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Milers d'euros
T T-1 T-2

30/06/2018 30/06/2017 30/06/2016

Ingressos rellevants 881.714 691.083 654.371
Despeses rellevants 778.245 582.666 554.672
Punt d’equilibri (+superàvit, - dèficit) 103.469 108.417 99.699
Punt d’equilibri total 311.585 - -
Punt d’equilibri requerit >0 - -
Conclusió COMPLEIX - -

Milers d'euros
T T-1 T-2

30/06/2018 30/06/2017 30/06/2016

Ingressos rellevants:
   Taquilles 159.286 140.211 138.165
   Patrocini i publicitat 216.510 198.682 190.165
   Drets de retransmissió 179.464 175.345 167.798
   Activitats comercials 108.723 51.203 50.024
   Altres ingressos d’explotació 1.777 66.920 61.100
   Beneficis procedents de l’immobilitzat intangible esportiu 203.578 19.648 35.364
   Ingressos financers i diferències de canvi 1.060 5.073 974
   Imputació de subvencions a l’explotació 100 235 221
   Altres ingressos no classificats dins dels epígrafs anteriors 11.216 33.766 10.552
Total ingressos rellevants 881.714 691.083 654.371

Ingressos comptes anuals:
   Total ingressos d’explotació 913.908 - -
   Total ingressos financers 1.060 - -
Total ingressos estats financers 914.968 - -
Diferència 33.254 - -
Partides conciliatòries
   Ingressos d’operacions no vinculades a l’activitat del futbol professional 33.254 - -
Total partides conciliatòries 33.254 - -

19.4.  Ràtios de control d’organismes esportius

A continuació s’exposen les principals ràtios establertes en el Reglament de Control Econòmic i altres normes d’obligat compli-
ment de la LFP:

Indicador del punt d’equilibri

La diferència entre els ingressos rellevants i les despeses rellevants configura el resultat del punt d’equilibri. El resultat total del punt 
d’equilibri serà la suma dels resultats del punt d’equilibri de cada període comptable cobert pel període de seguiment, a saber, els 
períodes comptables T, T-1 i T-2, sent T el període comptable anual, respecte del que s’hagi soŀlicitat els comptes anuals auditats:

El càlcul dels ingressos rellevants i la seva conciliació amb els presents comptes anuals són els següents:
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Milers d'euros
T T-1 T-2

30/06/2018 30/06/2017 30/06/2016

Despeses rellevants:
   Cost de vendes / materials 4.525 3.906   3.890
   Despeses en retribucions a empleats 462.902 324.285   322.800
   Altres despeses d’explotació 164.009 137.241   127.338
   Amortització / deteriorament de drets federatius de jugadors 113.503 64.510   61.386
   Pèrdues per l'alienació de drets federatius de jugadors 200 3.746   864
  Cost financer i dividends 12.912 4.607   14.152
   Altres despeses no classificades als epígrafs anteriors 20.195 44.370   24.242
Total despeses rellevants 778.245 582.666 554.672

Despeses estats financers:
   Total despeses d’explotació 881.886 - -
   Total despeses financeres 12.935 - -
   Total Impost de Societats 7.218 - -
Total despeses estats financers 902.039 - -
Diferència 123.793 - -
Partides conciliatòries:
   Amortització / deteriorament d’immobilitzat material 13.765 - -
   Amortització / deteriorament d’immobilitzat esportiu 5.173 - -
   Despeses fiscals (Impost de Societats) 7.218 - -
   Despeses en activitats de desenvolupament comunitari directament atribuïbles 4.886 - -
   Altres despeses no classificades dins de les partides conciliatòries anteriors 92.751 - -
Total partides conciliatòries 123.793 - -

Milers d’Euros

30/06/2018 30/06/2017

Despeses de personal associades a la plantilla esportiva inscriptible de futbol (a) 456.590 299.360   
Despeses de personal no esportiu futbol i estructura associades a primera i la segona plantilla de futbol (b) 16.829 5.635   

Total despeses personal associat a la primera i segona plantilla de futbol 473.419 304.995   

Despeses plantilla esportiva no inscriptible a la LFP 47.372 59.723   

Despeses de personal no esportiu a excepció de les contemplades a l’apartat (b) i despeses de 
   personal inscriptible a excepció de les incloses a l’apartat (a) 43.440 39.359   

Total despeses de personal 564.231 404.077   

El càlcul de les despeses rellevants i la seva conciliació amb els presents comptes anuals són els següents: 

Indicador de despeses de personal associades a la plantilla esportiva inscriptible

Es considera indicatiu d’una possible situació de desequilibri econòmic financer futur quan l’import econòmic anual de les despeses 
de personal associades a la plantilla esportiva inscriptible de futbol, dels jugadors i dels tècnics del Club superi el 70% dels ingressos 
rellevants de la temporada, tal com es defineixen en el Reglament de Control Econòmic de la LFP. 

Milers d'euros

30/06/2018 30/06/2017

Despeses de personal associades a la primera i segona plantilla de futbol (*) 473.419 304.995
Ingressos rellevants 881.714 691.083
Indicador de despeses de personal plantilla esportiva inscriptible 54% 44%
Indicador de despeses de personal plantilla esportiva inscriptible requerit <70% <70%
Conclusió COMPLEIX COMPLEIX
(*) Inclou despeses en concepte de sou, societats d’imatge i retribucions a agents.

El càlcul i la conciliació dels ingressos es poden veure en el càlcul del punt d’equilibri anterior.

La conciliació de les despeses associades a la plantilla esportiva inscriptible de futbol amb el total de despeses de personal 
és la següent:

Ràtio de deute net sobre ingressos rellevants

Tal com es defineix en el reglament serà indicatiu d’una possible situació de desequilibri econòmic financer quan el deute net a 30 de 
juny de cada temporada esportiva superi el 100% dels ingressos rellevants de l’Entitat. 
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Milers d’euros

30/06/2018 30/06/2017

Deute net 157.449 (8.190)   
Ingressos rellevants 881.714 691.083   

Ràtio deute net sobre ingressos rellevants 17,9% -1,2%
Ràtio deute net sobre ingressos rellevants requerit <100% <100%
Conclusió COMPLEIX COMPLEIX

Milers d'euros

30/06/2018 30/06/2017

Deutes a llarg termini
   Deutes amb entitats de crèdit (Nota 13.1) (16.177) (20.000)
   Deutes amb entitats esportives per traspassos i cessions (Nota 13.3) (97.333) (8.000)
   Altres deutes (99) (197)
   Periodificacions (Nota 15) (16.186) (5.261)
Total deutes a llarg termini (129.795) (33.458)

Deutes a curt termini
  Deutes amb entitats de crèdit (Nota 13.1) (49.050) (8.132)
  Deutes amb entitats esportives per traspassos i cessions (Nota 13.3) (45.193) (59.792)
  Altres deutes (1.333) (22.646)
Total deutes a curt termini (95.576) (90.570)
Total partides passives (225.371) (124.028)

Partides actives compensatòries
Crèdits amb entitats esportives per traspassos i cessions a llarg termini (Nota 10.3 i 10.1) 11.852 8.842
Crèdits amb entitats esportives per traspassos i cessions a curt termini (Nota 10.3 i 10.1) 15.723 30.562
Tresoreria i actius líquids equivalents 40.347 92.817
Total partides actives compensatòries 67.922 132.218
Total (157.449) 8.190

Segons la normativa, l’import de deute net correspon a la suma del deute net per traspassos (és a dir, el net dels comptes a 
cobrar i a pagar per traspassos de jugadors), dels imports pendents de pagament derivats de finançaments rebuts d’entitats 
financeres, parts relacionades o tercers, dels cobraments anticipats a meritar en un termini superior a 1 any i del deute amb 
proveïdors d’immobilitzat minorats per la tresoreria, els actius líquids equivalents i les inversions financeres temporals. El deute 
net no inclou deutes comercials ni altres comptes a pagar. 

La composició del deute net és la següent:


