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He llegit que la nova junta directiva del Barça ha decidit que la lliga 2009-10 s’ha
de comptabilitzar com el primer trofeu de l’era Rosell i no pas com el número 69
de l’era Laporta. Per què? Doncs perquè, segons diu el vicepresident Javier Faus,
els títols no es comptabilitzen el dia que s’acaba la lliga (com es feia fins ara) sinó
el dia que s’entrega el trofeu. I com que la copa de la lliga no s’entregarà fins a
finals d’Agost, un cop Rosell és president, doncs ha decidit (unilateralment) que la
lliga s’ha guanyat durant la seva presidència. Fins i tot ha trobat un auditor que
justifica aquesta estratègia i diu que com que les copes es poden comptabilitzar el
dia que es guanyes... però també el dia que les reps, doncs la nova junta ha
decidit “seguint criteris de prudència” apuntar-se la lliga del 2010... i és que un ha
de ser prudent, no fos cas que la copa fos robada abans de ser entregada!
Jugada mestra si un vol augmentar currículum sense fer res!
Bé. Ho confesso: aquesta notícia és falsa. Però heu de confessar que si fora
certa, seria graciosa. Bé, potser no graciosa sinó trista, absurda i patètica. Doncs
bé, així de trista, absurda i patètica és la noticia que ahir va protagonitzar Javier
Faus quan va dir que uns auditors havien refet els comptes del Barça i que havien
“descobert” que el Barça tenia unes pèrdues de 70 milions i no uns guanys d’11
milions tal i com havíem dit nosaltres a la roda de premsa del 30 de Juny.
Com pot ser?, us preguntareu la majoria. De +11 a -77 hi ha una diferència de 88
milions. Com poden els resultats canviar d’una manera tan flagrant? Si ho mirem
amb deteniment, el que fa Faus és exactament el què he dit amb l’exemple de la
copa: s’apropia dels èxits econòmics de l’anterior junta directiva a base de dir que
alguns dels ingressos que vam obtenir nosaltres, en realitat, se’ls han de
comptabilitzar ells (i algunes de les despeses seves ens les donen a nosaltres).
Com? Doncs, per exemple, tot dient que la venda d’un terreny no és efectiva el
dia que se signa el contracte de compravenda (com s’ha fet sempre fins ara) sinó
el dia que es registra a l’ajuntament o que el premi que Mediapro dóna al Barça
com a premi per les audiències obtingudes durant aquests dos darrers anys
d’èxits esportius no és un premi que es pugui assignar a Laporta sinó que és el
pagament d’uns serveis que es produiran durant l’etapa Rosell i, per tant, Rosell
decideix apropiar-se’ls. És a dir, a base de canviar la data en que han succeït
determinades transaccions, molts dels ingressos de l’era Laporta passen, per art
de màgia comptable, a ser ingressos de l’era Rosell i moltes de les despeses de
l’era Rosell s’assignen a Laporta. Alihoop!
No entraré a discutir ara cadascuna de les partides qüestionades per Javier Faus.
Ho faré més endavant quan tingui l’informe d’auditoria que he demanat al Barça (i
que, curiosament, ningú del Barça no m’ha volgut enviar). El que sí faré, de
moment, són quatre reflexions.
La primera és que Faus falta a la veritat quan diu que els auditors han reformulat
els comptes: els auditors ni formulen ni reformulen comptes. Els auditors donen
la seva opinió sobre els comptes formulats pels gestors del club. Els “nous”
comptes, per tant, han estat formulats per Javier Faus i no pas per cap auditor.
Això ha de quedar molt clar.
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La segona reflexió és el que està fent la nova junta directiva dóna molt mala
imatge, malmet la seva reputació internacional i perjudica greument els
interessos del club. Estic escrivint des de Washington i em va fer pena veure que
la notícia amb que la ESPN començava ara que el Barça no era el club exitós que
pensàvem sinó un club que perdi “a hundred million dollars”. No és bo donar la
sensació de que la situació econòmica del club és caòtica quan això no és cert, tal
i com explico a la següent reflexió.
Tercera, fixeu-vos que els canvis que proposa la nova junta directiva només són
canvis en la DATA en la que s’han de comptabilitzar ingressos i despeses. És a
dir, ni Faus ni Rosell no diuen que nosaltres vam comptabilitzar ingressos que no
existeixen. Ni Faus ni Rosell qüestionen la nostra honestedat com a gestors. El
que diuen és que pensen que hi ha criteris comptables que diuen que alguns dels
ingressos que vam generar i comptabilitzar nosaltres (i fins i tot cobrar), se’ls han
de comptabilitzar ells i algunes de les pèrdues que han generat ells (com la
“venda” d’Henry a preu per sota del seu valor) ens els hem d’imputar nosaltres
encara que la venda l’hagin fet ells. El que tothom ha de tenir clar és que, des del
punt de vista del Barça, no importa gens ni mica si els ingressos de TV o de la
venda d’altres coses s’apunten al 2010 o al 2011. El que importa és que el Barça
ha obtingut aquests ingressos, i punt. Ara bé, tot i que la conseqüència de que els
ingressos se’ls apunti Laporta o Rosell no té efectes sobre el Barça... sí té efectes
en Laporta i, sobre tot, en Rosell. És a dir, si acceptéssim els canvis proposats per
Faus (que no els acceptem), el què passaria és que els 70 milions de pèrdues que
ara diuen que hi va haver al 2010 es veurien automàticament compensats per uns
guanys de 70 milions l’any que ve. La junta de Laporta perdria 70 milions, la de
Rosell guanyaria 70 milions i el Barça es quedaria igual. Això és el mateix que si
s’intentessin apropiar de la lliga 2010: el palmarès de Laporta perdria una lliga, el
de Rosell la guanyaria i el del Barça quedaria igual. Per tant, el segon missatge és
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junta a malmetre la reputació internacional del Barça i perjudicar econòmicament
al club? Doncs, la veritat, no ho sé. Però apunto dues possibilitats. La primera és
que, com acabo d’explicar, quan pitjor es digui que és la situació actual, millor
serà la de l’any que ve: si s’assignen 70 milions de pèrdues a la darrera
temporada de Joan Laporta, la primera de Rosell tindrà 70 milions de guanys i
d’aquesta manera la nova junta podrà aparèixer com la gran salvadora de la
situació econòmica quan, en realitat, tot haurà estat un simple truc de màgia
comptable. Jugada mestra si un vol augmentar currículum sense fer res!
La segona possible explicació és de caire monetari: si la junta de Rosell mostra
uns beneficis de 70 milions el primer any, podrà recuperar la totalitat de l’aval de
60 milions que acaba de dipositar a la LFP. Deixeu-me que expliqui com funciona
el tema avals: la LFP obliga a les noves juntes directives dels clubs com el Barça a
dipositar un aval per valor del 15% de les despeses del club a l’any anterior (com
que les despeses van ser de 400 milions, Rosell va haver de fer un aval de 60
milions). La regla de la LFP és que si a l’any següent el Club té uns beneficis de,
per exemple, 15 milions, la quantitat que ha de quedar en aval serà de 60-15=45.
Si l’any següent té uns altres beneficis de 10 milions, l’aval passarà ser de 4510=35. I així successivament fins que s’arriba a zero. A partir d’aquí l’aval sempre
serà zero. Doncs bé, si a base d’apropiar-se comptablement una part dels
ingressos de l’era Laporta, Rosell generés uns beneficis miraculosos de 70 milions
el primer any, l’aval passaria a ser zero immediatament. D’aquesta manera,
Rosell i la seva junta s’estalviarien els costos d’avalar 60 milions cada any durant
els propers 5 anys. Recordeu que el cost d’un aval està al voltant d’un 1% de la
quantitat avalada de manera que, gracies a aquesta argúcia comptable Rosell
s’estalviaria 600.000 euros de la seva pròpia butxaca... cada any! Aquesta podria
ser la intenció real de la junta tot i que els tribunals faran que el truco els surti
malament.
Durant la campanya electoral, Javier Faus va dir que seria un honor per a ell i per
a la nova junta directiva que jo fóra ambaixador del Barça a Nova York. Agraeixo
la confiança a ell i a tota la junta. Com a potencial ambaixador, però, deixeu-me
que els faci la següent pregunta: val la pena embrutar la imatge nacional i
internacional del Barça simplement per obtenir uns beneficis personals (repeteixo,
personals) de 600.000 euros? Jo tinc clara la resposta. La pregunta és: la tenen
ells?
Comenta-ho · M'agrada · Comparteix
A Jordi Aparicio, Sílvia Estrada Rodellas, La Fabre i 198 més els agrada.
Mostra els comentaris anteriors
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Pere A lzina Bilbeny Cchapeau, hat, txapela, boina, barret
i...barretina!! Enhorabona Xavier!
28 juliol a les 18:53 · M'agrada
Albert Bertran Pascual Els terrenys de Viladecans, que han estat
tassats en 5,5 m.€, per sota el seu valor comptable, de 18 m.€.
Però quants immobles del Barça estan comptabilitzats per sota del preu
de mercat?
Els han posat ha preu de mercat tots els immobles o
no...Mostra'n més...
28 juliol a les 18:59 · M'agrada ·
2 persones
Dan Parera Gol Gràcies Xavier. Jo afegiria a les possibles raons per
aquest desprestigi a un intent que l'Arsenal demani menys per el fitxatge
de Cesc (de fet quant anunciaves els beneficis en la darrera
compareixença se'm ficaven els pels de punta imaginant a Wegner i
companyia esmolant el ganivet). No crec que els hi funcioni, si els bancs
no es creuen aquestes tonteries, perquè s'ho haurien de creure els
altres clubs?
28 juliol a les 19:14 · M'agrada
Esther Moscatel No m'agrada el futbol, però aixo em recorda alguns
governs que hem vist últimament, que han portat el(s) país(os) a la
bancarrota, i "tot era culpa del govern anterior". Quatre anys després
d'estar al govern, encara la culpa era dels "altres".
I ho dic en plural perquè era mes d'un govern a diferent llocs.
28 juliol a les 19:16 · M'agrada
Toni Perramon Doncs, ja anem arreglats els socis.. Amb quines mans a
anat a parar el nostre club!!!!
28 juliol a les 19:36 · M'agrada
Salvador Hereu Gràcies per les explicacions, ara em queda tot molt
mes clar . . . . . les coses es poden veure des d'un costat o des d'un
altre, pero la veritat ha de prevaldre . . . endavant Xavier . . . i ànims !!!
28 juliol a les 19:40 · M'agrada
Esther Mitjavila El que diré podía ser diana de crítiques, peró, la visió
que jo tinc de les coses, en general, és molt mes "simple"....
Llegint els comentaris, m´adono que en un alt percentatge, s´està
parlant de les diferents lectures dels reultats econòm...Mostra'n més...
28 juliol a les 19:43 · M'agrada ·
2 persones
Àlex Sagrada Potser que repasem les primeres setmanes laportianes...
28 juliol a les 19:46 · M'agrada
Josep Bertran Camats Bé. A RAC1, ja se n'han fet ressò. El Professor
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28 juliol a les 20:16 · M'agrada ·

Oliver Arribas Aguilar Touché! La veritat es que tenia moltes ganes
d'escoltar la teva resposta a totes aquestes acusacions... El mes trist de
tot es que el Barça hagi de ser noticia al FT per "no poder pagar les
fitxes dels jugadors" o com has dit a l'ESPN per perdre "a hundred
million dollars". Ningú que malmeti així la imatge internacional del Barça
(i nacional també) te dret a 100 dies de gràcia...
28 juliol a les 20:33 · M'agrada
Josep Arenas Serra I pot haver-hi també una raó política de
desprestigi cap a en Joan Laporta i el seu projecte independentista.
Recordo que molts d'aquesta nova junta són els clàssics catalans de la
zona alta que "hablan en castellano entre ellos". Molt bé Xavier, per cert
vaig estar a la teva Universitat, quina passada !
28 juliol a les 20:38 · M'agrada
Joan A gramunt Freixas segon l´antic pla general comptable, existeix
el llibre de Diari, Major, Balanç, e Inventari.. En el Diari, es on registren
totes les operacions de la empresa durant l´any, TOTES!!!,..o sigui que
poden interpretar el que vulguin, els numeros estan presentats per l
´anterior junta,... els números son tossuts pero son els bons....que n
´aprenguin!!!!
28 juliol a les 20:38 · M'agrada
Núria NuriNuri El Xavier a més a més d'economista és bon professor i
molt didàctic.
Gràcies!!
No m'ho creia, però no ho entenia!
28 juliol a les 20:38 · M'agrada
Josep Sole Rosell = Gaspart II
28 juliol a les 20:50 · M'agrada
Esteve Cusí Estic molt més tranquil, gràcies per la explicació Xavier.
Amb els diners que deuen tenir aquesta gent, de què els serviran
600.000 euros de més? Ara tot el món ens veu com un club endeutat i
no ho som, és una pena això que han fet, no han f...Mostra'n més...
28 juliol a les 20:51 · M'agrada
Ernest Martí Brillant, com sempre, Sala i Martín. Brillant i demolidor.
Una de les coses que m'agrada d'ell és la contundència amb què
s'expressa (i que ningú ho entenga com cridar fort o insultar sinó la
forma de despullar d'arguments els adversaris). ...Mostra'n més...
28 juliol a les 20:51 · M'agrada ·
1 persona
Miquel Rovira Gràcies per aclarir-ho Xavier. La veritat és que en els
meus cercles d'amics i coneguts ja fa dies que dic que amb Rosell
patirem... I de moment, tot sembla indicar que no m'equivocava....
Tornarà el culé de l'ai ai ai i que bufa perquè la pilota no entri?? Jo que
el creia Sóta Terra, amb el Fernandes....
28 juliol a les 21:03 · M'agrada
Oriol Miracle Molt entenedor. En faré difusió al meu mur
28 juliol a les 21:22 · M'agrada ·
1 persona
Montse Badia Xavier clar i genial com sempre, moltes gràcies per
l'article i esperem que tingui difusió.
28 juliol a les 21:46 · M'agrada
Joan F. Puyol Recorda que has d'eliminar el 'hi' de 'els hi faci la
següent pregunta', i deixar-ho en 'els faci'.
28 juliol a les 21:58 · M'agrada
Paquita Asensio No entenc de futbol, però es d'agraïr llegir la teva
nota. Molt ben dit Xavier! Es merexíen resposta.
28 juliol a les 21:59 · M'agrada
Joan F. Puyol Tambe de 'el truc els surti malament' i no 'els hi surti'
28 juliol a les 22:08 · M'agrada
Jose Basauri Varias cosas que comentar ya que veo por todas partes
felicitaciones pero poco contenido contable y legar en vuestros
comentarios.
Las cuentas anuales se presentan siguiento unos principios y normas
contables generalmente aceptadas que se en...Mostra'n més...
28 juliol a les 22:14 · M'agrada ·
1 persona
Jose Basauri Hay algunos principios que conviene destacar como son el
principio de devengo, el de empresa en funcionamiento, el de prudencia
y el de uniformidad.
Según el principio de prudencia, las pérdidas de Henry, Chigrisnki así
como la pérdida de va...Mostra'n més...
28 juliol a les 22:21 · M'agrada
Jose Basauri Hay otro principio que parece que se nos olvida y es el
principio de uniformidad y es que cuando se adopta un criterio hay que
mantener ese criterio y no ir cambiandolo año a año, y si se cambia de
criterio, se ha de informar en la Memoria ...Mostra'n més...
28 juliol a les 22:27 · M'agrada ·
3 persones
Jose Basauri Otro tema son los 40 millones en primas de los
jugadores, que es gasto del ejercicio 09/10 aunque ello pueda servir de
motivación para ejercicios futuros para que puedan estar motivados y
conseguir más títulos, y es un intangible que no se puede poner en el
activo del club.
28 juliol a les 22:30 · M'agrada ·
2 persones
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colla de mentiders i manipuladors s'enfrontessin a tú en un debat públic,
però no crec que tinguin valor per fer-ho. Són uns cobards que
preventivament estan avançant una mala temporada esportiva per
justificar-la amb una "gestió econòmica perfecte per salvar al club de la
ruina".
28 juliol a les 23:45 · M'agrada
Jose Basauri Existe mucha literatura sobre contabilidad creativa de
forma que se pueden utilizar los principios contables de la forma que
más te conviene para dar el resultado que más te interesa sin hacer
nada ilegal. Y puede ser tan válido en contabilidad los resultados de la
anterior junta que los que pudiere dar esta.
28 juliol a les 23:45 · M'agrada ·
2 persones
Marta Bengoa Acabo de leer el articulo, dilapidante.
there is nothing else to say, professor, as always, well done!!! great
work!! You guys (Rosell and Cia) doubt it??? It seems that you don´t
know Professor Sala-i-Martin...This is another fatal flaw on
...Mostra'n més...
29 juliol a les 00:14 · M'agrada
Jordi Mestres I Rosàs Magistral explicació! Explicar d'una forma tan
gràfica i simple un garbuix comptable de milions d'Euros, no té preu.
Gràcies.
29 juliol a les 01:33 · M'agrada
Vicenç Aparicio Basauri, jo també veig molts "m'agrada", i em falta
informació.
Pel que fa als terrenys, com a mínim en campanya en Rosell ja va dir
que se'n desfaria perquè havien estat una mala inversió; amb
independència de l'encert o no de la decisió de...Mostra'n més...
29 juliol a les 01:49 · M'agrada ·
2 persones
Alfons Munné León Brillant, com sempre ;)
29 juliol a les 02:11 · M'agrada
Jose Basauri Vicenç, tanto Chigrisnki, Henry e Ibrahimovic deben ser
provisionados por aplicación del principio de prudencia.
Lo de los terrenos no lo tengo yo tan claro, porque pueden subir de
precio otra vez con una gran probabilidad y los puede
utiliz...Mostra'n més...
29 juliol a les 08:43 · M'agrada
Adriana Llorach M'agrada el "Alihoop!"
:-)
29 juliol a les 09:54 · M'agrada
Juanjo Sanmartin Respecte a les provisions, no crec que s'hagues de
fer amb Ibra, car laq seva depreciaciò es pot revertir a poc que, si
comença le propera temporada al Barça amb els mateixos numeros que
l'any passat.....ja el tenim recuperat!
Com a barcelon...Mostra'n més...
29 juliol a les 11:07 · M'agrada
Xavi Olivares aclaparador, absolutament concluent, no hi ha res a dir,
aquesta junta és falsa, manipuladora i em recorda als pitjors moments
del Gaspar, i sino,,,,,al temps!
Primera maniobra: portar a l'urfdangarin a l'estructura del barça....com
sempre f...Mostra'n més...
29 juliol a les 11:44 · M'agrada
Carles Berlanga Jo tenia l'economia per una ciència i ara resulta que
és encara més manipulable que la política; si tot és tan canviable d'un
costat a l'altre, algú pot dir si el Barça "va bé" o "no va bé" per als que
no hem estudiat aquestes tàctiques econòmiques?
29 juliol a les 12:29 · M'agrada
Jordi Aparicio Quina colla! Fan pena!!
29 juliol a les 19:09 · M'agrada
Juanjo Sanmartin Avui he presentat un balanç d'un client a un banc
per un crèdit. L'actiu de la empresa es d'uns 300.000.- euros, poca cosa.
Abans d'agafar-lo el balanç donava unes perdues d'uns 50.000.- euros i,
despres d'una bona repassada "Rosell/Faus style" ha quedat en uns
35.000.- de guany. Això no és comptabilitat (que sí, és aburrida a
mort!!) això es art!!! (o poca vergonya, o....el que vulgueu) ;-)))))
29 juliol a les 19:15 · M'agrada
Vicenç Aparicio Basauri, Ibra, ¿por qué? No es un jugador que se
quiera vender, y es muy dificil saber en esas circunstancias cuál es su
precio de mercado (notar que en el caso de futbolistas su precio de
mercado no siempre depende de su rendimiento objeti...Mostra'n més...
29 juliol a les 21:21 · M'agrada ·
2 persones
Jose Basauri Según la definición de activo debe cumplir las siguientes
característicsa:
- Fruto de una transacción pasada --> lo es
- Es un bien controlable --> En los jugadores de fútbol se presupone que
lo son
- Que debe dar beneficios en el futuro --> N...Mostra'n més...
29 juliol a les 23:23 · M'agrada
Jordi Lleyda Torres Jose: solo se puede provisionar cuando se ha
decidido venderlo, sea como sea, i rapido, rapido, i se asume que la
cifra màxima de traspaso serà xxx inferior al valor pendiente de
amortizacion del fichaje.( coste total del fixage dividido por los años del
primer contrato). No es elcaso del Barça ahora, però Hacienda no traga,
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diferente trato dado por hacienda al famoso tema...
30 juliol a les 12:08 · M'agrada ·
1 persona

Jose Basauri El señor Basauri, por muy seguidor madridista que sea,
es muy riguroso en temas fiscales, contables y económicos y lo que es
es, y lo que no es no es, lo haga quien lo haga.
El tema contable y tema fiscal tienen varias diferencias ya que no
...Mostra'n més...
31 juliol a les 12:59 · M'agrada
Juanjo Sanmartin ¿Quiere usted decir, señor Basauri, que los demás
no somos rigurosos y nuestra interpretación de la normativas contablefiscal "no es " y la de usted "sí es"?¿Es por eso que habla de usted en
tercera persona.
Lo que decimos el Sr. Lleyda, yo...Mostra'n més...
01 agost a les 00:33 · M'agrada
Jose Basauri Veamos, es posible que al Real Madrid se le permiten
ciertas cosas que se le permiten a otros, pero no es mi intención en
ningún momento que al Barcelona se le apliquen unas cosas u otras por
ser yo seguidor del Real Madrid. Para mí, la contabilidad y la fiscalidad
son temas distintos, aunque para realizar los cálculos fiscales se parte
de la base contable.
1 persona
01 agost a les 10:42 · M'agrada ·
Joan Ramon Roca Barberi Rosell, amb la cara pagues. De fet des de
Nuñez: "al soci no se'l pot enganyar" Apa a pagar i empassar-vos en
Rosell&friends...
03 agost a les 13:50 · M'agrada
Escriu un comentari...
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