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Opinión
Passant comptes
Ferran Marín
29 de noviembre de 2011

El proper 19 de desembre es celebrarà a l’Auditori de Cornellà la Junta General d’Accionistes del RCD Espanyol
SAD. On, entre altres punts de l’ordre del dia, s’aprovaran els comptes de la temporada passada. Donat que s’ha
parlat poc dels números de la temporada anterior i, com a president de l’Associació de Petits i Mitjans Accionistes de
l’Espanyol (APMAE), crec oportú fer unes petites pinzellades de com ens va anar les coses econòmicament.
Sé que uns quants ho consideraran inoportú, i que així fem el joc a la premsa culé, d’altres, els expenedors de carnets de bon perico ens
acusaran d’anti-espanyolistes i de perjudicar al Club, però nosaltres considerem que un dels papers que ha de jugar una associació de
petits accionistes és precisament facilitar als petits accionistes informació de forma entenedora de la situació financera de l’entitat.
I quina és la situació a 30 de juny de 2011? Doncs molt dolenta.
Certament, el resultat de l’exercici 2010/11 ha estat millor que l’anterior amb unes pèrdues de 939.000€ –arrodoniré les dades– enfront
del prop de 8 milions de la temporada anterior, i aquí pràcticament s’acaba la part positiva, entre d’altres raons perquè si no s’hagués
comprat o venut cap jugador les pèrdues haurien sigut de 15 quilos.
Pel que fa al deute net, que es el que habitualment es fa servir, hem passat de 142 milions a 148. El deute a pagar fins el proper 30 de
juny es de 70 milions. El fons de maniobra negatiu és de quasi 30 milions, què vol dir? Que per estar al dia de pagament el proper 30 de
juny ens falten 30 milions que no tenim.
I si la situació ara ja és dolenta, encara ho serà més la temporada 2013/14 si no es re-negocia els terminis de pagament amb els
constructors del camp i, especialment, amb Hisenda. Què podría passar? Doncs que Hisenda ens podria embargar els drets de TV,
l’Estadi de Cornellà-El Prat i la Ciutat Esportiva de Sant Adrià.
Donada la difícil situació a la que s’encamina el Club, hem decidit que la propera assemblea de l’APMAE, on s’explicarà de manera
detallada els comptes del Club, sigui oberta a tots els accionistes, prèvia reserva per correu electrònic a l’adreça apmae@apmae.net o
trucant al nostre secretari Sr. Joan Avilés al telèfon 649 913 956. El nombre de places reservades per a convidats será limitada i tindran
preferència els accionistes que amb anterioritat ens han delegat les seves accions. Els convidats podran intervenir, però no tindran dret a
vot.
L’assemblea tindrà lloc a la sala d’actes del Centre Cultural Casa Elizalde, situada al carrer València 302 de Barcelona, i començarà a les
19:30 h.
Que ningú s’enganyi, els comptes seran aprovats, però com a mínim tenim el dret de saber el que se’ns ve a sobre.
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