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Žebříček nejbohatších fotbalových klubů sestavený společností
Deloitte uvádí 20 nejlepších klubů, jejichž příjmy přesáhly
rekordních 5 miliard liber






Celkové výnosy 20 nejlepších klubů vzrostly o 8 % a dosáhly rekordní výše 6,6 miliardy
eur.
Již jedenáctým rokem je v čele žebříčku Real Madrid, následován klubem FC Barcelona.
Manchester United se propadl z druhého na třetí místo.
Fotbalový klub Bayern Mnichov se propadl na pátou příčku, což je nejhorší výsledek od
sezóny 2006/2007.
V horní dvacítce je devět klubů z Premier League, jejichž celkové výnosy dosáhly
3 miliard eur.
Víc než polovina z 30 klubů s nejvyššími výnosy je z Premier League.

Nový, v pořadí již 19. žebříček nejbohatších fotbalových klubů sestavený poradenskou
společností Deloitte (Deloitte Football Money League) uvádí, že v minulé sezóně mělo 20
klubů s největšími příjmy zisky ve výši 6,6 miliardy eur (5 miliard liber), což oproti
předchozímu roku představuje 8% nárůst.
Již pojedenácté v řadě stojí v čele žebříčku společnosti Deloitte Real Madrid, s celkovými
výnosy za sezónu 2014/2015 dosahujícími 577 mil. eur (439 mil. liber). K tomuto růstu
přispěly zejména komerční výnosy, které oproti předcházející sezóně vzrostly o 22,7 mil.
eur. Příjmy ze vstupného rovněž vzrostly o 9,1 mil. eur, avšak příjmy z přenosů se v dané
sezóně propadly o 4,3 miliony eur.
„Výsledky studie potvrdily dlouhodobý trend, že klíčovým příjmem pro nejlepší kluby Evropy
jsou komerční výnosy ze sponzorských smluv a aktivního merchandisingu. Naopak
dlouhodobě na ústupu jsou u většiny velkoklubů příjmy související se vstupným na stadiony.
Poměr výnosů z vysílacích práv a přenosů se liší stát od státu v přímé závislosti na zájmu a
úspěšnosti jednání s médi,“ uvedl Lukáš Poddaný, specialista na sportovní právo z advokátní
kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal a člen Deloitte Sports Team. „Aby se české nejlepší
fotbalové týmy příjmově kvalifikovaly mezi elitní evropskou dvacítku, musely by své příjmy
navýšit přibližně třicetinásobně,“ dodal Lukáš Poddaný.
„Poprvé přesáhly příjmy tří nejlepších klubů sledovaných v rámci žebříčku hranici 500 mil.
eur. Real Madrid opět prokázal silnou finanční pozici, umocněnou růstem komerčních příjmů.
V následujících letech lze očekávat, že příjmy ze vstupného porostou i nadále, a to hlavně
díky plánovaným úpravám stadionu Santiago Bernabéu,“ okomentoval závěry nové studie
Dan Jones, partner obchodní skupiny pro sport společnosti Deloitte a doplnil, že „výkony
hráčů FC Barcelona v sezóně 2014/2015 se promítly do skvělých finančních výsledků. S
příjmy rostoucími ve všech oblastech – ze vstupného, z komerčních aktivit i z přenosů
zápasů – se evropští mistři dostali na druhé místo žebříčku, odkud sesadili Manchester
United.“
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Ačkoli se Manchester United o jednu příčku propadl, jeho výnosy ve výši 519,5 mil. eur
(395,2 mil. liber) stále představují nejvyšší výnosy v rámci celé Premier League. Klub
Chelsea se propadl o jednu příčku na osmé místo, zatímco Arsenal se posunul výš, na místo
sedmé. Zbývající dva kluby z první desítky klubů Premier League jsou Manchester City na
šestém a Liverpool na devátém místě.
Navzdory meziročnímu poklesu výnosů patří Manchester United i nadále mezi tři
nejprestižnější kluby, což dokládá sílu jeho obchodního modelu. Návrat do Ligy mistrů a
navázání mnoha významných komerčních partnerství pozici klubu v sezóně 2015/2016 dále
upevní. Nebylo by tak velkým překvapením, kdyby United s očekávanými výnosy ve výši
500 mil. liber (zhruba 650 mil. eur) po dvanácti letech znovu zaujali první místo v žebříčku
nejbohatších klubů.
Žebříček nejbohatších a největších klubů v kontinentální Evropě také zaznamenal několik
změn. Bayern Mnichov se propadl ze třetího na páté místo, což je nejhorší pozice od sezóny
2006/2007. Německé mistry přeskočil klub Paris Saint-Germain, jenž již druhým rokem
vykazoval růst a dosáhl výnosů ve výši 480,8 mil. eur (365,8 mil. liber), a jako jediný
francouzský klub se dostal do první dvacítky. Co se týče výnosů, loňská sezóna byla pro
italské kluby spíše zklamáním, a to navzdory tomu, že se Juventusu v Lize mistrů dařilo a že
Řím postoupil z 24. na 16. místo. Jak Inter, tak AC Milan se loni propadli o dvě příčky, Inter
se do dvacítky nejlepších klubů poprvé málem nedostal.
Dan Jones dodává: „Žebříček nejbohatších fotbalových klubů pro sezónu 2014/2015
zaznamenal další rok růstu pětice nejúspěšnějších evropských lig. Zaznamenali jsme však
také zpomalení růstu pěti nejlepších klubů, jejichž výnosy meziročně rostly o pouhá 4 %
(pro srovnání: v předchozím roce to bylo 11 %). Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi výnosy
klubů z desátého a jedenáctého místa dosahuje výše 43,3 mil. eur, lze předpokládat, že
v krátkodobém horizontu se nové kluby budou do desítky nejlepších klubů dostávat jen
velmi těžko.“
Anglickým klubům pomohla taky skutečnost, že libra oproti euru posílila o 10 %. V letošní
dvacítce nejlepších klubů je rekordních devět klubů z Premier League, což je o jeden víc než
loni. West Ham United se opět dostali mezi dvacítku nejlepších, kde se poprvé objevili
v sezóně 2005/2006. Výnosy klubu vzrostly o 5,9 mil. liber na celkových 122,4 mil.
(160,9 mil. eur). Mezi 30 nejlepšími kluby je 17 klubů, které v sezóně 2014/2015 hrály v
Premier League – v žebříčku tak převažují kluby z anglické ligy.
Tim Bridge dodává: „Co se týče výnosů, jsou kluby Premier League stále na špici, přestože
v evropských soutěžích podávaly v poslední době výsledky, které byly spíš zklamáním.
S nově uzavřenými smlouvami na přenos zápasů Premier League z nastávající sezóny
2016/2017, které slibují vyšší výnosy z domácích přenosů, se dá očekávat, že kluby
z Premier League i nadále upevní své postavení v první třicítce, a některé mají dokonce
šanci postoupit do první dvacítky.“
- KONEC –
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Žebříček nejbohatších fotbalových klubů sestavených společností Deloitte
(Deloitte Football Money League – výnosy za sezónu 2014/2015

Umístění
(místo v loňském
žebříčku)

Klub

Výnosy za sezónu
2014/2015 (mil. eur)
(výnosy za sezónu
2013/2014)

Výnosy za sezónu
2014/2015 (mil. eur)
(výnosy za sezónu
2013/2014)
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1 (1)

Real Madrid

577 (549.5)

439 (459,5)

2 (4)

FC Barcelona

560,8 (484,8)

426,6 (405,4)

3 (2)

Manchester United

519,5 (518)

395,2 (433,2)

4 (5)

Paris Saint-Germain

480,8 (471,3)

365,8 (394,1)

5 (3)

Bayern Mnichov

474 (487,5)

360,6 (407,7)

6 (6)

Manchester City

463,5 (416,5)

352,6 (348,3)

7 (8)

Arsenal

435,5 (359,3)

331,3 (300,5)

8 (7)

Chelsea

420 (387,9)

319,5 (324,4)

9 (9)

Liverpool

391,8 (305,9)

298,1 (255,8)

10 (10)

Juventus

323,9 (279)

246,4 (233,3)

11 (11)

Borussia Dortmund

280,6 (261,5)

213,5 (218,7)

12 (13)

Tottenham Hotspur

257,5 (215,5)

195,9 (180,2)

13 (14)

Schalke 04

219,7 (214)

167,1 (179)

14 (12)

AC Milan

199,1 (249,7)

151,5 (208,8)

15 (15)

Atlético de Madrid

187,1 (169,9)

142,3 (142,1)

16 (nově)

AS Řím

180,4 (127,4)

137,2 (106,5)

17 (19)

Newcastle United

169,3 (155,1)

128,8 (129,7)

18 (20)

Everton

165,1 (144,1)

125,6 (120,5)

19 (17)

Internazionale

164,8 (162,8)

125,4 (136,1)

20 (nově)

West Ham United

160,9 (139,3)

122,4 (116,5)

Tato tisková zpráva vychází z žebříčku nejbohatších fotbalových klubů „Deloitte Football
Money League“ zveřejněného v lednu 2016. Zveřejněný žebříček blíže uvádí zdroje, odkud
byly čerpány údaje pro sezónu 2014/2015. Jedná se zejména o roční účetní závěrky
společností nebo skupin týkající se jednotlivých klubů a jiné přímé zdroje.
Relativní bohatství nebo hodnotu fotbalových klubů lze hodnotit mnoha způsoby. Společnost
Deloitte si zvolila srovnávání výnosů, neboť tyto údaje představují snadno dostupné a
srovnatelné měřítko finanční výkonnosti.
Výnosy nezapočítávají poplatky za přestupy hráčů, DPH a ostatní daně související
s prodejem. V několika případech jsme upravili údaje tak, abychom, dle našeho názoru,
umožnili lepší srovnání výsledků jednotlivých fotbalových klubů.
Pro potřeby sestavení žebříčku jsme neprováděli žádné ověřovací ani auditní postupy s
cílem ověřit správnost údajů uvedených v účetních závěrkách ani v jiných zdrojích, ze
kterých jsme čerpali informace o jednotlivých klubech.
Abychom mohli provést mezinárodní srovnání, převedli jsme veškeré údaje uvedené pro
sezónu 2014/2015 dle průměrného směnného kurzu platného v roce končícím ke dni 30.
června 2015 (£1 = €1,3145). Srovnatelné údaje jsme čerpali z předchozích žebříčků
fotbalových klubů sestavených společností Deloitte nebo z příslušných účetních závěrek a
jiných zdrojů.
V průběhu roku zveřejníme Výroční přehled financí ve fotbalu sestavený společností Deloitte
(Deloitte Annual Review of Football Finance) s podrobnou analýzou finanční situace
jednotlivých anglických a evropských fotbalových klubů.
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