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RESENYA DE L’ENTITAT

Nota 1.
1.1)

Naturalesa de l’Entitat
La Fundació Privada Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona (en endavant la
Fundació) és una fundació privada sense ànim de lucre de tipus cultural que fou
fundada amb data 23 de desembre de 1997 com voluntat del Real Club Deportiu
Espanyol de Barcelona, S.A.D.
La finalitat principal de la Fundació, d’acord amb l’establert a l’article segon dels seus
Estatuts, és: “promoure de la història i la difusió social del Reial Club Deportiu Espanyol
de Barcelona; la pràctica de l’esport en general i del futbol en particular així com el
foment de la formació integral tant des d’un punt de vista cultural com humà, de tots
aquells afeccionats i afeccionades a l’esport”.
L’objecte social de la Fundació per tal de poder assolir la seva finalitat fundacional,
s’estableix en, de manera enunciativa i no limitativa,:
a)

La creació d’un museu i d’una hemeroteca de la història del Reial Club Deportiu
Espanyol de Barcelona i la promoció de la seva imatge i difusió social
mitjançant l’organització de conferències, visites, taules rodons i d’altres
activitats anàlogues.

b)

L’organització de cursos, seminaris, conferències, taules rodones i qualsevol
altra activitat dirigida a l’ensenyament de la tècnica del futbol, el foment d’una
competitivitat noble en aquest esport i de la seva pràctica mitjançant
l’organització d’entrenaments, la participació en competicions i la creació de
premis o ajuts.

c)

La creació, administració, finançament i direcció d’escoles i equips esportius de
tota mena de base amateur adscrits a les de federacions catalanes
corresponents.

d)

La implantació de fòrums de reflexió, opinió i debat dirigits a consolidar el
respecte, la integració i la convivència pacífica de totes les persones i entitats
que formen part del món de l’esport.

e)

L’organització de cursos, seminaris, conferència, taules rodones i qualsevol
altra activitat dirigida a fomentar la formació personal, cultural i humana dels
esportistes, així com tota mena d’iniciatives, com ara la instauració de premis o
ajuts, encaminades a procurar ena adequada integració dels esportistes en tots
els àmbits de la societat.

f)

La promoció d’alternatives culturals i d’esbarjo com ara activitats d’esplai i
desenvolupament personal destinades a la joventut.

La Fundació es troba inscrita en el Registre General de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya amb el número 1172, d’acord amb la resolució de la Conselleria de Justícia
de data 7 de maig de 1988, i té el seu domicili a l’Avinguda del Baix Llobregat, 100, de
Cornellà de Llobregat.
La Fundació s’extingirà en el cas que li sigui impossible dur a terme la seva finalitat
fundacional així com per qualsevol altra raó, que haurà en tot cas d’ésser motivada i
aprovada pel Patronat.
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El Patronat decidirà quina o quines entitats, públiques o privades, sense ànim de lucre i
amb finalitats anàlogues a les seves, seran les destinatàries dels béns de la Fundació
resultants de la liquidació.
1.2 Activitats desenvolupades durant l’exercici 2014

a) Hi ha gestos que dignifiquen a les institucions. El 2 de gener el RCD Espanyol i la
seva Fundació, representada pel Patró Josep Lluis Masriera, van organitzar una
visita dels jugadors de la primera plantilla blanc-i-blava als hospitals de la Vall
d’Hebrón i l’universitari Germans Trias i Pujol. La visita del les estrelles blanc-iblaves suposà una enorme alegria per als joves ingressats i també per als familiars
que passen aquestes dates tan assenyalades en un hospital.

b) Per primera vegada, la trobada anual de les XEF es realitzà a la Ciutat Esportiva
Dani Jarque, tenint un èxit total d’assistència. Més de 300 alumnes de les escoles de
Sant Feliu de Llobregat, Lloret de Mar i Sant Cugat del Vallès van gaudir d’una
jornada lúdica amb entrenaments, partits, jocs i entrega d’obsequis.
La jornada també comptà amb la presència de la Sra. Ana Maria Fusté i Francesc
Ciprés, membres del Consell d’Administració del RCD Espanyol, del Vicepresident
Executiu de la Fundació, Antoni Fernández Teixidó, de la Patrona Lorena Ferrara
Cambronero i del Director General F. Javier Sáenz.
c) El 30 de juny va tenir lloc la dotzena edició del “Fòrum Fundació” al Palau Falguera
de Sant Feliu de Llobregat. Sota el títol “Glòria als herois”, i amb la batuta del
moderador Sr. Antoni Fernández Teixidó, els convidats van poder debatre sobre les
seves experiències en clau espanyolista. Aquests foren els Srs. Jordi San José
Buenaventura, alcalde de la localitat i reconegut seguidor periquito, Joan Collet Diví,
President del RCD Espanyol i de la seva Fundació, Sergio González Soriano,
entrenador del primer equip blanc-i-blau, Manuel Serrano Pulido, campió de la Copa
del Rei la temporada 1999-2000, Moisés Hurtado Pérez, campió de la Copa del Rei
la temporada 2005-2006, i Eloy Pérez, actual Director de la Ciutat Esportiva Dani
Jarque i ex capità del primer equip espanyolista.
Amb aquest acte, que comptà amb l’assistència de 192 persones, la Fundació
recuperà una iniciativa que es va posar en marxa, per primera vegada, el 14 de maig
de l’any 2001.

d) El RCD Espanyol i la seva Fundació van organitzar el 3 de juliol al Power 8 Stadium
el ja tradicional sopar de patrocinadors i col·laboradors. Amb aquest esdeveniment,
es vol agrair la confiança dipositada per diferents empreses, que tenen un paper
molt important en l’engranatge de les dues entitats.
e) Més de 30 nens i nenes de la XEF (Xarxa d’Escoles de la Fundació) de Sant Cugat i
els seus respectius acompanyants varen presenciar el partit entre el RCD Espanyol
de Barcelona i la Real Sociedad, que tingué lloc el 5 d’octubre. Feia poc més d’una
setmana que havia començat l’activitat al centre blanc-i-blau.
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f) Al matx davant el Deportivo de la Coruña foren, en aquest cas, els alumnes de la
XEF Sant Feliu els qui, en número de 130, van gaudir d’una jornada molt especial en
veure en directe el partit davant el Deportivo de la Coruña, que es disputà el dia 26
d’octubre. Aquesta és una de les iniciatives que cada temporada posa en marxa la
Fundació amb la finalitat d’enfortir els llaços amb els alumnes.

g) El Vicepresident Executiu de la Fundació, Antoni Fernández Teixidó, encapçalà la
representació de l’entitat dins de la comitiva de l’Espanyol que realitzà l’ofrena floral
al monument de Rafael de Casanova el dia 11 de setembre. També hi fou present el
Patró Josep Lluis Masriera.
h) El dia 9 de novembre fou una data de dol per a l’entitat ja que es va produir el
traspàs del pare del vicepresident econòmic de la Fundació, Sr. Luis Álvarez (a.c.s.)
i) Com a cloenda de l’any 2014, la XEF de Sant Feliu de Llobregat, acompanyada pels
seus monitors i entrenadors, va estar present al Power 8 Stadium en motiu del matx
de Copa del Rei davant el CD Alavés. Tanmateix, una representació de la Junta
Directiva de la Penya blanc-i-blava de la localitat, van viure al partit a la Llotja
Presidencial convidats pel màxim representant de l’entitat, Sr. Joan Collet.
j) Durant tota l’anualitat, l’entitat continuà amb la seva campanya “Coneix la teva
Fundació” amb l’emissió d’espots als videomarcadors de l’Estadi així com als canals
de comunicació oficials del Club.

Altres Activitats:
k) La Fundació col·laborà durant l’exercici anual 2014 amb nombroses ONG, centres
escolars i organitzacions benèfiques de diverses maneres i en diferents ocasions:
per exemple, regalant productes del RCD Espanyol de Barcelona i convidant-los a
presenciar partits del primer equip al Power8 Stadium i entrenaments a la Ciutat
Esportiva Dani Jarque.

1.3)

Patronat de la Fundació
Durant l’exercici 2014 la composició del Patronat de la Fundació ha experimentat la
baixa de tres dels seus membres, en les persones del Sr. Antonio Muñoz Llasat, la Sra.
Maria Teresa Ros Santanach i la Sra. Assumpció Lailla Jou, i havent-ne incorporat tres
nous membres en les persones del Sr. Pere Botet Pladevall, el Sr. Xavier Gibert Espier i
el Sr. Víctor Malet Casajuana. En conseqüència, la composició del Patronat de la
Fundació a 31 de desembre de 2014 resta com segueix:








President:
President d’Honor:
Patró d’Honor:
Vicepresident executiu:
Vicepresident:
Vicepresident:
Vicepresident:

D. Joan Collet Diví
D. Daniel Sánchez Llibre
D. Abel Matutes Juan
D. Antoni Fernández Teixidó
D. Esteban Oromí Puig
D. José Luis Perelló Molné
D. Emilio Alvarez Pérez-Bedia
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Secretària:
Patró:
Patró:
Patró:
Patró:
Patró:
Patró:
Patró:
Patró:
Patró:
Patró:
Patró:
Patró:
Patró:
Patró:
Patró:
Patró:
Patró:

Dª. Lorena Ferrara Cambronero
D. Pere Botet Pladevall
D. Ramón Condal Escudé
D. Javier Fernández Diaz
D. Esteban Gesa Para
D, Xavier Gibert Espier
D. Víctor Malet Casajuana
Dª. Sandra Martinez Capon
D. Ramon Mas Sumalla
D. Josep Lluís Masriera Raventós
D. Josep Mateu Nouvilas
Dª Gemma Mengual Civil
D. José Luís Morlanes Galindo
D. Thomas N’Kono
D. Santiago Oller Daurella
D. Ramon Soley Climent
D. José Suñer Humet-Torrellas
D. Jordi Tomàs Giner

Sent el seu Director General el Sr. Francisco Javier Sáenz Gómez.

Nota 2.

a)

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

Imatge fidel Els comptes anuals de l’exercici 2014 han estat formulats per la Direcció General de la
Fundació a partir dels registres comptables de la Fundació a 31 de desembre de 2014, i
en ells s’han aplicat els principis comptables i criteris de valoració recollits en el Pla de
Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions subjectes a la legislació de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008 de 23 de desembre i modificat
pel Decret 125/2010, de 14 de setembre, i la resta de disposicions vigents en matèria
comprable, i mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels
resultats de la Fundació.
Els comptes anuals de l’exercici anual clos el 31 de desembre de 2014 formulats per la
Direcció General de la Fundació, seran sotmesos a l’aprovació del Patronat de la
Fundació, estimant que seran aprovats sense modificacions.
La Fundació ha optat per l’aplicació dels criteris aplicables a les entitats de dimensió
reduïda continguts en el Decret 259/2008, al complir-se, durant dos exercicis
consecutius a la data de tancament de cadascun, les condicions previstes al respecte.
No existeixen causes excepcionals per les quals, per a mostrar la imatge fidel, no
s’hagin aplicat les disposicions legals en matèria comptable.

b)

Principis comptables No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, la Direcció General
de la Fundació ha formulat aquests comptes tenint en consideració la totalitat dels
principis i normes comptables d’aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu en
els referits comptes anuals. No existeix cap principi que, sent obligatori, s’hagi deixat
d’aplicar.
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c)

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa La Fundació ha elaborat els estats financers sota el principi de empresa en
funcionament, sense que existeixi cap mena de risc important que pugui suposar canvis
significatius en el valor dels actius o passius en l’exercici següent.
En els estats financers adjunts s’han utilitzat ocasionalment estimacions realitzades per
la Direcció de la Fundació per quantificar alguns dels actius, passius, ingressos,
despeses i compromisos que hi figuren registrats. Bàsicament, aquestes estimacions
fan referència a:
- Vida útil dels actius materials i intangibles.
- Estimacions realitzades per a la determinació dels valors raonables dels instruments
financers.
- La probabilitat que succeeixi i l’import dels passius indeterminats o contingents.
És possible que, malgrat que les estimacions es varen fer en funció de la millor
informació disponible a la data de formulació d’aquests Comptes Anuals sobre els fets
analitzats, es produeixin fets en el futur que obliguin a modificar-los (a l’alça o a la
baixa) en propers exercicis, cosa que es faria de forma prospectiva reconeixent els
efectes del canvi d’estimació en els corresponents comptes de pèrdues i guanys futurs.

d)

Comparació de la informació Els comptes anual presenten, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides
del balanç de situació,del compte de pèrdues i guanys i de l’estat de canvis en el
patrimoni net, a més de les xifres de l’exercici 2014, les corresponents a l’exercici
anterior. Així mateix, la informació continguda en aquesta memòria referida a l’exercici
2014 es presenta, a efectes comparatius, amb la informació de l’exercici 2013.

e)

Agrupació de partides No hi ha agrupació de partides en els presents comptes.

f)

Elements recollits en diverses partides No hi ha elements patrimonials registrats en dues o més partides del balanç.

g)

Canvis de criteris comptables –
No s’han produït ajustaments per canvis en criteris comptables realitzats durant
l’exercici.

h)

Correcció d’errors Els comptes anuals de l’exercici 2013 inclouen un ajustament per import de 290,38
euros carregat contra romanent realitzat com a conseqüència d’un error detectat a
l’exercici, mentre que els comptes de l’exercici 2014 no inclouen cap ajustament com a
conseqüència d’errors detectats d’exercicis precedents.
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i)

Importància relativa Al determinar la informació a desglossar en la present memòria sobre les diferents
partides dels estats financers u altres afers, l’Entitat d’acord amb el marc conceptual del
Pla Comptable, ha tingut en compte la importància relativa en relació als comptes anual
de l’exercici 2014.

Nota 3.

APLICACIÓ DE L’EXCEDENT

L’aplicació de l’excedent positiu de l’exercici 2014, que ascendeix a 66.927,51 euros, que es
proposarà al Patronat de la Fundació és el de la seva aplicació a compensar pèrdues
d’exercicis precedents de la Fundació.

Nota 4.

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Les principals normes de valoració utilitzades per la Fundació en l’elaboració dels comptes
anuals, d’acord amb les establertes en el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les
associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, han estat les següents:
a) Bens integrants del Patrimoni cultural
No existeixen.

b) Immobilitzat Material
Els bens compresos a l’immobilitzat material es valoren a preu d’adquisició incloses totes les
despeses addicionals relacionades per a la seva posada en funcionament.
Així mateix, forma part del valor de l’immobilitzat l’estimació inicial, si escau, del valor actual de
les obres de desmantellament o retirada, així com els costos de rehabilitació del lloc en que es
trobi instal·lat, si procedeix.
Formen part de l’immobilitzat material els costos financers corresponents al finançament dels
projectes d’instal·lacions tècniques, el període de construcció de les quals supera l’any, fins a la
preparació de l’actiu pel seu ús.
Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l’actiu com a major valor del bé
exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o prolongació de la
seva vida útil.
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s’imputen a resultats,
seguint el principi del meritament, com cost de l’exercici en que s’incorren.
L’amortització d’aquests actius s’inicia quan els actius estan llestos pel seu ús pel qual van ser
projectats.
L’amortització es calcula aplicant el mètode lineal, sobre el cost d’adquisició dels actius menys
el seu valor residual, entenent que els terrenys sobre els quals s’assenten els edificis i altres
construccions tenen una vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte d’amortització.
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Les dotacions anuals en concepte d’amortització dels actius materials es realitzen amb
contrapartida al compte de resultats i, bàsicament, equivalen als percentatges d’amortització
determinats en funció dels anys de vida útil estimada, com a promig, dels diferents elements:
Coeficiente
Mobiliario

10%

Equipos informáticos

25%

La Direcció de la Fundació considera que el valor comptable dels actius no supera el seu valor
recuperable.
El benefici o pèrdua resultant de l’alienació o el retir d’un actiu es calcula com la diferència entre
l’import que, en el seu cas, s’obtingui d’un element de l’immobilitzat material, net dels costos de
la venda, i l’import en llibres de l’actiu, i es reconeix en el compte de pèrdues i guanys de
l’exercici en que es produeix.
Al tancament dels exercicis 2014 i 2013 l’immobilitzat material de la Fundació es trobava
totalment amortitzat.
c) Deteriorament del valor de l’immobilitzat
La Fundació reconeix comptablement qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor
registrat d’aquests actius amb origen en el seu deteriorament, utilitzant-se com a contrapartida
l’epígraf “Pèrdues netes per deteriorament” del compte de pèrdues i guanys.
A la data de cada balanç de situació, la Fundació revisa els imports en llibres dels seus actius
materials per determinar si existeixen indicis que aquests actius hagin sofert una pèrdua per
deteriorament de valor, Si existeix qualsevol indici, l’import recuperable de l’actiu es calcula amb
l’objecte de determinar l’abast de la pèrdua per deteriorament de valor (si hagués). En cas de
que l’actiu no generi fluxos d’efectiu que siguin independents d’altres actius, la Fundació calcula
l’import recuperable de la unitat generadora d’efectiu a la qual pertany l’actiu.
L’import recuperable és el major valor entre el valor raonable menys el cost de venda i el valor
d’us. A l’avaluar el valor d’us, els futurs fluxos d’efectiu estimats es descompten al seu valor
actual utilitzant un tipus de descompte abans d’impostos que reflexa les valoracions actuals del
mercat amb respecte el valor temporal del diner i els riscos específics de l’actiu pel qual no
s’han ajustat els futurs fluxos d’efectiu estimats.
Si s’estima que l’import recuperable d’un actiu (o una unitat generadora d’efectiu) és inferior al
seu import en llibres, l’import de l’actiu (o unitat generadora d’efectiu) es redueix al seu import
recuperable. Immediatament es reconeix una pèrdua per deteriorament de valor com a
despesa.
Quan una pèrdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, l’import en llibres de l’actiu
(o unitat generadora d’efectiu) s’incrementa a l’estimació revisada del seu import recuperable.
Immediatament es reconeix la reversió de la pèrdua per deteriorament com ingrés. La reversió
del deteriorament te com a límit el valor comptable de l’immobilitzat que estava reconegut a la
data de la reversió, si no s’hagués registrat el deteriorament del valor.
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d) Instruments Financers
Els actius financers es reconeixen en el balanç de situació quan es du a terme la seva
adquisició i es registren inicialment al seu valor raonable, incloent en general els costos de
l’operació.

d.1) Préstecs i partides a cobrar.
Els saldos de deutors comercials i altres comptes a cobrar es mantenen pels saldos nominals
pactats o contractats, llevat en el casos de venciments superiors als dotze mesos, que es
procedeix a aplicar el valor raonable sempre que no tinguin un tipus d’interès pactat. En aquests
casos el valor pel qual figuren és el valor actual financer de cada cas i els interessos s’aplicaran
comptablement en funció del temps. Solament és aplicable el criteri del valor raonable en saldos
amb venciment inferior a l’any quan l’efecte de comptabilitzar-lo d’aquesta forma, al tancament
de l’exercici, és significatiu i rellevant.
Com criteri general, al menys al tancament de l’exercici, la Fundació procedeix a revisar
detalladament tots els saldos per determinar si el valor comptable s’ha deteriorat com a
conseqüència de canvis de cotització, problemes de comptabilitat o altres circumstancies. En
aquests casos, les diferencies es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici.
En els casos de renegociació de deutes que, d’altra manera, estarien vençudes, s’apliquen els
criteris abans assenyalats considerant com període de cobrament el que va des de la generació
del deute fins la data de cobrament negociada.
Els principals passius financers es registren inicialment per l’efectiu rebut, net dels costos
incorreguts en la transacció. En exercici posteriors es valoren d’acord amb el seu cost
amortitzat, utilitzant a l’efecte el tipus d’interès efectiu.
Els passius financers es classifiquen conforme al contingut dels acords contractuals pactats i
tenint en consideració el fins econòmic.

d.2) Dèbits i partides a pagar
Els préstecs, obligacions i similars es registren per l’import rebut, net dels costos incorreguts en
la transacció. Les despeses financeres es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys
segons el criteri del meritament utilitzant el mètode de d’interès efectiu. L’import meritat i no
liquidat s’afegeix a l’import en llibres de l’instrument en la mesura en que no es liquida en el
període en que es produeix.
Els comptes a pagar es registren inicialment al seu cost de mercat i posteriorment són valorats
a valor amortitzat utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu.
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un
tipus d’interès contractual, es valoren al seu valor nominal, sempre que l’efecte d’actualitzar els
fluxos d’efectiu no sigui significatiu.

e) Crèdits no derivats de les activitats, amb distinció entre curt i llarg termini
No existeixen crèdits no derivats de les activitats.
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f) Transaccions en moneda estrangera
Les operacions que eventualment pugui realitzar la Fundació en moneda estrangera es
registren en la moneda funcional de l’entitat (euros) als tipus de canvis vigents en el moment de
la transacció. Durant l’exercici, les diferències que es produeixin entre el tipus de canvi
comptabilitzat i el que es troba en vigor a la data de cobrament o pagament es registren com a
resultats financers en el compte de resultats.

g) Existències
No existeixen

h) Subvencions, donacions i llegats
La Fundació utilitza els següents criteris per a la comptabilització de les subvencions, donacions
i llegats que li han estat concedides
h.1) Subvencions a l’explotació. S’abonen a resultats en el moment en el que, amb
posterioritat a la seva concessió, la Fundació estima que s’han complert les condicions
establertes en la mateixa i, en conseqüència, no existeixen dubtes raonables sobre el seu
cobrament, i s’imputen als resultats de manera que s’asseguri en cada període una adequada
correlació comptable entre els ingressos derivats de la subvenció i les despeses
subvencionades.
h.2) Subvencions de capital. Les que tenen caràcter no reintegrable es registren com
ingressos directament imputats a patrimoni net per l’import concedit. Es procedeix a
l’enregistrament inicial, un cop rebuda la comunicació de la seva concessió, en el moment en
que s’estima que no existeixen dubtes raonables sobre l’acompliment de les condicions
establertes en les resolucions individuals de concessió.
En el reconeixement inicial la Fundació registra, per un costat, els bens o serveis rebuts com un
actiu i, per un altre, el corresponent increment en el patrimoni net. A partir de la data del seu
enregistrament, les subvencions de capital s’imputen a resultats en proporció a la depreciació
experimentada, durant el període, pels actius finançats amb les mateixes, llevat que es tracti
d’actius no depreciables, en aquests casos s’imputaran al resultat de l’exercici en el que es
produeixi l’alienació o baixa d’inventari dels mateixos.
Les subvencions de caràcter reintegrables es registren com passius fins que adquireixin la
condició de no reintegrables.

i) Provisions i altres contingències
Les obligacions existents a la data del balanç de situació sorgides com a conseqüència de
successos passats dels que poden derivar-se perjudicis patrimonials per a la Fundació l’import i
moment de cancel·lació del qual són indeterminats, es registren al balanç de situació com a
provisions pel valor actual de l’import més probable que s’estima que la Fundació haurà de
desemborsar per a cancel·lar l’obligació.
La compensació a rebre d’un tercer en el moment de liquidar l’obligació, no suposa una
minoració de l’import del deute, sense perjudici del reconeixement en l’actiu de la Fundació del
corresponent dret de cobrament, sempre que no existeixin dubtes de que l’esmentat
reemborsament serà percebut, registrant-se aquest actiu per un import no superior de
l’obligació registrada comptablement.
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Al tancament de l’exercici, i un cop feta l’avaluació sobre les possibles contingències, la Direcció
de la Fundació no ha considerat necessari efectuar cap dotació al respecte.

j) Impost sobre beneficis
La despesa per impost sobre beneficis de l’exercici es comptabilitza en el compte de resultats
per l’import que resulta de les liquidacions fiscals de l’impost sobre societats relatives a
l’exercici.
Al tancament de l’exercici, la despesa comptabilitzada pels imports a compte ja pagats
s’augmenta o disminueix en la quantia que correspongui, registrant el corresponent deute o
crèdit amb la Hisenda Publica.
Amb l’aplicació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense
ànims de lucratius i dels incentius fiscals del mecenatge, no s’ha meritat l’Impost sobre
Societats per estar tots els ingressos exempts de tributar per aquest impost.

l) Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses s’imputen en funció del principi del meritament, és a dir, quan es
produeix la corrent real de bens i serveis que els mateixos representen, amb independència del
moment en que es produeixi la corrent monetària o financera d’ells derivada.
Els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació cobrada o a cobrar i
representen els imports a cobrar pels serveis prestats en el marc ordinari de l’activitat, menys
descomptes.
Les vendes de bens es reconeixen quan s’han transferit al comprador tots els riscos i beneficis
significatius inherents a la propietat dels bens.
Els ingressos ordinaris associats a la prestació de serveis es reconeixen considerant el grau de
realització de la prestació a la data de balanç, sempre i quan el resultat de la transacció pugui
ser estimat amb fiabilitat.

m) Despeses, inversions i responsabilitats de naturalesa mediambiental Tenen la consideració de despeses mediambientals aquelles meritades derivades de l’operativa
ordinària en la prevenció de la contaminació, el tractament de residus i basaments, la
descontaminació, restauració, la gestió mediambiental o l’auditoria mediambiental.
Les despeses de naturalesa mediambiental originades a l’exercici o altre anterior, que a la data
de tancament de l’exercici siguin probables o certes però indeterminades en quant al seu import
o data en que es produiran donen lloc, en el seu cas, a l’enregistrament de la corresponent
provisió de naturalesa mediambiental, que serà revisada en funció de la nova informació
disponible.
Durant l’exercici no s’han meritat despeses ni contingències de caràcter mediambiental.

n) Despeses de personal Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d’ordre social obligatòries o
voluntàries meritades en cada moment. La Fundació no té assumits compromisos per pensions.
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o) Transaccions entre parts vinculades Les operacions comercials amb parts vinculades es realitzen a preu de mercat.

Nota 5.

BÉNS DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I CULTURAL

La Fundació no disposa de béns d’aquestes característiques.

Nota 6.

ACTIUS FINANCERS

Els actius financers s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que tenen en
la Fundació. El seu detall, sense incloure les partides d’efectiu i altres actius líquids equivalents”
és el següent:

CURT TERMINI
Exercici 2014
Exercici 2013
Crèdits, derivats i
Crèdits,
altres
Total
derivats i altres
Total
Préstecs i partides a cobrar

25.845,60

25.845,60

149.085,00

149.085,00

TOTAL

25.845,60

25.845,60

149.085,00

149.085,00

Correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit –
L’anàlisi del moviment dels comptes correctors representatius de les pèrdues per deteriorament
originades pel risc de crèdit és la següent:

TOTAL
Llarg
Termini

Curt
Termini

Pèrdua per deteriorament a 31-12-12
(+) Correcció valorativa per deteriorament
(-) Reversió del deteriorament
(+/-) Traspassos i altres variacions

-

147.000,00
-

Pèrdua per deteriorament a 31-12-13

-

147.000,00

(+) Correcció valorativa per deteriorament
(-) Reversió del deteriorament
(+/-) Traspassos i altres variacions

-

1.169.883,95
-

Pèrdua per deteriorament a 31-12-14

-

1.316.883,95
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Classificació per venciments –
La totalitat dels actius financers de la Fundació al tancament dels exercicis 2014 i 2013
presenten venciment a un any, per la qual cosa no es desglossa la classificació per venciments
en funció dels anys.
La Fundació, un cop analitzat, considera que el valor en llibres dels actius financers a cost
amortitzat és una aproximació acceptable del valor raonable dels mateixos al tancament de
l’exercici, no sent necessari l’enregistrament de cap import per deteriorament per risc de crèdit.
La Fundació no presenta en el seu actiu inversions en el capital de cap entitat.
No hi ha cap circumstància de caràcter substantiu que afecti als actius financers.

Nota 7.

PASSIUS FINANCERS

Els passius financers s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que tenen en
la Fundació. El seu detall és el següent:
CURT TERMINI
Exercici 2014
Exercici 2013
Crèdits, derivats i
Crèdits,
altres
Total
derivats i altres
Total
Passius financers a cost
amortitzat

5.549,26

5.549,26

195.174,29

195.174,29

TOTAL

5.549,26

5.549,26

195.174,29

195.174,29

Classificació per venciments –
La totalitat dels passius financers de la Fundació al tancament dels exercicis 2014 i 2013
presenten venciment a un any, per la qual cosa no es desglossa la classificació per venciments
en funció dels anys.

La Fundació, un cop analitzat, considera que el valor en llibres dels passius financers a cost
amortitzat és una aproximació acceptable del valor raonable dels mateixos.

Nota 8.

FONS PROPIS

La composició i moviment de les partides que composen l’epígraf de “Fons Propis” és la
següent:
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Fons
dotacional
Saldo final exercici 2012

60.101,21

Correcció errors exercici 2012

-

Distribució resultat exercici 2012

-

Resultat exercici 2013

-

Saldo final exercici 2013

Resultat de
l’Exercici

Romanent
(52.193,98)

Total

13.301,80

21.209,03

(290,38)

-

(290,38)

13.301,80

(13.301,80)

-

-

(36.128,11)

(36.128,11)

60.101,21

(39.182,56)

(36.128,11)

(15.209,46)

Correcció errors exercici 2013

-

-

-

-

Distribució resultat exercici 2013

-

(36.128,11)

36.128,11

-

Resultat exercici 2014

-

-

66.927,51

66.927,51

60.101,21

(75.310,67)

66.927,51

51.718,05

Saldo final exercici 2014

Fons Dotacional –
El R.C.D. Espanyol de Barcelona S.A.D., com a fundador de la Fundació Privada R.C.D.
Espanyol de Barcelona realitzà una dotació inicial i a títol de cessió gratuïta de 10 milions de
pessetes (60.101,21 euros), que es va dipositar, en el seu moment, en els comptes corrents de
la Fundació.

Nota 9.

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SITUACIÓ FISCAL

La composició del saldo mantingut amb les Administracions Públiques és la següent:
CURT TERMINI
Exercici 2014
Exercici 2013
Saldos
Saldos
Saldos
Saldos
deutors
creditors
deutors
creditors
H. P. deutora per Iva

2.259,49

-

8.725,22

-

H.P. Deutora per Impost sobre Societats

-

-

800,71

-

H.P. creditora per retencions

-

1.741,48

-

1.574,99

H.P. creditora per Iva

-

3.270,57

-

-

H.P. creditora per Impost sobre Societats
Administracions Públiques deutores per
subvencions
Organismes de la Seguretat Social
creditors

-

5.643,59

30.000,00

-

-

-

1.401,85

-

709,97

TOTAL

32.259,49

12.057,49

9.525,93

2.284,96

Degut a que determinades operacions tenen diferent consideració a efectes de la tributació per
l’Impost sobre Societats i de l’elaboració dels comptes anuals, la base imposable de l’exercici
pot diferir del resultat comptable.
La conciliació del resultat comptable amb la base imposable de l’impost sobre Societats que la
Fundació preveu liquidar se indica tot seguit:
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Exercici 2014
Resultat comptable de l’exercici

66.927,51

Ingressos i despeses imputats a patrimoni net
Impost sobre Societats
Diferencies permanents:
- per règim fiscal de les entitats sense finalitats
lucratives

Augments

Disminucions

-

-

5.643,59
(13.393,20)

33.327,40

(46.720,60)

Base Imposable fiscal

59.177,90

Exercici 2013
Resultat comptable de l’exercici

(36.138,11)

Ingressos i despeses imputats a patrimoni net
Impost sobre Societats
Diferencies permanents:
- per règim fiscal de les entitats sense finalitats
lucratives

(290,38)
Augments

Disminucions

-

-

35.885,80

119.042,73

(83.156,93)

Base Imposable fiscal

(532,69)

La determinació de l’import a pagar per Impost sobre Societats és la següent:
Exercici
2014

Exercici
2013

Base imposable fiscal

59.177,90

(532,69)

Compensació de bases negatives

(2.741,95)

-

Base imposable prèvia

56.435,95

(532,69)

5.643,59

-

-

-

5.643,59

-

Quota tributària 10%
Retencions i pagaments a compte
Impost a pagar (tornar)

Situació fiscal –
La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que va optar per l’opció de règim fiscal previst al
títol II de la llei 49/2002 de 23 de desembre.
D’acord amb 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. A 31 de desembre de 2014, la
Fundació te oberts a inspecció per les autoritats fiscals tots els exercicis no prescrits. Els
Administradors de la Fundació no esperen que, en cas d’inspecció, sorgeixin passius
addicionals d’importància.
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Malgrat l’anterior, la Fundació es triba en procés de revisió i actualització dels seus processos
administratius per tal de corregir determinats aspectes observats que, una interpretació dels
mateixos, podria implicar contingències fiscals no quantificables de manera objectiva, respecte
a situacions contractuals del seu personal, i de manca d’adequat compliment de la normativa de
protecció de dades.
Altres tributs –
No existeix cap informació significativa en relació amb altres tributs.
Diferències temporànies –
La Fundació no presenta cap import registrat en aquestes partides.

Nota 10.

PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

La Fundació no té registrada cap provisió al respecte ni té coneixement de litigis i/o
contingències que fessin raonable el seu registre comptable.

Nota 11.

INGRESSOS I DESPESES

11.1) Despeses de personal El seu desglossament és el següent:
Exercici
2014

Exercici
2013

Sous i salaris

50.792,38

49.167,16

Seguretat Social càrrec empresa

16.130,72

13.436,49

TOTAL

66.923,10

62.603,65

11.2) Ingressos per vendes i prestacions de serveis El seu desglossament és el següent:
Exercici
2014

Exercici
2013

Venda de llibres

50,00

70,14

TOTAL

50,00

70,14
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11.3) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions El seu desglossament és el següent:

Exercici
2014
Patrocinis

Exercici
2013

260.000,00

20.000,00

Col·laboració carnets

26.340,00

24.930,00

Col·laboració llotges

41.840,00

-

Altres col·laboracions

162.939,40

30.000,00

TOTAL

491.119,40

74.930,00

11.4) Donacions i altres ingressos per a les activitats El seu desglossament és el següent:
Exercici
2014

Exercici
2013

Particulars

29.916,60

155.226,68

TOTAL

29.916,60

155.226,68

Totes les donacions rebudes són vinculades directament amb les activitats de la Fundació i cap
té caràcter de capital.

11.5) Altres resultats Dins aquest epígraf s’inclou un reconeixement de deute a favor de la Fundació per part del seu
patró fundador.

Nota 12.

APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS PRÒPIES

La totalitat de les activitats de la Fundació es corresponen amb la seva finalitat fundacional, tal i
com s’ha detallat i comentat a la Nota 1 d’aquesta Memòria, centrada en promoure la història i
la difusió social del Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, la pràctica de l’esport en
general i del futbol en particular així com el foment de la formació integral tant des d’un punt de
vista cultural com humà, de tots aquells afeccionats i afeccionades a l’esport.
En conseqüència, tots els recursos obtinguts per la Fundació es destinen a la seva finalitat
fundacional.
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Ingressos

Despesa
necessària

Ingressos
nets

Despesa
obligada

Despesa
Fundacional

Compliment
70%

2001

289.924,77

179.320,92

110.603,85

77.422,70

14.201,14

(63.221,56)

2002

115.358,53

94.281,94

21.076,59

14.753,61

15.971,90

1.218,29

2003

289.776,98

55.250,39

234.526,59

164.168,61

20.269,89

(143.898,72)

2004

460.869,52

59.537,28

401.332,24

280.932,57

26.564,97

(254.367,60)

2005

213.520,65

60.072,54

153.448,11

107.413,68

49.454,26

(57.959,42)

2006

261.405,84

168.207,57

93.198,27

65.238,79

58.931,24

(6.307,55)

2007

459.893,24

421.258,26

38.634,98

27.044,49

762.830,00

735.785,51

2008

319.750,87

121.969,26

197.781,61

138.447,13

183.398,95

44.951,82

2009

268.468,59

154.734,52

113.734,07

79.613,85

188.416,86

108.803,01

2010

279.162,10

153.993,22

125.168,88

87.618,22

186.586,27

98.968,05

2011

124.723,46

61.979,84

62.743,62

43.920,53

67.159,44

23.238,91

2012

162.411,15

87.188,92

75.222,23

52.655,56

61.920,43

9.264,87

2013

83.834,52

57.258,98

26.475,54

18.532,88

62.603,65

44.070,77

2014

201.086,00

61.591,80

139.494,20

97.645,94

66.923,10

(30.722,84)

Nota 13.

FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

Amb posterioritat al tancament de l’exercici la Fundació no té constància de cap fet que, existint
al tancament de l’exercici, suposi modificar la informació continguda en la present memòria.
Així mateix no es coneixen fets posteriors que mostrin condicions que no hi eren al tancament
de l’exercici i que, per la seva importància, calgués incloure informació al respecte en la present
memòria, per tal de no afectar a la capacitat d’avaluació dels usuaris dels comptes anuals.
D’altra banda, no es coneixen fets esdevinguts amb posterioritat al tancament dels comptes
anuals que afectin l’aplicació del principi d’entitat en funcionament.

Nota 14.

OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

El desglossament de les transaccions efectuades durant l’exercici, així com els saldos de
balanç, mantinguts amb el RCDE són els següents:

DESPESES

Exercici
2014

Exercici
2013

Altres serveis

125,21

1.596,52

TOTAL

125,21

1.596,52
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INGRESSOS

Exercici
2014

Exercici
2013

Altres serveis

1.336.849,58

-

TOTAL

1.336.849,58

-

ACTIUS

Exercici
2014

Comptes a cobrar RCDE

1.316.883,95

147.000,00

TOTAL

1.316.883,95

147.000,00

PASSIUS

Exercici
2014

Exercici
2013

Exercici
2013

Comptes a pagar RCDE

151,51

186.677,33

TOTAL

151,51

186.677,33

Les correccions valoratives per deutes de dubtós cobrament relacionades amb els saldos
pendents anteriors figuren esmentades a la nota 6 d’aquesta memòria.
Durant l’exercici no s’ha meritat ni pagat remuneració de cap mena als membres del Patronat
de la Fundació, ni la mateixa té contretes obligacions de cap tipus per raó dels seus respectius
càrrecs.
Les remuneracions meritades en el curs de l’exercici pel personal d’alta direcció ascendeixen a
25 milers d’euros (23 milers d’euros l’exercici anterior).
No s’han contret obligacions en matèria de pensions o de pagament de primes d’assegurances
de vida respecte dels membres antics i actuals del Patronat de la Fundació i del personal d’alta
direcció. Tampoc s’han registrat indemnitzacions per acomiadaments de membres d’alta
direcció.
No hi ha concedides bestretes ni crèdits al personal d’alta direcció ni als membres del Patronat
de la Fundació, antics o actuals.

Nota 15.

ALTRA INFORMACIÓ

15.1) Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici Exercici 2014

Exercici 2013

Homes

Dones

TOTAL

Homes

Dones

TOTAL

Direcció

1

-

1

1

-

1

Administració

1

-

1

1

-

1

Total

2

-

2

2

-

2
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15.2) Informació de caràcter mediambiental L’activitat de la Fundació, durant l’exercici, no ha tingut efectes de caràcter mediambiental, no
havent incorregut, en conseqüència, en cap despesa, inversió o contingència per aquest
concepte.

Nota 16.

INFORMACIÓ SEGMENTADA

Les activitats de la Fundació s’han dut a terme, des del punt de vista geogràfic, a Catalunya,
havent estat descrites en anteriors notes de la present memòria.

Nota 17.

INFORMACIÓ SOBRE ELS AJORNAMENTS DE PAGAMENT EFECTUATS A
PROVEÏDORS

La informació en relació amb els ajornaments de pagament a proveïdors en operacions
comercials, és la següent:
Pagaments realitzats i pendents de pagament a la data
de tancament del balanç
Exercici 2014
Exercici 2013
Import
%
Import
Dins del termini màxim legal
Resta
Total pagaments de l’exercici
Ajornaments que a la data de tancament
sobrepassen el termini màxim legal

69.321,25

94,17%

58.558,85

4.295,21

5,83%

29.741,84

73.616,40

88.300,69

2.455,67

3.939,52
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Diligència de signatura dels comptes anuals de la
Fundació Privada Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona
De conformitat amb la normativa vigent, mitjançant la signatura en aquesta diligència els
membres de la Comissió Delegada de la Fundació Privada del Reial Club Deportiu Espanyol de
Barcelona formulen els comptes anuals d’aquesta fundació, corresponents a l’exercici anual
acabat el 31 de desembre de 2014 i integrats pel Balanç de Situació a 31 de desembre de 2014
(numerat com a pàgines I i II), Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2014
(numerat com a pàgina III), Estat de Canvis en el Patrimoni Net (numerat com a pàgina IV) i
Memòria de l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2014 (numerada com a pàgines 1 a
20) .
Cornellà de Llobregat, 30 de març de 2015

D. Antoni Fernández Teixidó
Vicepresident

D. Emilio Álvarez Pérez-Bedia
Vicepresident

D. Jordi Tomàs Giner

D. Josep Lluis Masriera Raventós

D. Esteban Oromí Puig
Vicepresident

Dª Lorena Ferrara Cambronero

D. Ramon Soley Climent

D. Jordi Munté Daudé
En la seva condició de treballador de la Fundació

