NIEUWS

03 februari 2021

Messi verdient lekker bij Barcelona
Voetballer Lionel Messi is een echte grootverdiener bij FC Barcelona. Geen nieuws, maar hoe groot
precies was nog niet bekend. Tot nu toe.
Recent onthulde de Spaanse krant El Mundo alle details van het miljoenencontract tussen de Argentijnse voetballer
Lional Messi en FC Barcelona. De voetbalclub wil juridische stappen ondernemen tegen de krant, omdat er informatie
uit het contract is gelekt. De overeenkomst met Messi verklaart ook waarom Barca destijds in haar jaarverslag over
2017-2018 sprak van een sterke stijging van de spelerskosten door "buitengewone omstandigheden".
Messi zou in vier jaar tijd ruim 555 miljoen euro verdiend hebben. De deal met Barcelona omvat een jaarsalaris van 138
miljoen euro, exclusief 115 miljoen euro aan tekengeld en 77 miljoen euro aan bonussen. Dat wil zeggen:

€ 555.237.619,00 in vier jaar
€ 138.809.404,75 per jaar
€ 380.299,74 per dag
€ 15.845,82 per uur
€ 264,10 per minuut
€ 4,40 per seconde
Het minimum loon in Nederland is 77,76 euro per dag, de gemiddelde werknemer werkt hier ongeveer tweehonderd
dagen per jaar. Uitgaande van die norm verdient Messi ongeveer negenduizend keer zoveel. Over het minimum dagloon
in Nederland doet Messi ruim zeventien seconden. Een nachtje van acht uur slapen levert hem 126.773 euro op.
Barcelona zit mede door de deal met de Argentijn momenteel diep in de schulden. Na dit seizoen zou Messi er willen
vertrekken. De club behaalde samen met hem inmiddels ruim dertig titels, dat wel.
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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... 

NIEUWS

25 januari 2022

Ajax leidt grootste omzetverlies van Europese
topclubs door coronapandemie
De coronapandemie zorgt voor grote omzetverliezen bij de landskampioenen
van de acht grootste voetbalcompetities in Europa. Ajax noteerde het grootste
omzetverlies... 

NIEUWS

09 december 2021

Volkskrant: ING intensief betrokken bij financiering
omstreden WK in Qatar
ING verstrekt al jaren leningen aan Qatar National Bank (QNB) en helpt de
Qatarese bank met internationale obligatie-emissies. QNB gebruikt die
nanciële middelen... 

NIEUWS

26 januari 2021

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. 

NIEUWS

07 oktober 2020

Onderzoek naar belastingfraude bij Duitse
voetbalbond
Op het hoofdkantoor van de Duitse voetbalbond DFB in Frankfurt en bij een
aantal o

cials van die bond zijn huiszoekingen verricht. Het zou gaan om een

onderzoek... 

