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05. Immobilitzat intangible esportiu
L’epígraf “Immobilitzat intangible esportiu” recull els drets d’adquisició de jugadors, així com altres conceptes de similar naturalesa. El mo-
viment produït en aquest epígraf del balanç en les temporades 2017/18 i 2016/17 ha estat el següent:

30 de juny de 2018: Milers d’euros

30/06/2017 Entrades i dotacions Sortides, Baixes o 
Reduccions 30/06/2018

Cost: 
Futbol 418.437 347.430 (77.960) 687.907
Bàsquet 4.604 1.857 (2.961) 3.500
Handbol 1.695 1.050 (825) 1.920
Hoquei i altres 555 90 (90) 555
Bestretes 3.450 5.316 (2.900) 5.866

Total cost 428.741 355.743 (84.736) 699.748
Amortització acumulada:
Futbol (183.625) (116.611) 56.799 (243.437)
Bàsquet (2.476) (1.567) 2.469 (1.574)
Handbol (947) (367) 439 (875)
Hoquei i altres (441) (131) 90 (482)

Total amortització acumulada (187.489) (118.676) 59.797 (246.368)
Deteriorament:
Futbol (4.955) (12.042) 14.497 (2.500)

Total deteriorament (4.955) (12.042) 14.497 (2.500)
Total net 236.297 225.025 (10.442) 450.880
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30 de juny de 2017: Milers d’euros

30/06/2016 Entrades i dotacions Sortides, Baixes o 
Reduccions 30/06/2017

Cost: 
Futbol 348.899 118.086 (48.548) 418.437
Bàsquet 2.525 3.553 (1.474) 4.604
Handbol 1.460 390 (155) 1.695
Hoquei i altres 459 96 - 555
Bestretes 5.150 2.000 (3.700) 3.450

Total cost 358.493 124.125 (53.877) 428.741
Amortització acumulada:
Futbol (154.004) (65.128) 35.507 (183.625)
Bàsquet (1.692) (1.595) 811 (2.476)
Handbol (858) (244) 155 (947)
Hoquei i altres (363) (78) - (441)

Total amortització acumulada (156.917) (67.045) 36.473 (187.489)
Deteriorament:
Futbol - (8.564) 3.609 (4.955)

Total deteriorament - (8.564) 3.609 (4.955)
Total net 201.576 48.516 (13.795) 236.297

Milers d’euros

30/06/2018 30/06/2017 

Temporada:
2017-2018 - 74.734
2018-2019 129.512 69.103

2019-2020 122.317 53.491

2020-2021 103.288 43.924
2021-2022 i següents 98.263 -

Total 453.380 241.252

Els drets d’adquisició de jugadors es consideraran com a despesa en les pròximes temporades, sense considerar l´efecte de les provisions 
per deteriorament, segons la següent estimació:

Les altes més significatives de l’exercici corresponen a l’adquisició dels drets federatius de jugadors per import de 334.774 milers d’euros 
(115.370 milers d’euros a 30 de juny de 2017).

A 30 de juny de 2018 i 2017, existeixen passius contingents derivats dels acords assolits amb clubs per l’adquisició dels drets federatius de 
jugadors que pertanyen a la primera plantilla, els quals estan subjectes al compliment d’una sèrie de condicions. La probabilitat d’ocurrèn-
cia depèn de fets incerts en el futur, sent l’import màxim a pagar en base als acords contractuals aplicables al tancament de l’exercici anual 
acabat el 30 de juny de 2018 de 118 milions d’euros (40 milions d’euros en l’exercici anual acabat el 30 de juny de 2017). Així mateix, existeixen 
acords amb clubs sobre els quals el Club té drets de cobrament contingents en relació amb jugadors venuts o cedits per un import màxim 
de 5 milions d’euros (6 milions d’euros en l’exercici acabat el 30 de juny de 2017).

Addicionalment, es mantenen drets preferents sobre determinats jugadors per import de 5.866 milers d’euros (3.450 milers d’euros a 30 
de juny de 2017). La Junta Directiva i la direcció esportiva del Club consideren que no existeixen indicis de deteriorament dels esmentats 
drets preferencials.

Les baixes del present exercici corresponen, principalment, a la venda de jugadors que han generat un benefici de 205.636 milers d’euros 
registrats a l’epígraf “Resultats per alienacions i altres” del compte de pèrdues i guanys adjunt (benefici de 21.963 milers d’euros en l’exercici 
acabat el 30 de juny de 2017). Addicionalment, durant el present exercici s’han rescindit els contractes de diversos jugadors que han suposat 
una pèrdua per import de 1.413 milers d’euros (4.364 milers d’euros en l’exercici acabat el 30 de juny de 2017).

Així mateix, l’epígraf “Resultat per alienacions i altres” del compte de pèrdues i guanys adjunt recull altres beneficis per import de 3.553 
milers d’euros (4.115 milers d’euros en l’exercici acabat el 30 de juny de 2017), bàsicament, generats en concepte dels cobraments rebuts per 
variables pel rendiment esportiu pactat en diferents contractes de venda de drets federatius i pels traspassos a altres clubs de jugadors que 
van formar part del Club en exercicis anteriors.

Amb posterioritat al 30 de juny de 2018 i amb anterioritat a la data de formulació el Club ha formalitzat un contracte per l’adquisició dels drets 
federatius d’un jugador per import de 31 milions d’euros més 9 milions d’euros en funció de diferents variables. A més, el Club ha procedit a 
fer el pagament de la clàusula de rescissió del contracte laboral d’un jugador per import de 36 milions d’euros.
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La Junta Directiva no té coneixement de situacions que requereixin el registre de deterioraments per import significatiu a 30 de juny de 2018 
addicionals als registrats en els comptes anuals adjunts.

La durada mitjana dels contractes laborals de la plantilla inscriptible a la Lliga Nacional de Futbol Professional és de 5 anys. 

A 30 de juny de 2018 i 2017, existeixen elements totalment amortitzats per import de 1.648 i 2.484 milers d’euros, respectivament.

Els jugadors es contracten mitjançant contracte laboral acollit al Reial Decret 1006/1985, de 26 de juny, pel qual es regula la relació laboral 
especial dels esportistes professionals, en règim general.

L’ingrés derivat de la cessió i formació de jugadors registrat a l’epígraf “Altres ingressos d’explotació” del compte de pèrdues i guanys durant 
l’exercici 2017/18 ascendeix a 1.177 milers d’euros (5.721 milers d’euros durant l’exercici 2016/17).


