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RESUM DE L'ACTIVITAT  
2019/20

Irrupció de la pandèmia Covid-19
• La temporada 2019/20 quedarà marcada per la irrupció de la pandèmia Covid-19, que malauradament ha afectat i continua afectant 

milions de persones arreu del món. Pel que fa a l’afectació al nostre club, la pandèmia va suposar l’establiment de l’Estat d’Alarma el dia 
14 de març del 2020, que conseqüentment va generar la paralització de les competicions esportives professionals, així com el tancament 
total de les instal·lacions del Club. Durant el mes de juny  del 2020 el Club va poder tornar a obrir parcialment les seves instal·lacions, com-
plint amb totes les mesures de protecció i higiene establertes; i amb data 11 de juny del 2020 es va poder restablir la competició de Lliga. 

• Tot i així, el Club ha patit econòmicament les conseqüències derivades d’aquestes mesures, ja que els partits es van haver de reprendre 
a porta tancada, mentre que l’afluència de visitants a les instal·lacions, així com la venda de productes del Club,  també s’han vist afecta-
des per la reducció i limitacions al turisme internacional. Addicionalment, s’ha cancel·lat la competició d’Euroleague de Basket, i això ha 
generat també una pèrdua d’ingressos associada per aquest motiu.

• És per això que incloem a continuació dins de l’informe de gestió del Club una estimació dels principals impactes que la pandèmia global 
Covid-19 ha generat econòmicament al Club (en milers d’euros) i que ha estat enviat al Consejo Superior  de Deportes (CSD):

Xifres a 
30 de juny 
del 2020*

Impactes 
Covid-19

Tancament 
estimat sense 

Covid-19

Ingressos:

Estadi 162.464 67.468 229.932

Mèdia i drets TV 248.537 35.406 283.943

Comercial 296.849 72.260 369.109

Altres i traspassos 147.580 28.591 176.171

Total ingressos 855.430 203.725 1.059.155

Despeses:

Cost personal esportiu 636.396 42.336 678.732

Cost personal no esportiu 50.981 1.500 52.481

Despeses de gestió 186.011 30.168 216.179

Altres 81.837 - 81.837

Total despeses 955.225 74.004 1.029.229

Resultat d'explotació (99.795) 129.721 29.926

Total ingressos financers 2.496 - 2.496

Total despeses financeres 30.722 -888 29.834

Benefici/pèrdua neta abans impost de societats (128.021) 130.609 2.588

Impost de societats (30.682)  - -595

Benefici/pèrdua neta després impost de societats (97.339) - 1.993

EBITDA ** 103.968 129.721 233.689

*Xifres obtingudes de la comptabilitat analítica, que poden mostrar una classificació diferent a la dels comptes anuals 
consolidats.
** Resultat d'explotació, més amortitzacions, deterioraments i provisions. 
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• En aquest quadre veiem els efectes conjunts estimats de la caiguda d’ingressos i despeses ocorreguts com a conseqüència de la pan-
dèmia,  així com també  l’efecte de l’ajornament de les competicions de la Lliga i la UEFA Champions League, fet que ha generat una 
divergència entre el final de l´exercici econòmic del Club (30 de juny de cada any d’acord amb els Estatuts) i la temporada esportiva. 
Aquest segon fet ha generat que s’hagin hagut de traspassar a l´exercici econòmic 2020/21 una sèrie d’ingressos i despeses que en una 
temporada regular s’haurien comptabilitzat a la temporada 2019/20.

 - En l’apartat d’Estadi, la pèrdua d’ingressos prové principalment del retorn parcial d’abonaments als socis, la pèrdua de taquillatges 
pels partits a porta tancada i la pèrdua d’ingressos d’explotació d’instal·lacions (Museu, Hospitality, esdeveniments...). 

 - Per la part d’ingressos de Mèdia, la caiguda prové de l’ajornament de les competicions, que ha generat que part dels ingressos 
televisius per la Lliga i la UEFA Champions League s’hagin traslladat a la temporada comptable 2020/21. 

 - En l’apartat d’ingressos Comercials, la caiguda d’ingressos s’ha generat per la pèrdua en la capacitat de firmar determinats acords 
comercials que estaven en un estat avançat de negociació abans de la pandèmia, així com les pèrdues associades a la comercialit-
zació de productes en les botigues oficials del Club. 

 - Per últim, en l’epígraf d’Altres s’hi inclouen els traspassos que s’haurien realitzat a la finalització de la competició domèstica, i que 
no s’han pogut realitzar.

• Per la banda de les despeses, en l’apartat de cost de personal esportiu i no esportiu, s’hi inclouen els estalvis reals que el Club ha acon-
seguit gràcies als acords de reducció salarial i ERTOs acordats i que no hauria realitzat en cas de no produir-se la pandèmia. 

 - Per la part de despeses de gestió, els imports corresponen als estalvis realitzats pel Club per despeses directament imputables a la 
generació d’uns ingressos que tampoc s’han generat, com pot ser la despesa de Seient Lliure, les despeses de compensació de drets 
televisius a la LFP, despeses de viatges, manteniment, neteja, vigilància i accessos, i serveis d’intermediació comercial, entre d’altres.

• A partir d’aquest detall podem veure que l’efecte combinat de la pandèmia i del traspàs d´ingressos i  despeses comptables la temporada 
2020/21 ha suposat uns menors ingressos estimats pel Club de 203.725 milers d’euros i unes menors despeses estimades de 73.116 milers 
d’euros. Per tant, de no haver sofert el Club els efectes de la Covid-19, s’estima que el resultat comptable de l´exercici hauria estat de 1.993 
milers d’euros en lloc dels actuals -97.339 milers d’euros.

Ingressos
• L’exercici 2019/20 tanca amb una xifra d’ingressos d’explotació de 855 milions d’euros, que suposa una reducció del -14% respecte als 

990 milions d’euros de l’exercici anterior (disminució de -135 milions d’euros) i del -18% per sota dels 1.047 milions d’euros pressupostats. 
La xifra d’ingressos aquesta temporada queda marcada de manera significativa, com hem comentat, per la pandèmia mundial Covid-19.

•  Respecte a l’any anterior, les principals variacions són les següents:

 -  S’han reduït un -24% els ingressos provinents de l’explotació de l’Estadi i la resta d’instal·lacions, a causa principalment de l’establi-
ment de l’Estat d’Alarma el dia 14 de març del 2020, derivat de la irrupció de la pandèmia Covid-19.

 -  En l’apartat de Mèdia s’han reduït un -17% els ingressos. La principal causa és, per una banda, la baixada de l’import de retransmissi-
ons de la UCL, ja que comptablement a l’exercici 2019/20 només s’hi ha imputat la participació del primer equip fins a vuitens de final 
(la classificació per als quarts de final ha succeït dins l’exercici 2020/21), mentre que l’any anterior l’equip va participar a la ronda de 
semifinals de la UCL. Per altra banda, també han disminuït els ingressos per les retransmissions de la LFP. La reducció s’explica per 
l’ajornament parcial de la competició, que ha provocat que part dels ingressos corresponents a partits jugats la temporada esportiva 
2019/20 hagin hagut de comptabilitzar-se dins l’exercici econòmic 2020/21.

 -  Els ingressos de l’Àrea Comercial disminueixen un -9% respecte a la temporada anterior, passant de 325 a 297 milions d’euros. La 
principal variació ve causada pels ingressos provinents de Barça Licensing & Merchandising, S.L., l’empresa 100% propietat del Club 
que gestiona l’explotació del marxandatge, que a causa de la pandèmia Covid-19 ha disminuït els ingressos en un -21%. Cal destacar 
que abans de l’inici de la pandèmia els resultats mensuals havien estat sostingudament superiors a l’exercici anterior. 

 -  L’apartat de Traspassos i Cessions s’ha vist afectat també per la incertesa generada per la pandèmia. La represa de competicions al 
juny ha provocat que el mercat d’estiu 2020 s’hagi hagut de reinventar derivant en una menor quantitat de moviments del que és 
habitual. En conseqüència, en aquest apartat hi ha hagut una disminució de -19 milions d’euros respecte a l’exercici anterior. 

 - Altres ingressos, que inclou partides diverses d’ingrés, suma un total de 53 milions d’euros.
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ESTADI

MEDIA

COMERCIAL

TRASPASSOS I CESSIONS

ALTRES

EVOLUCIÓ D'INGRESSOS 
(Milions d’euros) 

Despeses
•  Les despeses d’explotació disminueixen un -2% en relació a la temporada anterior, passant de 973 milions a 955 milions d’euros, princi-

palment pels següents motius:

 - La despesa en salaris esportius disminueix, majoritàriament com a conseqüència dels acords de reducció salarial i ERTOs negociats 
i aplicats durant la temporada, així com per la baixada dels variables per la no consecució de la Lliga i pel traspàs dels variables de 
quarts de final de UCL a la temporada 2020/21.

 -  Respecte als salaris no esportius, es mantenen en línia respecte la temporada anterior, també afectats per la inclusió del personal 
no esportiu en un ERTO.

 -  Les despeses de gestió han disminuït un -10%. Aquesta variació és deguda a la disminució d’algunes despeses com a conseqüència 
directa de la COVID-19 (partits a porta tancada, disminució de desplaçaments), així com als esforços aconseguits pel Club per tal de 
reduir l’impacte econòmic de la pandèmia.

 -  El capítol d’Altres Despeses s’ha incrementat en un 71% en gran part per l’increment en els imports dels deterioraments dels juga-
dors cedits (despesa que té la seva contrapartida en ingressos). 

SALARIS ESPORTIUS

SALARIS NO ESPORTIUS

DESPESES GESTIÓ

ALTRES

EVOLUCIÓ DE DESPESES 
(Milions d’euros) 

2018/19 2019/20

990

855

-135
(-14%)

212

298 -16%

-24%

-9%

-17%
+29%

325

114 95

297

249

162

41 53

2018/19 2019/20

973 955
-19

(-2%)

671 -5%

0%

-10%

+72%

51

201 181

51

636

50 86
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Resultat
L’exercici 2019/20 es tanca amb unes pèrdues després d’impostos de -97 milions d’euros i un EBITDA positiu de 104 milions d’euros. Aquest 
resultat és principalment causat per la pandèmia Covid-19, tal com s’ha indicat en el primer apartat.

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
2018/19 2019/20

990
855

671 636

70%

55%

COST ESPORTIU SOBRE INGRESSOS TOTALS
(Milions d’euros)

Ingressos d'explotació
Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions
Cost esportiu (futbol + seccions) sobre els ingressos

LLIGA -

Evolució del cost esportiu
La ràtio de cost esportiu sobre ingressos ha estat del 74% (+6 punts respecte la temporada anterior). El cost salarial ha estat inferior a causa 
de les rebaixes salarials acordades i l'ERTO aplicats (-5% respecte l’exercici anterior) però la major caiguda en percentatge dels ingressos 
ha generat un augment en la ràtio.

855

-955

-100

-128

-97

Ingressos d'explotació

Despeses d'explotació

Resultat d'explotació

Resultat Net

Resultat després d'impostos

RESUM COMPTE DE RESULTATS TANCAMENT 2019/20
(Milions d’euros)

REAL
2019/20

68 74
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Balanç
• El deute net a 30 de juny del 2020 és de 488 milions d’euros. Tenint en compte que el total de les inversions realitzades en el desenvolu-

pament de l’Espai Barça és de 109 milions d’euros, el deute ajustat és de 379 milions d’euros, situant-se la ràtio estatutària marcada en 
l’article 67è dels Estatuts del Club, de Deute/EBITDA, en 3,64, clarament per sobre en aquesta ocasió del límit màxim marcat de 2.

• A nivell de tresoreria el Club tanca l’exercici amb una caixa disponible de 162 milions d’euros. El deute bancari brut és de 480 milions 
d’euros, import corresponent principalment a les diferents emissions de deute a llarg termini que té el Club, així com al préstec per al 
finançament de l’Espai Barça.

• El patrimoni net ha disminuït, i se situa a tancament de juny en 35 milions d’euros. Durant la temporada 2019/20 s’han dut a terme inver-
sions en immobilitzat material i intangible no esportiu per import de 50 milions d’euros dels quals la part principal, 29 milions, correspon 
a inversions de l’Espai Barça. També s’han realitzat millores i canvis de gespa en dos camps a la Ciutat Esportiva. En l’àmbit de noves 
tecnologies i serveis digitals s’han fet millores als sistemes corporatius, als sistemes de gestió de venda d’entrades i s’ha desenvolupat 
un nou CRM.

228
443

240
25

35

731

597

281

369

BALANÇ 30/06/2020
(Milions d'euros)

Immobilitzat material i 
immobiliari Deutes a llarg termini

Immobilitzat intangible 
(jugadors)

Provisions i periodificacions

Periodificacions a curt termini

Immobilitzat financer i 
altres Deutes i creditors a curt termini

Patrimoni net

Actiu corrent

1.474 1.474

ACTIU PASSIU
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INGRESSOS
• Es preveu una caiguda d’ingressos d’explotació del -3%.

• Els ingressos d’Estadi es redueixen a causa principalment de les conseqüències de la pandèmia, que en aquest exercici ja afecten les ins-
tal·lacions del Club des del primer dia. Per això, el Club preveu un escenari sense públic fins al febrer, un aforament d’un 25% fins al maig 
i un 50% durant els darrers dos mesos de temporada.

• A l’apartat de Mèdia, la previsió d’increment dels ingressos respecte a la temporada anterior es deu al fet d’haver meritat partits de la tem-
porada 2019/20 durant els mesos de juliol i agost (temporada 2020/21). Addicionalment durant el mes d’agost es va meritar també l’ingrés 
per classificació per als quarts de final de la UEFA Champions League. 

• La previsió en ingressos de Comercial és positiva, ja que el Club ha estat capaç d’aguantar la major part de les partides de patrocini i 
ingressos comercials. Tot i així, sí que es preveu una caiguda dels ingressos de la part de Merchandising per la caiguda del turisme com 
a conseqüència de la Covid-19, així com una caiguda dels ingressos de gires i amistosos davant la impossibilitat de celebrar partits amb 
públic. Aquesta caiguda es compensa amb la previsió d’ingressos relacionats amb la posada en valor dels diferents actius digitals que el 
Club ha creat i fet créixer durant els últims exercicis.

INGRESSOS
REAL 2019/20 vs. PRESSUPOST 2020/21
(Milions d’euros) 

ESTADI -106M€ (-65%)

MÈDIA +54M€ (+22%)

COMERCIAL +83M€ (+28%)

TRASPASSOS I CESSIONS -28M€ (-29%)
ALTRES -31M€ (-59%)

828

-796

Ingressos d'explotació

Despeses d'explotació

Resultat d'explotació

Resultat després d’impostos

Resultat Net

EBITDA

PPT
2020/21

RESUM COMPTE DE RESULTATS PRESSUPOST 2020/21
(Milions d’euros)

OBJECTIUS 2020/21

REAL 2019/20 PPT 2020/21

1.059

855 828

REAL 2019/20
SENSE COVID

53

124

369

284

230

162

249

297

95
53 21

67

380

302

56

22%

19%

29%

35%

11%
6%

7%

37%

8%

46%

3%

27%

12%

35%

5%

32

1

1

231
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DESPESES
REAL 2019/20 vs. PRESSUPOST 2020/21
(Milions d’euros) 

DESPESES
• El Club ha previst un esforç significatiu en la rebaixa de la massa salarial esportiva, principalment via la sortida de jugadors amb fitxes 

elevades i a través de mecanismes d’ajornament salarial que permetin adaptar la massa salarial actual a la generació d’ingressos del Club 
en el context de pandèmia.

•  La reducció dels salaris no esportius i les despeses de gestió es deuen principalment a les hipòtesis actuals en relació amb la situació 
sanitària provocada per la Covid-19. Per tant, mostren l’estalvi com a conseqüència del control exhaustiu que ha realitzat el Club per reduir 
aquest tipus de despeses a aquelles que siguin únicament imprescindibles en el context actual.

•  L’epígraf d’altres despeses disminueix com a conseqüència del menor import per deterioraments per cessió de jugadors (que es compensa 
amb els ingressos corresponents), i a una menor previsió de dotacions per morositat. Alhora, aquesta disminució es veu compensada 
per l’increment en les pèrdues per traspàs de jugadors produïdes durant el mercat d’estiu, així com per les amortitzacions per les noves 
inversions patrimonials.

En conjunt, el resultat d’explotació pressupostat per a la temporada 2020/21 se situa en 32 milions d’euros, que incloent-hi el resultat finan-
cer i els impostos, suposa un benefici després d’impostos previst d’ 1 milió d’euros. 

505

174

52

216

82 86 68

172

50

171

335

181

51

174

462
49%

48%

18%

5%

19%

9%

22%

42%

6%

22%

9%

17%

21%

5%

8%

1.029
955

796

SALARIS ESPORTIUS -127M€ (-27%)

AMORTITZACIONS -3M€ (-2%)

SALARIS NO ESPORTIUS -1M€ (-3%)

DESPESES DE GESTIÓ -10M€ (-5%)

ALTRES -19M€ (-21%)

REAL 2019/20
SENSE COVID

REAL 2019/20 PPT 2020/21
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Els imports no preveuen la distribució d'ingressos i despeses indirectes per seccions.

PRESSUPOST TEMPORADA 2020/21
 (Milers d’euros)

Primer 
Equip

Futbol 
Base

Futbol 
Femení Bàsquet Handbol Hoquei

Patins
Futbol  

Sala
Altres 

Seccions
Altres 

Activitats Total

OPERACIONS CONTINUADES
Import net de la xifra de negocis 513.425 1.277 4.871 12.382 1.551 429 1.419 1.503 202.374 739.232

Ingressos per competicions 13.747 21 10 312 49 3 59 0 1.840 16.041

Ingressos per abonats i socis 5.780 - - 56 5 - - - 17.883 23.724

Ingressos per retransmissions i drets pend. televisius 286.173 36 1.080 3.943 595 - 404 - 7.211 299.441

Ingressos per comercialització i publicitat 207.725 1.221 3.781 8.071 902 426 956 1.485 175.150 399.716

Prestacions de serveis - - - - - - - 18 291 309

Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu - - - - - - - - 1.542 1.542

Aprovisionaments -3.477 -1.040 -593 -722 -487 -260 -372 -1.019 -18.615 -26.585

Consum de material esportiu -1.393 -745 -487 -495 -376 -184 -271 -1.008 -15.919 -20.881

Altres consums i despeses externes -2.083 -295 -107 -227 -110 -75 -100 -11 -1.313 -4.322

Deterior. de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments - - - - - - - - -1.382 -1.382

D'altres ingressos d'explotació 6.511 1.653 131 35 52 8 67 - 14.060 22.516

Ingressos d'explotació i altres de gestió corrent 6.511 1.653 - 31 44 8 - - 13.726 21.973

Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici - - 131 4 8 - 67 - 333 544

Despeses de personal -230.202 -28.004 -4.136 -35.092 -5.919 -1.952 -3.834 -1.680 -51.619 -362.439

Sous i salaris de plantilla esportiva -228.021 -24.838 -3.640 -34.163 -5.238 -1.595 -3.395 -1.337 -4.123 -306.349

Sous, salaris i assimilats -1.348 -847 - -258 -208 -66 -65 - -36.742 -39.533

Càrregues socials -785 -2.283 -496 -661 -465 -289 -372 -343 -9.332 -15.027

Provisions -49 -36 - -10 -8 -2 -2 - -1.423 -1.530

Altres despeses d'explotació -75.498 -8.393 -1.387 -4.848 -1.822 -633 -1.207 -1.351 -80.042 -175.182

Serveis exteriors -47.742 -4.645 -663 -2.113 -643 -295 -467 -333 -69.477 -126.378

Tributs -2.544 -274 - -10 -1 - - - -1.335 -4.163

Pèrdues, deterior. i variació de provisions per operacions comercials -275 - - - - - - - -2.276 -2.551

Desplaçaments -3.739 -1.772 -563 -1.879 -986 -225 -571 -575 -155 -10.465

Despeses d'adquisició de jugadors - -428 - -40 -3 - - -122 - -592

Altres despeses de gestió corrent -21.199 -1.274 -162 -807 -189 -114 -169 -320 -6.799 -31.033

Amortització de l'immobilitzat -164.270 -6.083 -36 -595 -511 -3 -74 0 -20.316 -191.886

Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 70 39 - - - - - - - 109

Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat 23.086 5.171 - - - - - - - 28.258

Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - -

      Pèrd. per deterior. Immobilitzat Intangible Esportiu -4.325 -741 - - - - - - - -5.066

      Reversió deteriorament Immobilitzat Intangible Esportiu 4.325 741 - - - - - - - 5.066

Resultats per alienacions i altres 23.086 5.171 - - - - - - - 28.258

     Pèrdues Immobilitzat Intangible Esportiu -29.640 -1.200 - - - - - - - -30.840

     Beneficis Immobilitzat Intangible Esportiu 52.726 6.371 - - - - - - - 59.098

Altres - - - - - - - - -3.495 -3.495

    Pèrdues extraordinàries - - - - - - - - -3.500 -3.500

    Altres ingressos extraordinaris - - - - - - - - 5 5

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 69.644 -35.379 -1.151 -28.839 -7.136 -2.410 -4.002 -2.547 43.889 32.070

Ingressos financers 3.477 385 - - - - - - 23 3.886

De valors negociables i altres instruments financers 3.477 385 - - - - - - 23 3.886

De tercers 3.477 385 - - - - - - 23 3.886

Despeses financeres -2.068 -106 - - - - - - -31.996 -34.170

Per deutes amb tercers -2.068 -106 - - - - - - -31.996 -34.170

Diferències de canvi - - - - - - - - -200 -200

Diferències positives de canvi - - - - - - - - 350 350

Diferències negatives de canvi - - - - - - - - -550 -550

Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers - - - - - - - - -800 -800

Pèrdues per participacions en actius financers - - - - - - - - -800 -800

RESULTAT FINANCER 1.409 279 - - - - - - -32.973 -31.285

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 71.053 -35.100 -1.151 -28.839 -7.136 -2.410 -4.002 -2.547 10.916 785

Impost sobre beneficis - - - - - - - - 448 448

RESULTAT DE L'EXERCICI 71.053 -35.100 -1.151 -28.839 -7.136 -2.410 -4.002 -2.547 11.364 1.233




