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Δελτίο Τύπου
Deloitte Football Money League:
Το σύνολο των εσόδων των 20 κορυφαίων ομάδων ξεπερνά τις 5 δισ. λίρες






Το σύνολο των εσόδων των 20 κορυφαίων ομάδων της κατάταξης Money League σημείωσε νέο ρεκόρ
αφού αυξήθηκε κατά 8% φτάνοντας τα €6,6 δισ.
Η Ρεάλ Μαδρίτης για 11η συνεχή χρονιά είναι στην κορυφή της κατάταξης, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι
η 3η ομάδα της κατάταξης χάνοντας μια θέση και η Μπαρτσελόνα η 2η
Η Μπάγερν Μονάχου έπεσε στην 5η θέση, τη χαμηλότερη θέση που έχει καταλάβει από το 2006/07
9 ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ βρίσκονται στις κορυφαίες 20 της κατάταξης, με το σύνολο των εσόδων τους να
φτάνει τα €3 δισ.
Περισσότερες από τις μισές ομάδες της κατάταξης των 30 κορυφαίων ομάδων με κριτήριο τα έσοδα
ανήκουν στην Πρέμιερ Λιγκ

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2016 – Τα έσοδα των 20 κορυφαίων ομάδων του κόσμου έφτασαν τα €6,6 δισ. (£5
δισ.) την περασμένη περίοδο, καταγράφοντας αύξηση ύψους 8% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά,
σύμφωνα με τη 19η έκδοση Football Money League της Deloitte, εταιρίας παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών.
Η Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης του Football Money League της Deloitte για 11η
συνεχή χρονιά, με συνολικά έσοδα ύψους €577 εκατομ. (£439 εκατομ.) την περίοδο 2014/15. Αυτό
βασίστηκε στα εμπορικά έσοδα της ομάδας, τα οποία αυξήθηκαν κατά €22,7 εκατομ. από την προηγούμενη
περίοδο. Τα έσοδα από αγώνες σημείωσαν αύξηση ύψους €9,1 εκατομ. Τα έσοδα από ραδιοτηλεοπτικά
δικαιώματα, ωστόσο, σημείωσαν πτώση της κλίμακας των €4,3 εκατομ. κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης
περιόδου.
Ο Dan Jones, Partner του Sports Business Group της Deloitte, δήλωσε: «Για πρώτη φορά, τα έσοδα των
τριών κορυφαίων ομάδων της κατάταξης Football Money League ξεπέρασαν και για τις τρεις ομάδες τον
πήχη των €500 εκατομ. Η Ρεάλ Μαδρίτης για ακόμη μια φορά παρουσίασε μια δυνατή οικονομική απόδοση,
η οποία αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των εμπορικών εσόδων της. Η προγραμματισμένη αναδιαμόρφωση
του σταδίου της ομάδας, «Σαντιάγο Μπερναμπέου» θα συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων των αγώνων τα
επόμενα χρόνια.
«Τα κατορθώματα της Μπαρτσελόνα στο γήπεδο την περίοδο 2014/15 «μεταφράστηκαν» σε οικονομική
επιτυχία για την ομάδα. Οι Ευρωπαίοι πρωταθλητές ανέβηκαν στη 2η θέση εκτοπίζοντας την Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ, με τα έσοδα της ομάδας τους να αυξάνονται σε όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα – έσοδα αγώνων,
ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων και εμπορικά έσοδα.»
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρότι έχασε μια θέση και βρέθηκε 3η στην κατάταξη, παραμένει η ομάδα της
Πρέμιερ Λιγκ με τα μεγαλύτερα έσοδα, €519,5 εκατομ. (£395,2 εκατομ.). Η Τσέλσι είναι 8η στην κατάταξη
χάνοντας μια θέση ενώ η Άρσεναλ είναι 7η στην κατάταξη, κερδίζοντας μια θέση. Η Μάντσεστερ Σίτυ και η
Λίβερπουλ είναι οι υπόλοιπες δυο ομάδες που εκπροσωπούν την Πρέμιερ Λιγκ στην κατάταξη των 10
κορυφαίων ομάδων, στην 6η και την 9η θέση αντίστοιχα.
Ο Tim Bridge, Senior Manager της Deloitte, δήλωσε: «Παρά τη μείωση των εσόδων σε σύγκριση με την
προηγούμενη χρονιά, το γεγονός ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένει στην κορυφαία τριάδα της
κατάταξης της Deloitte Football Money League αποδεικνύει ότι πίσω από αυτή την επιτυχία κρύβεται η
δύναμη του επιχειρησιακού της μοντέλο. Η επιστροφή στο Champions League, καθώς και η έναρξη μιας
σειράς σημαντικών εμπορικών συνεργασιών, θα ενισχύσουν την ομάδα την περίοδο 2015/16. Λαμβάνοντας
αυτό υπόψη, δε θα μας εξέπληττε αν βλέπαμε τη Γιουνάιτεντ να επανέρχεται στην πρώτη θέση στo Money
League για πρώτη φορά σε 12 χρόνια, με την ομάδα να αναμένει έσοδα περίπου £500 εκατομ. (περίπου €650
εκατομ.).»
Η φετινή κατάταξη Football Money League εντόπισε επίσης, μια κινητικότητα ανάμεσα στους γίγαντες του
ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τη Μπάγερν Μονάχου να χάνει την 3η και να βρίσκεται στην 5η θέση, τη
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χαμηλότερη θέση που έχει καταλάβει από το 2006/07. Τους Γερμανούς πρωταθλητές προσπέρασε η Παρί
Σαν Ζερμέν, η μόνη γαλλική ομάδα ανάμεσα στις 20 κορυφαίες ομάδες, με έσοδα ύψους €480,8 εκατομ.
(£365,8 εκατομ.). Παρά την επιτυχημένη πορεία στο Champions League της Γιουβέντους και το άλμα της
Ρόμα από την 24η στη 16η θέση, το 2014/15 ήταν μια απογοητευτική χρονιά για τις ιταλικές ομάδες κρίνοντας
από τα έσοδα. Τόσο η Ίντερ, όσο και η Μίλαν έχασαν 2 θέσεις τον περασμένο χρόνο, με την πρώτη να
κινδυνεύει για πρώτη φορά να βρεθεί εκτός της κατάταξης των 20 κορυφαίων ομάδων.
Ο Jones προσθέτει: «Το 2014/15 ήταν μια ακόμη χρονιά ανάπτυξης για τα «μεγάλα πέντε» ευρωπαϊκά
πρωταθλήματα. Ωστόσο, παρατηρούμε και έναν πιο αργό ρυθμό ανάπτυξης στις 5 κορυφαίες ομάδες, με τα
έσοδά τους να αυξάνονται κατά μόλις 4% αυτό το χρόνο, σε σύγκριση με το 11% της προηγούμενης χρονιάς.
Βραχυπρόθεσμα θα είναι δύσκολο να μπουν νέες ομάδες στις 10 κορυφαίες θέσεις, δεδομένης της διαφοράς
εσόδων ύψους €43,3 εκατομ. ανάμεσα στη 10η και την 11η θέση.»
Μια ενδυνάμωση 10% της στερλίνας συγκριτικά με το ευρώ βοήθησε τις αγγλικές ομάδες. Εννιά ομάδες της
Πρέμιερ Λιγκ κατατάσσονται στις φετινές 20 κορυφαίες ομάδες, μια ομάδα παραπάνω από πέρυσι. Στην
πρώτη της εμφάνιση από το 2005/06, η Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ επανέρχεται στην παγκόσμια ποδοσφαιρική
ελίτ με κριτήριο τα έσοδα, καθώς τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά £5,9 εκατομ. φτάνοντας τα £122,4 εκατομ.
(€160,9 εκατομ). Οι ομάδες της Πρεμιέρ Λιγκ τώρα κυριαρχούν στην κατάταξη των 30 κορυφαίων ομάδων,
αφού 17 ομάδες από αυτές προέρχονται από την Πρέμιερ Λιγκ της περίοδου 2014/15.
Ο Bridge προσθέτει: «Παρά τις απογοητευτικές αποδόσεις των ομάδων της Πρεμιέρ Λιγκ στις πρόσφατες
ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι ομάδες αυτές εξακολουθούν να είναι ηγέτες με κριτήριο τα έσοδα. Με το νέο
κύκλο δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης των αγώνων της Πρεμιέρ Λιγκ να προβλέπεται να αποδώσει
ιδιαιτέρως βελτιωμένα έσοδα το 2016/2017, αναμένουμε να δούμε τις ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ να
εδραιώνουν τις θέσεις τους στην κατάταξη των 30 κορυφαίων ομάδων τα επόμενα χρόνια, με δυναμική για
κάποιες από τις ομάδες αυτές να κατακτούν ακόμη υψηλότερες θέσεις στην κατάταξη των 20 κορυφαίων
ομάδων.»
Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της μελέτης παρακαλώ ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο::
www.deloitte.co.uk/sportsbusinessgroup
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Η κατάταξη των κορυφαίων 20 ομάδων σύμφωνα με το Football Money League της Deloitte - βάσει
εισοδήματος 2014/15

Θέση
(θέση
προηγούμενου
έτους)

Ομάδα

Έσοδα 2014/15
(€ εκατομ.)
(Έσοδα 2013/14)

Έσοδα 2014/15
(£εκατομ.)
(Έσοδα 2013/14)

1 (1)

Ρεάλ Μαδρίτης

577 (549,5)

439 (459,5)

2 (4)

Μπαρτσελόνα

560,8 (484,8)

426,6 (405,4)

3 (2)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

519,5 (518)

395,2 (433,2)

4 (5)

Παρί Σαν Ζερμέν

480,8 (471,3)

365,8 (394,1)

5 (3)

Μπάγερν Μονάχου

474 (487,5)

360,6 (407,7)

6 (6)

Μάντσεστερ Σίτυ

463,5 (416,5)

352,6 (348,3)

7 (8)

Άρσεναλ

435,5 (359,3)

331,3 (300,5)

8 (7)

Τσέλσι

420 (387,9)

319,5 (324,4)

9 (9)

Λίβερπουλ

391,8 (305,9)

298,1 (255,8)

10 (10)

Γιουβέντους

323,9 (279)

246,4 (233,3)

11 (11)

Μπορούσια Ντόρτμουντ

280,6 (261,5)

213,5 (218,7)

12 (13)

Τότενχαν Χότσπερ

257,5 (215,5)

195,9 (180,2)

13 (14)

Σάλκε 04

219,7 (214)

167,1 (179)

14 (12)

Μίλαν

199,1 (249,7)

151,5 (208,8)

15 (15)

Ατλέτικο Μαδρίτης

187,1 (169,9)

142,3 (142,1)

16 (Νέα)

Ρόμα

180,4 (127,4)

137,2 (106,5)

17 (19)

Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ

169,3 (155,1)

128,8 (129,7)

18 (20)

Έβερτον

165,1 (144,1)

125,6 (120,5)

19 (17)

Ίντερ Μιλάνου

164,8 (162,8)

125,4 (136,1)

20 (Νέα)

Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ

160,9 (139,3)

122,4 (116,5)

Λίγα λόγια για την κατάταξη Football Money League:
Αυτό το δελτίο τύπου βασίζεται στην έκθεση της Deloitte με τίτλο Football Money League η οποία
δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2016. Όπως αναλύεται εκτενέστερα στο πλήρες κείμενο της μελέτης, τα
στοιχεία για τα έσοδα προέρχονται από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές ή ενοποιημένες) ή
από άλλες άμεσες πηγές, για την περίοδο 2014/15.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αξιολόγησης του σχετικού μεγέθους, του πλούτου και της αξίας των
ποδοσφαιρικών ομάδων. Για την έκδοση Deloitte Football Money League, τα έσοδα έχουν χρησιμοποιηθεί
ως το πιο εύκολο μέτρο χρηματοοικονομικής επίδοσης από άποψη διαθεσιμότητας και συγκρισιμότητας.
Στα έσοδα δεν συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα μεταγραφών παικτών, ο φόρος προστιθέμενης αξίας καθώς και
άλλοι φόροι που σχετίζονται με πωλήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις προβήκαμε σε προσαρμογές στα
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νούμερα των εσόδων προκειμένου, κατά την άποψή μας, να κάνουμε μια πιο ουσιαστική σύγκριση των
ομάδων.
Δεν έχουμε πραγματοποιήσει οποιαδήποτε εργασία ελέγχου ή ελέγξει οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που
περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις των ομάδων ή σε άλλες πηγές για το σκοπό της παρούσας
δημοσίευσης.
Για τις διεθνείς συγκρίσεις, όλα τα στοιχεία για την περίοδο 2014/15 έχουν μεταφραστεί σύμφωνα με τις
συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου του 2015 (£1 = €1,3145). Συγκριτικά στοιχεία
εξάγονται από προηγούμενες εκδόσεις Deloitte Football Money League, από τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις (εταιρικές ή ενοποιημένες) ή από άλλες άμεσες πηγές.
Αργότερα μέσα στο έτος θα δημοσιευτεί η έκθεση Deloitte Annual Review of Football Finance παρέχοντας
μια πιο λεπτομερή ανάλυση του Αγγλικού και Ευρωπαϊκού ποδοσφαιρικού χρηματοοικονομικού τομέα.
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Σχετικά με τη Deloitte στην Ελλάδα
Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής
Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι
νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Η DTTL (επίσης αναφερόμενη ως «Deloitte
Global») δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.deloitte.com/about για μια λεπτομερή περιγραφή της νομικής δομής της DTTL και των
εταιριών-μελών της.
Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες σε πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. Με ένα
παγκοσμίως διασυνδεμένο δίκτυο εταιριών μελών σε περισσότερες από 150 χώρες και
περιοχές, η Deloitte προσφέρει παγκόσμιας κλάσης δυνατότητες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, παρέχοντας την πληροφόρηση που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν στις πιο
πολύπλοκες προκλήσεις. Οι περισσότεροι από 200.000 επαγγελματίες της Deloitte δεσμεύονται
να γίνουν πρότυπα αριστείας.
Στην Ελλάδα, η «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» παρέχει ελεγκτικές
(audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης
Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές
(consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.»
λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περισσότερα από 550 άτομα προσωπικό και
γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους
κυρίαρχους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας, του
βιομηχανικού κλάδου, της τεχνολογίας, των μέσων και των τηλεπικοινωνιών, της ακίνητης
περιουσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι
περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού,
βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr
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