Barcelona-Bulgaria.com :: Реал Мадрид отново е номер 1 по приходи

За 6-та поредна година Реал Мадрид оглави класацията за най-големи приходи сред
футболните отбори в света.
С това испанският гранд приближи рекорда на Манчестър Юнайтед от 8
най-големи приходи в периода 1996-1997 до 2003-2004 година.
Завтора поредна година Барселона остана на второ място по приходи,
испанската доминация. На трето място е Манчестър Юнайтед.

поредни години с

допълвайки

"Отвсички отбори в Топ 20, само 3 не записаха увеличение в приходите засезон 2009-2010
година, с което се доказва стабилната позиция на футбола в условията на финансова
криза", обясни Дан Джоунс, от Делойт.
Очаквасе през следващия сезон Барселона сериозно да оспори лидерството на Реал Мадрид,
тъй като за първи път в историята си ще има споноср на фланелките си.
Макарда отстъпват първите две места на испанските си съперници, английските отбори
имат най-много представители в Топ 20. Цели 7 отбора от Премиершип присъстват в

класацията, като най-голям скок прави Манчестър Сити от 20-то, до 11-то място.
Важное обаче да се отчете, че класацията на Делойт е само за приходите, но не отчита
разходите на клуба. Така не се взима предвид общия баланс на клубовете, който за почти
всички английски отбори, с изключение на Арсенал, е отрицателен.
Същотака е интересно да се отбележи, че всичките 20 отбора са от 5-те големи първенства
на Европа - Англия, Испания, Германия, Италия и Франция. Нито един отбор от класацията
не е пропуснал участие в европейските клубни турнири за миналия сезон, като 14 тима са
били в Шампионската Лига, а 6 в Лига Европа.
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