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Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιστρέφει στην κορυφή της 
Deloitte Football Money League με τις 20 κορυφαίες ομάδες 

να παρουσιάζουν ρεκόρ εσόδων 7,4 δις ευρώ, υψηλότερα 
από ποτέ 

• Το σύνολο των εσόδων των 20 κορυφαίων ομάδων της Money League σημείωσε
νέο ρεκόρ αφού αυξήθηκε κατά 12% φτάνοντας τα €7,4 δις την περίοδο
2015/16.

• Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επανακτά την κορυφαία θέση στην κατάταξη της
Money League για πρώτη φορά μετά από την περίοδο 2003/04, με ρεκόρ εσόδων
της τάξεως των €689 εκατ. (£515,3 εκατ.)

• Η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα η οποία
είναι ακριβώς η ίδια όπως και στην πρώτη κατάταξη της Money League την
περίοδο 1996/7.

• Η Ρεάλ Μαδρίτης έπεσε στην 3η θέση μετά από 11 χρόνια πρωτιάς, παρόλο που
ξεπέρασε για πρώτη φορά το φράγμα των €600 εκατ. εσόδων.

• Η Μάντσεστερ Σίτι ανέβηκε στην 5η θέση και για πρώτη φορά εντάχθηκε στην
κορυφαία πεντάδα της Money League, ενώ παράλληλα η Λέστερ Σίτι έκανε για
πρώτη φορά την εμφάνισή της στους κορυφαίους 20 της κατάταξης μετά από την
ανάδειξή της ως πρωταθλήτρια στην Πρέμιερ Λιγκ.

• 8 ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ βρίσκονται στις κορυφαίες 20 της κατάταξης, με το
σύνολο των εσόδων τους να φτάνει τα €3,2 δις (£2,4 δις)

• Η 20η έκδοση της Deloitte Football Money League κατατάσσει τις 20 κορυφαίες
ομάδες με κριτήριο τα έσοδά τους στο χώρο του ποδοσφαίρου παγκοσμίως.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2017 — Τα έσοδα των 20 κορυφαίων ποδοσφαιρικών 
ομάδων στον κόσμο έφτασαν τα €7,4 δις την περίοδο 2015/16, καταγράφοντας 
αύξηση ύψους 12% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με την 20η 
έκδοση Football Money League της Deloitte, εταιρία παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκαν στις τρεις 
κορυφαίες θέσεις της κατάταξης Money League, πράγμα που είχε συμβεί και στην 
πρώτη Money League την περίοδο 1996/7. Και οι τρεις αυτές κορυφαίες ομάδες είναι 
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οι πρώτες που ξεπέρασαν το φράγμα των €600 εκατ. εσόδων την περίοδο 2015/16. 
Στις 20 εκδόσεις της κατάταξης Money League, έχουν συμπεριληφθεί 42 
διαφορετικές ομάδες από όλο τον κόσμο, με μόνο 10 από αυτές να εμφανίζονται σε 
κάθε κατάταξη. Μόνο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Ρεάλ Μαδρίτης έχουν λάβει 
έως τώρα την 1η θέση της κατάταξης. 
 
Ανάκαμψη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
To 2017 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επανακτά την 1η θέση της Football Money 
League, ανατρέποντας την πρωτιά που είχε για 11 συνεχόμενα χρόνια η Ρεάλ 
Μαδρίτης. Τα έσοδα των €689 εκατ. (£515,3 εκατ.) της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ από ποδοσφαιρική ομάδα και η 
αύξηση αυτή παρατηρείται και στις 3 κατηγορίες εσόδων (αγώνες, μεταδόσεις και 
διαφημίσεις) σε σύγκριση με το 2014/15. Τα έσοδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από 
τους αγώνες και τις μεταδόσεις αυξήθηκαν με την επιστροφή της ομάδας στο ΟΥΕΦΑ 
Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά τα έσοδα από τις διαφημίσεις ύψους €100 εκατ. (£71 εκατ.) 
ήταν αυτά που οδήγησαν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην 1η θέση. 
 
Ο Dan Jones, Partner του Sports Business Group της Deloitte, δήλωσε: «Η 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χρειάστηκε να περιμένει 11 χρόνια να επανακτήσει τη θέση 
της ως η πρώτη ομάδα στον κόσμο με κριτήριο τα έσοδα και ουσιαστικά τα έσοδά 
της από τις διαφημίσεις συντέλεσαν στο κατόρθωμα αυτό. Τα τελευταία χρόνια, η 
ικανότητα της ομάδας να διασφαλίσει μεγαλύτερες σε αξία εμπορικές συναλλαγές σε 
σχέση με τις αντίπαλες ομάδες, αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην επανάκτηση 
της 1ης θέσης της ομάδας στην κατάταξη της Money League.» 
 
«Όμως, θα αντιμετωπίσει σκληρό ανταγωνισμό από την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ 
Μαδρίτης για τη διατήρηση της 1ης θέσης στην έκδοση της επόμενης χρονιάς, καθώς 
δε θα έχει αγώνες Τσάμπιονς Λιγκ, η Λίρα θα αποδυναμωθεί έναντι του Ευρώ, και 
μακροπρόθεσμα, οι άλλες ομάδες θα απαιτήσουν παρόμοιες εμπορικές συμφωνίες, 
χρησιμοποιώντας την περίπτωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως παράδειγμα.» 
 
Η δύναμη της Πρέμιερ Λιγκ  
8 ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ κατατάσσονται στις φετινές 20 κορυφαίες ομάδες, 
κρατώντας το ρεκόρ της σταθερό σε σχέση με την περσινή χρονιά. Σε αυτή την 
αξιοσημείωτη χρονιά, η Λέστερ Σίτι μαζί με το πρωτάθλημα κατακτά την 20η θέση 
της Money League. Ενισχυμένη από την αγωνιστικά επιτυχημένη σεζόν, τα έσοδα 
(€172,1 εκατομ.) που είχε την περίοδο 2015/16 αντιπροσωπεύουν περίπου πέντε 
φορές τα έσοδα που είχε ακριβώς πριν δύο περιόδους το 2013/14. 
 
Από την άλλη πλευρά, η Άρσεναλ, η Τσέλσι, η Λίβερπουλ και η Τότεναμ παρέμειναν 
στην 7η , 8η , 9η και 12η θέση αντίστοιχα. Σημαντικό γεγονός αποτέλεσε η άνοδος 
της Μάντσεστερ Σίτι για πρώτη φορά στην 5η θέση των κορυφαίων ομάδων, 
ακολουθώντας μια επιτυχημένη πορεία στο Τσάμπιονς Λιγκ. Αυτή είναι η πρώτη 
φορά που η Αγγλία έχει 2 ομάδες στην κορυφαία πεντάδα από το 2011/12. Η άλλη 
αγγλική ομάδα είναι η Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ που κατέλαβε την 18η θέση. 
 
Ο Tim Bridge, senior manager της Deloitte, προσθέτει: «Η Money League συνεχίζει 
να αποδεικνύει τη σε βάθος οικονομική δύναμη της Πρέμιερ Λιγκ. Η εμφάνιση της 



Λέστερ Σίτι δείχνει ότι η αγωνιστική επιτυχία στην Πρέμιερ Λιγκ μπορεί να δώσει μια 
ευκαιρία στις ομάδες να ενταχθούν στις 20 κορυφαίες θέσεις.» 
 
«Με τη Λέστερ να έχει ήδη προκριθεί αυτό το χρόνο στους 16 του Τσάμπιονς Λιγκ, 
μπορούμε να αναμένουμε τη διατήρηση της ομάδας αυτής στις 20 κορυφαίες θέσεις 
και πιθανώς της άνοδό της μέσα στην εικοσάδα.» 
 
Ευρωπαϊκή ελίτ 
Η κορυφαία πεντάδα συμπληρώνεται από τη Μπάγερν Μονάχου στην 4η θέση και με 
την Παρί Σεν Ζερμέν να πέφτει στην 6η θέση. Για μια ακόμα φορά η Παρί Σεν Ζερμέν 
αποτελεί τη μοναδική γαλλική ομάδα της κατάταξης της Money League και η Ζενίτ 
Αγίας Πετρούπολης τη μοναδική ομάδα της Ρωσίας. Η Ιταλία συμμετέχει με τέσσερις 
ομάδες στους 20 κορυφαίους της κατάταξης. Η Γιουβέντους βρίσκεται στην 10η 
θέση, με τη Ρόμα (15η) να ξεπερνά τις άλλες ιταλικές ομάδες ακόμα και την Μίλαν 
(16η) για πρώτη φορά στην ιστορία της Money League. H Ιντερ Μιλάνου 
συμπληρώνει τις ιταλικές συμμετοχές, παραμένοντας όμως στην 19η θέση. Ωστόσο, 
οι πρόσφατες συμφωνίες σχετικά με τη μετάδοση των αγώνων της Πρέμιερ Λιγκ θα 
δώσει μια σημαντική ώθηση στα έσοδα των αγγλικών ομάδων στην κατάταξη της 
Money League της επόμενης χρονιάς, και έτσι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τόσο για 
τη Μίλαν όσο και για την Ίντερ Μιλάνου να μην ανήκουν στις 20 κορυφαίες ομάδες 
την επόμενη χρονιά. 
 
Ο Bridge προσθέτει: «Το 2015/16 η κατάταξη Money League δείχνει μια συνολική 
αύξηση 12% των εσόδων των κορυφαίων 20 ομάδων, ακόμα μεγαλύτερη από την 
αύξηση 8% της προηγούμενης χρονιάς. Μπορούμε να αναμένουμε μεγάλο ρυθμό 
ανάπτυξης των εσόδων και την επόμενη χρονιά, καθώς οι ομάδες τις Πρέμιερ Λιγκ 
ωφελούνται από τα αυξημένα έσοδα των τηλεοπτικών συμβάσεων. Υπάρχει, 
επομένως, μεγάλη πιθανότητα σχεδόν όλες οι ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ να ανήκουν 
στις 30 κορυφαίες ομάδες της επόμενης χρονιάς.» 
 
 
  



Η κατάταξη των κορυφαίων 20 ομάδων σύμφωνα με το Football Money 
League της Deloitte - βάσει εισοδήματος 2015/16 
 

 
Θέση 
(θέση 

προηγούμενου 
έτους) 

Ομάδα 

Έσοδα 
2015/16  

(€ εκατομ.)  
(Έσοδα 

2014/15) 

Έσοδα 2015/16 
(£εκατομ.)  

(Έσοδα 
2014/15) 

 

1 (3) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 689 (519,5) 515,3 (395,2) 
2 (2) Μπαρτσελόνα 620,2 (560,8) 463,8 (426,6) 
3 (1) Ρεάλ Μαδρίτης 620,1 (577) 463,8 (439) 
4 (5) Μπάγερν Μονάχου 592 (474) 442,7 (360,6) 
5 (6) Μάντσεστερ Σίτι 524,9 (463,5) 392,6 (352,6) 
6 (4) Παρί Σεν Ζερμέν 520,9 (480,8) 389,6 (365,8) 
7 (7) Άρσεναλ 468,5 (435,5) 350,4 (331,3) 
8 (8) Τσέλσι 447,4 (420) 334,6 (319,5) 
9 (9) Λίβερπουλ 403,8 (391,8) 302 (298,1) 
10 (10) Γιουβέντους 341,1 (323,9) 255,1 (246,4) 
11 (11) Μπορούσια Ντόρτμουντ 283,9 (280,6) 212,3 (213,5) 
12 (12) Τότεναμ Χότσπερ 279,7 (257,5) 209,2 (195,9) 
13 (16) Ατλέτικο Μαδρίτης 228,6 (176,6) 171 (134,4) 
14 (13) Σάλκε 04 224,5 (219,7) 167,9 (167,1) 
15 (15) Ρόμα 218,2 (179,1) 163,2 (136,3) 
16 (14) Μίλαν 214,7 (199,1) 160,6 (151,5) 

17 (18) Ζενίτ Αγίας 
Πετρούπολης 196,5 (167,8) 147 (127,7) 

18 (νέα) Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ 192,3 (160,9) 143,8 (122,4) 
19 (20) Ίντερ Μιλάνου 179,2 (164,8) 134 (125,4) 
20 (νέα) Λέστερ Σίτι 172,1 (137,2) 128,7 (104,4) 
 
  



Η κατάταξη της Deloitte Football Money League’s όπως έχει διαμορφωθεί 
από την περίοδο 1996/97 
 

 
Θέση το 
1996/97 Ομάδα 

Έσοδα 
1996/97 

(£εκατομ.)  

1 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 87,9 
2 Μπαρτσελόνα 58,9 
3 Ρεάλ Μαδρίτης 55,7 
4 Γιουβέντους 53,2 
5 Μπάγερν Μονάχου 51,6 
6 Μίλαν 47,5 
9 Λίβερπουλ 39,2 
10 Ίντερ Μιλάνου 39,1 
16 Τότεναμ Χότσπερ 27,9 
20 Άρσεναλ 27,2 

 
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 2017. 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 2015/16.  
 
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 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 2015/16 έχουν μεταφραστεί σύμφωνα με τις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου του 2016 (£1 = €1,3371 και 
€1=RUB 67,2676). 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. 
 
Σχετικά με την Deloitte στην Ελλάδα 
Στην Ελλάδα, η Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η Deloitte Business 
Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων και η Deloitte Accounting Compliance 
& Reporting Services A.E. είναι μέλη της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής 
Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι 
νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.deloitte.com/about για να ενημερωθείτε για το παγκόσμιο δίκτυο των εταιριών μελών 
μας.  
 
Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες σε πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. H Deloitte 
προσφέρει υπηρεσίες σε 4 στους 5 οργανισμούς του Fortune Global 500® μέσω ενός 
παγκόσμιου διασυνδεδεμένου δικτύου εταιρειών-μελών που δραστηριοποιούνται σε 
περισσότερες από 150 χώρες συνεισφέροντας παγκοσμίου επιπέδου δυνατότητες , βαθιά 
γνώση και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις πιο πολύπλοκες 
επιχειρηματικές προκλήσεις των πελατών μας. Για να μάθετε περισσότερα για το πώς τα 
περίπου 225,000 στελέχη μας δημιουργούν τον αντίκτυπο που μετράει παρακαλούμε να 
συνδεθείτε μαζί μας μέσω Facebook, LinkedIn ή Twitter. 
 
Στην Ελλάδα, η «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» παρέχει 
ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων 
Επιχειρήσεων» 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 600 
άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte στην Ελλάδα 
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 
 
Το υλικό αυτό περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και καμία από τις εταιρίες 
μέλη του διεθνούς δικτύου της Deloitte Touche Tohmatsu Limited ή άλλες συνεργαζόμενες 
οντότητες (συνολικά, το δίκτυο της Deloitte) δεν δύναται να εκληφθεί ότι δι’ αυτού παρέχει 
συμβουλές ή υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν 
εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Προτού 
λάβετε αποφάσεις ή προβείτε σε ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν τα οικονομικά ή την 
επιχείρησή σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε ειδικό επαγγελματία σύμβουλο. Καμία νομική 
οντότητα του δικτύου της Deloitte δεν αποδέχεται ευθύνη για οιαδήποτε ζημία υποστεί 
οποιοσδήποτε που βασίσθηκε στο παρόν. 
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