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1. Resumé (Engelsk) 

In 2009, UEFA adopted their Financial Fair Play Regulations (FFP). 

The adoption of the FFP was motivated by the desire to ensure the long term sustainability of 

European club football. 

European club football has been characterized by a growing indebtedness in relation to the turnover 

that has been generated. 

With the introduction of the FFP, UEFA wishes to regulate the clubs participating in a club 

tournament of the UEFA auspices, so that clubs do not have the opportunity to have football-related 

expenses beyond what the club can generate from football-related revenue. 

 

The legal analysis finds that EU law can apply to the regulation in sport activities. 

Furthermore, it becomes clear how that FFP will regulate the clubs and how the club's actions are 

likely to be affected by the rule set. 

Clubs that have been characterized by competing in the market through external capital by the 

owners or related parties will in the long term be affected to the extent that FFP minimizes the 

possibility of adding external capital into the club. 

Clubs are in the short term given some temporal derogation which means that they are able to adapt 

their football business, to the extent that it has not lived up to the break-even conditions in FFP. 

Break-even conditions are rooted in a principle that clubs "must live within their means." 

 

In the economic analysis, the situation within a defined market for European club football is 

analyzed according to some defined set of clubs' respective economic and sporting competitiveness. 

The conclusion of the economic analysis indicates that the market before FFP's adoption has been 

characterized by a development that has given and still gives a higher concentration of dominant 

clubs the opportunity to dominate the market economy and thereby also dominate the possibility of 

obtaining success on the pitch. 

This leads in principle that fewer and fewer clubs have a chance to be competitive on the pitch in 

both the short and long term. 

 

Finally, it’s analyzed if FFP is incompatible with EU law, where it is argued that the Commission 

could consider FFP as incompatible with the TEUF Article 101 and 102, but when the Commission 

this spring, in partnership with UEFA, made a declaration stating that FFP's aim is reason enough to 

be in conformity with EU law it seems that the FFP will not be found in violation with the EU-law.  
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2. Indledning 

Den økonomiske udvikling i europæisk klubfodbold har gennemgået en væsentlig forandring siden 

udbredelsen af mere professionelle ligaer i starten af 90'erne. 

Den øgede tilgængelighed for den almindelige forbruger, til at følge de respektive ligaer via 

medierne, har haft en væsentlig indflydelse på dette. 

Ikke bare i form af øgede indtægter på baggrund af tv-aftaler, men også i form af øget 

kendskabsgrad, som igen har betydet øget interesse der for eksempel har medført at et større 

grundlag af fans fået interesse i at se kampene live på de respektive stadions.  

Den øgede interesse fra fans, har medført en øget interesse fra TV-kanaler og sponsorer, der har set 

et økonomisk potentiale i at, henholdsvis have rettighederne til fodboldkampene og rettighederne til 

at blive associeret med de respektive klubber via sponsorater.  

 

Samtidigt har den globale økonomi og velstanden udviklet sig således, at den almindelige forbruger, 

fansene, har oplevet stadig større købekraft og derved har kunnet øge deres engagement i deres 

interesse ved køb af merchandise, kampbilletter, TV-abonnementer osv.  

I samme periode har udviklingen i europæisk klubfodbold været præget af en øget globalisering, 

som har betydet, at europæisk fodbold er blevet udbredt over hele kloden, hvorfor den potentielle 

forbrugerkreds fortsætter med at vokse i takt med at nye markeder finder interesse i produktet. 

 

EU-domstolens Bosman-dom
1
 fra 1995, har også haft en enorm betydning for europæisk fodbold. 

Dommen fastslog, at klubberne og UEFA ikke kunne have regler der begrænsede deltagelsen af 

sportsudøvere, som er EU-borgere, i deres respektive ligaer, da dette var i strid med art. 39(1) i EU-

traktaten (nu art. 45(1) i TEUF om arbejdskraftens frie bevægelighed. 

Dette betød, at spillere med EU-statsborgerskab frit kunne finde ansættelse i en klub der fungerer 

inden for EU, uden at de respektive nationale ligaer kunne forhindre dem i dette, for eksempel i 

form af restriktioner om maksimum på benyttelsen af udenlandske spillere. 

Den øgede diversifikation af nationaliteter i de europæiske ligaer, især i de økonomisk stærkeste, 

har betydet at interessen for ligaerne har haft lettere ved at nå ud over landegrænserne, da globale 

markeder har kunnet se et stigende antal udøvere med nationaliteter fra deres egne regioner, grundet 

at nationaliteter inden for det europæiske samarbejde blev betragtet som en og samme. 

Med andre ord blev der plads til flere udlændinge uden EU-statsborgerskab på markedet for 

europæisk klubfodbold. 

 

                                                 
1
 Bosman, Sag C-415/93 
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De øgede økonomiske interesser er også kommet til udtryk i de europæiske klubturneringer, der 

bliver arrangeret af UEFA. 

I takt med den øgede interesse for de nationale ligaer, fandt UEFA anledning til at ændre strukturen 

løbende i deres mest prestigefylde europæiske klubturnering, for at optimere den økonomiske side 

af turneringen.  

 

Den væsentlige økonomiske udvikling i europæisk klubfodbold, har samtidigt set en øget interesse 

fra investorer, der har set økonomisk potentiale i produktet. 

Ikke alle investorer har haft profit på kort sigt for øje, hvorfor der er set tilfælde, hvor kapitalstærke 

investorer har købt en klub og for efterfølgende at indskyde kapital i klubben med ønsket om at 

gøre klubben konkurrencedygtig sportsligt. 

 

Grundet den samlede økonomi i europæisk klubfodbold fortsat stiger, men at den relative 

gældsgearing stiger mere end omsætningsgrundlaget, har UEFA fundet det nødvendigt at prøve at 

vende denne udvikling. 

Begrundelsen er, at den relativt øgede risiko på markedet, som følger af den relativt øgede 

finansiering med gæld, er en trussel mod bæredygtigheden af europæisk klubfodbold på lang sigt. 

 

UEFA ønsker, at de deltagende klubber på markedet skal konkurrere på baggrund af hvad de selv 

kan generere af indkomst, således at finansieringen med gæld for at konkurrere bliver mindsket og 

derved samtidigt sikrer en mere bæredygtig model for europæisk klubfodbold. 

 

Ønsket søges opnået ved vedtagelsen af Financial Fair Play Regulations (FFP). 

 

Nærværende afhandling har som mål, at analysere i hvilket omfang UEFA har handlefrihed til at 

vedtage reguleringer der begrænser klubbernes økonomiske handlefrihed, samt i hvordan at FFP 

påvirker både den økonomiske og sportslige konkurrence på markedet for europæisk klubfodbold, 

for derved at fastslå om reguleringen er forenelig med EU-retten.  
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3. Problemformulering 

I hvilket omfang har UEFA mulighed for at regulere markedet for europæisk fodbold? 

Hvilke effekter vil UEFA's Financial Fair Play Regulations (FFP) have for 

henholdsvis den økonomiske og sportslige konkurrence på markedet for europæisk 

klubfodbold? 

Er UEFA's Financial Fair Play Regulations (FFP) således at betragte som forenelige 

med EU-rettens konkurrenceregler?  
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4. Afgrænsning 

4.1 Juridisk afgrænsning 

Der vil principielt blive afgrænset fra Part II i FFP der indeholder regler der definerer 

licenssystemet, hvilket ikke har betydning for det økonomiske perspektiv i nærværende afhandling. 

Licenssystemet vil blive præsenteret i afhandlingen, da det har en strukturel betydning. 

Der vil ikke blive analyseret på de enkelte landes respektive lovgivninger. 

Der vil ikke blive analyseret på andre regler i TEUF end artikel § 101 og 102 som hhv. omhandler 

forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler mv. og forbud mod misbrug af dominerende stilling.  

 

4.2 Økonomisk afgrænsning 

For at kunne gennemføre en overskuelig analyse vil jeg afgrænse mig fra at analysere på de enkelte 

klubbers nærmere økonomi, og i den forbindelse kun tage udgangspunkt i Deloitte Football Money 

League's (DFML) årlige publicering af de 20 mest omsættende klubber i Europa. 

Klubbernes respektive økonomier kan differentiere sig i det omfang, at deres evne til at genere 

omsætning nødvendigvis ikke betyder de har ens mulighed for at udnytte den omsætning. 

DFML giver dog et sammenligneligt grundlag for konsekvensen af FFP, da der i denne opgørelse 

netop analyseres på klubbernes evne til at generere omsætning. 

Ligaernes økonomi: Som ved klubberne vil jeg tage udgangspunkt i DFML, og ud fra dette værktøj 

se på hvordan de 20 årligt mest omsættende klubbers økonomi udvikler sig indbyrdes på liganiveau 

De enkelte ligaers samlede økonomi vil ikke blive analyseret, da det er konkurrencen og økonomien 

indbyrdes mellem de mest omsættende klubber der er af principiel interesse.  

At de enkelte klubbers økonomi bliver påvirket af deres respektive ligaer som helhed, indgår i 

DFML's publicering og kan derfor godt ligge som en bagvedliggende parameter i analysen. 

UEFA's økonomi: I analysen vil UEFA's fordeling af præmiepenge indgå, men kun i form af 

fordelingen til de 32 Champions League (CL) deltagende klubber. 

UEFA fordeler præmiepenge til klubber der deltager i Europa League (EL), men grundet de 20 mest 

omsættende klubber i Europa, samt de klubber der generelt indgår i DFML's publiceringer ikke får 

en betydelig indtægt fra sporadiske deltagelser i EL, vil denne parameter ikke blive analyseret da 

den ikke vil have nogen væsentlig effekt på resultatet af analysen. 
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5. Metode 

5.1 Juridisk metode 

For at analysere FFP's placering i forhold til EU-retten, vil jeg anvende den retsdogmatiske metode. 

EU-retten har en særlig rolle, da FFP omfatter selvstændige klubber på tværs af Europa der har 

kvalificeret sig til en af UEFA's klubturneringer. 

 

Hvis FFP minimerer konkurrencen, hvem nyder så fordelen af dette, og i så fald vil det så betyde at 

reglerne er i strid med TEUF art. 101 eller 102? 

For at besvare dette, vil jeg kigge på hvad EU-retten har af regulering af sport og hvad 

retspraksissen har været i tilfælde af konflikter der har relevans for problemstillingen. 

 

Indledningsvist vil jeg undersøge EU-rettens udvikling i forhold til sportens udvikling, og derved 

fastslå i hvilket omfang at EU-retten har til hensigt og aktivt regulerer europæisk fodbold. 

Dette vil gøres ved en kort gennemgang af EU-rettens historie på sportens område med ekstra fokus 

på de tiltag, domme og reguleringer der har haft størst betydning for professionel sportsudøvelse i 

EU.  

 

Hvilke White Papers er der på området, og hvilke tanker har EU gjort sig omkring dens betydning 

for fodboldens virke i Europa. Hvilket ansvar mener EU at have og hvad er der fremadrettet tænkt 

af foranstaltninger og reguleringer. 

 

5.2 Økonomisk metode 

For at analysere de økonomiske effekter af FFP, vil jeg anvende data baseret på Deloitte Football 

Money League (DFML). Dette skal gøres ved at sammenholde de europæiske topklubbers økonomi 

med hvor meget deltagelse i UEFA's klubturneringer bidrager med i forhold til deres samlede 

økonomi. 

 

Empirien har til formål at klarlægge hvorledes konkurrencen klubberne imellem enten vil øges, 

falde eller være uændret.  

 

UEFA's ønske med FFP er at sikre bæredygtigheden i europæisk klubfodbold. 

Analysen har til formål at klarlægge i hvilken grad konkurrencen blive påvirket og hvem der på den 

hhv. korte og lange sigt vil blive påvirket af FFP. 
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Min ene tese er, at de etablerede klubber vil bibeholde deres ”markedsdominans” mens at 

muligheden for at lukke dette hul ved ekstern finansiering (læs: kapitalstærke ejere) reelt bliver 

fjernet. 

I stedet for at potentielle investorer kan hjælpe klubber med at ”bryde ind” i den europæiske 

klubelite, vil denne mulighed reelt være fjernet, grundet at den sportslige succes bliver umulig at 

opnå da ingen udefrakommende vil kunne ”bryde ind” på markedet. 
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6. Juridisk analyse 

6.1 Baggrund for UEFA’s vedtagelse af Financial Fair Play Regulations (FFP) 

I september 2009 vedtog UEFA’s eksekutivkomité enstemmigt at FFP skulle indføres.
 2
 

FFP blev således vedtaget af UEFA’s Eksekutiv Komite på møde af den 27. maj 2010, jf. FFP 

artikel 74. 

Konceptet er forankret i et ønske om at forbedre og stabilisere den overordnede økonomiske 

udvikling i europæisk klubfodbold. 

 

Helt specifikt er de principielle mål at: 

 indføre mere disciplin og rationalitet i fodboldklubbernes finanser; 

 reducere presset på lønninger og transfersummer og minimere inflationseffekten; 

 tilskynde klubber til at konkurrere indenfor rammerne af deres indtægter; 

 tilskynde til langsigtede investeringer i ungdomssektoren samt infrastruktur; 

 beskytte den langsigtede levedygtighed af europæisk klubfodbold; 

 sikre klubber afvikler deres forpligtelser rettidigt. 

 

For at forstå, hvorfor UEFA ser sig nødsaget til at regulere markedet for fodboldklubber i Europa, er 

det nødvendigt at se på udviklingen i europæisk klubfodbold. 

 

Det generelle marked for sport har været karakteriseret ved at repræsentere en stor og hurtigt 

voksende sektor af den samlede økonomi, og udgør i den forbindelse en væsentlig del af den 

generelle jobskabelse i samfundet, hvor den værdiforøgelse der er afledt af sportens virke overstiger 

de gennemsnitlige vækstrater
3
. 

Omkring 2 % af den globale BNP er genereret af sportssektoren
4
. 

 

I Europa er den dominerende sportsgren fodbold, hvorfor at denne har en større relativ indflydelse 

på økonomien end andre sportsgrene.  

UEFA’s funktion har derfor en væsentlig betydning for det europæiske samfund, da deres valg kan 

have betydning for mange. 

 

UEFA’s erklærede målsætning for deres virke er at beskæftige sig med alle spørgsmål vedrørende 

                                                 
2
 http://www.uefa.com/uefa/footballfirst/protectingthegame/financialfairplay/index.html 

3
 European Commission Communication on sport, Brussels, 18.1.2011 

4
 World Economic Forum, Davos, 2009 

http://www.uefa.com/uefa/footballfirst/protectingthegame/financialfairplay/index.html
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europæisk fodbold
5
. 

I den sammenhæng gøres det gældende, at UEFA skal promovere fodbold uden at diskriminere på 

baggrund af politik, køn, religion, race eller nogen anden grund.  

Ligeledes er det angivet, at UEFA skal sikre at der bliver taget behørigt hensyn til de forskellige 

aktørers (nationale ligaer, klubber, spillere og supportere) interesser.  

 

På baggrund af ovenstående skal den sidste målsætning jeg fremhæver ses som et centralt 

fokusområde i nærværende afhandling.  

 

Målsætningen angiver, at sportslige værdier altid skal have forrang for kommercielle interesser
6
. 

Men hvad hvis den indførte regulering har den konsekvens at konkurrencen i europæisk 

klubfodbold bliver minimeret. 

Er det at betragte som en tilsidesættelse af de sportslige værdier eller er målet med finansiel 

bæredygtighed nok til at forsvare en væsentlig indgriben i klubbernes selvstændighed. 

 

Den økonomiske udvikling i europæisk klubfodbold har været, som nævnt i indledningen (afsnit 1.), 

været af en karakter der har set klubbernes indtægter stige massivt, især siden oprettelsen af 

Champions League formatet i 1992. 

Omtrent samtidigt blev f.eks. den engelske liga, Premier League, oprettet som en fast forankret 

turnering med underliggende divisioner, hvor sponsorater og tv-aftaler mv. afføder en omsætning på 

£46 millioner for Premier League formatet. I 2011 er omsætningen for Premier League formatet 

øget til £1.202 millioner.
7
 En omsætningsforøgelse på 2613 %! 

 

Denne omsætningsforøgelse har ikke kun været kendetegnende for det engelske ligasystem. 

For regnskabsåret 2010 har UEFA publiceret en rapport der viser, at den samlede omsætning for de 

734 europæiske klubber i de øverste divisioner var €12.797 millioner samt at den gennemsnitlige 

omsætningsvækst de sidste 5 år var 9,1 %. 

På trods af dette isolerede positive billede af den europæiske fodboldindustri, har UEFA i en 

årrække kunne konstatere at de årlige samlede driftstab i de europæiske klubber er stigende.  

Alene i det finansielle år for 2010 var det samlede driftstab steget til €342 millioner fra €240 

millioner året før.
 8
 

 

                                                 
5
 UEFA Statues, Article 2. 

6
 UEFA Statutes, article 2, 1, f) 

7
 http://www.premierleague.com/en-gb/about/history.html 

8
 UEFA Benchmarking Report, Financial Year 2010 

http://www.premierleague.com/en-gb/about/history.html
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Denne udvikling, hvor klubbernes mål om sportslig succes gør, at de gearer deres fodboldforretning 

mere risikovilligt end hvad der er økonomisk hensigtsmæssigt,  

 

Nedenstående juridiske analyse vil, udover at indledningsvist definere UEFA’s rolle i forhold til 

EU-retten, analysere på hvordan UEFA’s FFP regelsæt er udformet.  

 

På baggrund af den juridiske analyse der vil konkludere hvordan klubbernes handlefrihed bliver 

påvirket, vil de økonomiske og sportslige konsekvenser blive analyseret for et nærmere defineret 

marked af europæisk klubfodbold. 

Nemlig markedet for Champions League fodbold, der er UEFA’s mest indflydelsesrige 

klubturnering, der årligt genererer omsætning for mange milliarder gennem salg af tv-rettigheder, 

sponsorindtægter, billetsalg mv.   

 

6.2 FFP’s placering i forhold til EU-retten 

Som nævnt i afsnittet ovenfor har UEFA det overordnede ansvar for spørgsmål der relaterer sig til 

europæisk fodbold. 

Men i hvilket omfang har UEFA mulighed for at regulere markedet for europæisk klubfodbold i 

henhold til EU-rettens bemyndigelse.  

 

6.2.1 Hvordan har EU forholdt sig til deres rolle i forhold til sportens virke inden for det 

europæiske samarbejde 

Sportens virke i EU er generelt meget diversificeret og kan derfor svært behandles under et 

overordnet tema. 

FFP’s udgangspunkt er at begrænse klubbernes økonomiske handlefrihed, inden for nogle nærmere 

definerede rammer som vil blive behandlet i dybden senere, for derved at forbedre de overordnede 

rammer på markedet.  

 

Kommissionens ”Hvidbog om Idræt” fra 2007 (herefter: Hvidbogen) beskriver EU-rettens rolle i 

forhold til idrætten/sporten (herefter: sporten). 

Indledningsvist beskrives der hvordan at sportens rolle er af stadig større social og økonomisk  

karakter som yder et betydeligt bidrag til EU’s strategiske mål om solidaritet og velstand. 

 

Hvidbogens udfærdigelse repræsenterer den første gang Kommissionen behandler sportsrelaterede 

spørgsmål bredt, hvor det overordnede mål blandt andet er at opstille mål for sportens rolle i EU. 



 

  
Side 14 

 
  

Som angivet i Hvidbogen er sport underlagt gældende EU-ret. 

Hvidbogen omhandler primært sportens rolle i samfundet, sportens økonomiske aspekter og 

sportens organisering i Europa.  

Dette gør Hvidbogen til et centralt element analysen af hvordan EU-rettens rolle er i forhold til FFP. 

 

FFP har en direkte økonomisk konsekvens for europæisk klubfodbold, hvad enten den er positiv 

eller negativ, for de respektive parter der bliver påvirket af regelsættet.  

FFP har, grundet fodboldens rolle som den mest populære sportsgren i Europa, en væsentlig rolle i 

forhold til samfundet samt i forhold til vurderingen af organiseringen af fodboldens virke i Europa, 

hvor det som nævnt ovenfor, er UEFA der har det overordnede ansvar for europæisk klubfodbold. 

 

Hvidbogen gør i indledningen opmærksom på nogle konkrete forslag, der er samlet i en 

handlingsplan, der er opkaldt efter Pierre de Coubertin
9
. 

Handlingsplanen, som indeholder aktiviteter der skal gennemføres eller understøttes af 

Kommissionen, redegør nærmere for baggrunden og konteksten for forslagene i et arbejdsdokument 

fra Kommissionens tjenestegrene, som indeholder bilag om sport og EU’s konkurrenceregler, sport 

og frihederne i det indre marked og høringerne af berørte parter. 

For nærværende afhandling vil det være relevant at analysere nærmere på sportens rolle i henhold 

til EU’s konkurrenceregler. 

 

Hvidbogen forholder sig i kapitel 3 til sportens økonomiske aspekter, hvor der bliver nævnt at 

sportssektorens makroøkonomiske indvirkning er undervurderet.  

For nærværende afhandling er de makroøkonomiske effekter af sekundær betydning, hvorfor at 

disse ikke vil blive behandlet yderligere. 

Det kan dog konstateres, at EU’s tanker som udgangspunkt er bredt defineret og Hvidbogen derfor 

ikke endeligt kan være med til at fastslå FFP’s rolle i forhold til EU-retten. 

 

I kapitel 4 i Hvidbogen, der omhandler sportens organisering, er der angivet en væsentlig frase, der 

fastslår at Kommissionen anerkender sportsorganisationers og de repræsentative strukturers (f.eks. 

professionelle ligaers) uafhængighed.  

Den anerkender også, at styreformerne primært henhører under sportens styringsorganer og i en vis 

grad medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter. 

Kommissionen fastslår dog at den er klar til at påtage sig rollen som formidler eller til at træffe 
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 En fransk pædagog og historiker, som er bedst kendt som grundlæggeren af de moderne olympiske lege og præsident 

for IOC i årene 1896-1925. 
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forholdsregler alt efter behov. 

Med andre ord er Kommissionen interesseret i at de respektive sportsorganer og foreninger 

forbliver selvregulerende, i det omfang at deres virke ikke er i strid med gældende EU-ret. 

 

Det fastslås også klart, at sportsaktiviteter er underlagt EU-retten.  

Sport er omfattet af konkurrenceretten og reglerne for det indre marked, i det omfang der er tale om 

økonomisk virksomhed.  

I nærværende afhandling, er udgangspunktet at analysere på UEFA’s indførelse af FFP, der regulerer 

klubbers, fra selvstændige ligaer, økonomiske ageren.  

UEFA vil derfor, som organisation der udøver en markant økonomisk virksomhed, være omfattet af 

konkurrenceretten og reglerne for det indre marked.  

Det vil ikke være relevant at analysere nærmere på om hvorvidt FFP er i strid med andre EU-retlige 

principper som f.eks. forbuddet mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, 

unionsborgerskab og mænds og kvinders ligestilling på arbejdsmarkedet. 

 

Hvidbogen angiver visse særlige karakteristika sportens virke indebærer. Nævnt i Hvidbogen 

som ”sportens særlige kendetegn”. 

Den europæiske sports særlige kendetegn bliver anskuet fra to synsvinkler: 

 

 de særlige forhold, der kendetegner idrætsaktiviteter og regler, f.eks. særskilte 

konkurrencer for mænd og kvinder, begrænsninger i deltagerantallet ved konkurrencer 

eller behovet for at sikre, at resultatet ikke er givet på forhånd, og de klubber, der 

deltager i de samme konkurrencer, har lige store chancer 

 

 de særlige forhold, der kendetegner idrættens struktur, bl.a. sportsorganisationernes 

uafhængighed og mangfoldighed, pyramidestrukturen ved konkurrencer fra bredde- til 

eliteplan og de organiserede solidaritetsordninger mellem de forskellige niveauer og 

aktører, idrættens organisering på landsplan og princippet om ét enkelt forbund pr. 

idrætsgren.  

 

Førsteinstansrettens og EF-Domstolens praksis og Kommissionens afgørelser viser, at man har 

anerkendt og taget hensyn til sportens særlige kendetegn. 

Ligeledes bliver det fastslået, at der i tråd med fast retspraksis vil blive taget hensyn til sportens 

særlige kendetegn som fremover vil blive anerkendt, men at dette ikke skal tolkes som at sportens 

virke generelt er undtaget fra EU-rettens anvendelsesområde.   
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Figur 1 

 

UEFA’s rolle som ”toppen af pyramiden”, jf. figur 1, i den europæiske klubfodbolds 

forbundsstruktur, gør at deres regulering af markedet for europæisk klubfodbold potentielt kan være 

i strid med EU-retten hvis ikke reguleringen kan defineres som undtaget for EU-rettens 

konkurrenceregler, jf. TEUF artikel 101, stk. 3. 

Her tænkes specifikt på Hvidbogens angivelse af, at der er organisatoriske sportslige regler, der 

grundet de legitime mål sandsynligvis ikke er i strid med EU-rettens regler, forudsat at de 

eventuelle konkurrencebegrænsende virkninger er uadskilleligt forbundne med og står i rimeligt 

forhold til de forfulgte mål. 

 

Som eksempel er der specifikt nævnt regler for udvælgelseskriterier til sportskonkurrencer, hvilket 

indebærer FFP, der netop stiller nogle minimumskrav til de omfattede europæiske fodboldklubbers 

økonomiske ageren, for at de kan deltage i en klubturnering i UEFA regi.  

 

I Meca-Medina-sagen
10

, blev det fastslået, at for så vidt det angår sportens reguleringsmæssige 

aspekter, er det kun muligt at vurdere ud fra den konkrete sag, om reglen er forenelig med 

konkurrenceretten.  

Der skal endvidere tages hensyn til sportens særlige kendetegn, jf. ovenfor, ligesom at kravet om at 

der foretages en proportionalitetstest indebærer, at der skal tages hensyn til de særlige forhold i den 

konkrete sag. Der er derfor ikke mulighed for at fastlægge generelle retningslinjer for 

konkurrencerettens anvendelse på sportssektoren. 

I forbindelse med Meca-Medina-sagen udtrykte UEFA bekymring over EU-domstolens fastslåede 

rækkevidde i forhold til ”sportens særlige kendetegn”
11

. Dette skal ses i lyset af, at UEFA selvsagt 

frygter at deres egen handlefrihed kan blive indskrænket.  

 

                                                 
10

 Sag C-519/04P, Meca-Medina mod Kommissionen 
11

 Meca-Medina: a step backwards for the European Sports Model and the  

Specificity of Sport? By Gianni Infantino, Director Legal Affairs, UEFA 

UEFA 

Nationale forbund 

Klubber der er medlemmer i de 
nationale forbund 
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Som afsluttende bemærkning til Hvidbogen, er der i Hvidbogens kapitel 4.8 om medier angivet, at 

medierettigheder til sportsbegivenheder undertiden sælges kollektivt af et sportsforbund på vegne af 

de enkelte klubber.  

Fælles salg af medierettigheder kan give anledning til konkurrencemæssige problemer, men er dog 

blevet accepteret af Kommissionen på visse betingelser.  

Der er brugt argumentet, at omfordeling af indkomster kan bidrage til at fremme solidariteten inden 

for sporten.  

Kommissionen anerkender at det er vigtigt med en retfærdig indkomstfordeling mellem klubberne. 

 

I forbindelse med nærværende afhandlings problemstilling, kan disse argumenter vise sig at være af 

betydning, da FFP kan have den konsekvens at visse europæiske fodboldklubber bliver påvirket 

uhensigtsmæssigt i forhold til deres konkurrenter på markedet.  

 

Er solidaritetsordningerne kun relevante i forbindelse med fordeling af indkomster fra salg af tv-

rettigheder eller kan der være grund til EU sikrer sig, at den økonomiske gevinst ved at opnå 

sportslig succes, bliver fordelt mere ligeligt end tilfældet er nu.  

 

6.2.2 Kan FFP behandles inden for rammerne af TEUF artikel 101 og 102 

I forlængelse af EU-domstolens Meca Medina afgørelse, som nævnt ovenfor i afsnit 6.2.1, bruger 

Kommissionen den metodiske tilgang for at afgøre hvorvidt en regel indført af en 

sportsorganisation der relaterer sig til organiseringen af sporten er i strid med TEUF artikel 101 og 

102.
12

 

 

Det første skridt er at afgøre, om sportsorganisationen der indførte reglen er en ”virksomhed” eller 

en ”sammenslutning af virksomheder” i EU-rettens forstand.  

For at være en ”virksomhed” skal sportsorganisationen udøve en økonomisk aktivitet, såsom salg af 

tv-rettigheder.  

UEFA’s funktion, som arrangør af Champion League turneringen, samt andre økonomisk mindre 

betydningsfulde turneringer, betyder at de står for salget af tv-rettigheder, sponsorater mv. i 

forbindelse med disse og derfor som udgangspunkt er omfattet af TEUF artikel 101 og 102. 

 

Den næste og andet skridt er at afgøre, om reglen der bliver prøvet begrænser konkurrencen inden 

for rammerne af TEUF artikel 101(1) eller konstituerer et misbrug af en dominerende stilling efter 
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 Hvidbogen - Annex I : sport and eu competition rules 
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TEUF artikel 102. 

Dette vil afhænge af, med anvendelsen af principperne der er fastlagt i Wouters-dommen
13

, på 

følgende faktorer: 

 

a. den overordnede sammenhæng, hvor reglen blev vedtaget eller har virkninger, og dens 

mål; 

b. om de restriktioner som følge af reglen er iboende i forfølgelsen af målene; og 

c. om reglen er forholdsmæssig i lyset af det forfulgte mål. 

 

For at afgøre om FFP har den effekt, at konkurrencen bliver minimeret, skal der først analyseres på 

de økonomiske konsekvenser af FFP. 

Denne analyse bliver foretaget nedenfor i den økonomiske analyse, hvor effekten af FFP vil blive 

analyseret ud fra et nærmere defineret marked. 

 

Det kan indledningsvist fastslås, at UEFA’s mål er at skabe en bæredygtig europæisk model for 

klubfodbold, hvor gældsgearingen i klubberne bliver holdt nede på et acceptabelt niveau. 

Spørgsmålet er således, om de virkninger FFP måtte have, er forholdsmæssige i lyset af det 

forfulgte mål og om de restriktioner, som følger af regelsættet, er iboende i forfølgelsen eller om 

målet kunne være opnået ved mindre skærpende reguleringer af klubbernes økonomiske 

handlefrihed. 

 

Det tredje skridt er at fastslå om samhandlen mellem medlemsstater er påvirket. 

Grundet UEFA’s rolle som overordnet forbund for de europæiske landes nationale forbund, vil FFP 

påvirke samhandlen mellem medlemsstater inden for EU.  

 

Det sidste skridt er at fastslå om reglen opfylder betingelserne i TEUF artikel 101(3). 

For at denne bestemmelse kan finde anvendelse og derved gøre bestemmelserne i TEUF artikel 

101(1) uanvendelige, er der angivet nogle kriterier herfor i bestemmelsen.  

FFP kan ikke defineres som et regelsæt der bidrager til at forbedre produktionen eller fordelingen af 

varerne eller til at fremme den tekniske eller økonomiske udvikling, samtidigt med at det sikrer 

forbrugerne en rimelig andel af fordelen herved. 

Den vil derfor umiddelbart ikke kunne finde anvendelse. 

 

Som konklusion på gennemgangen af Kommissionens metodiske tilgang, er det nødvendigt at 
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analysere på, om FFP har den effekt at konkurrencen på det relevante marked bliver begrænset og 

om denne konsekvens lever op til kravet om at den skal være iboende i målet med regelsættet.  

 

For at kunne komme nærmere en vurdering af om hvorvidt FFP lever op til disse betingelser, vil 

regelsættet umiddelbart herefter i afsnit 6.3 blive gennemgået overordnet, for derefter at analysere 

nærmere på de regler der har indflydelse på klubbernes økonomiske handlefrihed. 

 

6.3 UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations 

UEFA har som nævnt ovenfor vedtaget et regelsæt der har som mål at få de europæiske 

fodboldklubber til at udøve større økonomisk ansvarlighed, da der er realiseret stadigt større 

driftstab i klubberne på trods af en samtidigt stigende omsætning. 

 

Nedenfor vil FFP blive gennemgået overordnet, hvorefter den for afhandlingens relevante del vil 

blive gennemgået og analyseret i dybden. 

 

6.3.1 FFP’s overordnede struktur 

FFP består af 4 ”parts” som er inddelt i afsnit der henholdsvis behandler de generelle bestemmelser, 

UEFA’s Klub Licens System, UEFA’s Klub Monitorerings System og slutteligt nogle afsluttende 

bestemmelser.  

 

 

Figur 2 

UEFA Club Licensing 
and Financial Fair Play 

Regulations (FFP) 

Part I: Generelle 
bestemmelser  

Anvendelsesområde 
og Mål 

Part II: UEFA Klub 
Licens System 

Krav til Licensgiver og 
Licenstager 

Part III: UEFA Klub 
Monitorerings System 

Break-even 
bestemmelserne mv. 

Part IV: Afsluttende 
bestemmelser 

Konformitetskontrol, 
Disciplinær 

procedurer og 
Implementerings-

bestemmelser 
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6.3.1.1 Part I: Generelle bestemmelser 

FFP regelsættets anvendelsesområde og overordnede mål bliver defineret i Part 1, hvor FFP’s 

anvendelsesområde er defineret i artikel 1 og målet er defineret i artikel 2.  

Artikel 3 definerer hvad de forskellige termer betyder i henhold til regelsættet og vil ikke blive 

behandlet yderligere, grundet den rent tekniske karakter der ikke har indvirkning på de økonomiske 

effekter af FFP. 

 

Det bliver for regelsættets anvendelsesområde angivet, at regelsættet altid finder anvendelse når 

eksplicit henvist til af specifikke regler der gælder for en klubturnering der spilles i UEFA regi, jf. 

FFP artikel 1, stk. 1. 

 

Ligeledes er det angivet at FFP regulerer rettigheder, pligter og ansvar for alle de parter der er 

involveret i UEFA Klub Licens Systemet (Part II), jf. FFP artikel 1, stk. 2, og i særdeleshed 

definerer minimumskrav til UEFA’s medlemsforbund der fungerer som licensgivere til de 

respektive klubber der deltager i de nationale medlemsforbunds klubturneringer.  

Dette værende minimumskrav til den sportslige infrastruktur, personel og administrative, juridiske 

og finansielle kriterier der skal overholdes af en klub for at få bevilliget licens af det nationale 

forbund til at deltage i en klubturnering i UEFA regi. 

Bestemmelserne omkring UEFA Klub Licens Systemet har ikke en direkte indvirkning på den 

økonomiske effekt af FFP og vil derfor ikke blive behandlet dybdegående nedenfor. 

 

I FFP artikel 1, stk. 3 bliver det, til dels som i artikel 1, stk. 2 for UEFA Klub Licens Systemet, 

angivet, at FFP regulerer rettigheder, pligter og ansvar for alle de parter der er involveret i UEFA 

Klub Overvågnings Systemet (Part III), jf. FFP artikel 1, stk. 3, og i særdeleshed definerer rollen og 

opgaverne for ”Club Financial Control Panel” (herefter CFC) og minimumsprocedurerne der skal 

følges af licensgiverne i deres vurdering af overvågningskravene samt kravene til licenstagerne i 

løbet af klubturneringerne i UEFA regi.  

 

For nærværende afhandlings bedre forståelse, skal det holdes for øje at Licensgiver er det nationale 

forbund og at Licenstager er en klub der søger licens hos det nationale forbund. 

 

Slutteligt er det angivet at overvågningskravene, der skal opfyldes af licenstagerne (klubberne) der 

kvalificerer sig til en klubturnering i UEFA regi, er defineret i Kapitel 2 i Part III.  
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UEFA Klub Monitorerings Systemet vil blive analyseret nærmere nedenfor, grundet det her er 

angivet hvordan reglerne bliver for klubbernes økonomiske ageren. 

 

UEFA’s overordnede mål med FFP regelsættet, er udtrykt i FFP artikel 2.  

Som nævnt i indledningen til den juridiske analyse ovenfor, er UEFA’s mål med FFP, at fremme og 

fortsat forbedre standarden og alle aspekter af fodbold i Europa og fortsat at prioritere uddannelsen 

og varetagelsen af unge spillere i alle klubber, jf. FFP artikel 2, stk. 1, a).  

Endvidere er der angivet mål som at klubberne har et passende niveau af ledelse og organisation, at 

klubberne sikrer deres infrastruktur giver spillerne, tilskuere og repræsentanter for medierne 

passende og veludstyrede faciliteter.  

Slutteligt kan nævnes målet om at beskytte integriteten og den smidige afvikling af klubturneringer 

i UEFA regi samt muligheden for udvikling af benchmarking kriterier for europæiske klubber i 

økonomisk, sportslig, juridisk, personale, administrativ og infrastruktur-relateret forstand. 

 

For nærværende afhandlings fokus, er de afgørende elementer den økonomiske, sportslige samt 

juridiske benchmarking.  

Præcis hvordan kriterierne for den administrative, personelle og infrastruktur-relaterede del er 

indrettet har ikke en væsentlig betydning for hvorledes FFP kan tænkes at påvirke den økonomiske 

virkelighed og den sportslige udvikling der følger heraf.  

 

I FFP artikel 2, stk. 2 bliver det yderligere defineret hvad der tænkes om målet med ”financial fair 

play” i klubturneringerne i UEFA regi. 

Målet med ”financial fair play” er overordnet, at forbedre den økonomiske og finansielle formåen af 

klubberne samt øge gennemsigtigheden og troværdigheden. 

Udover dette er det et mål, at beskytte de aktører der indgår i økonomien i europæisk klubfodbold  

ved at indføre mere disciplin og rationalitet på grundlag af klubbernes egne indtægter, jf. FFP 

artikel 2, stk. 2, d).  

 

Denne artikel er et centralt omdrejningspunkt i den økonomiske analyse, da dette begrænser en 

væsentlig del af de europæiske klubber der har det fælles kendetegn, at deres generelle omsætning 

via almindelig fodboldforretning har været suppleret med ekstern kapital.  

Dette vil blive defineret nærmere i afsnit 6.4. 

 

Slutteligt er det i FFP artikel 2, stk. 2, e) og f) angivet at målet er, at tilskynde til ansvarlig 

anvendelse af økonomiske midler for at opnå en langsigtet fordel for fodbold samt for at beskytte 
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den langsigtede levedygtighed og bæredygtighed af europæisk klubfodbold. 

 

Spørgsmålet er selvsagt, om målet i dette tilfælde helliger midlet, samt om den valgte løsning har 

nogle afledte effekter der enten er i strid med de overordnede mål eller måske har nogle indfødte 

effekter der påvirker europæisk klubfodbold negativt på enten kort eller lange sigt.  

 

Opsamlende kan det konkluderes, at målet med FFP er at sikre en langsigtet økonomisk 

bæredygtighed hvor klubberne for incitament til at sætte tæring før næring.  

Den økonomiske risiko der følger med den relativt øgede gældsætning i forhold til den samlede 

økonomi i europæisk klubfodbold, er for UEFA’s vedkommende uønskelig, grundet det kan øge 

risikoen for aktører der bliver fanget i økonomiske problemer.  

 

UEFA vil, via licenssystemet, sikre at de nationale forbund overvåger de respektive klubber og 

deres økonomiske ageren således at denne er i tråd med reglerne i FFP.  

Sanktionerne UEFA kan bringe i anvendelse bliver ikke berørt her. 

 

6.3.1.2 Part II: UEFA Klub Licens Systemet 

Som nævnt ovenfor finder Part II anvendelse for på hvilken måde at UEFA Klub Licens Systemet 

skal varetages og hvilke krav der er til de respektive parter. 

 

Chapter 1 angiver ansvaret for licensgiver. Hvad indebærer licensadministrationen af krav og hvilke 

tiltag skal et medlemsforbund (licensgiver) i UEFA som minimum varetage og opfylde for at leve 

op til bestemmelserne i Part II?  

 

Det er specifikt angivet i artikel 5, stk. 4 hvilke tiltag der skal iværksættes af medlemsforbundene i 

deres funktion af licensgiver. 

Licensgiver skal især: 

 

a) etablere en passende administration af licenssystemet som defineret i artikel 6; 

b) etablere mindst to besluttende organer som defineret i artikel 7; 

c) oprette et katalog af sanktionsmuligheder som defineret i artikel 8; 

d) definere kerneprocessen som defineret i artikel 9; 

e) vurdere den dokumentation som klubberne indberetter, overveje om disse er passende og 

fastslå hvorvidt hvert enkelt kriterium er blevet opfyldt og hvilken information, hvis 

nogen, der er behov for i overensstemmelse med artikel 10; 
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f) sikre ligebehandling af alle klubber der søger om licens og garantere klubberne fuld 

fortrolighed med hensyn til alle oplysninger under godkendelsesprocessen, som defineret 

i artikel 11; 

g) afgøre, om en licens kan gives.  

 

De ovennævnte artikler er ikke som udgangspunkt relevante for nærværende afhandlings 

fokusområde og vil derfor ikke blive behandlet dybdegående. 

Det kan fastslås, at UEFA videregiver ansvaret til de nationale medlemsforbund der vedrører 

licensvirksomheden der kan påvirke de respektive klubber.  

Som udgangspunkt vil det også være lettere de for respektive forbund, at vurdere hvorvidt deres 

respektive klubber lever op til de nærmere definerede krav for bevilling af licens.  

 

Sanktionerne som licensgiveren skal opstille for licenstagerne, knytter sig ikke til de økonomiske 

krav som nærværende afhandling vil behandle, hvorfor at disse heller ikke vil blive væsentligt 

uddybet.  

Sanktionerne knytter sig endda til specifikke artikler, hvor manglende overholdelse ikke har en 

udelukkende effekt. 

Derimod kræver det overholdelse licenskriterierne i Chapter 3 for at få licens til at indtræde i en 

klubturnering i UEFA regi. 

 

Som udgangspunkt vil det ikke være ovenstående der kommer til at volde klubberne 

tilpasningsproblemer, da de fleste klubber og ligaer, i hvert fald dem i de bedste divisioner i de 

nationale ligaer, allerede er underlagt lignende krav fra deres nationale forbund.  

Selv hvis en klub der kvalificerer sig til en klubturnering i UEFA-regi ikke har undergået en 

licensproces eller ikke har været underlagt krav om denne proces, kan der ansøges om dispensation 

hos UEFA i overensstemmelse med FFP Annex IV. 

 

For det nærmere definerede marked som denne afhandling behandler, er det ikke problemer med at 

overhold kravene til licenskriterierne i Chapter 3 – I til III, der omhandler de sportslige kriterier, de 

infrastrukturelle kriterier samt de personelle og administrative kriterier der er relevante. 

De højeste divisioner der hører under de fleste større nationale medlemsforbund har lignende 

minimumsbestemmelser for ungdomsarbejdet i klubberne, for den medicinske behandling af 

spillere, for kontraktindgåelse med professionelle spillere, for minimumskrav til stadions, 

træningsfaciliteter, for minimum af relevant personel ansat i staben til de nærmere kriterier for dem 

der ansættes til de respektive funktioner.  
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I Chapter 3 – IV er de juridiske kriterier angivet.  

Dette omfatter krav til at licenstagerne (klubberne) skriftligt deklarerer at de vil efterleve f.eks. de 

juridisk bindende regelsæt, direktiver mv. som FIFA, UEFA og medlemsforbundene har vedtaget.  

 

Relevant for nærværende afhandling, er kravet om at klubberne skal underrette licensgiveren om 

enhver signifikant ændring, begivenhed eller tilstand af væsentlig økonomisk betydning. 

Hvad det konkret indebærer, er ikke angivet nærmere og vil derfor give plads til en vis fortolkning, 

som potentielt giver mulighed for at udsætte konsekvensen af en økonomisk situation der kan have 

betydning for overholdelsen af FFP på kort sigt. 

På lang sigt vil ovennævnte være af mindre betydning, da flere af UEFA’s organer samt de nationale 

medlemsforbund har adgang til klubbernes regnskaber og andre relevante dokumenter samt adgang 

til at søge information hos enhver relevant offentlig myndighed og privat organ i overensstemmelse 

med national ret, jf. artikel 43, stk. 1, h). 

 

I Chapter 3 – V er de finansielle kriterier angivet. 

Artikel 46 angiver at licensansøgeren skal give licensgiveren (medlemsforbundet) den overordnede 

struktur af ejerskabet i klubben. Et slags udførligt koncernorganisationsdiagram, jf. artikel 46, stk. 1. 

Denne oversigt skal indeholde oplysninger om ethvert datterselskab, enhver forbundet enhed og 

enhver kontrollerende enhed op til selve virksomheden eller enheden der kontrollerer koncernen.  

Ethvert forbundet firma, eller datterselskab af det forbundne firma, skal der også oplyses om, jf. 

artikel 46, stk. 2. 

 

I artikel 46, stk. 3 bliver det yderligere defineret hvilke oplysninger der, for de respektive selskaber 

og datterselskaber, skal oplyses om.  

Af væsentlig betydning er det oplysning om hvilken branche selskabet er aktiv indenfor og om i 

hvilket omfang dette har form af en aktivitet indenfor fodbold. 

Der skal oplyses om hvordan ejerskabet er fordelt og, hvis tilfældet, oplyse hvis fordelingen af 

stemmerettigheder ikke følger ejerskabsfordelingen af selskabet. 

 

Artikel 46 klarlægger, at når der skal kigges på en klubs økonomi, så vil det ikke være muligt at 

omgås FFP ved at være kreativ i sin koncernstruktur, da der skal afrapporteres for alle relevante 

selskaber der hører under eller over klubbens struktur.  

 

Artikel 47 og 48 angiver nogle tekniske og administrative krav til de årlige regnskab, samt til 
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regnskaberne for den mellemliggende periode der kan være mellem det angivne regnskab og den 

dato hvor listen med licenser der er tilkendt fra medlemsforbundet skal indberettes til UEFA. 

 

Artikel 49 og 50 angiver krav til licensansøger om, at der ingen forfalden gæld mod fodboldklubber 

må være der har med transferaktiviteter at gøre, samt at der ingen forfalden gæld må være der 

knytter sig til ansatte og nationale myndigheder.   

Dette er igen et kriterium, der sigter på at minimere den økonomiske risiko i den fodboldrelaterede 

økonomi.  

Ved at sikre, at klubber er nødsaget til at være ekstra opmærksomme på at de kan overholde deres 

økonomiske forpligtigelser, især overfor andre klubber, skabes der et grundlag for en situation hvor 

risikoen for, at klubber må erklæres konkurs på grund af manglende mulighed for at indfri deres 

økonomiske udeståender, minimeres da sådanne forpligtigelser vil blive indgået på et mere stabilt 

grundlag. 

 

Artikel 51 angiver et krav til skriftlig repræsentation før den endelige afgørelse omkring bevilling af 

licens. 

 

Hvis en licensansøger (licenstageren) udstiller bare én af de to indikatorer i artikel 52, stk. 2, så skal 

licensansøgeren til licensgiveren fremvise fremtidige regnskabsinformationer for at demonstrere at 

den har mulighed for at fortsætte som virksomhed indtil slutningen af licenssæsonen, jf. artikel 52, 

stk. 1. 

Den første indikator vedrører det tilfælde hvis revisionspåtegningen i forbindelse med afgivne 

årsregnskab omfatter en betoning af grund eller kvalificeret mening eller konklusion med hensyn til 

virksomhedens fortsatte virke.  

Den anden indikator vedrører det tilfælde hvis de årlige regnskaber viser en negativ egenkapital.   

 

Resten af artiklen angiver hvad den fremtidige regnskabsinformation skal indeholde og hvad 

minimumskravene er hertil.  

 

En manglende økonomisk styring i overensstemmelse med FFP vil derfor foranledige et øget krav 

til licensansøgeren, som licensansøgeren helst vil være foruden.  

 

Den skærpende kontrol vil give klubberne incitament til at forsøge at overholde reglerne i FFP, da 

omkostningen ved at lade være kan have den konsekvens at licensen ikke bliver givet og klubberne 

derved risikerer at miste muligheden for at deltage i klubturneringer i UEFA regi. 
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For klubber i de øverste divisioner i de respektive nationale ligaer er målet som udgangspunkt 

national succes, men da dette kan medføre kvalifikation til en klubturnering i UEFA regi, hvor den 

sportslige samt den økonomiske værdig kan have markant betydning for den enkelte klub, vil 

klubberne gå langt for at sikre deres mulighed for deltagelse i dem.  

 

Der kan måske være tale om et principal-agent problem, grundet de nationale medlemsforbund har 

en interesse i at opnå succes for deres respektive klubber, men samtidigt har bemyndigelsen til at 

bevillige licenser.  

UEFA er derfor nødsaget til at tro på at medlemsforbundet overholder de kriterier der er udstukket i 

FFP og i det mindste er de nødsaget til selv at overvåge medlemsforbundene i en vis grad. 

 

6.3.1.3 Part III: UEFA Klub Monitorerings Systemet 

Part III er den del af FFP der har den største indvirkning på de europæiske klubber.  

Det er denne del af FFP der definerer Break-even betingelsen og hvordan at samarbejdet mellem 

licensgiver og CFC skal udføres i praksis. 

Som en indikation på CFC’s rolle i denne proces, er den indledende artikel 53 en definering af det 

ansvar der påhviler CFC i forbindelse med overvågning og overholdelse af 

monitoreringsbetingelserne. 

 

I stk. 3 er der udtrykkeligt beskrevet at CFC skal holde de overordnede mål for FFP for øje og 

navnlig nedkæmpe ethvert forsøg på at omgå disse mål. 

UEFA har i udarbejdelsen af FFP været opmærksom på, at FFP’s opbygning som udgangspunkt har 

til formål at gøre det besværligt at geare klubber over deres egen formåen, men at dette principielt, 

hvis muligt, vil blive omgået hvis ikke regelsættets udfærdigelse tillader det. 

Nedenfor vil nogle regler blive uddybet, der regulerer muligheden for at indskyde kapital ind i 

klubberne, der har samme formål som det FFP har til hensigt at begrænse.  

 

Som nævnt ovenfor i beskrivelsen af Part II, kan der være et incitamentsproblem forbundet med at 

det nationale medlemsforbund i deres funktion af licensgiver, har ansvaret for at bevillige licens til 

de klubber de selv repræsenterer og som har til hensigt at repræsentere deres nationale forbund 

bedst muligt.  

I artikel 55 er der defineret nogle specifikke betingelser for licenstager, der skal sikre at de aktivt 

arbejder for at der er en fyldestgørende kommunikation med klubberne samt et fyldestgørende 

samarbejde med CFC.  
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Medlemsforbundene har det endelige ansvar for at den break-even informationen der er indberettet 

er den korrekte samt at informationen henhører til samme enhed som har fået tilkendt licensen.  

Licenstagerne er også eksplicit tildelt et ansvar med hensyn til samarbejde, indberetning af korrekt 

og fyldestgørende dokumentation, jf. artikel 56. 

 

I artikel 57 bliver det angivet, at klubber der kvalificerer sig til en klubturnering i UEFA regi skal 

overholde monitoreringsbetingelserne samt break-even betingelserne. 

I artikel 57, stk. 2 er defineret hvordan klubberne kan blive undtaget for bestemmelserne i break-

even betingelserne.  

Undtagelsesmulighederne vil blive uddybet når break-even betingelserne er analyseret nedenfor.  

 

6.4 Break-even betingelserne 

Break-even betingelserne er funderet på tankegangen om at klubberne skal drive deres klub i 

henhold til deres økonomiske formåen fra fodboldforretningen. 

Som nævnt i kapitel 5.1, så har UEFA fundet anledning til at vedtage FFP på grund af en stadig 

stigende gældssætning i europæisk klubfodbold på trods af en samtidigt stigende omsætningsvækst 

for markedet. 

For det finansielle år 2010, blev der registeret en omsætningsstigning i de øverste divisioner i 

europæisk klubfodbold på 6,6 % i forhold til året før, men samtidigt blev netto tabene i klubberne 

fra de øverste divisioner øget med 36 % i forhold til det forrige år.
14

 

Den øgede gældssætning tilskrives delvist den tendens, at kapitalstærke enheder, om det er i form af 

kapitalstærke enkeltpersoner eller virksomhedskonstellationer, erhverver sig ejerskabet over klubber 

for derefter at indskyde ekstern kapital ind i klubben i håbet om større sportslig succes.  

 

Tilføjelsen af kapital til markedet for europæisk klubfodbold er isoleret set en fordel for europæisk 

klubfodbold, da det generelt skaber en større omsætning. 

Grundet de eksternt finansierede klubber som hovedregel har det mål at blive mere 

konkurrencedygtige på kort sigt, har de et behov for at erhverve sig konkurrencedygtige spillere fra 

de klubber der besidder dette. 

Det betyder at disse klubber er villige til at betale inflaterede lønninger og transfersummer for at 

erhverve disse spillere, der ellers ville vælge andre klubber hvor der er større mulighed for at opnå 

sportslig succes på kort sigt.  
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De sælgende klubber får derved en øget kapital som de selv aktiverer ved at kanalisere disse midler 

ud på markedet for at tiltrække erstatning for det solgte ”aktiv”.  

Denne mekanisme kan fortsætte i flere led, hvorved at kapitalen bliver fordelt ud på markedet via 

en masse transaktioner hvor alle søger at optimere deres konkurrencedygtighed for at opnå sportslig 

succes.  

 

Grundet at en del af den økonomiske aktivitet der finder sted er baseret på kapital der er kanaliseret 

ind på markedet udefra, vil denne aktivitet ikke være at regne som en naturlig del af markedet og en 

udeblivelse af denne ekstra kapital vil betyde at de klubber der indirekte har fået del i denne kapital 

ikke kan forvente at få samme kapital tilført fremadrettet. 

Klubberne der indirekte bliver beriget af den eksterne kapital kan derfor på kort sigt optimere deres 

forretning således de kan tiltrække bedre spillere i form af højere udgift til lønninger samt 

transfersummer, men vil samtidigt være blevet behæftet med en større risiko da deres indtægtskilde 

på kort sigt ikke kan forventes at eksistere på lang sigt. 

 

UEFA vil med FFP således minimere muligheden for at denne eksterne kapital tilflyder markedet.  

 

6.4.1 Break-even oversigt 

Break-even betingelserne er forankret i et princip om, at klubberne skal balancere deres indkomst 

og udgift, jf. ovenfor. 

Break-even resultatet, jf. artikel 60, som bestemmer om klubberne lever op til betingelserne er 

baseret på en opgørelse af relevant indkomst og udgift der er nærmere defineret i artikel 58. 

Den relevante indkomst og udgift er yderligere defineret i Annex X og vil blive analyseret 

dybdegående nedenfor i afsnit 6.4.1.2. 

Først vil selve monitoreringsperioden, jf. artikel 59, som break-even opgørelsen er baseret på, blive 

analyseret. 

I den forbindelse vil bestemmelsen omkring den acceptable afvigelse, jf. artikel 61, blive analyseret 

da klubbernes acceptable afvigelse fra break-even betingelsen knytter sig direkte til 

monitoreringsperioderne. 

 

6.4.1.1 Monitoreringsperioden og Acceptabel Afvigelse 

Monitoreringsperioden er perioden hvori klubberne bliver målt med henblik på vurdering af 

hvorvidt break-even betingelsen er opfyldt.  

Break-even opgørelsen bliver beregnet på baggrund af nogle monitoreringsperioder der som 



 

  
Side 29 

 
  

udgangspunkt dækker tre rapporteringsperioder, jf. artikel 59. 

Rapporteringsperioderne er defineret ud fra kalenderåret i hvor påbegyndelsen af den respektive 

klubturnering i UEFA regi finder sted. 

Perioden T, som er for perioden der ender i kalenderåret for klubturneringens påbegyndelse, 

perioden T-1, som er for perioden året før klubturneringens påbegyndelse, og slutteligt T-2, der er 

for perioden året før igen.  

 

Break-even opgørelsen for monitoreringsperioderne skal bruges i forbindelse med bevilling af 

licens til klubberne.  

Som ses i figur 3 nedenfor, vil monitoreringsperioderne være for tre foregående sæsoners 

rapporteringsperioder, således at f. eks. bevillingen af licens til klubturnering i UEFA regi der 

påbegyndes i sæsonen 2017/18, vil være på baggrund af sæsonerne 2014/15, 2015/16 samt 2016/17. 

Den eneste undtagelse er for bevillingen af licens til sæsonen 2013/14, hvor det kun er de 2 

forudgående sæsoners rapporteringsperioder der indgår.  

 

I de første fem monitoreringsperioder vil klubberne have mulighed for at afvige fra break-even 

betingelsen, jf. artikel 61.  

Dette betyder, at selvom klubberne ikke lever op til break-even betingelsen, som beskrevet ovenfor, 

og som er baseret på et krav om at kunne balancere relevant indkomst og relevante udgifter, som 

bliver analyseret nærmere nedenfor, så kan de stadig få bevilliget licens hvis de efterlever kravene 

til den acceptable afvigelse. 

 

FFP's acceptable afvigelsesniveauer 

Monitorerings- 

periode 

Perioder 

(år) 

Perioder der indgår 
Acceptabel afvigelse 

(€) 

T-2 T-1 T Dækket Ikke Dækket 

2013/14 2 I/T 2011/12 2012/13 45 5 

2014/15 3 2011/12 2012/13 2013/14 45 5 

2015/16 3 2012/13 2013/14 2014/15 30 5 

2016/17 3 2013/14 2014/15 2015/16 30 5 

2017/18 3 2014/15 2015/16 2016/17 30 5 

2018/19 3 2015/16 2016/17 2017/18 <30 5 

Figur 3 

 

Den acceptable afvigelse er som udgangspunkt €5 millioner, men kan overstige dette niveau op til 

nogle nærmere bestemte niveauer, hvis afvigelsen er fuldt ud dækket af indskud fra ejerne eller 
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nærtstående parter, jf. artikel 61, stk. 2.  

Det betyder, at de klubber som er kendetegnet ved at være underlagt et ejerskab, hvor strategien er 

at tilføre ekstern kapital til klubben grundet ønsket om sportslig succes, har en mulighed for at 

fortsat gøre dette, men kun inden for nedenstående rammevilkår. 

 

Som det ses af figur 3, er der angivet et acceptabelt afvigelsesniveau på under €30 millioner for 

sæsonen 2018/19.  

I artikel 61, stk. 1, c) er det angivet, at UEFA Eksekutiv Komite vil afgøre hvilken beløbsstørrelse 

den acceptable afvigelse vil have fra og med sæsonen 2018/19. 

På baggrund af FFP’s opbygning og de generelle mål for dette, vil det med stor sandsynlighed 

betyde at den acceptable afvigelse som minimum vil være på de €30 millioner og formentligt lavere 

endnu.  

 

Opbygningen af den acceptable afvigelse bunder i hensynet til de klubber der som udgangspunkt 

bliver påvirket mest af FFP. 

Det ville ikke være retfærdigt, at vedtage et regelsæt med en virkning der som udgangspunkt vil 

underminere flere klubbers finansieringsmodel.  

For at give disse klubber mulighed for at tilpasse deres forretning over tid, således at de kan fungere 

i overensstemmelse med FFP på sigt, er den acceptable afvigelse opbygget på en måde der giver de 

enkelte klubber mulighed for at øge deres relevante indkomst samt reducere deres relevante udgifter 

over tid.  

I den økonomiske analyse nedenfor, vil muligheden for dette blive nærmere gennemgået. 

 

I forbindelse med at klubbens ejer eller en nærtstående part dækker afvigelsen, er det udtrykkeligt 

angivet, at den kapital der dækker afvigelsen ikke kan være behæftet med noget form for modkrav 

fra enten ejeren eller den nærtstående part, jf. Annex X D.  

 

Udover ovennævnte mulighed for, i en periode, at blive undtaget for break-even betingelsen inden 

for de nærmere rammer, er der yderligere nogle undtagelsesbestemmelser i Annex XI der kan finde 

anvendelse hvis en klub ikke overholder ovennævnte betingelser.  

Disse vil blive præsenteret nedenfor i kapitel 5.4.1.3, hvor opfyldelse af break-even betingelserne 

vil blive analyseret. 

 

6.4.1.2 Relevant indkomst og relevante udgifter 

Ovenfor er det fastslået i hvilket omfang klubberne kan afvige fra break-even kravet samt i hvilken 
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periode undtagelsen er gældende.  

For at denne afvigelse kan vurderes korrekt, er det defineret hvad indkomsten og udgifterne 

indebærer i forbindelse med overholdelsen af break-even betingelsen.  

 

Relevant indkomst er defineret som indtægter der kommer fra tilskuerindtægter, tv-rettigheder, 

sponsorindtægter, kommercielle aktiviteter og andre driftsindtægter plus enten avance eller 

indkomst ved salg af spillere.  

Ligeledes er indtægt avance eller indkomst ved salg af materielle anlægsaktiver finansiel indkomst.  

Hvad det ikke indebærer, er ikke-monetære poster eller visse indkomster fra operationer der ikke 

relaterer sig til fodboldforretningen, jf. artikel 58, stk. 1. 

 

Relevante udgifter er defineret i artikel 58, stk. 2, og er i sin form næsten enslydende med artikel 58, 

stk. 1 der definerer den relevante indkomst.  

Hvor defineringen af udgifter adskiller sig markant fra den relevante indkomst, og som har 

væsentlig betydning for klubberne, er hvad den relevante udgift ikke omfatter. 

 

Udgifter til udviklingen af unge spillere, og her tænkes ikke på den egentlige aflønning af 

ungdomsspillere, men derimod investering i træningsfaciliteter eller andre aktiviteter til 

ungdomsspillere er undtaget fra Break-even opgørelsen.  

Dette gør sig også gældende for udgifterne til udviklingen af lokalområdet, som for eksempel kan 

være investering i træningsfaciliteter der ikke indgår i klubbens daglige virke.  

 

Helt principielt betyder dette, at klubberne ikke bliver vurderet på udgifter der vedrører optimering 

af faciliteterne til ungdomsspillere og deres lokalområde. 

Hensigten med dette er fra UEFA’s side at give incitament til at bruge flere ressourcer på 

udviklingen af ungdomsspillere generelt, men også samtidigt at give incitament til at bruge 

ressourcer på at udvikle fodboldens udvikling på græsrodsniveau i lokalområderne.  

 

Desto bedre faciliteter lokalområdet råder over, desto bedre udgangspunkt har lokale 

fodboldspillere med hensyn til at dygtiggøre sig.  

Samtidigt vil det alt andet lige også være lettere at give unge mennesker et bedre incitament til at 

dyrke fodbold, såfremt de tilgængelige faciliteter er bedre.  

UEFA har fodboldens udvikling og udbredelse som hovedformål, jf. UEFA Statutes
15

, og vil således 

igennem vedtagelsen af FFP søge at ændre klubbernes ressourceforbrug således at det gavner 
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fodboldens udvikling på græsrodsniveau samtidigt med at den økonomiske risiko i markedet for 

europæisk klubfodbold bliver minimeret og bæredygtigheden bliver opprioriteret.  

 

Grundet bekymringen omkring, at klubberne vil omgå ovennævnte definering ved at nærtstående 

samarbejdspartnere enten kan assistere med at holde udgiftsniveauet nede eller indkomstniveauet 

oppe gennem transaktioner der ikke reflekterer den reelle værdi, er der i artikel 58, stk. 4 angivet at 

transaktioner af denne karakter skal tilpasses således at de reflekterer en ”fair” værdi. 

 

Artikel 58, stk. 5 henviser til Annex X der uddyber break-even opgørelsesmetoden, den relevante 

indkomst og de relevante udgifter. 

Annex X bidrager ikke med noget der ændrer på den generelle betydning for klubberne som 

beskrevet ovenfor. 

 

Dog er det uddybende beskrevet hvad det helt præcist er for udgifter til aktiviteter inden for 

ungdomsarbejdet der er undtaget og at formålet er at fremme investeringer og udgifter til faciliteter 

og aktiviteter der på lang sigt er til gavn for klubben. 

Nogle af de aktiviteter der er at betragte som udvikling af aktiviteter på ungdomsområdet omfatter, 

men er ikke begrænset til, det beskrevne i Annex X. 

For eksempel er udgifter til træningsstab som fuldstændigt er dedikeret til ungdomsarbejdet, såsom 

chefen for ungdomsudviklingsprogrammet som er defineret i artikel 38 og 39, undtaget.  

På samme måde er udgifter til spillere under 18 år undtaget, mens at spillere over 18 år ikke kan 

undtages fra de relevante udgifter. 

 

Udgifter der kunne tænkes at være en del af de ovennævnte undtagelser, men som eksplicit er 

angivet som relevante udgifter, er for eksempel udgifter til talentspejdere, gebyrer for at tilknytte 

ungdomsspillere, såsom gebyr til agenter eller andre klubber. 

Med gebyrer tænkes der på de kompensationer som enten en sælgende klub eller en spillers agent 

modtager for at arrangere en handel.   

Dette bevirker, at hvis klubberne i henhold til ovenstående har tænkt sig at betale inflaterede 

transfersummer til andre klubber for at konkurrere om de største talenter, så vil dette indgå i 

opgørelsen af break-even betingelserne og vil derfor påvirke de respektive klubber efter hensigten 

ved at mindske incitamentet til at tilknytte spillere til inflaterede summer.  

 

Udgifter der delvist eller slet ikke har tilknytning til ungdomsaktiviteterne kan ikke blive undtaget, 

og ansvaret for at udgifterne kan identificeres, som udelukkende vedrører ungdomsaktiviteterne, 
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påhviler i den sammenhæng klubben. 

Klubberne gives derved incitament til at organisere deres aktiviteter i ungdomsarbejdet således at 

det tydeligt fremgår hvilke udgifter der kan undtages fra break-even opgørelsen. 

 

I tråd med EU’s generelle principper omkring udbredelsen af sport og sundhed kan, som nævnt 

ovenfor, udgifter til udvikling af lokalområdet, hvor den respektive klub er placeret, undtages fra 

break-even opgørelsen.  

Udgifterne til disse samfundsudviklingsaktiviteter skal kunne henføres direkte til aktiviteter for 

offentligheden, hvilket indebærer at udgiften ikke ville have været forekommet hvis klubben ikke 

havde iværksat en lokal samfundsudviklingsaktivitet, og skal være med til at fremme deltagelsen i 

sport og derved fremme den sociale udvikling og sundhed i lokalområdet.  

 

Samfundsudviklingsprojekter inkluderer aktiviteter som er uddannelsesmæssige, 

sundhedsfremmende, integrations- og ligestillingsfremmende, fattigdomsbegrænsende og andre 

tiltag som man normalt forbinder med frivillige organisationers eller det offentliges virke.  

 

Udgifter der direkte er undtaget er f.eks. udgifter til materialer og tjenesteydelser i forbindelse med 

ovennævnte aktiviteter, lønninger til personel der udelukkende har med de samfundsudviklende 

projekter at gøre og donationer til andre organisationer der har som formål at fremme deltagelsen i 

sport eller til formål at fremme den sociale udvikling. 

 

UEFA har til hensigt med FFP, at give klubberne incitament til at udvikle klubbernes lokalområder 

således, at græsrodsaktiviteterne inden for fodbold kan styrkes og udbredes.  

Klubbernes gevinst ved at øge deres ressourceforbrug på ovenstående, kan være bedre udvikling af 

lokale fodboldspillere, som derved kan gøre den respektive klub mere konkurrencedygtig ved 

udnyttelse af denne bedre talentmasse, men kan også betyde at kvaliteten af fodbold generelt bliver 

højnet på tværs af Europa på grund af bedre udviklingsvilkår og større talentmasse at arbejde ud fra. 

 

At skabe en interesse for fodbolden på græsrodsniveau betyder også en større sandsynlighed for et 

individs vedvarende interesse i fodbold på lang sigt. 

Samtidigt vil en interesse i fodbold i de tidligere stadier af livet, ligesom i andre sportsgrene der 

indebærer fysisk aktivitet, med større sandsynlighed betyde en øget tendens til at være fysisk aktiv 

senere i livet og endda igennem hele livet.  

 

At være fysisk aktiv er noget som EU har som mål for alle borgere, da dette medvirker til øget 
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sundhed for den enkelte borger og derved belaster de respektive sundhedssystemer mindre til gavn 

for samfundet som helhed. 

UEFA’s vedtagelse af FFP lægger sig op ad dette mål, og med undtagelsesbestemmelserne, jf. 

ovenfor, skabes der et øget incitament til klubberne i Europa med hensyn til at fremme, ikke bare 

fodbolden generelt, men også den sociale udvikling og sundhed. 

UEFA får samtidigt skabt muligheden for et udvikle et stærkere fundament for fodbolden i 

europæisk fodbold på græsrodsplan, der som en væsentlig faktor i det økonomiske fundament for 

europæisk klubfodbold, skal udvikles og vedligeholdes. 

 

6.4.1.3 Opfyldelse af break-even betingelsen 

Break-even betingelsen er som udgangspunkt opfyldt hvis ingen indikator, jf. artikel 62, stk. 3, er 

overtrådt og hvis licenstageren har et break-even overskud for rapporteringsperioderne T-2 og T-1, 

jf. artikel 62, stk. 1. 

Break-even betingelsen er også opfyldt, selv hvis en indikator er overtrådt, hvis enten licenstageren 

har et samlet break-even overskud for de tre rapporteringsperioder (T-2,T-1 og T) eller hvis 

licenstageren har et samlet underskud for de tre rapporteringsperioder som er undtaget i henhold til 

bestemmelserne om den acceptable afvigelse, jf. ovenfor og artikel 63, stk. 2.  

Break-even betingelsen er ikke opfyldt hvis klubben ikke kan vurderes at være omfattende af 

ovenstående, jf. artikel 63, stk. 3. 

 

Hvis break-even betingelsen ikke er opfyldt, jf. ovenstående, så er der stadig mulighed for at kunne 

blive undtaget, hvis der findes anledning herfor, i overensstemmelse med de faktorer der er 

defineret i Annex XI.  

Annex XI definerer nogle faktorer som skal overvejes i forbindelse med vurdering om break-even 

betingelsen er opfyldt. Listen er ikke udtømmende, således kan der være andre faktorer der kan 

have betydning for den konkrete vurdering. 

Det betyder, at selvom klubberne vil være vurderet til ikke at opfylde break-even betingelsen i 

henhold til de gennemgåede betingelser, så er der yderligere faktorer som kan, men ikke 

nødvendigvis vil, give undtagelse fra den generelle break-even betingelse således at klubberne ikke 

nødvendigvis vil blive mødt af disciplinære skridt.  

 

Faktorerne som CFC også skal overveje i forbindelse med vurdering af om en klub har opfyldt 

break-even betingelsen, er for eksempel en klubs relative break-even resultat i forhold til klubbens 

samlede økonomi. Der er her tænkt på, at et givent minus skal ses i forhold til den indkomst  den 

respektive klub kan generere.  
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Det betyder, at de klubber med den største økonomi vil have lettere ved at få accepteret et break-

even minus af en given størrelse.  

Endvidere kan en klubs regnskabstendenser have en betydning i det omfang, at hvis en klub kan 

fremvise en regnskabstendens der peger i retning af en minimering af break-even underskuddet, så 

vil dette blive set som mere positivt end hvis tendensen viser et stigende break-even underskud. 

 

Hvis break-even resultatet for den forventede førstkommende rapporteringsperiode (T+1) viser et 

overskud, så vil dette meget sandsynligt blive vurderet mere positivt end hvis det modsatte er 

tilfældet.  

CFC kan også lave en forespørgsel om en klubs langsigtede økonomiske strategi, for bedre at forstå 

og vurdere klubbens økonomiske grundlag. 

 

I tråd med det hensyn der er taget til de aktuelt underskudsgivne klubber omkring den acceptable 

afvigelse, er der i monitoreringsperioderne for sæson 2013/14 og 2014/15 yderligere mulighed for 

at blive undtaget fra de generelle bestemmelser i break-even betingelsen. 

For at kunne blive undtaget på baggrund af Annex XI, stk. 2 kræver det, at to betingelser er opfyldt. 

Klubben skal vise en positiv tendens i det årlige break-even resultat, som nævnt ovenfor, og så skal 

klubben bevise at det samlede break-even underskud er betinget af den årlige rapporteringsperiode 

der sluttede i 2012 og at denne periode er negativ på grund af spillerkontrakter der er indgået førend 

juni 2010. 

Det er specifikt angivet, at hvis en klub der rapporterer samlet break-even underskud der overstiger 

den acceptable afvigelse, men som opfylder begge betingelser beskrevet ovenfor principielt ikke 

skal sanktioneres.  

 

Af mere teknisk karakter kan nævnes, at der også vil blive taget hensyn til klubber der har fået 

påvirket deres regnskaber negativt, på grund af valutakurser. 

 

Undtagelserne i artikel 61 omkring acceptabel afvigelse samt de undtagelser der er defineret i 

Annex XI peger alt sammen i retning af at UEFA har været bevidst om, at det ikke ville have været 

muligt at indføre den generelle break-even betingelse med øjeblikkelig virkning. 

UEFA har således i FFP vedtaget flere tidsbestemte og tidsubestemte undtagelsesbestemmelser, der 

umiddelbart har den ønskede effekt at klubberne får en periode til at tilpasse deres forretning 

således de kan opnå en situation hvor de er i overensstemmelse med break-even betingelserne. 
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6.4.1.4 Hvad er ræsonnementet bag FFP’s omfattende undtagelsesbestemmelser til break-

even betingelsen 

Principielt er der et fornuftigt ræsonnement i, at give klubber der umiddelbart vil blive påvirket af 

break-even betingelserne, mulighed for at tilpasse deres forretning, uden at det vil kræve en alt for 

radikal tilpasning på kort sigt. 

For de udsatte klubber ville dette betyde en nødvendig afhændelse af spillere til priser langt under 

markedsniveau, da de købende klubber ikke ville være villige til at betale fuld pris velvidende at 

den sælgende klub ville være presset til salg.  

Samtidigt ville det alt andet lige betyde en større risiko for konkurs for de udsatte klubber, da deres 

forventede indkomst kunne blive reduceret grundet manglende deltagelse i de europæiske 

klubturneringer i UEFA regi, som efterfølgende kunne betyde manglende indkomst i sponsorater 

grundet mindre eksponering på et marked med store kommerciel værdi. 

 

UEFA har ingen interesse i at vedtage et regelsæt, der som effekt kunne have at de udøvende 

spillere samt andet tilknyttet personel kunne risikere at stå uden klub og derved manglende 

indkomstgrundlag. 

En sådan økonomisk situation ville betyde, at den samlede økonomi for europæisk klubfodbold 

ville blive reduceret, da den kapital der ville forsvinde fra markedet ikke ville kunne erstattes på 

kort sigt. 

På lang sigt ville andre klubber kunne overtage de spillere der stod uden klub, andre klubber ville 

kunne tiltrække sponsorater fra de virksomheder der havde kommercielle aktiviteter med den 

konkursramte klub og en anden klub ville overtage den sportslige position i den respektive liga. 

 

Men selv på den lange sigt ville den tabte økonomiske aktivitet på markedet ikke kunne forventes at 

blive erstattet fuldt ud. 

De spillere der skal finde nye klubber ville generelt kunne forvente at skulle acceptere lavere 

lønninger, da deres forhandlingsposition ville være dårlig og samtidigt ikke nødvendigvis er sikkert 

at en klub med mulighed for at give samme løn er interesseret i spilleren. 

På samme måde er det ikke sikkert at de virksomheder, der har haft kommercielle aktiviteter i den 

konkursramte klub, vil være villig til at investere tilsvarende kapital i en ny klub.  

Virksomheden vil som udgangspunkt være mere tilbageholdende med at anvende ressourcer på en 

kommerciel strategi, som har vist sig at være behæftet med en vis risiko.  

 

Andre virksomheder der har investeret i kommercielle aktiviteter på markedet for europæisk 

klubfodbold, om det er investering i klubberne, en liga eller en af de europæiske klubturneringer i 
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UEFA regi, vil samtidigt skulle forholde sig til det faktum, at konkurser på markedet visualiserer en 

øget risiko, hvor ens investering således også vil være behæftet med større risiko for ikke at være 

rentabel. 

Konkurser og økonomiske vanskeligheder er samtidigt et dårligt signal at sende til forbrugerne af 

europæisk klubfodbold, der som effekt kan have en negativ effekt på interessen for fodbold hvis 

produktet som helhed bliver forringet grundet en dalende økonomisk aktivitet.  

 

UEFA har en interesse i, at markedet for europæisk klubfodbold bliver behæftet med mindre 

økonomisk usikkerhed og derved mindre risiko. 

Virksomheder der ønsker at investere i europæisk klubfodbold, vil alt andet lige være villig til at 

investere mere, hvis den behæftede risiko er mindre og det forventede afkast derfor er mere sikkert.  

Derfor ønsker UEFA at tendensen med den øgede relative gældssætning bliver vendt, således at det 

samlede produkt for europæisk klubfodbold bliver forbedret.  

 

Problemet med, at nogle klubber er finansieret af ejere der indskyder ekstern kapital i 

fodboldforretningen, er som udgangspunkt ikke behæftet med en markant øget risiko.  

Investorerne/ejerne har ingen interesse i at indskyde kapital i en klub, for derefter at sælge igen 

uden at have fået et afkast af investeringen. En sådan adfærd må vurderes at værende afvigende fra 

normen og vil højst sandsynligt nærmere indikere et behov for at genvinde noget af den investerede 

kapital på grund af andre omstændigheder. 

 

UEFA er ikke afvisende overfor den kapital som visse klubber tilfører markedet, da kapitalen er 

med til at øge den samlede økonomi på markedet og derved gøre produktet mere attraktivt for de 

respektive aktører.  

Den ekstra kapital vil, som nævnt ovenfor, komme til udtryk ved større økonomisk råderum for de 

klubber der får en andel af kapitalen. De klubber kan derfor bruge flere ressourcer på lønninger til 

spillere, trænere, managere mv. 

Generelt er fodboldklubber ikke profitmaksimerende virksomheder, men derimod sportsligt 

optimerende.  

Det betyder, at den frie kapital som fodboldklubber af diverse årsager får oparbejdet altid vil blive 

aktiveret igen for at optimere den sportslige side af forretningen. 

De fleste klubber vil geare deres fodboldforretning til det yderste af deres økonomiske kapacitet, og 

sågar typisk også gøre dette med en forventning om fremtidige indtægter indregnet i deres budgetter.  

En klub der efterfølgende ikke realiserer de budgetterede sportslige ambitioner, vil derved realisere 

et mindre indtægtsgrundlag og derfor opleve et underskud i fodboldforretningen.  
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Når denne ambition, eller dette mål, om sportslig succes inden for sportens verden generelt altid 

vægter tungere end de økonomiske mål, vil der også være mange klubber der er for optimistiske 

omkring deres budgetterede indtægter.  

Sportens verden er nu engang kendetegnet ved at ikke alle kan løbe med den sportslige hæder og 

derfor vil der altid være klubber der ikke indfrier deres erklærede sportslige mål.  

 

FFP vil alt andet lige være med til at give klubberne incitament til at lave mere langsigtede 

strategier, grundet at kortsigtede strategier med massiv kapital tilførsel vil have svært ved at kunne 

indfri break-even betingelserne.  

 

6.4.1.5 Hvordan er FFP blevet modtaget af markedets aktører? 

Der har som udgangspunkt ikke været kritik af vedtagelsen af FFP, hvilket kan virke overraskende 

da FFP vil påvirke klubbers frihed til hvordan de økonomisk kan drive deres fodboldforretning. 

 

At der ikke har været kritik, kan skyldes flere ting. 

For det første er det svært at kritisere et regelsæt hvor virkningerne heraf ikke kan analyseres endnu 

og hvor den endelige indførelse af break-even betingelsen, som ikke er behæftet med samme niveau 

af undtagelsesbestemmelser som op til, først træder i kraft fra sæsonen 2018/19. 

De klubber der blive mest påvirket af FFP vil, som gennemgået ovenfor, have mulighed for at 

tilpasse deres forretning over flere sæsoner førend de skal opfylde break-even betingelsen på 

samme vilkår som klubber der ikke er ejet af en enhed eller person der vil indskyde ubetinget 

kapital i klubben.  

Fra sæson 2018/19 er der med stor sandsynlighed stadig mulighed for disse klubber at indskyde 

ubetinget kapital, men dog i mindre omfang.  

 

FFP betyder, at muligheden for at gøre en klub mere konkurrencedygtig gennem ekstern 

kapitaltilførsel vil blive minimeret.  

 

Førhen har der ikke været rammer for i hvilket omfang dette kunne gøres, hvilket kan visualiseres 

ved et konkret eksempel, som Abu Dhabi Groups ejerskab af Manchester City Football Club der er 

en engelsk fodboldklub og som siden overtagelsen i 2008 har oplevet en øget sportslig succes. 

For at opnå denne sportslige succes, har Abu Dhabi Group investeret kapital i klubben, i et omfang 

som ikke er set før.  

I overordnede tal er der tale om, at Manchester City siden 2008 og indtil slutningen af sæsonen 

2010/11 har haft udgifter for £930 millioner, hvoraf kun de £365 millioner er genereret af klubbens 
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fodboldforretning.  

Resten er blevet tilført via ekstern kapital fra ejerskabet bag Manchester City og løber op i £565 

millioner.
16

 

 

Investeringen har set Manchester City’s indkomst stige, som vil blive nævnt nedenfor i den 

økonomiske analyse, men ikke i samme takt som udgifterne.  

Manchester City var for første gang i Champions League i sæsonen 2011/12 og ser også ud til at 

deltage i denne turnering næste år, da man på nuværende tidspunkt konkurrerer om at vinde 

mesterskabet i England, der giver direkte deltagelse og som samtidigt giver den øgede eksponering 

der skal til for at tiltrække de bedste sponsorater mv. 

Manchester City’s udvikling visualiserer meget tydeligt hvilken effekt en ekstern kapitaltilførsel 

kan have for en klubs sportslige succes, og hvor dyrt det er at konkurrere med de klubber der er 

etableret på markedet i forvejen.   

 

Et projekt som købet af Manchester City og det efterfølgende investeringsniveau, vil for Abu Dhabi 

Group som udgangspunkt være et projekt der har et langsigtet mål, grundet det på kort sigt vil være 

utænkeligt at de kan realisere investeringen.  

På baggrund af ovenstående kan det dog være svært at se hvordan de på lang sigt kan realisere 

investeringen, grundet at fodboldklubber generelt aktiverer den frie kapital de har til rådighed for at 

optimere den sportslige konkurrenceevne.  

Måden Abu Dhabi Group vil realisere investeringen på, skal ses gennem ønsket om øget 

eksponering af deres virksomhed. Grundet den globale eksponering som Premier League og 

Champions League har, vil der være en masse afledede gevinster behæftet med ejerskab af klubben. 

 

Grunden til at jeg fremhæver eksemplet med Manchester City er, at ovennævnte strategi for køb af 

en klub og efterfølgende investering i klubben, ikke kan foretages i samme målestoksforhold efter 

indførelsen af FFP. 

Som nævnt ovenfor var Abu Dhabi Group nødsaget til at investere £565 millioner i ekstern kapital 

over en periode på ca. 3 år.  

Selv med de undtagelsesbestemmelser som er gældende i de førstkommende år, hvor klubberne har 

mulighed for at dække underskud ved ekstern kapitaltilførsel op til et given beløb, er der stadig stor 

forskel i de rammer FFP tillader og så de rammer som Manchester City har opereret under i 

perioden.  

                                                 
16

 http://www.telegraph.co.uk/sport/football/teams/manchester-city/9255702/Manchester-Citys-930-million-spending-

spree-to-turn-club-into-Premier-League-title-contenders.html, 9/5-2012 

http://www.telegraph.co.uk/sport/football/teams/manchester-city/9255702/Manchester-Citys-930-million-spending-spree-to-turn-club-into-Premier-League-title-contenders.html
http://www.telegraph.co.uk/sport/football/teams/manchester-city/9255702/Manchester-Citys-930-million-spending-spree-to-turn-club-into-Premier-League-title-contenders.html
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Monitoreringsperioderne vil som nævnet ovenfor dække en 3-års periode hvori det samlede 

underskud for break-even resultatet ikke må overstige €45 millioner de første 2 perioder og 

efterfølgende ikke må overstige €30 millioner de næste 3 perioder for til sidst at ikke må overstige 

et beløb der kan forventes at ligge under de €30 millioner. 

Abu Dhapi Grous investering i Manchester City har som nævnet været £565 millioner i den 

respektive 3-års periode fra 2008-2011, hvilket svarer til ca. €700 millioner ved den nuværende 

valutakurs.  

Beløbet er forventeligt lavere når der tages højde for FFP’s definition af relevant indkomst og 

relevante udgifter i forbindelse med opgørelse af break-even resultatet, men da Manchester Citys 

primære udgifter har været på at købe spillere og tilknytte disse på konkurrencedygtige lønninger i 

perioden vil beløbet sandsynligvis stadig kunne forventes at være op til 10 gange større end den 

acceptable afvigelse i FFP på €45 millioner i de indledende sæsoner.  

 

Det kan derfor konkluderes, at projekter i samme størrelsesorden som Abu Dhabi Groups 

erhvervelse af og investering i Manchester City, ikke vil forekomme efter vedtagelsen af FFP, 

grundet at den langsigtede gevinst ved en sådan investering kræver, at man kan deltage i Champions.  

 

Deltagelsen i Champions League er nødvendig af forskellige årsager. 

For det første er det svært at tiltrække spillere, hvis de ved at de ikke får mulighed for at deltage i 

den bedste og mest prestigefyldte klubturnering i UEFA regi. 

For det andet vil det være svært at indgå konkurrencedygtige sponsorater uden Champions League 

eksponering, da den økonomiske gevinst ved at indgå sponsoraterne vil være mindre for 

virksomhederne. Virksomhederne vil derfor ikke være interesseret i at indgå i en kommerciel 

aktivitet på samme økonomiske niveau som hvis klubben kan opnå eksponering i Champions 

League turneringen. 

 

Muligheden for på kort sigt at påvirke den sportslige succes for en given klub er derved minimeret, 

grundet de enkelte klubber ikke har samme mulighed for at geare deres fodboldforretning udover 

det som deres nuværende indtjeningsgrundlag tillader. 

 

Nedenfor i den økonomiske del vil det blive analyseret hvorledes, at denne minimerede mulighed 

for at optimere den sportslige konkurrenceevne udover hvad indtægtsgrundlaget tillader, kan 

komme til at påvirke markedet for europæisk fodbold.  

Grundet det ikke er realistisk at lave en analyse af hele markedet, vil der blive fokuseret på den del 

af markedet der omfatter de økonomisk største klubber. 
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6.5 Part IV: Afsluttende bestemmelser 

Først vil der lige blive gennemgået nogle afsluttende bestemmelser som har betydning for 

effektueringen af ovennævnte bestemmelser. 

 

I artikel 70 er det for eksempel fastslået at alle Annexes repræsenterer en integreret del af FFP, 

hvilket er relevant grundet hvor meget omfanget af disse Annexes har af betydning for klubbernes 

økonomiske råderum.  

 

Mest centralt i de afsluttende bestemmelser er de disciplinære procedurer i artikel 72, der angiver at 

brud på bestemmelserne i FFP vil blive straffet eller sanktioneret i overensstemmelse med UEFA’s 

Disciplinære Regler
17

. 

I UEFA’s Disciplinære Regler er der i artikel 14, og som er forankret i artikel 53 i UEFA’s 

vedtægter
18

, defineret hvilke disciplinære foranstaltninger der kan udøves over medlemsforeninger 

(læs: de nationale forbund) og klubber.  

Foranstaltningerne omfatter muligheden for advarsler, irettesættelser, bøder samt forskellige 

muligheder for kampspecifikke tiltag såsom ophævelse af resultatet af en kamp, fradragelse af point 

mv. 

De tre sidstnævnte disciplinære sanktionsmuligheder i artikel 14, stk. 1 k-m) er de mest 

vidtrækkende for klubberne og ligaerne, grundet disse kan indebære udelukkelse fra konkurrencer 

(læs: turneringer) og/eller udelukkelse fra fremtidige konkurrencer, tilbagetrækning af en titel og til 

sidst muligheden for at tilbagetrække licens.  

 

Grundet der endnu ikke har været grundlag for at tage de disciplinære sanktionsmuligheder i brug 

på baggrund af FFP, er det ikke muligt at fastslå hvad der skal til for at blive ramt af en eller flere af 

de respektive sanktionsmuligheder. 

 

UEFA har anvendt de disciplinære sanktionsmuligheder i vidt omfang, som ses af deres 

benchmarking rapport for det finansielle år 2010, hvori det er angivet at der i perioden for 2004/05 

til 2011/12 for eksempel blev givet afslag på 880 ansøgninger om licens. Dog var 58 % af disse 

afslag ikke på baggrund af finansielle kriterier.
19

 

Men som det kan ses af rapporten, blev der til sæsonen 2011/12 givet afslag på licens til 17 % af de 

                                                 
17

 UEFA Disciplinary Regulations, Edition 2011 
18

 UEFA Statutes, Rules of Procedure of the UEFA Congress, Regulations governing the Implementation of the UEFA 

Statutes, Edition 2010 
19

 The European Club Footballing Landscape, Club Licensing Benchmarking Report Financial Year 2010  
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ansøgende klubber, hvilket indikerer at UEFA ikke er bange for at udnytte en sanktionsmulighed 

som kan have relativt store økonomiske konsekvenser for en klub. 

 

UEFA har endda, i forbindelse med den offentlige debat omkring hvordan de vil håndhæve FFP, og 

om visse økonomisk dominerende klubber virkeligt kan risikere at blive udelukket af en 

klubturnering, været ude i medierne og slå fast, at klubber der ikke lever op til break-even 

betingelsen eller undtagelsesbestemmelserne vil blive mødt af alvorlige sanktioner, som i sidste 

ende kan indebære udelukkelse fra deltagelse i Champions League.
20

 

Det bliver nævnt, at det er nødvendigt med en effektiv indsats for at få klubberne til at efterleve FFP 

betingelserne, da det ellers ville miste sin ønskede effekt.  

Samtidigt bliver det også nævnt, at klubber der har taget seriøse og effektive midler i brug for at 

bringe orden i deres fodboldforretning, vil blive mødt med mere forståelse end dem der ikke har. 

Dette er i overensstemmelse med de faktorer der kan give undtagelse fra break-even betingelsen, 

som nævnt ovenfor, hvor en positiv tendens i ens break-even resultat kan være grund til at vurdere 

positivt i forhold til bevilling af licens eller ej. 

 

6.6 Konklusion på den juridiske analyse 

UEFA formål med FFP er at sikre den økonomiske bæredygtighed på markedet for europæisk 

klubfodbold. 

Formålet er forankret i en udvikling der har indebåret en stadigt mere risikofyldt gearing af de 

aktive klubber på markedet.  

Udviklingen kan til dels tilskrives det helt basale princip, der indebærer at klubbernes succeskriterie 

ikke er den økonomiske succes, men derimod den sportslige succes. 

Det betyder at klubberne har incitament til at være mere risikovillige i deres økonomiske gearing af 

klubben i håbet eller forventningen om øget sportslig succes.  

Den stadigt stigende tilstedeværelse på markedet, af klubber der er kendetegnet ved at være ejet af 

kapitalstærke enheder og som tilfører ekstern kapital ind på markedet, har betydet at 

transfersummer og lønninger er steget sammenligneligt mere end den samlede økonomi på 

markedet. 

UEFA har med FFP derfor vedtaget et regelsæt, der har til hensigt at minimere klubbers mulighed 

for at geare deres fodboldforretning med kapital der ikke henhører til markedet for europæisk 

klubfodbold. 

 

                                                 
20

 http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2136754/UEFA-chiefs-tough-warning-Chelsea-City-face-Europe-

ban.html 

http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2136754/UEFA-chiefs-tough-warning-Chelsea-City-face-Europe-ban.html
http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2136754/UEFA-chiefs-tough-warning-Chelsea-City-face-Europe-ban.html
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EU-retten kan finde anvendelse på markedet for sportens virke i EU, hvor der dog er taget 

forbehold for den særegne industri som sport er. 

Det blev fastslået, at spørgsmålet om anvendelse af EU-konkurrenceretten afhænger af den konkrete 

situation på markedet. 

Det blev fastslået, at UEFA samt ”sammenslutningen” af klubber der fungerer i UEFA regi, er 

virksomheder i EU-rettens forstand, da de udøver en økonomisk aktivitet. 

For at afgøre om en given regulering er i strid med EU-konkurrenceretten, kræves der nogle 

specifikke skridt som vil blive behandlet nedenfor i kapitel 8.  

 

FFP blev gennemgået for at skabe et overblik over regelsættets anvendelsesområde samt hvordan at 

regelsættet har til formål at regulere klubberne på markedet. 

Den for klubberne mest indgribende regulering består af et break-even princip, der indebærer at 

klubberne ikke kan have udgifter udover hvad deres indkomst kan opretholde. 

Muligheden for at optimere klubbens økonomiske konkurrenceevne kræver således en øget 

indkomst, hvor der før FFP var mulighed for at tilfører ekstern kapital for derved at kunne 

konkurrere økonomisk med de ”større”, i økonomiske henseende, klubber. 

 

I FFP er der dog flere tidsbegrænsede undtagelsesbestemmelser til break-even princippet, hvor der 

overordnet set er givet de, på baggrund af FFP’s vedtagelse, udsatte klubber mulighed for at 

optimere og tilpasse deres fodboldforretning inden FFP er fuldt implementeret til sæsonen 2018/19. 

 

Spørgsmålet er nu hvordan den økonomiske og sportslige situation og udvikling har været på 

markedet for europæisk klubfodbold. 
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7. Økonomisk analyse 

7.1 Indledning til den økonomiske analyse 

Konklusionen på den juridiske analyse argumenterede hvorledes FFP har til hensigt at påvirke 

klubbernes økonomiske ageren på markedet for europæisk klubfodbold. 

Overordnet betragtet er der tale om, at klubberne får begrænset deres handlefrihed med hensyn til at 

optimere deres fodboldforretning ved tilførsel af ekstern kapital fra ejerne eller nærtstående parter. 

 

FFP er fra UEFA’s side begrundet med ønsket om at sikre den økonomiske bæredygtighed i 

europæisk klubfodbold, hvor en stigende relativ gældssætning på markedet har medført en generel 

større risiko. 

I tider med økonomisk usikkerhed på det globale marked inden for den ”almindelige” industri, har 

europæisk klubfodbold trodset denne udvikling og realiseret øget økonomisk aktivitet, hvis man 

kigger på det samlede marked. 

 

Hvis man ser isoleret på FFP, uden at skelne til de afledte effekter der kan være på den økonomiske 

og sportslige konkurrence i europæisk klubfodbold, så ses FFP umiddelbart at være i 

overensstemmelse med EU-retten, da FFP har nogle mål der ligger inden for de rammer EU ønsker 

sportens virke skal opfylde, jf. den juridiske analyse. 

 

Hvis de afledte økonomiske og sportslige effekter af FFP har en indvirkning på den økonomiske og 

sportslige konkurrence i europæisk klubfodbold, som ikke er hensigtsmæssige, i hvilket omfang kan 

EU, eller UEFA for den sags skyld, så tænkes at reagere. 

 

Det afhænger først og fremmest af, hvad de økonomiske konsekvenser bliver på markedet. 

Det vil være relevant at kigge på hvilken del af det europæiske marked for klubfodbold der 

umiddelbart bliver mest påvirket af FFP. 

Grundet FFP som hovedregel vil have klubberne skal balancere deres indtægter of udgifter, men 

indledningsvist samtidigt i en længere periode giver undtagelse herfor op til €45 millioner, vil dette 

udelukke en væsentlig del af klubberne på markedet for europæisk klubfodbold. 

 

Nedenfor i afsnit 7.2 vil det relevante marked blive afgrænset og defineret nærmere.  

Dette skal hjælpe med at give et relevant overblik over den økonomiske aktivitet på det nærmere 

begrænsede marked, for derved at skabe en mulighed for at analysere på den økonomiske og 

sportslige udvikling. 



 

  
Side 45 

 
  

 

For at kunne analysere på hvorledes FFP vil påvirke den økonomiske og sportslige udvikling er det 

nødvendigt at lave et systematiseret datagrundlag som målingsgrundlag.  

Det bliver i den juridiske analyse konkluderet, at klubbernes økonomiske handlefrihed vil blive 

indskrænket, således at klubberne overordnet set vil være nødsaget til balancere deres indtægter og 

udgifter. 

I afsnit 7.3 (DMFL) bliver Deloitte Football Money League præsenteret.  

En årlig rapport der præsenterer en oversigt over de 20 mest omsættende klubber i europæisk 

fodbold.  

DFML visualiserer ikke noget om det omfang visse klubber gearer deres økonomi udover deres 

omsætningsmuligheder, som for eksempel Abu Dhabi Groups projekt med Manchester City, se 

ovenfor, men grundet der skal analyseres på hvordan FFP kan påvirke markedet for CL, vil en 

historisk analyse af CL turneringen, sammenholdt med den økonomiske udvikling for de klubber 

der økonomisk dominerer markedet, være relevant.  

Målet med analysen er at vise om der er nogle tydelige effekter af økonomisk formåen i forhold til 

den sportslige succes samt hvordan udviklingen har været med hensyn til dette.  

 

Modellerne vil blive gennemgået i dybden i afsnit 7.3. 

 

7.2 Definition af det relevante marked 

Muligheden for at lave en overskuelig analyse af noget så komplekst og med så mange interessenter 

og aktører på markedet for europæisk klubfodbold, nødvendiggør en nærmere definition af det 

relevante marked der skal analyseres for. 

 

FFP's regelsæt er, som nævnt ovenfor, introduceret af UEFA, der som europæisk forbund ikke har 

fuldstændig magt over de nationale forbund der regulerer de respektive ligaer i Europa. 

FFP regulerer de klubber som deltager eller som har som mål at deltage i UEFA's klubturneringer, 

og da det per se er de mest succesrige klubber fra de respektive ligaer der deltager i disse 

turneringer, vil det være relevant at analysere markedet for de klubber der deltager regelmæssigt i 

europæisk klubfodbold. 

 

I UEFA's regi består de europæiske klubturneringer af Champions League og Europa League, som 

henholdsvis er turneringer for de bedst placerede klubber i nærmere bestemte nationale ligaer, hvor 

de mest succesfulde ligaer har flere deltagere end de mindre succesfulde ligaer. 
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Champions League har direkte deltagelse af mestrene fra de mest succesfulde ligaer, mens at 

mestrene fra de mindre succesfulde ligaer skal kvalificere sig for at deltage i hovedturneringen.  

De mest succesfulde ligaer har mulighed for at næstbedste klubber kan deltage i CL, mens de 

mindre succesfulde ligaer har mulighed for at deltage i EL med deres næstbedste klubber. 

 

Dette er medvirkende til, at CL har en dominerende position på markedet for europæiske 

klubturneringer, hvor den økonomiske aktivitet i CL i væsentlig grad overgår EL. (se figur 4) 

 

I sæsonen 2010/11 blev der til de to respektive europæiske klubturneringer fordelt revenue for 

deltagelse i gruppespillet, i størrelsesordenen €754,1
21

 millioner for CL og €150,4 for EL
22

. 

Gruppespillet i CL havde deltagelse af 32 hold som gennemsnitligt modtog €23,6 millioner herfor, 

mens der i EL deltog 48 hold i gruppespillet samt 8 hold fra CL
23

 i slutspillet, hvilket svarer til €2,7 

millioner gennemsnitligt for deltagelse i EL. 

 

754,1 
(83,4 %)

150,4 
(16,6 %)

UEFA's fordeling af revenue - 2010/11
- millioner (€)

Champions League (32 hold) Europa League (56)
 

Figur 4 

 

Af den samlede udbetaling til klubberne der deltager i de to klubturneringer i UEFA regi, blev der i 

sæsonen 2010/11 fordelt 83,4 % til CL. 

 

Af samme årsag er det relevante marked for analysen kun markedet for CL, men hvor der vil ses 

bort fra den økonomiske aktivitet afledet af deltagelse i EL. 

                                                 
21

 http://www.uefa.com/uefa/management/finance/news/newsid=1661038.html#uefa+redistributes+revenue 
22

 http://www.uefa.com/uefa/management/finance/news/newsid=1661184.html 
23

 Der er ét hold fra hver gruppe i CL der ved eliminering fra gruppespillet bliver rykket over i EL’s slutspil. 

http://www.uefa.com/uefa/management/finance/news/newsid=1661038.html#uefa+redistributes+revenue
http://www.uefa.com/uefa/management/finance/news/newsid=1661184.html
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UEFA har vist en øget opmærksomhed omkring problemstillingen ved at øge fordelingen af revenue 

for deltagelse i EL.
24

 

Der er dog stadig en væsentligt økonomisk forskel hvad enten man deltager i CL eller EL. 

CL vil derfor være markedsanalysegrundlaget grundet den dominerende position turneringen har på 

markedet for europæisk klubfodbold. 

Det marked som FFP har til formål at regulere. 

 

De effekter som kan analyseres på markedet for CL vil give et billede af den reelle effekt af FFP på 

kort og lang sigt.  

 

For at have et reelt billede af situationen på det relevante marked er der behov for at analysere på to 

elementer som udgør konkurrencesituationen på markedet for europæisk klubfodbold. 

De to elementer er den økonomiske og den sportslige konkurrenceevne, som vil blive defineret 

nedenfor i afsnit 7.3.1. 

 

7.3 Modeller anvendt til den økonomiske analyse 

Som nævnt i indledningen til den økonomiske analyse, er det nødvendigt at analysere et nærmere 

defineret marked for en nærmere defineret pulje af klubber som dominerer det respektive marked. 

 

Den økonomiske konkurrenceevne er generelt set et spørgsmål om hvilken klub der kan generere 

flest penge.  

Grunden til dette er, at desto flere ressourcer der er tilgængelige, desto mere kan der bruges 

ressourcer på at optimere den sportslige side af fodboldforretningen.  

DFML vil blive anvendt som indikator af de respektive klubbers økonomiske konkurrenceevne, 

grundet denne isoleret set visualiserer klubbernes evne til at generere omsætning. 

 

Den sportslige konkurrenceevne i CL er besværlig at måle, men som udgangspunkt vil denne blive 

målt på den relative succes de respektive klubber har haft i turneringen siden indførelsen i sæsonen 

1992/93. 

 

I afsnit 7.2 bliver det beskrevet hvorfor at markedet for CL er relevant. 

Nedenfor i afsnit 7.3.1 vil DFML blive præsenteret og det vil beskrives hvorfor at dette redskab er 

                                                 
24

 Nyt turneringsformat er iværksat fra sæsonen 2009/10 
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anvendeligt i forbindelse med analysen af FFP’s økonomiske effekt på markedet for CL. 

 

7.3.1 Den økonomiske konkurrenceevne – Anvendelse af DFML rapporterne 

Som nævnt ovenfor er den økonomiske konkurrenceevne generelt set et spørgsmål om evnen til at 

generere indtægter. 

Analysen af klubbernes økonomiske konkurrenceevne vil nedenfor blive behandlet yderligere i 

forbindelse med gennemgangen af DFML. 

 

Det bedste analyseredskab til at skabe et sammenligneligt grundlag mellem økonomisk formåen og 

sportslig succes er Deloittes Football Money League (DFML). 

DFML er en årligt udarbejdet rapport der opgør de mest omsættende klubber i europæisk 

klubfodbold.  

DFML er udgivet ni måneder efter afslutningen af den sæson der bliver udredt, og er derfor den 

mest aktuelle og pålidelig analyse af klubbernes relative økonomiske resultater. 

 

Ved at anvende DFML i perioden fra sæsonen 2003/04 til og med sidst afsluttede sæson 2010/11 vil 

der kunne skabes et overblik over de 20 mest omsættende klubber i europæisk klubfodbold og 

hvordan udviklingen har været i denne periode økonomisk. 

 

DFML bruger primært data for de samlede ekstraherende indtægter fra årsregnskabet i 

virksomhederne eller selskaberne for hver enkelt klub for den pågældende sæson.  

Hvis muligt og nødvendigt bruges der også andre direkte kilder. 

 

Indtjeningsgrundlaget udelukker transfersummer for spillersalg, moms og andre skatter i 

forbindelse med salg. 

I nogle tilfælde er der lavet justeringer i de samlede indtægtsdata for at give en mere meningsfuld 

sammenligning af klubbernes fodboldboldforretning på et klubgrundlag.  

For eksempel, hvor oplysninger var tilgængelige, er væsentlige ikke-fodbold relaterede aktiviteter 

eller kapitaltransaktioner blevet ekskluderet fra indtægtsopgørelsen. 

 

Baseret på de tilgængelige oplysninger for hver enkelt klub, er indtægtsstrømmene inddelt i tre 

kategorier – indtægter fra kampdagene, TV-aftaleindtægter og kommercielle indtægter. 

Klubbernes kvalificering af deres indtægter er ikke altid sammenlignelig hvorfor der, når 

nødvendigt, er lavet omkvalificeringsreguleringer til de beskrevne tal, for igen at gøre det 

økonomiske sammenligningsgrundlag mere meningsfyldt. 
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Som udgangspunkt er det i nærværende fremstilling ikke relevant hvordan de tre indtægtskategorier 

fordeler sig mellem de aktuelle klubber, da der hovedsageligt vil blive analyseret på den 

overordnede økonomiske formåen af de respektive klubber. 

Af hensyn til validiteten af DFML som redskab til analyse af FFP, er de tre indtægtskategorier 

gennemgået nedenfor. 

 

De tre kategorier er relativt simpelt opdelt: 

 Kampdagsindtægter (Matchday) 

 Sæsonkort, kampbilletter. 

 

 TV-aftaleindtægter (Broadcasting) 

 Både indtægt fra indenlandsk og udenlandsk indgåede aftaler. 

 Nogle ligaer indgår TV-aftalen for hele ligaen hvorefter indtægterne fordeles efter 

nærmere specificerede regler. 

 I andre ligaer er det muligt for de enkelte klubber at indgå TV-aftaler særskilt. 

 

 Kommercielle indtægter (Commercial) 

 Sponsorindtægter samt indtægt fra salg af merchandise. 

 

Hvis ikke allerede tallene har været tilgængelige i Euro (€), er disse blevet omregnet hertil. 

DFML bruger, kort sagt, indtægt som det lettest tilgængelige og sammenlignelige grundlag i deres 

fremstilling af økonomien i de 20 højst omsættende klubber i Europa. 

 

De tre indtægtskategorier harmonerer med FFP’s definition af relevant indkomst, der overordnet 

omfatter ovennævnte kategorier, og derudover også omfatter mulige indtægter ved profit ved 

spillersalg samt profit ved andre fodboldrelaterede forretninger, jf. FFP artikel 58. 

Der er valgt at se bort fra indtægtskilder udover dem der er opgjort i DFML af flere årsager. 

 

Den første årsag er, at der i overensstemmelse med FFP er mulighed for at klubbernes indtægter og 

udgifter kan variere meget over flere sæsoner.  

Indtægter og udgifter fra enkeltstående økonomiske begivenheder som spillersalg, ville derfor 

kunne skabe et sløret billede af, den for analysen, relevante økonomiske udvikling som søges 

forankret i de kontinuerlige indtægtskilder, klubberne med større sikkerhed kan budgettere med og 

derfor bedre kan etablere langsigtede strategier ud fra.  
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For det andet er det hensigtsmæssigt at analysere ud fra et ensformigt datagrundlag, således at 

resultaterne er behæftet med så få variable som muligt.  

Hvis transferaktiviteter ville være inddraget, kunne man forvente større udsving i de økonomiske 

dataplot for de respektive sæsoner, da klubbernes transferaktiviteter differentier sig fra hinanden 

grundet forskellige strategier for hvordan den enkelte klub skal opnå størst mulig sportslig succes. 

 

Det kan samtidigt argumenteres, at de klubber med de største indtægtsgrundlag alt andet lige har 

større mulighed for at bruge ressourcer på spillere, både hvad angår selve transfersummerne men 

også selve lønningsniveauet til personellet i klubben. 

På baggrund af dette vil DFML som redskab kunne give en økonomisk indikator for hvilke klubber 

der har haft og formentligt vil have den bedste økonomiske konkurrenceevne på det relevante 

marked og om i hvilket omfang denne konkurrenceevne gør sig bemærket i modellen for den 

sportslige succes.  

 

I den juridiske analyse er situationen omkring klubber, der har konkurreret udover deres 

umiddelbare økonomiske formåen, blevet nævnt. 

Dette betyder klubber der har gearet den sportslige del af fodboldforretningen udover deres 

umiddelbare økonomiske konkurrenceevne, og er netop denne slags klubber at UEFA tilsigter at 

begrænse med vedtagelsen af FFP. 

 

Modellen for den økonomiske analyse bygger som nævnt på DFML og vil tage udgangspunkt i de 

20 klubber som indgik i den sidst publicerede udgave af rapporten.
25

 

I denne rapport er det angivet, at de 20 klubber tilsammen for sæsonen 2010/11 genererede en 

omsætning på €4,4 milliarder, hvilket svarer til over det kvarte af det samlede europæiske marked.  

 

De 20 klubber der vil udgøre det økonomiske datagrundlag er vist i figur 5, med dertilhørende 

grafiske fremstilling, der viser den enkelte klubs evne til at generere omsætning, ud fra de i 

ovenstående nævnte kriterier. 

 

Af de 20 klubber der indgår i datagrundlaget for den økonomiske analyse, har 13
26

 været med i 

opgørelsen i alle udgaver af rapporten for alle sæsoner startende for sæson 2003/04. 

4 klubber har været i opgørelsens top 20 i alle rapporter siden 2003/04, med undtagelse af 

                                                 
25

 Deloitte Football Money League, Sports Business Group, February 2012 
26

 Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Bayern Münich, Arsenal, Chelsea, AC Milan, Internazionale, 

Liverpool, Schalke 04, Tottenham, Juventus, AS Roma 
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maksimalt to rapporter.
27

 

De tre klubber som ikke er repræsenteret som en etableret del af opgørelsen, er alle kendetegnet ved 

at have en omsætning, der i den relevante periode, har ligget tæt på en omsætning af de lavest 

omsættende klubber i opgørelsen. 
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Figur 5 

 

De 20 klubber repræsenterer de økonomisk mest konkurrencedygtige klubber for sæsonen 2010/11 

ud fra de kriterier som DMFL anvender. 

Grundet disse kriterier, som i argumenteret i ovenstående, er de mest harmonerende med den 

økonomiske virkelighed som FFP medfører for klubberne, vil den økonomiske analyse blive 

foretaget på dette datagrundlag. 

 

I perioden op til vedtagelsen af FFP, har der som nævnt tidligere, været mulighed for at klubberne 

har kunnet geare deres økonomiske konkurrenceevne udover hvad DFML opgør. 

Nedenfor i figur 6, er de klubber der er kendetegnet ved at have et kapitalstærkt ejerskab som har 

investeret i klubben udover hvad den har kunnet generere, visualiseret. 

Der vil ikke blive analyseret yderligere omkring de enkelte klubbers specifikke kapitaltilførsel, men 
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 Manchester City (2006/07), Marseille (2004/05 og 2005/06), Lyon (2003/04), Hamburger SV (2003/04 og 2004/05) 
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oversigten kan være med til at forklare de enkelte klubbers sportslige succes på trods af en dårligere 

økonomisk konkurrenceevne i henhold til opgørelsen i DFML. 
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Figur 6: Klubber der er kendetegnet ved tilførsel af ekstern kapital er markeret med farver 

 

Som angivet er der 4 specifikke klubber der er fundet anledning til at fremhæve, grundet deres 

ejerskab. De 4 klubber bliver nedenfor gennemgået med fokus på ejerskabet. 

 

Chelsea er en engelsk klub der i 2003 blev købt af den russiske milliardær Roman Abramovic for ca. 

€174 millioner.
28

  

I perioden siden overtagelsen har Abramovic, angiveligt af egen lomme, tilført Chelsea kapital i 

størrelsesordenen omkring €758 millioner.
29

 

En sådan strategi kan ikke udføres i samme størrelsesorden efter vedtagelsen af FFP, så Chelsea vil 

derfor være nødsaget til at optimere deres indtjeningsgrundlag for at kunne opretholde en 

tilsvarende økonomisk konkurrenceevne. 

 

AC Milan er en italiensk klub som er ejet af den tidligere italienske premierminister Silvio 

                                                 
28

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3036838.stm 
29

 http://www.goal.com/en-us/news/1956/europe/2012/02/01/2879822/roman-abramovichs-chelsea-spending-surpasses-

1-billion-euros 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3036838.stm
http://www.goal.com/en-us/news/1956/europe/2012/02/01/2879822/roman-abramovichs-chelsea-spending-surpasses-1-billion-euros
http://www.goal.com/en-us/news/1956/europe/2012/02/01/2879822/roman-abramovichs-chelsea-spending-surpasses-1-billion-euros
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Berlusconi
30

.  

Klubben blev af 2 spanske professorer
31

 vurderet til at være i teknisk konkurs i 2010
32

, men har 

kunnet fortsætte driften på grund af kapitaltilskud fra Berlusconi.  

 

Samme situation gør sig gældende for Internazionale, der er ejet af Massimo Moratti, og som 

indskyder kapital i klubben for at dække driftsunderskuddene.   

Alene de sidste fem regnskabssæsoner har Internazionale haft et driftsunderskud på €665 millioner, 

som Moratti har været nødsaget til at dække ved kapitaltilførsel.
33

 

 

Manchester City er nævnt ovenfor, og er umiddelbart den klub der har den største udfordring med at 

få indtægter og udgifter til at balancere inden for rammerne af FFP’s break-even betingelser. 

 

Kendetegnet for de fremhævede klubber er, at de som udgangspunkt vil være de klubber i top 20 i 

DFML, der vil blive påvirket mest med hensyn til den økonomiske gearing af klubberne. 

Klubberne kan ikke i samme omfang, som det har været tilfældet, øge deres udgifter i håbet om 

sportslig succes udover det som deres indtægter tillader i overensstemmelse med bestemmelserne i 

FFP. 

 

Nedenfor i afsnit 7.3.1 vil modellen for måling af den sportslige succes blive præsenteret. 

 

7.3.2 Den sportslige konkurrenceevne – Historisk succes i CL 

For at have en indikator at måle den økonomiske konkurrenceevne overfor, er det nødvendigt med 

en model der kan angive den sportslige succes, for de klubber der udgør analysegrundlaget. 

Samtidigt er det relevant at måle succesen i CL regi, grundet det er markedet herfor der indgår i 

analysegrundlaget. 

 

CL turneringen blev oprettet fra og med sæsonen 1992/93, hvor det indledningsvist kun var de 

nationale mestre fra de respektive ligaer der havde mulighed for at deltage. 

Introduktionen omfattede ligeledes gruppespils-formatet som supplement til det rene knockout 

format der kendetegnede perioden før CL.
34

 

Senere åbnede UEFA for deltagelse af flere klubber fra samme liga, ud fra nærmere definerede 

                                                 
30

 http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11981754 
31

 Jose Maria Gay, Professor of Financial Economics and Accounting from the University of Barcelona, and directed by 

Juan Francisco Corona, Professor of Applied Economics at the Universitat Abat Oliva CEU 
32

 http://www.soccerlive.in/?p=1007 
33

 http://www.guardian.co.uk/football/blog/2012/mar/19/serie-a-inter-massimo-moratti 
34

 http://www.uefa.com/uefachampionsleague/history/index.html 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11981754
http://www.soccerlive.in/?p=1007
http://www.guardian.co.uk/football/blog/2012/mar/19/serie-a-inter-massimo-moratti
http://www.uefa.com/uefachampionsleague/history/index.html
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kriterier som de nationale klubbers tidligere europæiske succes.  

En national ligas klubber, med relativt mere sportslig succes end andre ligaer, har derfor 

muligheden for at have flere klubber repræsenteret i CL samtidigt.  

Dette har samtidigt den økonomiske effekt, at en given liga kan opnå flere præmiepenge samlet for 

deltagelse i CL, end hvis det kun var én enkelt klub der kunne repræsentere ligaen. 

 

Den sportslige succes vil blive målt fra og med sæsonen 1992/93 og op til og med indeværende 

sæson, i det omfang at den igangværende CL turnerings afvikling tillader det.  

 

Metoden for opgørelse af den sportslige succes for de respektive klubber og ligaer, vil være 

forankret i en relativ simpel pointdeling til de deltagende klubber i CL for en given sæson. 

Pointdelingen vil visualisere den sportslige succes over tid, hvor den sportslige succes er størst hvis 

en klub har vundet turneringen og mindst hvis en klub ikke har formået at kvalificere sig til 

turneringen. 

På liganiveau vil den samlede succes for en sæson være det akkumulerede pointantal som klubberne 

der repræsenterer en given liga opnår. 

 

Pointfordelingen for sportslig succes er visualiseret i figur 7 nedenfor. 

 

Sportsligt resultat  

(X antal klubber der modtager point) 

Pointfordeling  

Vinder 32 

Finalist 24 

Semifinale (2 klubber) 18 

Kvartfinale (4 klubber) 14 

Ottendedelsfinale (8 klubber) 12 

Gruppespil (16 klubber) 4 

Figur 7 

 

I det nuværende turneringsformat i CL er der deltagelse af 32 hold i gruppespillet.  

For de mindre økonomisk konkurrencedygtige klubber i Europa der har mulighed for deltagelse i 

CL, har en deltagelse i CL en enorm sportslig og økonomisk betydning.  

Den sportslige succes er dog isoleret set ikke større end for en klub med større økonomisk råderum. 

 

Turneringsstrukturen har i hele måleperioden ikke været udformet som i ovenstående figur, hvor der 
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er 32 klubber i gruppespillet.  

Derimod var de sidste 8 klubber i sæsonen 1992/93 i et gruppespil bestående af 2 grupper hvor 

vinderen af de respektive grupper mødtes i en finale.
35

 

De to klubber der således blev nummer 2 i det omtalte gruppespil for sæsonen 1992/93 vil i henhold 

til modellen være at betragte som værende blandt de sidste 4 i CL for sæsonen og have opnået 18 

point i sportslig succes. 

For de sæsoner for turneringsstrukturen ikke harmonerer med opbygningen i figur 7, er der taget 

udgangspunkt i de 32 klubber der nåede længst i turneringen for den respektive sæson, således at 

hvis en klub var blandt de 32 bedste den sæson, men ikke nåede længere, så vil den sportslige 

succes den sæson være at betragte som 4 point for deltagelse i gruppespillet.  

 

Fordelingen af point for de forskellige sportslige succesniveauer er begrundet i den nuværende 

opbygning, hvor halvdelen af klubberne ryger ud af CL efter gruppespillet. 

En deltagelse i gruppespillet er derfor sportsligt, økonomisk og imagemæssigt af mindre betydning 

end en kvalifikation til ottendedelsfinalen og så fremdeles. 

 

At vinde CL giver en gevinst der rækker videre end præmiepengene, hvorfor at vinde CL giver otte 

gange mere end at kvalificere sig til gruppespillet. 

En misset deltagelse i CL vil derfor, for klubber der typisk kvalificerer sig til knockout fasen i CL, 

have stor betydning for den gennemsnitlige sportslige succes over tid.  

 

Modellen har til hensigt at indikere den sportslige succes over tid, for de klubber der er en del af 

analysegrundlaget. 

Der bliver således målt for 32 klubber for hver sæson
36

, hvor 16 klubber optjener 4 point, 8 klubber 

optjener 12 point, 4 klubber optjener 14 point, 2 klubber 18 point og til sidste 2 klubber der 

henholdsvis optjener 24 point som finalist og 32 point som vinder af CL. (Se figur 7) 

 

De to modeller skal herefter sammenholdes for at se om der er nogle tydelige korrelerede effekter i 

modellerne. 

En oplagt tese kunne være forventningen om, at den økonomiske konkurrenceevne alt andet lige 

skulle afspejle sig i den sportslige succes.  

De klubber der bruger flest ressourcer på den sportslige gearing af fodboldforretningen, og som 

                                                 
35

 http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=1992/standings/index.html 
36

 Undtagen sæsonerne 1994/95, 1995/96, 1996/97 og 1997/98, hvor formatet gjorde det umuligt at fordele point til 

mere en 24 klubber. Der var således kun 8 klubber, i modsætning til 16 klubber generelt, der optjente 4 point for 

deltagelse i gruppespillet. 

http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=1992/standings/index.html
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derved i teorien skulle tiltrække de bedste spillere på grund af muligheden for at tilbyde de bedste 

lønninger, burde alt andet lige opnå den største sportslige succes i CL. 

 

7.4 Hvordan har den økonomiske og sportslige udvikling været i 

opgørelsesperioden 

Den økonomiske udvikling for de 20 mest omsættende klubber i europæisk fodbold vil som nævnt 

blive analyseret for perioden der indebærer sæsonerne fra 2003/04 til og med 2010/11.  

Analyseperioden består således af 8 sæsoners omsætningsdata. 

 

For at analysere den økonomiske udvikling er klubberne delt op i klynger der hver består af 5 

klubber. 

Ovenfor i figur 4 kan man se den nuværende DFML top 20, hvilken der vil blive taget 

udgangspunkt i. 

 

Klubberne fordeles i klynger således at opdelingen vil bestå af en top 5, top 6-10, top 11-15 og top 

16-20.  

Opdelingen skal gøre det muligt at opdele udviklingen inden for de 20 klubber der udgør 

analysegrundlaget. 
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Figur 8 
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I figur 8, kan det ses hvordan udviklingen i den økonomiske konkurrenceevne har været for de 

respektive grupper.  

Den samlede økonomiske konkurrenceevne, for de 5 klubber der topper DFML for sæsonen 

2010/11, havde også en samlet bedre økonomisk konkurrenceevne i sæsonen 2003/04 i forhold til 

de andre grupper af klubber. 

Dette indikerer at de klubber der havde en evne til at generere omsætning i sæsonen 2003/04 også 

har haft evnen til at øge omsætningen ligeså godt eller endda bedre end deres konkurrenter sidenhen. 

 

Grafen i figur 7 indikerer dog at forskellen imellem de respektive klubber ikke var så stor, som den 

umiddelbart er for den sidst opgjorte sæson. 

Forskellen i rene omsætningstal for de nuværende 5 mest omsættende klubber overfor de 6-10 mest 

omsættende klubber er øget fra €167,4 millioner i 2003/04 til €767,4 millioner i 2010/11. (se bilag 2) 

 

Som grafen også indikerer, er omsætningen for alle de respektive grupper af klubber steget. 

Omsætningen for top 20 klubberne er samlet steget fra €2.826 millioner for sæsonen 2003/04 til 

€4.402 millioner for sæsonen 2010/11, en omsætningsstigning på 55,8 % på blot 8 sæsoner for de 

20 klubber. 

 

De grupperede top 5 klubber har til sammenligning øget deres omsætning i samme periode med 

86,2 % imens at top 6-10 og top 11-15 klubberne henholdsvis har øget omsætningen med 31,7 % og 

31,9 %.  

Alt andet lige betyder denne udvikling en øget økonomisk konkurrenceevne i perioden for top 5 

klubberne, hvor kun top 16-20 klubberne nærmer sig med en vækst i omsætning på 66,3 % i samme 

periode. (se bilag 2) 

 

Udviklingen har to umiddelbare effekter.  

Den første effekt er, at den økonomiske konkurrenceevne, i de i forvejen højst omsættende klubber i 

europæisk klubfodbold, ser ud til fortsat at distancere konkurrenterne i denne disciplin.  

Den anden effekt er, at forskellen i den økonomiske konkurrenceevne blandt de resterende 15 

klubber udligner sig.  

 

Spørgsmålet er herefter, hvordan den sportslige konkurrenceevne har været i samme periode. 

I figur 9 ses den samlede sportslige succes, jf. ovenfor, for de samme grupper af klubber som vist 

brugt i figur 8.  
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Figur 9 

 

Udviklingen i den sportslige succes adskiller sig fra den økonomiske konkurrenceevne ved at være 

mere fluktuerende.  

Det er meget naturligt, at der er større udsving i den sportslige succes, grundet at økonomien i 

klubberne er forankret i nogle relativt forudsigelige indtægtsstrømme, men at den sportslige succes 

kan afhænge af marginaler.  

En enkelt fejlkendelse, om det er fra en dommer i en kamp eller en brændt af en spiller, kan i 

knockoutfasen i CL, have den betydning at en klub ikke kommer videre end ottendedelsfinalen, og 

derved misser muligheden for at blive potentielle vindere af turneringen, 32 point, og i stedet må 

nøjes med en sportslig succes der giver 12 point. (se bilag 1) 

 

Som udgangspunkt kan der ses nogle korrelerede tendenser i figur 8 og 9.  

Mens at den økonomiske udvikling i top 5 klubberne overstiger resten af klubberne i top 20, er der 

samtidigt en tendens til, at top 5 klubberne har større sportslig succes end resten af klubberne i top 

20.  

 

Hvis man samtidigt tager udgangspunkt i, at tre af de klubber, som er kendetegnet ved at være 

gearet med kapital udover det deres umiddelbare omsætning tillader, er grupperet i top 6-10, så kan 
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udviklingen forekomme uhensigtsmæssig med hensyn til den fremadrettede konkurrencemæssige 

dynamik på markedet for CL.  

Udviklingen bærer præg af en større forudsigelighed i CL, begrundet med tendensen der 

visualiserer, at top 5 klubberne opnår stigende sportslig succes, mens at de andre klubber i top 20 

oplever faldende eller stagnerende succesrater. 

 

Indførelsen af FFP vil umiddelbart ikke have den effekt, at den sportslige succes bliver fordelt mere 

ligeligt.  

Som nævnt ovenfor, er de 5 klubber der dominerer i henhold til den økonomiske konkurrenceevne 

ikke kendetegnet ved at blive gearet økonomisk med ekstern kapital. 

Det betyder alt andet lige, at hvis top 5 klubberne kan opretholde denne relativt bedre økonomiske 

konkurrenceevne, så kan de ud fra det empiriske datagrundlag også forvente at opretholde den 

relativt bedre sportslige konkurrenceevne.  

 

Det kan med andre ord konkluderes, at den økonomiske konkurrenceevne har en direkte og målelig 

effekt på den sportslige konkurrenceevne. 

 

Det næste spørgsmål er således hvilken betydning denne tilstand og udvikling har på markedet for 

europæisk klubfodbold.  

Er det ”fair” i en sportslig forstand, at de klubber der er økonomisk mest konkurrencedygtige også 

er sikre på at opnå mest sportslig succes på lang sigt eller har UEFA et ansvar med hensyn til at 

sikre at den konkurrencemæssige balance er bedre. 

 

For at se udviklingen for dynamikken den sportsligt konkurrencemæssige forstand vil jeg nedenfor i 

afsnit 7.4.1 analysere den sportslige konkurrencemæssige udvikling i CL fra og med indførelsen af 

turneringen for sæsonen 1992/93. 

 

7.4.1 Hvordan har den konkurrencemæssige balance på liganiveau udviklet sig i 

europæisk klubfodbold siden CL’s oprettelse i 1992/93 

Præsentationen af den konkurrencemæssige balance i europæisk klubfodbold i CL regi, er 

udarbejdet på baggrund af den ovenfor nævnte og anvendte model til måling af den relative 

sportslige succes. 

 

Der vil i dette afsnit blive kigget CL turneringens udvikling og hvordan denne har haft betydning 

for udviklingen i den relative sportslige succes på liganiveau.  



 

  
Side 60 

 
  

Målet er at visualisere hvorfor udviklingen i økonomien har været som den er, og i hvilket omfang 

at UEFA strukturering af CL har haft betydning herfor. 

 

Fra CL turneringens start i sæsonen 1992/93 var der kun deltagelse af én klub fra hver liga.  

Sagt på en anden måde, var der kun én repræsentant fra hvert land der kunne deltage i CL 

turneringen hvor denne repræsentant var den nationale mester fra sæsonen før. 

 

I sæsonen 1997/98 blev der for første gang tilladt, at 2 klubber fra de bedste europæiske ligaer 

kunne kvalificere sig til CL turneringen, således at mesteren og nummer 2 fra den respektive liga fik 

muligheden for at deltage i CL.  

Begrundelsen var ikke overraskende, at UEFA mente det kun kunne øge kvaliteten af turneringen 

og derved samtidigt øge profileringen.  

 

Hensynet til ønsket om et gøre CL til et bedre produkt og de derved afledte økonomiske gevinster 

dette kunne give, gjorde at UEFA for sæsonen 1999/2000 valgte at øge muligheden for deltagelse af 

endnu flere klubber fra de samme ligaer. 

De tre største ligaer fik på dette tidspunkt mulighed for deltagelse af 4 klubber, mens at de tre ligaer 

der rangerede herunder fik muligheden for deltagelse af 3 klubber. 

 

Siden sæsonen 1999/2000 har der kun været mindre ændringer af denne struktur, således at der for 

den nuværende sæson stadig var mulighed for de 3 bedste ligaer at få 4 klubber med i 

hovedturneringen og ligeledes for de 3 ligaer rangeret herunder havde muligheden for at få 3 

klubber med i hovedturneringen.
37

 

 

Nedenfor er der præsenteret hvordan den sportslige succes i CL har udviklet sig i CL’s historie, målt 

ud fra modellen for måling af den sportslige konkurrenceevne. 

Fremstillingen viser hvorledes at konkurrencen imellem ligaerne har udviklet sig. 

 

For de 32 bedst placerede klubber i CL er der 308 point tilgængelige per sæson, med undtagelse af 

sæsoner fra 1994/95 til og med 1998/99, hvor turneringens format nødvendiggjorde en måling på 24 

klubber i stedet, jf. ovenfor.  

 

I figur 10, ses udviklingen for de 5 nuværende bedste ligaer
38

, og hvordan at den strukturelle 
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 http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2012/accesslist/index.html 
38

 http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2012/accesslist/index.html 
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opbygning af CL har haft betydning for den europæiske succes de enkelte ligaer opnået. 

De 5 bedste ligaer består af den engelske, spanske, italienske, tyske og franske.  
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Figur 10 

 

Figur 10 indikerer, at den sportslige succes i CL har en tendens til i større udstrækning at blive 

domineret af de 5 ligaer. 

UEFA’s hensyn til den økonomiske udvikling af CL turneringen, er således kommet på bekostning 

af en mindre sportslig konkurrencemæssig balance. 

 

Den sportslige succes og de deraf afledte økonomiske gevinster er derfor i større udstrækning 

kommet de bedste ligaer til gode, som efterfølgende, jf. ovenstående om effekten af en bedre 

økonomisk konkurrenceevne, betyder at de fortsat vil opnå større sportslig succes over tid.  

 

I figur 11 vises den samlede udvikling i den sportslige succes for de 5 bedste ligaer og de 5 ligaer 

der i CL’s periode har opnået mest sportslig succes udover de 5. 

Den sportslige succes for de ligaer der er udover de 10 bedste  

De 5 ligaer der har rangeret under de bedste ligaer er den hollandske, tyrkiske, græske, russiske og 

den portugisiske.  
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Figur 11: Figuren visualiserer hvorledes at akkumuleringen af sportslig succes i CL har udviklet sig for de 5 bedst rangerede 

nationale ligaer over for de 5 bedst rangerede nationale ligaer lige under og til sidst de resterende nationale ligaer tilsammen. 

 

Som det ses af figur 11 har den strukturelle udvikling af CL betydet, at de 5 bedste ligaer i en 

markant grad har kunnet udvide deres dominans af markedet for europæisk klubfodbold. 

Sammenholdt med figur 10, hvor det kunne ses at den engelske, spanske og italienske liga øgede 

deres sportslige dominans i forhold til den tyske og franske liga, er det relevant at analysere på 

hvordan udviklingen på klubplan har været i henhold til hvilke ligaer klubberne hører under. 

 

De 20 klubber der udgør det økonomiske analysegrundlag er alle fra en af de 5 bedste ligaer. 

I CL turneringens historie er det kun sket 9 gange at en klub, der ikke repræsenterede en af de 5 

bedste ligaer, kvalificerede sig blandt de 4 bedste klubber i den respektive sæson. 

 

Den første CL sæson i 1992/93, hvor gruppespillet bestod af de 8 bedste klubber, og hvor vinderen 

af de 2 grupper a 4 klubber mødtes i finalen, lykkedes det IFK Gøteborg fra Sverige og Glasgow 

Rangers fra Skotland at blive nummer 2 i deres respektive grupper.  

Ajax Amsterdam fra Holland formåede i sæsoner 1994/95, 1995/96 og 1996/97 at kvalificere sig 

blandt de 4 bedste, hvor de sågar vandt finalen i 1994/95, tabte finalen sæsonen efter og tabte 

semifinalen i 1996/97. 

Panathinaikos fra Grækenland tabte i semifinalen i 1995/96, ligesom Dynamo Kiev fra Ukraine 

gjorde det i 1998/99. 
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FC Porto er det eneste hold fra en liga udenfor de 5 bedste ligaer der har formået at kvalificere sig 

til en semifinale i CL siden 1998/99 sæsonen, hvilket de gjorde i 2003/04 hvor de tilmed vandt 

turneringen. De kvalificerede sig også til semifinalen i 1993/94. 

 

7.4.2 Hvordan har den konkurrencemæssige balance i europæisk klubfodbold siden 

CL’s oprettelse i 1992/93 påvirket de 20 klubber der udgør det økonomiske 

analysegrundlag 

Introduktionen af flere klubber fra de bedste ligaer har medført en større interesse for CL som i den 

forbindelse også har medført større økonomiske indtægter. 

Både for UEFA og for de deltagende klubber. 

I perioden for det økonomiske analysegrundlag har UEFA øget deres udbetaling af præmiepenge til 

de 32 deltagende klubber i gruppespillet fra €417,8 millioner for sæsonen 2003/04 til €754,1 

millioner for sæsonen 2010/11. (se bilag 3) 

Præmiepengene bliver fordelt på baggrund af de sportslige resultater, men også på baggrund af den 

markedsværdi den respektive klub repræsenterer på TV-markedet samt placeringen i den nationale 

ligaturnering der sikrede kvalifikation til CL.
39

 

 

Ovenstående har den konsekvens, at de klubber på markedet for europæisk klubfodbold der har den 

bedste økonomiske konkurrenceevne, jf. DFML, som udgangspunkt også vil modtage relativt flere 

præmiepenge end deres, på markedet for CL turneringen, mindre dominerende konkurrenter.  

 

Nedenfor i figur 12, er vist hvorledes at UEFA’s fordeling af præmiepenge er fordelt til de 20 

klubber der udgør det økonomiske analysegrundlag. 

Fordelingen af præmiepenge fra UEFA favoriserer ikke blot de klubber som opnår størst sportslig 

succes, men også de klubber der har en dominerende position på markedet for europæisk 

klubfodbold. 

UEFA’s fordelingsprincip er som nænt ovenfor forankret i to principper. 

En fordeling på baggrund af det sportslige resultat, både i CL men også i den nationale ligaturnering, 

og en fordeling på baggrund af markedsværdien af den enkelte klub.  

 

Som det er konkluderet tidligere, er der en korrelation imellem den økonomiske konkurrenceevne 

og den sportslige konkurrenceevne. 
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Figur 12 

 

Udviklingen i figur 12 intensiverer billedet af, at de økonomisk stærkeste klubber også opnår den 

største sportslige succes. 

 

Spørgsmålet er så, i hvilket omfang FFP kan forventes at have en effekt på den økonomiske 

konkurrenceevne for toppen af europæisk klubfodbold. 

Som billedet er for nuværende, repræsenterer top 6-10 klubberne den kategorisering der indeholder 

klubberne der er kendetegnet ved at have en økonomisk gearing af spillermaterialet der ligger 

udover hvad den økonomiske konkurrenceevne indikerer i ovenstående. 

 

De klubber som er at finde i den kategori er Chelsea, Internazionale samt AC Milan og i næste 

rapport kan det forventes at Manchester City får øget deres indkomst således de vil indgå i denne 

kategori.  

De tre førstnævnte klubber har opnået anseelig sportslig succes i målingsperioden, grundet deres 

økonomiske gearing samt at forskellen i den økonomiske konkurrenceevne har været betydelig 

mindre.  

Manchester City blev, som beskrevet tidligere, først overtaget af en kapitalstærk ejer for nogle få 

sæsoner siden, og har derfor ikke haft en lang nok periode til at deres nyvundne økonomiske 

konkurrenceevne har kunnet udmærke sig i en sportslig succes. 



 

  
Side 65 

 
  

Manchester City deltog for første gang i CL i indeværende sæson og har derfor ikke haft mulighed 

for at opnå den sportslige succes deres nyvundne økonomiske konkurrenceevne indikerer de burde 

have.  

 

Som ses i figur 13 nedenfor, har de nævnte klubber haft gearet deres sportslige side af 

fodboldforretningen mere relativt mere i forhold til deres umiddelbare konkurrenter, som for 

simpelhedens skyld kun er repræsenteret ved de tre klubber der i DFML har den bedste økonomiske 

konkurrenceevne. 

De tre klubber er Real Madrid, FC Barcelona og Manchester United. 

 

Den sportslige side er fodboldforretningen er at forstå som den aflønning, at spillerne modtager for 

at repræsentere de respektive klubber.  

Aflønningen er baseret på den gennemsnitlige løn for spillerne i de respektive klubbers 

førsteholdstrupper.
40
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Figur 13: De stiplede linjer repræsenterer den gennemsnitlige løn de respektive klubber betaler til deres spillere i 

førsteholdstruppen41. Kolonnerne repræsenterer den økonomiske konkurrenceevne baseret på DFML-modellen. 
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 Sportingintelligence’s Global Sports Salary Survey: http://www.sportingintelligence.com/finance-biz/salaries-report/ 
41

 Klubberne skal angive 25 spillere de vil anvende i CL turneringen, hvor det formodes at førsteholdstruppen er 

omfattet af disse 25 spillere. 

http://www.sportingintelligence.com/finance-biz/salaries-report/
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Figuren visualiserer hvorledes at klubbernes gearing af spillertrupperne forholder sig i forhold til 

deres økonomiske konkurrenceevne. 

Som det blev antydet tidligere, har Chelsea, AC Milan, Internazionale og Mancheser City gearet 

deres sportslige konkurrenceevne udover hvad den økonomiske konkurrenceevne har kunnet 

opretholde.  

 

Resultatet af dette kan ses i figur 14, hvor det bliver visualiseret hvordan at klubbernes indbyrdes 

sportslige succes har udviklet sig i målingsperioden. Manchester City bliver undtaget, da deres 

økonomiske gearing er indtruffet for nylig og derefter ikke har haft mulighed for at afspejle sig i 

den sportslige succes. 
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Figur 14: Real Madrid har som den økonomisk mest konkurrencedygtige klub underpræsteret i forhold til korrelationen mellem 

den økonomiske konkurrenceevne og den sportslige succes.  

 

Der ses kun at være marginale forskelle i de respektive klubbers succes i perioden 2003/04 til 

2010/11.  

Således kan det konkluderes, at på trods af den større forskel i den økonomiske konkurrenceevne, så 

har den indbyrdes sportslige konkurrence været mere jævnbyrdig. 

 

Konklusionen er, at klubbernes sportslige succes er direkte afhængig af deres økonomiske 

konkurrenceevne.  
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I det omfang at de økonomisk mindre konkurrencedygtige klubber har kunnet geare deres sportslige 

side af fodboldforretningen, jf. figur 13, da har de samtidigt haft en mulighed for at konkurrere på 

sammenlignelige vilkår. 

 

I afsnit 7.5 nedenfor vil der, på baggrund af ovenstående analyse af den økonomiske og sportslige 

konkurrence, blive analyseret på hvordan markedet kan kvalificeres i henhold til teorien om 

industriøkonomi. 

 

 

7.5 Konkurrencesituationen på det relevante marked 

For overskuelighedens skyld, vil der kun blive analyseret på markedet for CL fodbold ud fra det 

økonomiske analysegrundlag som de 20 klubber repræsenterer. 

 

Analysen har til formål at konkludere om markedet for CL er kendetegnet ved nogle tendenser som 

kendes fra den almindelige industriøkonomi. 

Grundet sportens særegne virke, hvor sportslig succes som udgangspunkt har en større værdi en at 

drive en profitabel forretning, betyder at der ikke kan drages direkte konklusioner fra den 

almindelige teori. 

Den almindelige teori  bruges i stedet analogt. 

 

7.5.1 Konkurrencesituationen på markedet før vedtagelsen af FFP 

Markedet for CL består isoleret set kun af 32 klubber der kvalificerer sig til turneringens gruppespil. 

Før gruppespillet indtræden, er der dog en kvalifikations turnering for de klubber som ikke via deres 

nationale liga er kvalificeret direkte til gruppespillet. 

Klubber der repræsenterer de mindre succesfulde nationale ligaer skal for eksempel kvalificere sig 

via kvalifikationsturneringen.  

Champions Route
42

 har samlet deltagelse af 39 klubber, hvor 5 af disse i sidste ende kvalificerer sig 

til gruppespillet i CL. 

League Route
43

 har samlet deltagelse af 20 klubber, hvor 5 af disse i sidste ende kvalificerer sig til 

                                                 
42

 Champions Rute: Den første kvalifikationsrunde består af to tobenede bånd med mestrene i de lande, der klassificeret 

50 til 53 i UEFA konkurrence. Vinderne af disse bånd fremskridt til anden kvalifikationsrunde, hvor de er forbundet af 

mestrene i de 32 lande rangeret 17 til 49 (undtagen Liechtenstein). De sejrrige sider fra disse 17 bånd slutte sig til 

mestre fra organisationerne klassificeret 14 til 16 i tredje kvalifikationsrunde, med vinderne af de ti bindinger nå play-

off runde. Disse fem play-off bånd vil finde sted på et hjem-og-væk basis med vinderne kvalificerede sig til UEFA 

Champions League gruppespillet. 
43

 League Rute: Den tredje placerede side fra den sjette-rangerede medlem af foreningen, plus de løbere op fra 
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gruppespillet i CL. 

Det betyder, at udover de klubber der er direkte kvalificeret til gruppespillet via deres nationale 

placering, så deltager der 10 klubber via kvalifikationsturneringen. 

 

Det samlede antal klubber der således deltager, eller har en mulighed for at deltage i CL 

turneringens gruppespil, består af 59 klubber i kvalifikationsturneringen og 22 klubber der er 

kvalificeret direkte. 
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Figur 15 

 

For at analysere på i hvilket omfang de 20 klubber der repræsenterer det økonomiske 

analysegrundlag udøver markedsmagt, hvor markedsmagten er den sportslige succes der opnås i CL, 

er der ovenfor, i figur 15, vist klubbernes andel af den sportslige succes ud fra den anvendte model. 

Som tidligere nævnt er der maksimalt 308 point tilgængelige for de 32 klubber i gruppespillet, med 

undtagelse af 4 sæsoner hvor der kun kunne måles på de 24 bedste klubber i de respektive sæsoner. 

Figuren har til hensigt, at visualisere i hvilket omfang at de 20 klubbers position på markedet har 

udviklet sig, for derved at fastslå om der er tale om en øget dominerende stilling eller ej.  

                                                                                                                                                                  
sammenslutningerne rangeret 7 til 15, starter konkurrencen i den tredje kvalifikationsrunde. Vinderne af disse fem bånd 

fremskridt til play-off runde, hvor de er forbundet ved den fjerde placerede sider fra foreningerne placeret 1 til 3 og den 

tredje placerede hold fra foreninger rangeret 4 og 5. De sejrende hold fra de fem play-off bånd kvalificere sig til UEFA 

Champions League gruppespillet. 
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Figuren visualiserer, at de 20 klubber med den nuværende bedste økonomiske konkurrenceevne i 

perioden for CL turneringen, har opnået stadigt stigende sportslig dominans på markedet. 

 

Udviklingen gør alt andet lige, at konkurrencen i CL bliver mere centreret omkring et stadigt færre 

antal klubber der har mulighed for at opnå sportslig succes. 

 

Det er tidligere konkluderet, at en øget økonomisk konkurrenceevne kommer til udtryk i den 

sportslige succes der kan opnås 

Muligheden for at konkurrere kunne dog optimeres ved at geare sin økonomi med ekstern kapital 

via ejerkredsen. 

De adgangsbarrierer der er for sportslig succes på markedet for CL er derfor mulige at nedbryde, 

hvis en klub har mulighed for at investere de nødvendige mængder af kapital. 

Udviklingen på markedet har været kendetegnet ved, at færre klubber, via en relativ større 

økonomisk konkurrenceevne, har kunnet opnå relativt større sportslig succes.   
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Figur 16: De 8 klubber skal, for at opnå 100 % af den tilgængelige succes, være repræsenteret ved at være de 8 klubber der når 

længst i turneringen. Dvs. at de 8 klubber alle skal være repræsenteret i kvartfinalen for at samlet opnå 100 % sportslig succes af det 

maksimalt tilgængelige for 8 klubber.  

 

De 5 økonomisk mest konkurrencedygtige klubber, har sammen med de 3 klubber i top 20, der i 
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målingsperioden har været kendetegnet ved at have en ekstern kapitaltilførsel, øget deres sportslige 

dominans, jf. figur 16 ovenfor. 

Figuren viser, at top 8 klubberne har øget deres sportslige dominans i løbet af CL turneringens 

historie.  

Dette indikerer, at top 8 i DFML top 20 har øget deres sportslige dominans relativt mere end de 

resterende klubber i top 20.  

 

Den øgede dominans kan forklares i klubbernes evne til at generere mere indkomst end 

konkurrenterne på markedet for CL, jf. korrelationen mellem den økonomiske og sportslige 

konkurrenceevne. 

 

Nedenfor i afsnit 7.6 vil der blive konkluderet på analysen af den økonomiske og sportslige 

konkurrenceevne. 

 

 

7.6 Status på udviklingen af den økonomiske og sportslige konkurrencesituation 

på markedet 

Der er forskellige udviklingstendenser på markedet for europæisk klubfodbold der peger i den 

samme retning. 

Muligheden for at konkurrere i toppen af europæisk klubfodbold bliver mere og mere centraliseret, 

hvorfor færre og færre klubber har en mulighed for at være økonomisk og sportsligt 

konkurrencedygtige. 

 

Tendensen er uafhængig af FFP, som vil blive behandlet nedenfor i kapitel 8. 

 

Ved at fokusere på det økonomiske grundlag for de 20 mest indkomstgenerende klubber i europæisk 

klubfodbold, og som alene har en markedsandel på over 25 %, er der blevet analyseret på 

udviklingen i den økonomiske og sportslige konkurrenceevne. 

 

Siden oprettelsen af CL, den europæiske klubturnering for de bedste klubber i Europa, har 

udviklingen været en stadigt voksende dominans af for klubberne fra de 5 bedst rangerede nationale 

ligaer i UEFA regi. 

Udviklingen skyldes delvist at UEFA, på baggrund af hensyn til kvaliteten af produktet CL og de 

heraf afledte økonomiske gevinster, har givet mulighed for at turneringen kan bestå af flere klubber 
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fra de bedst rangerede ligaer. 

 

Udviklingen har medført en større økonomisk afstand mellem klubberne fra de 5 bedst rangerede 

nationale ligaer og resten af de nationale ligaer i UEFA regi. 

Dette er kommet til udtryk ved en stadig større andel af den sportslige succes for de 5 bedst 

rangerede ligaer. 

Ydermere har udviklingen samtidigt betydet, at de økonomisk mest konkurrencedygtige klubber har 

øget deres sportslige konkurrenceevne i en grad der markant distancerer deres konkurrenter. 

 

Således har de 8 mest indkomstgenerende klubber i analysegrundlaget, øget deres andel af den 

sportsligt tilgængelige succes for de 32 bedst præsterende klubber i CL, fra 24,3 % af markedet i 

sæsonen 1992/93 til 93,2 % af markedet for sæsonen 2010/11, jf. figur 15. 

 

Muligheden for at mindre økonomisk konkurrencedygtige klubber kan konkurrere med de mest 

konkurrencedygtige er i perioden blevet substantielt mindre af forskellige årsager. 

 

Muligheden for at bryde ind på markedet har været begrænset i det omfang, at det har krævet en 

væsentlig investering af kapital for at mindske den økonomiske afstand til de mest succesfulde 

klubber. 

 

Markedet for toppen af europæisk klubfodbold kan derfor sammenlignes med et almindeligt marked 

hvor en kreds af dominerende virksomheder arbejder sammen som et kartel.  

I dette tilfælde består markedet af et stort antal udbydere, men kun en meget koncentreret del af 

dette marked har en mulighed for at konkurrere på lige vilkår, grundet at adgangsbarriererne til 

markedet er store. 

 

Nedenfor i kapital 8 vil der blive analyseret i hvilket omfang at man kan betragte koncentrationen af 

klubber der kan opnå sportslig succes på markedet som en kartellignende situation, hvor 

kartellet ”samarbejder” for at dominere markedet. 
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8. Hvilken effekt vil FFP have på konkurrencesituationen på markedet 

og er det potentielt i strid med EU-retten 

I nærværende kapitel vil der blive analyseret på de effekter FFP forventeligt vil have på markedet 

for europæisk klubfodbold, nærmere bestemt markedet for CL turneringen. Dette gøres i afsnit 8.1. 

Ligeledes bliver der i afsnit 8.2 analyseret på muligheden for EU-retten at finde anvendelse på 

baggrund af den effekt FFP har på markedet. 

 

8.1 Markedet for sportslig succes i CL 

Udviklingen på markedet for europæisk klubfodbold har været præget stigende koncentration af 

dominansen, både hvad angår den økonomiske konkurrenceevne, men også en koncentration af den 

sportslige konkurrenceevne. 

Det er fastslået i den økonomiske analyse, at der er en korrelation imellem koncentrationen af de 

økonomiske ressourcer og de heraf afledte sportslige resultater for de respektive klubber. 

 

Udviklingen i CL turneringens historie har været påvirket af UEFA’s strukturering af denne.  

Primært på baggrund af økonomiske hensyn er der løbende blevet tilladt flere klubber fra de samme 

ligaer som kan deltage i CL turneringens gruppespil.  

Denne udvikling har været en medvirkende årsag til den økonomiske udvikling generelt i europæisk 

klubfodbold, til gavn for hele markedet. 

Udviklingen i økonomien i de nationale ligaer har også været en medvirkende faktor til den samlede 

økonomiske fremgang i europæisk klubfodbold. 

 

De fem bedst rangerede nationale ligaer har oplevet en større økonomisk vækst end resten af 

markedet, hvilket igen har øget de respektive klubbers relative økonomiske konkurrenceevne 

overfor klubber fra de mindre succesfulde nationale ligaer. 

 

Den fortsat øgede økonomiske forskel mellem de nationale ligaer, er den første tendens der giver 

grund til at overveje om markedet for europæisk fodbold strukturelt er hensigtsmæssig, ud fra en 

konkurrencemæssig forstand. 

 

For nærværende afhandlings problemstilling, er konkurrencen mellem ligaerne dog kun en faktor 

der har været medvirkende til at påvirke markedet for CL og den indbyrdes konkurrence klubberne 

imellem. 
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Markedet for europæisk klubfodbold er, før FFP’s vedtagelse, kendetegnet ved en udvikling der har 

betydet en øget koncentration af konkurrencedygtige klubber. Både økonomisk og sportsligt. 

 

Det antal af klubber der økonomisk konkurrerer på et sammenligneligt grundlag bliver mindre, jf. 

figur 8, og grundet at det er bevist at den økonomiske konkurrenceevne korrelerer med den 

sportslige konkurrenceevne, betyder dette at de klubber der har økonomisk mulighed for at 

konkurrere sportsligt i CL bliver mindre.   

 

I figur 15 ses det, at udviklingen i den sportslige succes blandt de 8 økonomisk mest 

konkurrencedygtige klubber, har betydet en dominans som har udviklet sig i takt med den 

økonomiske dominans. 

 

Muligheden for at konkurrere økonomisk udover den umiddelbare økonomiske konkurrenceevne, jf. 

figur 13, har betydet at den sportslige succes har fordelt sig relativt ligeligt blandt de mest 

økonomisk konkurrencedygtige klubber, jf. figur 14. 

 

Konklusionen på denne udvikling er, at adgangsbarriererne til sportslig succes på markedet for CL, 

grundet udviklingen, er blevet større i løbet af den økonomiske analyseperiode. 

Adgangsbarriererne er blevet forstærket, grundet den øgede koncentration af bedre økonomisk 

konkurrenceevne, blandt færre klubber. 

 

For at forstå hvorfor, at den økonomiske konkurrenceevne har en så tydelig påvirkning på den 

sportslige konkurrenceevne, er der flere faktorer i en klubs organisation der spiller ind. 

 

En klubs organisation består overordnet af den fodboldrelaterede aktivitet, der har med det 

sportslige arbejde at gøre, og så en ikke-fodboldrelateret aktivitet, der har med den økonomiske drift 

af klubben at gøre. 

Den ikke-fodboldrelaterede aktivitet består af den daglige drift, markedsføringsaktiviteter, 

kontraktuelle opgaver samt andre driftsopgaver. 

Med den fodboldrelaterede aktivitet, tænkes der på klubbens manager, trænerstab, lægestab, 

spillertrup og andre fodboldrelaterede aktiviteter.  

 

En klubs succes afhænger af hvor dygtige, både den ikke-fodboldrelaterede og den 

fodboldrelaterede del af klubben er til deres respektive opgaver. 

De klubber der har den økonomisk bedste konkurrenceevne, har derfor mulighed for at tiltrække det 
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personel der, inden for deres arbejdsområde, udmærker sig. 

En klub der kan tilbyde en aflønning der overstiger andre klubbers råderum, vil alt andet lige derfor 

kunne tiltrække de bedste markedsføringsfolk, ledelse, managers, trænerstab, spillere mv.  

 

Alle disse variable vil derfor, i en vis udstrækning, kunne påvirkes til fordel for de økonomisk mest 

konkurrencedygtige klubber, der vil have mulighed for at udkonkurrere andre klubber på markedet 

for det bedste personel. 

 

På kort sigt, vil der altid være mulighed for at en klub kan allokere deres ressourcer forkert, og 

derved ikke udnytte deres relative økonomiske konkurrenceevne.  

Ligeledes kan tilfældigheder i helt ned på niveau for de enkelte kampe have stor betydning for 

succesen på kort sigt. 

Dette kommer til udtryk i de udsving i den sportslige succes der kan aflæses i de enkelte klubbers 

sportslige succes i målingsperioden, jf. figur 17 nedenfor.
44
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Figur 17: Figuren visualiserer hvordan den sportslige succes, for de fremhævede klubber, fluktuerer på kort sigt, men hvordan 

succesen på lang sigt er støt stigende. 
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 DFML top 3 klubberne er visualiseret. Real Madrid, FC Barcelona og Manchester United. 
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På lang sigt kan man derimod se en konstant og støt stigende sportslig succes som stemmer overens 

med den økonomiske udvikling som beskrevet ovenfor i den økonomiske analyse. 

 

8.2 FFP’s effekt på markedet for sportslig succes i CL 

Situationen på markedet for europæisk klubfodbold, før vedtagelsen af FFP, var kendetegnet ved, at 

selvom det krævede væsentlige mængder at kapital at konkurrere, så var det stadig muligt for en 

kapitalstærk ejer af en klub, at gøre den respektive klub mere sportslig konkurrencedygtig end hvad 

klubbens umiddelbare indkomstgrundlag gjorde muligt.  

 

Adgangsbarriererne, med hensyn til at opnå den højst mulige sportslige succes i CL, har derfor 

været mulige at overkomme ved tilførsel af ekstern kapital. 

 

I den juridiske analyse, blev det konkluderet, at FFP’s vedtagelse vil regulere klubbernes mulighed 

for at tilføre ekstern kapital til klubberne. 

På kort sigt vil der være omfattende undtagelsesbestemmelser til disse reguleringer, dog stadig med 

en virkning der begrænser klubbernes økonomiske handlefrihed. 

På lang sigt vil klubberne få indskrænket deres mulighed for at tilføre ekstern kapital og derved 

gøre dem sportsligt mere konkurrencedygtige. 

 

Effekten af FFP vil derfor være, at de allerede eksisterende adgangsbarrierer som den økonomiske 

udvikling har medført, vil blive forstærket og i et vist omfang betyde, at klubber der er økonomisk 

mindre konkurrencedygtige en den umiddelbare top, ikke vil have mulighed for at konkurrere i 

toppen af europæisk fodbold. 

Hverken på kort eller lang sigt, da de respektive klubbers økonomiske konkurrenceevne er så 

konsolideret på markedet, at det vil kræve kapitalinvesteringer der ligger udover det tillade i FFP, at 

bryde ind på markedet. 

 

På lang sigt, vil der principielt være mulighed for at indskyde maksimalt €30 millioner over tre 

sæsoner, jf. figur 3, da FFP’s undtagelsesbestemmelser fra sæsonen 2018/19 maksimalt vil tillade et 

break-even resultat der ikke er dårligere.  

Et beløb i denne størrelsesorden er, over tre sæsoner, ikke nok til at kunne konkurrere med de 

økonomisk mest konkurrencedygtige klubber.  

Den tyvende mest omsættende klub i Europa, jf. DFML – Napoli, har en omsætning for 2010/11 

sæsonen der er €364,6 millioner mindre end den mest omsættende klub, jf. DFML – Real Madrid. 
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Konklusionen er, at FFP har den virkning at adgangsbarriererne for sportslig succes på markedet for 

CL intensiveres.  

De klubber der således allerede har konsolideret sig i toppen af europæisk fodbold, både økonomisk 

og sportsligt, vil derfor opnå en situation hvor deres konkurrerende klubber får endnu sværere ved 

at konkurrere på lang sigt. 

 

På kort sigt vil gode strategiske valg, såsom tilknytning af manager, spillere mv., kunne have den 

effekt at en klub kan opnå sportslig succes udover hvad en klubs økonomiske konkurrenceevne 

umiddelbart tillader. 

Denne sportslige succes vil dog medføre interesse fra de økonomisk mere konkurrencedygtige 

klubber, som derfor vil søge at tiltrække de elementer der har fået en klub til at præstere udover 

deres økonomiske konkurrenceevne.  

Typisk er det spillere, trænere og managers fra en succesfuld klub der vælger at skifte til en 

økonomisk mere konkurrencedygtig klub, for derved selv at optimere deres chance for sportslig 

succes men også på grund af en alt andet lige økonomisk bedre aftale. 

 

Derfor vil der på lang sigt, som den økonomiske analyse konkluderer, altid ske det, at de økonomisk 

mest konkurrencedygtige klubber opnår den største sportslige succes. 

I et marked, hvor det økonomiske skel er kendetegnet ved at blive domineret af en gruppe klubber 

som samtidigt øger denne dominans, vil markedet blive yderligere konsolideret ved indførelsen af 

FFP, som indskrænker klubbernes økonomiske handlefrihed. 

 

Spørgsmålet er derfor, om en udvikling der sikrer en ”lukket” kreds af klubber en på lang sigt 

fortsat dominans på markedet for CL, er i strid med EU-retten eller om denne ikke kan finde 

anvendelse. 

 

8.3 Er FFP forenelig med EU-retten 

I den juridiske analyse blev det konkluderet at EU-retten kan finde anvendelse på sportens virke, 

hvis nogle nærmere omstændigheder tilskriver. 

 

Omstændighederne indebærer for eksempel, at der skal være tale om en økonomisk aktivitet, 

hvilket er tilfældet for nærværende problemstilling. 
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I afsnit 6.2.1 bliver Kommissionens Hvidbog om sport behandlet, hvori der fremgår to synsvinkler 

som skulle fremhæve sportens særlige kendetegne i Europa. 

Den første synsvinkel angiver blandt andet behovet for at sikre, at resultatet ikke er givet på forhånd, 

og de klubber, der deltager i de samme konkurrencer, har lige store chancer.  

 

På baggrund af den nærværende afhandling, må det konkluderes, at deltagerne i CL turneringen 

ikke har lige store chancer for at vinde samt at resultatet i et vist omfang er givet på forhånd. 

Som nævnt tidligere, har ikke været mere end to klubber, der repræsenterede en national liga udover 

de fem bedst rangerede nationale ligaer, blandt de 4 bedste i CL turneringen, siden FC Porto, fra den 

portugisiske liga, vandt den i 2003/04
45

 og PSV fra Holland nåede semifinalen i 2004/05. 

Ydermere har der siden sæsonen 2003/04, udover de 2 ovennævnte tilfælde, kun været ét hold fra 

en national liga udover de 5 bedst rangerede nationale ligaer, repræsenteret blandt 

kvartfinalisterne.
46

  

 

På klubniveau, har der ikke siden sæsonen 2005/06, hvor Villareal fra Spanien nåede semifinalen og 

derved var blandt de 4 bedste i CL den sæson, været en klub uden for DFML top 20 blandt de 4 

bedste i CL. 

Udover det, har finalen siden sæsonen 2003/04, hvor FC Porto og AS Monaco (Frankrig) mødtes, 

bestået af et opgør mellem to klubber som er at finde i DFML top 10. (se bilag 1) 

 

I denne periode har udviklingen, for den sportslige og økonomiske konkurrenceevne, været 

kendetegnet ved en relativt øget dominans på markedet for CL, udøvet af DFML top 10. 

 

Slutteligt skal det analyseres, om den beviste økonomiske og sportslige udvikling som FFP vil være 

med til at intensivere, er i strid med EU-retten. 

I afsnit 6.2.2. blev det fastslået at EU-rettens konkurrenceregler kan finde anvendelse på sportens 

virke. 

Det blev angivet, at for at prøve om reglen begrænser konkurrencen inden for rammerne af TEUF 

artikel 101(1) eller konstituerer et misbrug af en dominerende stilling efter TEUF artikel 102, så 

skulle der anvendes principperne fastlagt i Wouters-dommen og at dette ville afhænge af følgende 

faktorer. 

 

                                                 
45

 FC Porto’s manager og flere af spillerne blev op til den efterfølgende sæson solgt til økonomisk mere 

konkurrencedygtige klubber. 
46

 Benfica (Portugal) -  2005/06, PSV (Holland) - 2006/07, Fenerbache (Tyrkiet) – 2007/08, FC Porto (Portugal) - 

2008/09, CSKA Moskva (Rusland) – 2009/10, Shaktar Donetsk (2010/11) 
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a. den overordnede sammenhæng, hvor reglen blev vedtaget eller har virkninger, og dens 

mål; 

b. om de restriktioner som følger af reglen er iboende i forfølgelsen af målene; og 

c. om reglen er forholdsmæssig i lyset af det forfulgte mål. 

 

Det første skridt i denne proces var at afgøre om den analyserede regel havde en 

konkurrencebegrænsende effekt.  

Dette er fastslået ovenfor, i og med at FFP medfører, at de i forvejen dominerende klubber på 

markedet får mulighed for at konsolidere deres position på markedet, grundet at det bliver tæt på 

umuligt for de økonomisk mindre konkurrencedygtige klubber at bryde ind på markedet for 

sportslig succes i CL. 

 

Det kan indledningsvist fastslås, at UEFA’s mål er at skabe en bæredygtig europæisk model for 

klubfodbold, hvor gældsgearingen i klubberne bliver holdt nede på et acceptabelt niveau således at 

risikoen på markedet generelt vil blive bragt ned. 

Det kan diskuteres om FFP, med de effekter det medfører, opnår de mål som de tilsigter på den mest 

hensigtsmæssige måde. 

UEFA kunne principielt, for at afbøde den kartellignende situation der bliver forstærket på markedet, 

søge at fordele de indtægter der følger af at opnå sportslig succes på en bedre måde, således at 

konkurrencen bliver øget på markedet. 

 

Der er ingen tvivl om, reguleringen medfører et øget incitament til at investere langsigtet og derved 

gøre de enkelte klubber mere solide i en økonomisk forstand, men samtidigt bliver klubberne låst i 

deres umiddelbare økonomiske situation, som afledet vil være afgørende for deres evne til at 

konkurrere sportsligt. 

 

Med tanke på, at sportens virke i EU skal være kendetegnet ved, at resultatet ikke er givet på 

forhånd, samt at klubber der deltager i en konkurrence har samme chance for at vinde, så er 

vedtagelsen af FFP reguleringer med til at påvirke konkurrencen om europæisk klubfodbold på 

højeste niveau i den modsatte retning. 

 

At fastslå om samhandlen i EU er påvirket, er det tredje skridt der skal foretages.  

Det kan argumenteres, at den måde som markedet for succes i CL bliver domineret af et fåtal af 

klubber, har den afledte effekt at en ”lukket” kartellignende gruppe af markedet høster de 

økonomisk største frugter.  
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Mindre konkurrencedygtige klubber fra mindre succesfulde nationale ligaer, vil alt andet lige have 

sværere ved at konkurrere på markedet, og derved samtidigt blive påvirket negativt økonomisk i 

forhold til de 5 nationale ligaers klubber, som oplever en på lang sigt økonomisk gevinst ved 

vedtagelsen af FFP. 

De konsoliderede klubber bliver med andre ord fremadrettet sikret en suveræn økonomisk indtægt i 

forhold til størstedelen af konkurrenterne på markedet for europæisk klubfodbold, en indtægt som 

FFP er med til at sikre der bliver sværere at få del i for klubberne der står uden for ”eliten” på 

markedet for europæisk klubfodbold. 

 

Det sidste skridt er at fastslå om reglen opfylder betingelserne i TEUF artikel 101(3). 

For at denne bestemmelse kan finde anvendelse og derved gøre bestemmelser i TEUF artikel 101(1) 

uanvendelige, er der angivet nogle kriterier herfor i bestemmelsen.  

FFP kan ikke defineres som et regelsæt der bidrager til at forbedre produktionen eller fordelingen af 

varerne eller til at fremme den tekniske eller økonomiske udvikling, samtidigt med at det sikrer 

forbrugerne en rimelig andel af fordelen herved. 

 

Det kan argumenteres, at TEUF artikel 101 kan finde anvendelse. 

FFP konstituerer en aftale vedtaget inden for en sammenslutning af virksomheder der påvirker 

handlen mellem medlemsstater, som der har til følge, at konkurrencen bliver begrænset inden for 

det indre marked.   

 

I TEUF artikel 101, stk. 1, b) er det angivet, at sådanne aftaler navnlig består af begrænsning af eller 

kontrol med produktion, afsætning, teknisk udvikling eller investeringer. 

Igen kan det argumenters, at FFP navnlig består af en aftale der begrænser investeringer, da 

klubberne får indskrænket adgangen til at indskyde ekstern kapital. 

En investering som potentielt kan være nødvendig for at gøre en klub sportsligt konkurrencedygtig, 

og efterfølgende måske konkurrencedygtig inden for FFP’s reguleringer.  

 

TEUF’s artikel 101, stk. 3 ses ikke at kunne finde anvendelse, selvom at UEFA’s erklærede mål er 

bæredygtigheden af europæisk klubfodbold til gavn for fodbolden generelt, da de gældende klubber 

på markedet bliver pålagt begrænsninger som umiddelbart ikke er nødvendige for at nå det samme 

mål.  

 

I TEUF artikel 102, er det angivet, at en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende 

stilling på det marked, eller en væsentlig del heraf er uforenelig med det indre marked og forbudt, i 



 

  
Side 80 

 
  

den udstrækning samhandlen mellem medlemsstater herved kan påvirkes. 

UEFA’s vedtagelse af FFP kan anskues som en forretningsbetingelse der er urimelig, og derved 

være uforenelig med det indre marked, grundet UEFA’s monopol på markedet for europæisk 

klubfodbold.  

 

Der er i ovenstående fremført flere argumenter for, at FFP kan være i strid med EU-

konkurrenceretten, og at klubberne derfor principielt ikke behøves efterleve reguleringerne i FFP. 

I praksis er der dog ikke meget der tyder på at Kommissionen vil komme frem til en konklusion der 

betyder at FFP er uforenelig med TEUF artikel 101 eller 102. 

 

Som FFP’s første monitoreringsperiode
47

 kommer nærmere, har der været megen tvivl på markedet 

om hvorvidt UEFA vil håndhæve reguleringerne og sågar også om de udsatte og potentielt negativt 

påvirkede klubber vil have FFP prøvet i Kommissionen. 

 

I en fælles erklæring fra Kommissionen og UEFA af den 21. marts 2012
48

, er der opridset formålene 

med FFP, som nævner det i afhandlingen behandlede argument om bæredygtigheden i europæisk 

klubfodbold som et centralt element i vedtagelsen af FFP. 

Det er endda specificeret, at UEFA som styrende organ for europæisk fodbold, vil indføre FFP 

således at det er inden for rammene af EU-retten. 

Ydermere bliver principperne i FFP fremhævet som forbillede for andre sportsgrene der skulle være 

udsat for samme gældsmæssige problemstilling. 

 

Endvidere er FFP’s break-even princip fremhævet som en væsentligt årsag til Kommissionens støtte, 

da ingen industri skal være funderet i et princip om at bruge mere end der kan tjenes.  

Som nævnt i afhandlingen, er incitamentet til langsigtede investeringer fremhævet hvor 

Kommissionen tilslutter sig beslutningen om at investering i klubbernes lokalområder samt 

ungdomsarbejdet ikke skal indgå i break-even princippet. 

 

Der er i den fælles erklæring dog ikke nævnt den situation, at konkurrencen i toppen af europæisk 

klubfodbold kan blive påvirket med den effekt, at de i forvejen økonomisk mest 

konkurrencedygtige klubber konsoliderer sig yderligere og derved potentielt får skabt en 

kartellignende situation hvor andre klubber på markedet ikke kan bryde ind og derved heller ikke 

kan opnå en mulighed for at konkurrere om den højeste sportslige succes på markedet for CL.  

                                                 
47

 Sæsonen 2013/14 kræver at man efterlever break-even betingelserne.  
48

 http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/EuropeanUnion/01/77/21/58/1772158_DOWNLOAD.pdf 

http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/EuropeanUnion/01/77/21/58/1772158_DOWNLOAD.pdf
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9. Konklusion 

UEFA’s vedtagelse af Financial Fair Play Regulations (FFP) har en effekt. 

Effekten er en konsolidering af markedssituationen på markedet for europæisk klubfodbold, hvor et 

stadigt færre antal klubber besidder en økonomisk konkurrenceevne, der gør dem sportsligt 

konkurrencedygtige nok til at konkurrere med i toppen af Champions League turneringen. 

 

Champions League turneringen repræsenterer den største klubturnering i UEFA regi hvor de afledte 

økonomiske gevinster ved at deltage og have sportslig succes er omfattende. 

Klubberne opnår ikke bare en økonomisk gevinst ved at deltage i turneringen, men derimod også 

markedsføringsmæssige gevinster, som efterfølgende kan aflede en yderligere økonomisk gevinst. 

 

UEFA’s formål med FFP er, at sikre den langsigtede bæredygtighed af europæisk klubfodbold.  

Kommissionen har i Hvidbogen om sport, og andre publikationer på området, fastslået at EU-retten 

finder anvendelse på sportens virke i EU, på trods af sportens særegne virke. 

Kommissionen fastslår samtidigt, at hver enkelt regulering som potentielt kan være uforenelig med 

EU-retten skal behandles ud fra den konkrete sags præmisser. 

 

I afsnit 6.2.1 er der nævnt flere hensyn som Kommissionen har taget og fortsat har til hensigt at tage 

til sportens virke. 

Der skal tages hensyn til sportens særlige kendetegn, men samtidigt er det vigtigt med en retfærdig 

indkomstfordeling. 

 

Grundet konklusionen på den økonomiske analyse, har jeg argumenteret at FFP kunne vurderes at 

være i strid med TEUF artikel 101 eller 102, fordi at konkurrencen på det nærmere definerede 

marked ved indførelsen af FFP bliver yderligere kendetegnet ved en dominans af nogle få klubber. 

FFP har derfor en konkurrencebegrænsende effekt, som alt andet lige vil komme de dominerende 

klubber til gode, da de på lang sigt derved kan fastholde deres position på markedet uden at 

konkurrenterne har mulighed for, ved at tilføre ekstern kapital til klubben, at konkurrere sportsligt. 

 

Der er også argumenter for at FFP er en nødvendighed, fremtvunget af udviklingen på markedet for 

europæisk klubfodbold, der har været, og er, kendetegnet ved en stigende relativ gældsgearing i 

klubberne. 

Primært medført på grund af sportens særegne virke, hvor målet om sportslig succes generelt 

prioriteres højere end muligheden for at opnå en høj profit. 
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I sidste ende kan det dog tilnærmelsesvis fastslås at Kommissionen i det tilfælde en sag vil blive 

bragt for dem, at de ikke vil finde FFP som uforenelig med EU-retten. 

På baggrund af en fælles erklæring fra Kommissionen og UEFA af d. 21. marts 2012, angiver 

Kommissionen, at de finder UEFA’s mål med FFP som, ikke bare vigtige for den økonomiske 

udvikling på markedet for europæisk klubfodbold, men også som et forbillede for andre industrier 

der oplever lignende økonomiske problemer. 

 

Det bliver specifikt fastslået, at princippet i break-even betingelserne er at foretrække, da ingen 

virksomheder kan basere deres fremtidige struktur på et grundlag som kræver der skal afholdes flere 

udgifter end der er indtægter. 

Princippet skal være med til at indføre en rationalitet og disciplin i klubberne, der som effekt vil 

være til den europæiske klubfodbolds samlede nytte. 

 

Man kan stille spørgsmålstegn ved både UEFA og EU’s umiddelbare manglende fokus på hvordan 

konkurrencesituationen er på markedet. 

En manglende konkurrence på markedet, kan potentielt, på lang sigt have den effekt, at interessen 

falder for turneringen og den økonomiske aktivitet falder som følge af mindre interesse generelt fra 

fans, der kan have den effekt at sponsorer og TV-selskaber ikke vil være villig til at investere 

samme mængde ressourcer som hidtil. 

 

  



 

  
Side 83 

 
  

Bilag 

Bilag 1: Champions League historikken for de 32 bedste klubber per sæson siden 

1992/9349 

 

Point 

fordelt 

32 24 18 14 12 4 

Vinder Finalist Semifinale Kvartfinale Ottendedelsfinale Gruppespil 

Sæson 
  

4 bedste 8 bedste 16 bedste 32 bedste (24 bedste) 

92/93 Marseille (Fra) AC Milan (Ita) Rangers Brugge Bukarest Ferencvaros CSKA Sofia 

      Gøteborg CSKA AEK M. Tel-Aviv Glentoran 

        Porto FC Barcelona (Spa) Víkingur Tavriya 

        PSV Lech Beşiktaş FK Žalgiris Vilnius 

          Leeds Skonto Stuttgart 

          Bratislava Lahti US Luxembourg 

          Austria Wien APOEL Olimpija Ljubljana 

          Sion Lyngby Viking 

        
93/94 AC Milan (Ita) FC Barcelona (Spa) Monaco Spartak Sparta Prag Beitar Jerusalem Cork City 

      Porto Galatasaray Lech HJK AEK 

        Bremen Levski Skonto IA 

        Anderlecht Manchester United (Eng) Dyn. Kiev Aarau 

          FCK AIK Rangers 

          Steaua Buk. Rosenborg Floriana 

          Austria Wien Din. Zagreb Din. Minsk 

          Feyenoord Honved Linfield 

        
94/95 Ajax AC Milan (Ita) Bayern Münich (Tys) Gøteborg Manchester United (Eng) Sparta Prag   

      PSG Hadjuk Split Galatasaray Maccabi Haifa   

        FC Barcelona (Spa) Spartak Servette   

        Benfica Dyn. Kiev Rangers   

          Steaua Buk. Silkeborg   

          Anderlecht Legia   

          Salzburg Avenir   

          AEK Vac   

        
95/96 Juventus (Ita) Ajax Nantes Dortmund (Tys) Aab Anderlecht   

      Panathinaikos Legia Blackburn Anorthisis   

        Real Madrid (Spa) Ferencvaros Besiktas   

        Spartak Grasshoppers Dyn. Kiev   

          Porto Gøteborg   

          Rangers Hadjuk Split   

          Rosenborg M. Tel-Aviv   

          Steaua Buk. Salzburg   

        
96/97 Dortmund (Tys) Juventus (Ita) Ajax Atletico Madrid Fenerbache Alania   

      Manchester  

United (Eng) 

Auxerre Grasshoppers Brøndby   

      Porto Gøteborg Brugge   

        Rosenborg AC Milan (Ita) Dyn. Kiev   

          Rangers Ferencvaros   

          Rapid Wien M. Tel-Aviv   

          Steaua Buk. Panathinaikos   

          Widzew Lodz Slavia Prag   

        
97/98 Real Madrid (Spa) Juventus (Ita) Dortmund (Tys) Bayern Münich (Tys) Parma Olympiacos   

      Monaco Dyn. Kiev PSV Sparta Prag   

        Leverkusen Rosenborg Galatasaray   

        Manchester United (Eng) PSG Kosice   

          Feyenoord FC Barcelona (Spa)   

          Newcastle Porto   

                                                 
49

 http://www.uefa.com/uefachampionsleague/history/index.html 

http://www.uefa.com/uefachampionsleague/history/index.html
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          Sporting Gøteborg   

          Besiktas Lierse   

        
98/99 Manchester 

 United (Eng) 

Bayern Münich (Tys) Dyn. Kiev Internazionale (Ita) Din. Zagreb HJK   

    Juventus (Ita) Kaiserslautern Galatasaray Panathinaikos   

        Olympiacos Lens Brøndby   

        Real Madrid (Spa) Benfica Sturm Graz   

          Rosenborg Ajax   

          Spartak Porto   

          Arsenal (Eng) Athletic Bilbao   

          FC Barcelona (Spa) PSV   

        
99/00 Real Madrid (Spa) Valencia (Spa) Bayern Münich (Tys) Chelsea (Eng) Bordeaux Leverkusen Olympiakos 

      FC Barcelona (Spa) Lazio Dyn. Kiev Maribor Molde 

        Porto Feyenoord Arsenal (Eng) Rangers 

        Manchester United (Eng) Fiorentina AIK PSV 

          Hertha Berlin Dortmund (Tys) Spartak 

          Marseille (Fra) Boavista Willem II 

          Rosenborg Sturm Graz Galatasaray 

          Sparta Prag Din. Zagreb AC Milan (Ita) 

        
00/01 Bayern Münich (Tys) Valencia (Spa) Leeds Arsenal (Eng) Anderlecht Leverkusen Hamburger SV (Tys) 

      Real Madrid (Spa) Deportivo Sturm Graz Sporting Juventus (Ita) 

        Galatasaray Lazio Shaktar Donetsk Rosenborg 

        Manchester United (Eng) Lyon (Fra) Sparta Prag Helsingborg 

          AC Milan (Ita) Olympiacos PSV 

          Panathinaikos Heerenveen Dyn. Kiev 

          PSG Rangers FC Barcelona (Spa) 

          Spartak Monaco Besiktas 

        
01/02 Real Madrid (Spa) Leverkusen FC Barcelona (Spa) Bayern Münich (Tys) Arsenal (Eng) Lokomotiv Celtic 

      Manchester 

United (Eng) 

Deportivo Boavista Anderlecht Rosenborg 

      Liverpool (Eng) Galatasaray Dortmund (Tys) Lyon (Fra) 

        Panathinaikos Juventus (Ita) Dyn. Kiev Fenerbache 

          Sparta Prag Mallorca Lille 

          AS Roma (Ita) Schalke 04 (Tys) Olympiakos 

          Porto PSV Feyenoord 

          Nantes Lazio Spartak 

        
02/03 AC Milan (Ita) Juventus (Ita) Internazionale (Ita) Ajax Arsenal (Eng) Auxerre Dyn. Kiev 

      Real Madrid (Spa) FC Barcelona (Spa) Basel PSV Feyenoord 

        Manchester United (Eng) Deportivo Liverpool (Eng) Maccabi Haifa 

        Valencia (Spa) Dortmund (Tys) Spartak Olympiakos 

          Leverkusen AEK Lens 

          Lokomotiv Genk Bayern Münich (Tys) 

          Newcastle Lyon (Fra) Brugge 

          AS Roma (Ita) Rosenborg Galatasaray 

        
03/04 Porto Monaco Chelsea (Eng) Arsenal (Eng) Celta Vigo Celtic Panathinaikos 

      Deportivo Lyon (Fra) Juventus (Ita) Anderlecht Rangers 

        AC Milan (Ita) Sociedad Internazionale (Ita) Marseille (Fra) 

        Real Madrid (Spa) Sparta Prag Dyn. Kiev Partizan 

          Stuttgart PSV Besiktas 

          Lokomotiv AEK Lazio 

          Bayern Münich (Tys) Galatasaray Brugge 

          Manchester United (Eng) Olympiacos Ajax 

        
04/05 Liverpool (Eng) AC Milan (Ita) Chelsea (Eng) Bayern Münich (Tys) Arsenal (Eng) Olympiacos Panathinaikos 

      PSV Internazionale (Ita) FC Barcelona (Spa) Deportivo Rosenborg 

        Lyon (Fra) Bremen Dyn. Kiev Shaktar Donetsk 

        Juventus (Ita) Leverkusen AS Roma (Ita) Celtic 

          Manchester United (Eng) Ajax Valencia (Spa) 

          Monaco M. Tel-Aviv Anderlecht 

          Porto Fenerbache CSKA Moskva 

          Real Madrid (Spa) Sparta Prag PSG 
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05/06 FC Barcelona (Spa) Arsenal (Eng) AC Milan (Ita) Benfica Ajax Brugge Schalke 04 (Tys) 

      Villarreal Internazionale (Ita) Bayern Münich (Tys) Rapid Wien Fenerbache 

        Juventus (Ita) Bremen Thun Rosenborg 

        Lyon (Fra) Chelsea (Eng) Sparta Prag Olympiakos 

          Liverpool (Eng) Udinese Betis 

          PSV Panathinaikos Anderlecht 

          Real Madrid (Spa) Lille Petržalka 

          Rangers Manchester United (Eng) Porto 

        
06/07 AC Milan (Ita) Liverpool (Eng) Chelsea (Eng) Bayern Münich (Tys) Arsenal (Eng) Bremen Steua Buk. 

      Manchester  

United (Eng) 

PSV FC Barcelona (Spa) Levski Dyn. Kiev 

      AS Roma (Ita) Celtic Spartak Benfica 

        Valencia (Spa) Internazionale (Ita) Sporting FCK 

          Lyon (Fra) Bordeaux CSKA Moskva 

          Porto Galatasaray Hamburger SV (Tys) 

          Real Madrid (Spa) Shaktar Donetsk AEK 

          Lille Olympiacos Anderlecht 

        
07/08 Manchester  

United (Eng) 

Chelsea (Eng) FC Barcelona (Spa) Arsenal (Eng) Celtic Marseille (Fra) Rangers 

    Liverpool (Eng) Fenerbache Internazionale (Ita) Besiktas Stuttgart 

        AS Roma (Ita) AC Milan (Ita) Rosenborg Sporting 

        Schalke 04 (Tys) Olympiacos Valencia (Spa) Dyn. Kiev 

          Porto Bremen PSV 

          Real Madrid (Spa) Lazio CSKA Moskva 

          Sevilla Benfica Slavia Prag 

          Lyon (Fra) Shaktar Donetsk Steua Buk. 

        
08/09 FC Barcelona (Spa) Manchester  

United (Eng) 

Chelsea (Eng) Bayern Münich (Tys) Atletico Madrid Bordeaux Aab 

    Arsenal (Eng) Liverpool (Eng) Internazionale (Ita) Cluj Celtic 

        Porto Lyon (Fra) Bremen Fiorentina 

        Villarreal Panathinaikos Anorthisis Steua Buk. 

          Real Madrid (Spa) Shaktar Donetsk Dyn. Kiev 

          AS Roma (Ita) Basel Fenerbache 

          Sporting Marseille (Fra) Zenit 

          Juventus (Ita) PSV BATE 

        
09/10 Internazionale (Ita) Bayern Münich (Tys) FC Barcelona (Spa) Arsenal (Eng) Chelsea (Eng) Juventus (Ita) Liverpool (Eng) 

      Lyon (Fra) Bordeaux Fiorentina Maccabi Haifa Debrechen 

        CSKA Moskva Porto Wolfsburg Rubin 

        Manchester United (Eng) Real Madrid (Spa) Besiktas Dyn. Kiev 

          Sevilla Marseille (Fra) Urziceni 

          Stuttgart Zurich Rangers 

          Olympiacos Atletico Madrid Liege 

          AC Milan (Ita) APOEL AZ 

        
10/11 FC Barcelona (Spa) Manchester  

United (Eng) 

Schalke 04 (Tys) Chelsea (Eng) Arsenal (Eng) Twente Basel 

    Real Madrid (Spa) Internazionale (Ita) Bayern Münich (Tys) Bremen Cluj 

        Shaktar Donetsk FCK Benfica Spartak 

        Tottenham (Eng) Lyon (Fra) Hapoel Tel-Aviv Zilina 

          Marseille (Fra) Rangers Ajax 

          AC Milan (Ita) Bursaspor Auxerre 

          Valencia (Spa) Rubin Braga 

          AS Roma (Ita) Panathinaikos Partizan 
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Bilag 2: Økonomiske data fra Deloitte Football Money League Rapporterne50 

 

  Delouitte Football Money League 04/05-issue 

Nr. Revenue for 03/04 season Share of top20   Share of Top 20 

1 Manchester United 259,0 8,8%   Top 3   

2 Real Madrid 236,0 8,0% 
 

24,3%   

3 AC Milan 222,3 7,5% 
  

  

4 Chelsea 217,0 7,3% 
 

Top 5   

5 Juventus 215,0 7,3% 
 

38,9%   

6 Arsenal 173,6 5,9% 
  

  

7 FC Barcelona 169,2 5,7% 
 

Top 10   

8 Internazionale 166,5 5,6% 
 

66,4%   

9 Bayern München 166,3 5,6% 
  

  

10 Liverpool FC 139,5 4,7% 
  

  

11 Newcastle United 136,6 4,6% 
  

  

12 AS Roma 108,8 3,7% 
  

  

13 Celtic 104,2 3,5% 
  

  

14 Tottenham Hotspurs 100,1 3,4% 
  

  

15 SS Lazio 99,4 3,4% 
  

  

16 Manchester City 93,5 3,2% 
  

  

17 Schalke 04 91,4 3,1% 
  

  

18 Olympique Marseille 88,0 3,0% 
  

  

19 Rangers 86,2 2,9% 
  

  

20 Aston Villa 84,4 2,9% 
  

  

  Samlet 2957,0         

       

       

 
        Delouitte Football Money League 05/06-issue 

  Revenue for 04/05 season Share of top20   Share of Top 20 

1 Real Madrid 275,7 8,8%   top3   

2 Manchester United 246,4 7,9%   24,2%   

3 AC Milan 234,0 7,5%   
 

  

4 Juventus 229,4 7,3%   top5   

5 Chelsea 220,8 7,1%   38,5%   

                                                 
50

 http://www.deloitte.com/view/en_GB/uk/industries/sportsbusinessgroup/sports/football/index.htm 

http://www.deloitte.com/view/en_GB/uk/industries/sportsbusinessgroup/sports/football/index.htm
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6 FC Barcelona 207,9 6,6%   
 

  

7 Bayern München 189,5 6,1%   top10   

8 Liverpool 181,2 5,8%   68,2%   

9 Internazionale 177,2 5,7%   
 

  

10 Arsenal 171,3 5,5%   
 

  

11 AS Roma 131,8 4,2%   
 

  

12 Newcastle United 128,9 4,1%   
 

  

13 Tottenham Hotspurs 104,5 3,3%   
 

  

14 Schalke 04 97,4 3,1%   
 

  

15 Olympique Lyon 92,9 3,0%   
 

  

16 Celtic 92,7 3,0%   
 

  

17 Manchester City 90,1 2,9%   
 

  

18 Everton 88,8 2,8%   
 

  

19 Valencia 86,6 2,8%   
 

  

20 SS Lazio 83,1 2,7%   
 

  

    3130,2 
 

  
 

  

  change 5,9%         

 
        Delouitte Football Money League 06/07-issue 

  Revenue for 05/06 season Share of top20 
 

 

  

1 Real 292,2 8,7%   top3   

2 Barca 259,1 7,7%   24,0%   

3 Juventus 251,2 7,5%   
 

  

4 Man Utd 242,6 7,3%   top5   

5 Milan 238,7 7,1%   38,4%   

6 Chelsea 221,0 6,6%   
 

  

7 Inter 206,6 6,2%   top10   

8 Bayern 204,7 6,1%   68,3%   

9 Arsenal 192,4 5,8%   
 

  

10 Pool 176,0 5,3%   
 

  

11 Olympique Lyon 127,7 3,8%   
 

  

12 Roma 127,0 3,8%   
 

  

13 Newcastle 124,3 3,7%   
 

  

14 Schalke 04 122,9 3,7%   
 

  

15 Tottenham Hotspurs 107,2 3,2%   
 

  

16 HSV 101,8 3,0%   
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17 Manchester City 89,4 2,7%   
 

  

18 Rangers 88,5 2,6%   
 

  

19 West Ham 86,9 2,6%   
 

  

20 Benfica 85,1 2,5%   
 

  

    3345,3 
 

  
 

  

  change 6,9%         

 
        Delouitte Football Money League 07/08-issue 

  Revenue for 06/07 season Share of top20 change 

 

  

1 Real 351,0 9,5%   top3   

2 Man Utd 315,2 8,5%   25,9%   

3 Barca 290,1 7,8%   
 

  

4 Chelsea 283,0 7,7%   top5   

5 Arsenal 263,9 7,1%   40,6%   

6 Milan 228,7 6,2%   
 

  

7 Bayern 223,3 6,0%   top10   

8 Pool 206,5 5,6%   67,4%   

9 Inter 176,7 4,8%   
 

  

10 Tottenham Hotspurs 153,1 4,1%   
 

  

11 Roma 145,2 3,9%   
 

  

12 Juventus 141,2 3,8%   
 

  

13 Olympique Lyon 140,6 3,8%   
 

  

14 Newcastle 129,4 3,5%   
 

  

15 HSV 120,4 3,3%   
 

  

16 Schalke 04 114,3 3,1%   
 

  

17 Celtic 111,8 3,0%   
 

  

18 Valencia 107,6 2,9%   
 

  

19 Olympique Marseille 99,0 2,7%   
 

  

20 Werder 97,3 2,6%   
 

  

  
 

3698,3 
 

  
 

  

  change 10,6%         

 
        Delouitte Football Money League 08/09-issue 

  Revenue for 07/08 season Share of top20 
 

 

  

1 Real 365,8 9,3%   top3   

2 Man Utd 324,8 8,3%   25,5%   
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3 Barca 308,8 7,9%   
 

  

4 Bayern 295,3 7,5%   top5   

5 Chelsea 268,9 6,9%   39,9%   

6 Arsenal 264,4 6,7%   
 

  

7 Milan 209,5 5,3%   top10   

8 Pool 207,4 5,3%   66,2%   

9 Roma 175,4 4,5%   
 

  

10 Inter 172,9 4,4%   
 

  

11 Juventus 167,5 4,3%   
 

  

12 Olympique Lyon 155,7 4,0%   
 

  

13 Schalke 04 148,4 3,8%   
 

  

14 Tottenham Hotspurs 145,0 3,7%   
 

  

15 HSV 127,9 3,3%   
 

  

16 Marseille 126,8 3,2%   
 

  

17 Newcastle 125,6 3,2%   
 

  

18 Stuttgart 111,5 2,8%   
 

  

19 Fenerbache 111,3 2,8%   
 

  

20 Manchester City 104,0 2,7%   
 

  

    3916,9 
 

  
 

  

  change 6,0%         

 
        Delouitte Football Money League 09/10-issue 

  Revenue for 08/09 season Share of top20 
 

  1 Real 401,4 10,2%   top3   

2 Barca 365,9 9,3%   27,7%   

3 Man Utd 327,0 8,3%   
 

  

4 Bayern 289,5 7,3%   top5   

5 Arsenal 263,0 6,7%   41,7%   

6 Chelsea 242,3 6,1%   
 

  

7 Pool 217,0 5,5%   top10   

8 Juventus 203,2 5,1%   68,4%   

9 Inter 196,5 5,0%   
 

  

10 Milan 196,5 5,0%   
 

  

11 HSV 146,7 3,7%   
 

  

12 Roma 146,4 3,7%   
 

  

13 Olympique Lyon 139,6 3,5%   
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14 Marseille 133,2 3,4%   
 

  

15 Tottenham Hotspurs 132,7 3,4%   
 

  

16 Schalke 04 124,5 3,2%   
 

  

17 Werder 114,7 2,9%   
 

  

18 Atl. Madrid 105,0 2,7%   
 

  

19 Dortmund 103,5 2,6%   
 

  

20 Manchester City 102,2 2,6%   
 

  

    3950,8         

  change 0,8%         

 
            

  Delouitte Football Money League 10/11-issue 

  Revenue for 09/10 season Share of top20 
 

  1 Real 438,6 10,3%   top3   

2 Barca 398,1 9,3%   27,8%   

3 Man Utd 349,8 8,2%   
 

  

4 Bayern 323,0 7,6%   top5   

5 Arsenal 274,1 6,4%   41,7%   

6 Chelsea 255,9 6,0%   
 

  

7 Milan 235,8 5,5%   top10   

8 Liverpool 225,3 5,3%   68,6%   

9 Inter 224,8 5,3%   
 

  

10 Juventus 205,0 4,8%   
 

  

11 Manchester City 152,8 3,6%   
 

  

12 Tottenham Hotspurs 146,3 3,4%   
 

  

13 HSV 146,2 3,4%   
 

  

14 Olympique Lyon 146,1 3,4%   
 

  

15 Marseille 141,1 3,3%   
 

  

16 Schalke 04 139,8 3,3%   
 

  

17 Atl. Madrid 124,5 2,9%   
 

  

18 Roma 122,7 2,9%   
 

  

19 Stuttgart 114,8 2,7%   
 

  

20 Villa 109,4 2,6%   
 

  

    4274,1 
 

  
 

  

  change 8,2%         
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  Delouitte Football Money League 11/12-issue 

  Revenue for 10/11 season Share of top20 
 

  1 Real 479,5 10,9%   top3   

2 Barca 450,7 10,2%   29,5%   

3 Man Utd 367,0 8,3%   
 

  

4 Bayern 321,4 7,3%   top5   

5 Arsenal 251,1 5,7%   42,5%   

6 Chelsea 249,8 5,7%   

 

  

7 Milan 235,1 5,3%   top10   

8 Inter 211,4 4,8%   67,5%   

9 Liverpool 203,3 4,6%   
 

  

10 Schalke 04 202,4 4,6%   
 

  

11 Tottenham Hotspurs 181,0 4,1%   
 

  

12 Manchester City 169,6 3,9%   
 

  

13 Juventus 153,9 3,5%   
 

  

14 Marseille 150,4 3,4%   
 

  

15 Roma 143,5 3,3%   
 

  

16 Dortmund 138,5 3,1%   
 

  

17 Olympique Lyon 132,8 3,0%   
 

  

18 HSV 128,8 2,9%   

 

  

19 Valencia 116,8 2,7%   

 

  

20 Napoli 114,9 2,6%   

 

  

    4401,9 

 

  

 

  

  change 3,0%         
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Bilag 3: UEFA’s distribution af CL præmiepenge 

 

  Klub 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

1 Real Madrid 19.646 14.008 15.731 21.243 21.092 20.225 27.208 39.288 

2 Barcelona 0 16.380 31.360 22.952 27.500 30.968 39.522 51.025 

3 Man United 28.047 16.676 13.864 31.849 42.879 38.281 46.425 53.197 

4 Bayern 19.455 18.778 19.882 29.046 0 34.566 45.338 32.562 

5 Arsenal 28.550 23.940 34.726 19.457 23.205 26.751 33.789 29.983 

6 Chelsea 29.065 28.571 24.713 35.033 36.375 30.914 32.623 44.523 

7 Milan 17.890 26.555 20.366 39.934 26.383 0 24.116 25.790 

8 Inter 11.352 15.188 14.964 29.973 26.683 28.286 49.237 37.982 

9 Liverpool 0 31.081 17.733 32.462 26.815 23.170 29.358 0 

10 Schalke 0 0 14.764 0 26.872 0 0 39.750 

11 Spurs 0 0 0 0 0 0 0 31.133 

12 City 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Juve 15.243 15.350 18.831 0 0 22.103 21.818 0 

14 Marseille 9.872 0 0 0 20.680 14.328 17.268 25.085 

15 Roma 0 10.895 0 31.458 28.949 26.053 0 30.087 

16 Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Lyon 19.640 20.825 25.242 22.884 27.290 23.647 29.368 22.656 

18 HSV 0 0 0 14.491 0 0 0 0 

19 Valencia 0 14.917 0 22.794 12.300 0 0 24.056 

20 Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Bilag 4: Gennemsnitlig årsløn for spillere i førsteholdstrup51 

  Gns. Aflønning pr. år DFML omsætning 

Klub 2011 2012 2009/10 2010/11 

Real Madrid 5,7 5,9 438,6 479,5 

FC Barcelona 6,2 6,6 398,1 450,7 

Manchester United 4,0 4,2 349,8 367,0 

Bayern Münich 4,5 4,5 323,0 321,4 

Arsenal 3,7 4,0 274,1 251,1 

Chelsea 4,7 5,2 255,9 249,8 

AC Milan 4,4 4,6 235,8 235,1 

Internazionale 4,7 4,3 224,8 211,4 

Liverpool 3,8 4,0 225,3 203,3 

Schalke 04 2,7 3,2 139,8 202,4 

Tottenham 1,8 2,9 146,3 181,0 

Manchester City 4,6 5,6 152,8 169,6 

Juventus 3,2 3,6 205,0 153,9 

Marseille 2,2 2,6 141,1 150,4 

AS Roma 2,6 3,0 122,7 143,5 

Dortmund 2,1 2,4 105,2 138,5 

Lyon 2,2 2,4 146,1 132,8 

Hamburger SV 1,9 2,0 146,2 128,8 

Valencia 2,3 2,3 99,3 116,8 

Napoli 1,3 1,3 95,1 114,9 
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Anvendte forkortelser 

UEFA   - Union of European Football Associations 

FFP   - UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, Edition 2010 

EU   - Den Europæiske Union 

TEUF   - Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

DFML   - Deloitte Football Money League 

CL   - Champions League 

EL   - Europa League 

CFC   - Club Financial Control Panel 


