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Deloitte: 'Corona kost de grootste Europese
voetbalclubs 2 miljard euro'
De twintig grootste Europese voetbalclubs lopen zo'n 2 miljard euro mis vanwege de coronapandemie.
Dat blijkt uit de nieuwste Deloitte Football Money League 2021 (DFML), waarin Deloitte de nanciële prestaties van de
twintig grootste voetbalclubs analyseert. In totaal genereerden de twintig grootste clubs in het 2019/2020-seizoen 8,2
miljard euro aan omzet, 12 procent minder dan in het voorgaande seizoen. Dat komt neer op 1,1 miljard euro minder,
vooral vanwege verlies aan televisie- en radio-inkomsten.
Deloitte becijfert echter dat het totale verlies vanwege de pandemie aan het einde van seizoen 2020/2021 op 2 miljard
euro uitkomt. "Geen voetbalclub is immuun voor de coronapandemie. Er zijn weliswaar andere clubs die harde geraakt
zijn, maar de clubs in de Money League droegen de grootste nanciële impact in absolute termen van omzetwaarde",
aldus Deloitte.
Volgens Deloitte werd in absolute zin de Engelse competitie het hardst geraakt (-413 miljoen euro), gevolgd door de
Spaanse (-204 miljoen), de Italiaanse (-166 miljoen), de Duitse (-142 miljoen), en de Franse (-136 miljoen)
competities. Van de twintig grootste clubs waren FC Zenit en Everton de enige clubs die groei lieten zien. Bij Everton
was dit vanwege het verkopen van de naam van hun nieuwe stadion. Bij FC Zenit komt dit vooral omdat hun nanciële
jaar eindigde op 31 december 2019, waardoor de impact van corona op de cijfers nog niet te zien is.

Deloitte Football Money League 2021

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
NIEUWS

17 mei 2022

BDO geeft Vitesse geen controleverklaring vanwege
Russische eigenaar
Vitesse krijgt voorlopig geen handtekening van controlerend accountant BDO
onder de jaarrekening over het vorige voetbalseizoen. Dat heeft alles te
maken met Valeriy... 
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Brusselse coulance voor coronastaatssteun in juli
voorbij
Aan de ruimte die de Europese Commissie biedt voor coronasteun aan
bedrijven komt komende zomer echt een einde. De staatssteunregels worden
niet langer opgeschort... 
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ING: horeca maakt dit jaar grote inhaalslag van
coronacrisis
De horeca gaat dit jaar een grote inhaalslag maken van de coronapandemie,
toen cafés en restaurants tijdens de lockdowns gesloten bleven. 
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KVK: minder startende, meer stoppende
ondernemers
Het aantal startende ondernemers lag vorige maand een stuk lager dan een
jaar eerder. Het ging om een afname van 8 procent, meldt de Kamer van
Koophandel. Het aantal... 

NIEUWS

04 april 2022

Kabinet wil geen generieke overheidssteun meer bij
aanpak corona
Bij mogelijke nieuwe maatregelen tegen corona wil het kabinet niet opnieuw
generieke overheidssteun geven. Alleen bij het zwaarste scenario en als
bedrijven volledig... 

