Aquest resultat inclou l’impacte de 25 M € després d’impostos de les provisions i interessos del laude arbitral dels terrenys de 
Can Rigalt. De no produir-se aquest fet, el Club hauria registrat una xifra rècord de beneficis després d’impostos de 54 M €. 

          RESUM COMPTE DE RESULTATS TANCAMENT 2015/16 
 

 

Balanç

• Els resultats assolits permeten una reducció molt rellevant del deute net passant dels 328 M € de l’exercici anterior a 287 M € 
(271 M € sense projectes extraordinaris), tot i l’efecte negatiu del laude de Can Rigalt. Sense l’efecte del lau-
de comentat, el deute net corresponent a l’activitat ordinària del Club hauria estat a l’entorn dels 240 milions de euros.

•  La ràtio de deute net sobre EBITDA s’ha situat en la xifra d’1,94 per sota del 2,5 que estableix per a aquesta temporada la 
disposició transitòria de l’article sobre l’equilibri patrimonial per a la temporada 2015/16 que marquen els Estatuts. 

•  Pel que fa a la tresoreria, el Club tanca l’exercici amb una caixa disponible de 27 milions d’euros, en què ha reduït el deute 
bancari en 31 milions (dels 52 de l’exercici anterior a 21), i en què queda pendent d’amortitzar a 30 de juny del 2016 només la 
darrera quota del préstec sindicat, que ha estat definitivament cancel·lat a final del mes de juliol, seguint el calendari establert.
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 • El patrimoni net del Club s’incrementa fins als 97 milions d’euros. L’actiu del Club s’ha enfortit prop de 20 milions d’euros en 
instal·lacions esportives i socials, sistemes informàtics i altres actius, en què destaca la compra dels terrenys per a la construc-
ció del nou Miniestadi a la Ciutat Esportiva, la reforma de l’edifici del Centre Mèdic també a la Ciutat Esportiva, la wifi a les 
instal·lacions de les Corts i l’Espai Barça.

PROVISIONS i 
DETERIORAMENTS

INVERSIÓ / 
DESINVERSIÓ

JUGADORS

ALTRES 
INVERSIONS

ESPAI BARÇA
RESULTAT
FINANCER

IMPOST i 
SUBVENCIONS

EBITDA

Patrimoni net

Deutes i creditors a curt termini

Periodificacions a curt termini
Provisions i periodificacions
Deutes a llarg termini

Immobilitzat material i immobiliari

Immobilitzat intangible (jugadors)

Immobilitzat financer i altres

Actiu corrent

ACTIU PASSIU

Real  14 / 15 Real  15 / 16

EVOLUCIÓ DEUTE NET: Real 15/16 vs. Real 14/15
(Milions d’euros)

BALANÇ 30/06/16
(Milions d’euros)

Reducció DN:  57 M €

Ràtio Ràtio3,24 1,94

RESUM  DE L’ACTIVITAT
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Resum compte de resultats pressupost 2016/17

Ingressos

 •  Es pressuposta un increment d’ingressos d’un 2% fins a un màxim històric de 695 milions d’euros.

 •  En l’apartat d’Explotació d’Instal·lacions cal destacar els capítols del Tour de l’Estadi i Hospitality al Camp Nou. 

 •  En l’apartat de Mèdia creix l’ingrés derivat del nou format de repartiment dels drets televisius centralitzat per la Lliga de 
Futbol Professional.

 •  Màrqueting és el capítol que més creix en línia amb el procés d’internacionalització i posicionament de marca. L’objectiu és 
augmentar més de 30 milions d’euros en ingressos per patrocini. Per contra, hi ha l’afectació negativa de la no participació a 
les competicions internacionals (Mundial de Clubs i Supercopa d’Europa).

 •  Els ingressos per traspassos es redueixen en 22 M € respecte a la temporada anterior. Els jugadors traspassats a l’inici 
d’aquesta temporada han estat Bravo, Adriano, Halilovic, Abrines i Satoransky.
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 DESPESES: 
 Pressupost 2016/17  
 vs. Real  2015/16
 (Milions d’euros)

Despeses

 •  Les renovacions i les noves incorporacions d’aquesta temporada al primer equip de futbol han fet augmentar la nòmina 
esportiva i l’amortització derivada dels costos de traspàs. Respecte a les variables, l’escenari previst suposa, en Futbol, guanyar 
la Lliga, arribar a semis de Copa i a quarts d’UCL. Quant a les seccions, es preveu guanyar la Lliga, la Copa i arribar a la Final Four.

 
 •  Els salaris no esportius s’incrementen fruit de l’expansió global del Club i l’aposta estratègica de l’Àrea Digital.
 
 •  En despeses de gestió, la temporada 2016/17 tenim un increment del 14%. En aquest apartat, destaca l’expansió internacional

amb oficines a Nova York i Hong Kong i nous projectes estratègics de coneixement, innovació i tecnologia. Addicionalment, 
s’incrementen les despeses associades als drets televisius a causa del nou format centralitzat per la Lliga de Futbol 
Professional. Per contra, tenim l’estalvi del Mundial de Clubs, Supercopa d’Europa i Gira. 

 •  L’aportació a la Fundació s’incrementa a causa de l’augment d’ingressos d’explotació ordinaris.

 •  Tot això fa que el resultat d’explotació pressupostat per a la temporada 2016/17 se situï en 32 milions d’euros, que incloent-hi 
el resultat financer i els impostos, suposa un benefici després d’impostos previst de 21 milions d’euros. 

 EVOLUCIÓ D’INGRESSOS I RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS
 (Milions d’euros)
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PRESSUPOST TEMPORADA 
(Milers d’Euros)

Primer 
Equip Futbol Base Bàsquet Handbol Hoquei

Patins Futbol Sala Altres  
Seccions

Altres 
Activitats 
del Club

Total

       

OPERACIONS CONTINUADES
Import net de la xifra de negocis  544.733  1.320  9.774  1.432  450  808  590  31.314  590.421
Ingressos per competicions 81.526  14  1.635 113  6  87  -   1.150  84.531
Ingressos per abonats i socis 27.087  -    604  3 0  2  -    17.794 45.489
Ingressos per retransmissions i drets televisius  174.305  -   3.100 271  -    -    -    3.909  181.585
Ingressos per comercialització i publicitat 261.814 1.306  4.435 1.045 444 720 590  8.461  278.816
Aprovisionaments  (2.489)  (1.023)  (538)  (466)  (276)  (341)  (634)  (2.185)  (7.952) 
Consum de material esportiu  (1.135)  (720)  (299)  (332) (163)  (210)  (616)  (684)  (4.158) 
Altres consums i despeses externes  (1.354)  (303)  (239) (134) (112)  (132)  (18)  (1.501)  (3.794) 
Treballs realitzats per altres empreses  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
Altres ingressos d’explotació 9.011 300  60 95 9  51 205 54.882 64.613
Ingressos dexplotació i d’altres de gestió corrent 9.011  300  56  95  9  48  202  54.545  64.265
Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici  -    -    4  -    -   3 3  338 348
Despeses de personal  (309.825)  (16.310)  (24.300)  (6.236)  (1.865)  (3.860)  (1.173)  (37.151)  (400.719) 
Sous i salaris de plantilla esportiva  (306.448)  (13.353)  (23.421 ) (5.622)  (1.544)  (3.430)  (973)  (2.083)  (356.873) 
Sous i salaris del personal no esportiu  (2.443)  (831)  (284)  (198)  (70)  (78)  -    (27.863)  (31.767) 
Càrregues socials  (881)  (2.096)  (587)  (407)  (250)  (349)  (200)  (6.326)  (11.094) 
Provisions  (53)  (31)  (9) (9)  (2)  (2)  -    (878)  (984) 
Altres despeses d’explotació  (72.247)  (9.158)  (8.303) (1.973)  (717)  (1.126)  (1.099)  (60.968)  (155.590) 
Serveis exteriors  (57.167)  (3.845)  (5.678)  (980)  (361)  (529)  (235)  (39.366)  (108.160) 
Tributs  (1.722)  (277)  (7)  (2)  -    (0)  -    (840)  (2.848) 
      Pèrdues deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (541)  -    -    -    -    -    -    (1.336)  (1.876) 
      Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions comercials (541)  -    -    -    -    -    -    (1.336)  (1.876) 
      Reversió deteriorament crèdits per operacions comercials  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
Desplaçaments (3.748)  (2.075)  (1.807)  (772)  (220)  (396)  (386)  (10)  (9.413) 
Despeses d’adquisició de jugadors  -    (1.840)  -    (16)  -    -    (122)  (30)  (2.008) 
Altres despeses de gestió corrent (9.070)  (1.121)  (811)  (204)  (136)  (200)  (357)  (19.386)  (31.285) 
Amortització de l’immobilitzat (65.853)  (588)  (1.649)  (244)  (0)  (73)  (1)  (19.708)  (88.116) 
Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres  70 39  -    -    -    -    -    -   109
Excessos de provisions  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat 26.091 (75) 1.701  -    -    -    -   4.528 32.245
Deterioraments i pèrdues 0  -    -    -    -    -    -    4.528  4.528
      Pèrdues per deteriorament immobilitzat intangible esportiu  (3.711)  -    -    -    -    -    -    -    (3.711) 
      Pèrdues per deteriorament immobilitzat material  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
      Reversió deteriorament immobilitzat intangible esportiu 3.711  -    -    -    -    -    -    -   3.711
      Reversió deteriorament immobilitzat material  -    -    -    -    -    -    -   4.528  4.528
Resultats per alienacions i altres 26.091  (75) 1.701  -    -    -    -    -    27.717
     Pèrdues immobilitzat material  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
     Beneficis immobilitzat material  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
     Pèrdues immobilitzat intangible  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
     Beneficis immobilitzat intangible  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
     Pèrdues immobilitzat  intangible esportiu (3.746)  (75)  -    -    -    -    -    -    (3.821)
     Beneficis immobilitzat  intangible esportiu 29.837  -   1.701  -    -    -    -    -   31.538
Dotació i aplicació de provisions  -    -    -    -    -    -    -    (3.500)  (3.500) 
    Dotació de provisions  -    -    -    -    -    -    -    (3.500)  (3.500) 
    Aplicació de provisions  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 129.492  (25.494) (23.256)  (7.392)  (2.399)  (4.541)  (2.112)  (32.787) 31.510
         

Ingressos financers 199  -    -    -    -    -    -   72  271
De valors negociables i altres instruments financers  199  -    -    -    -    -    -    72 271
D’empreses del grup i associades  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
De tercers 199  -    -    -    -    -    -   72 271
Despeses financeres  (1.067)  -    -    -    -    -    -    (1.197)  (2.264) 
Per deutes amb empreses del grup i associades  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
Per deutes amb tercers  (1.067)  -    -    -    -    -    -    (1.197)  (2.264) 
Per actualització de provisions  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
Variació de valor raonable en instruments financers  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
Benefici en la valoració d’instruments financers  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
Pèrdua en la valoració d’instruments financers  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
Diferències de canvi  -    -    -    -    -    -    -    (200) (200) 
Diferències positives de canvi  -    -    -    -    -    -    -   750  750
Diferències negatives de canvi  -    -    -    -    -    -    -    (950)  (950) 
Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers  -    -    (50)  (3)  (0)  (20)  -    (1.362)  (1.435) 
Beneficis per participacions en actius financers  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
Pèrdues per participacions en actius financers  -    -    (50)  (3)  (0)  (20)  -    (1.362)  (1.435) 
RESULTAT FINANCER  (868)  -    (50)  (3)  (0)  (20)  -    (2.687)  (3.628) 
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 128.624  (25.494) (23.307)  (7.395)  (2.399)  (4.561)  (2.112)  (35.474) 27.882
Impost sobre beneficis  -    -    -    -    -    -    -    (6.731)  (6.731)
RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 128.624  (25.494)  (23.307)  (7.395)  (2.399)  (4.561)  (2.112)  (42.204) 21.152
RESULTAT DE L’EXERCICI 128.624  (25.494)  (23.307) (7.395)  (2.399)  (4.561)  (2.112)  (42.204)  21.152




