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Formáli 

Ritgerð þessi er 6 ECTS eininga lokaverkefni til BS prófs í viðskiptafræði með áherslu á 

fjármál við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðin er unnin á vormánuðum ársins 

2015 undir leiðsögn Vilhjálms Bjarnasonar og kann ég honum bestu þakkir fyrir leiðsögn 

og gagnlegar athugasemdir og ábendingar. 

Ég vil þakka fjölskyldu minni fyrir allan þann ómetanlega stuðning sem þau veittu mér 

á meðan á námi mínu stóð og við gerð þessarar ritgerðar. Sérstakar þakkir fær Dagný 

Sveinsdóttir, fyrir stuðning og aðstoð við vinnslu þessa verkefnis. 
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Útdráttur 

Mikið og vaxandi rekstrartap á meðal knattspyrnuliða í Evrópu seinustu ár olli því að 

UEFA (Union of European Football Associations) sá sig knúið til þess að grípa inn í áður 

en illa færi. Árið 2013 tók FFP (UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations) 

gildi fyrir knattspyrnufélög Evrópu og mun þessi reglugerð vafalaust setja svip sinn á 

evrópska knattspyrnu til frambúðar. Ritgerð þessi fjallar um áhrif FFP á knattspyrnufélög 

Evrópu og ástæður þess að sérstök reglugerð þótti nauðsynleg. Knattspyrnufélög skila 

mörg hver rekstrartapi ár eftir ár en með tilkomu FFP er það ekki möguleiki lengur þar 

sem að takmörk eru sett á þann rekstrarhalla sem knattspyrnufélög mega skila. Kemur 

það í veg fyrir að eigendur knattspyrnufélaga geti í raun reynt að kaupa sér titla með því 

að leggja gríðarlegt fjármagn inn í félög sín fyrir leikmannakaupum og launakostnaði. 

Þannig kallar þessi reglugerð á nýtt hegðunarmynstur knattspyrnufélaga og aga í 

fjármálum þeirra. 
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1  Inngangur  

Nútímasaga knattspyrnunnar hófst árið 1863 í Englandi þar sem knattspyrnusamband 

var stofnað í fyrsta skipti. Það verða að teljast litlar líkur á að þeir sem stóðu að þeim 

gjörningi hafi gert sér nokkra grein fyrir því hver framtíð þessa boltaleiks sem þeir 

stunduðu í frítíma sínum bæri í skauti sér (FIFA, e.d.). Í dag er knattspyrna almennt 

viðurkennd sem útbreiddasta og vinsælasta íþrótt veraldar og veltir gríðarlegum 

fjármunum. Ein af ástæðum fyrir vinsældum knattspyrnu er hversu einföld íþrótt hún er, 

allir geta lært hana og tekið þátt. Það eina sem þarf til þess spila knattspyrnu er bolti, 

nokkra einstaklinga og einhverja hluti til þess að merkja sem mark, eins og steina sem 

dæmi (Brown, 2015). 

Á seinasta áratugi tók rekstur knattspyrnufélaga að versna og var það í takt við 

efnahagsmál almennt í heiminum. Eigendur knattspyrnuliða þurftu í auknum mæli að 

setja fjármuni inn í félögin til þess að fármagna rekstrartap félaganna. Verðbólga 

myndaðist á leikmannamarkaði en oft má rekja verðbólgu til þess að seljendur geti 

hækkað verð á afurðum sínum án þess að það komi niður á sölumagni. Þetta er einmitt 

það sem gerðist á markaðinum, knattspyrnufélög vissu að þau gætu hækkað verð á 

eftirsóttum leikmönnum því stærri lið sem sóttust eftir þeim voru annað hvort með 

nægt fé á milli handanna eða gríðarlega fjársterka eigendur sem voru tilbúnir að borga 

hærra verð. Þegar líða tók á seinasta áratug fóru margir að hafa áhyggjur af stöðu 

knattspyrnunnar þar sem talið var að langtíma jafnvægi í fjármálum knattspyrnu-

heimsins væri í hættu og endaði það með því að UEFA (Union of European Football 

Associations) ákvað að setja þyrfti fjárhagsreglur fyrir þau félög sem spila í keppnum á 

þeirra vegum til þess að koma í veg fyrir stórslys. 

Árið 2013 tók FFP (UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations) gildi í 

evrópskri knattspyrnu og kemur þessi reglugerð til með að móta umhverfi hennar og 

breyta rekstrarlegum áherslum margra knattspyrnufélaga. Viðfangsefni þessarar 

ritgerðar er að skoða áhrif FFP á knattspyrnufélög Evrópu. Jafnframt verða skoðaðar 

ástæður rekstrarerfiðleika knattspyrnufélaga þrátt fyrir sterkan tekjugrunn. 
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Uppbygging ritgerðarinnar er þannig háttað að fyrst er farið yfir ástæður þess að 

UEFA sá sig knúið að setja þessar FFP reglur og hvernig þær virka í stuttu máli, 

hugsanlegar ástæður fyrir rekstrarerfiðleikum félaga og hversu miklir fjármunir liggja í 

Evrópukeppnum sem UEFA stendur fyrir. Næst er komið inn á „break-even“ 

útreikninginn sem er sá þáttur í FFP sem hér verður hvað mest skoðaður. Farið verður 

yfir leyfilegt tap knattspyrnufélaga með tilkomu FFP og hvaða áhrif það mun hafa á 

knattspyrnufélög. Einnig er komið inn á refsiaðgerðir gagnvart knattspyrnuliðum sem 

UEFA býr yfir og hvernig styrktarsamningum við tengda aðila skal háttað. 
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2 UEFA 

UEFA er samband knattspyrnusambanda Evrópulanda þar sem hvert land hefur sinn 

fulltrúa. Sambandið var stofnað í Basel, Sviss árið 1954 og starfar undir FIFA (Fédération 

Internationale de Football Association) eða Alþjóða knattspyrnusambandinu. UEFA 

hefur vaxið samhliða knattspyrnunni en þess má geta að aðeins voru þrír starfsmenn 

UEFA í fullu starfi hjá sambandinu árið 1960 en í dag eru þeir yfir 400 talsins (UEFA, 

2014d).  

2.1 Blikur á lofti 

Þann 27.maí árið 2010 voru drög að FFP (UEFA Club Licensing and Financial Fair Play 

Regulations) samþykkt. Þessar reglur voru uppfærðar lítillega árið 2012 og tóku fullt gildi 

leiktímabilið 2013/2014 en árið 2011 var byrjað að skylda félög til þess að sýna fram á 

að þau borgi skuldir sínar og laun á réttum tíma. Þessar reglur gilda fyrir allar keppnir á 

vegum UEFA en þær keppnir eru venjulega kallaðar Evrópukeppnir og eru tvær keppnir 

sem eru hvað mest áberandi, Meistaradeild Evrópu (UEFA Champions League) og 

Evrópudeildin (UEFA Europa League). Báðar þessar keppnir eiga það sameiginlegt að 

félög verða að ná ákveðnum árangri í heimalandinu til þess að fá aðgang að þeim og því 

fjármagni sem þær veita (UEFA, 2012a). 

Ástæðan fyrir því að ákveðið var að setja þessar reglur var slæmur fjárhagur 

knattspyrnuliða víðsvegar um álfuna. Lýsti það sér þannig að félög voru mörg hver rekin 

með halla sem fjármagnaður var með lánum eða fjármagni beint úr vasa eiganda. Félög 

voru mörg hver í raun og veru að reyna að kaupa sér titla. Gríðarleg bóla myndaðist á 

leikmannamarkaði og verð á leikmönnum hækkaði upp úr öllu valdi. Samhliða því 

hækkuðu laun leikmanna gríðarlega þannig að hlutfall launa af veltu félaganna hækkaði 

frá ári til árs. Þrátt fyrir að knattspyrna sem atvinnugrein væri að stækka gríðarlega þá 

versnaði rekstur félaganna á sama tíma. Samkvæmt skýrslu UEFA fyrir fjárhagsárið 2011 

þá höfðu tekjur knattspyrnufélaga í efstu deildum Evrópu vaxið að meðaltali um 5,6% á 

ári seinustu fimm árin og voru þær um 13,2 billjónir evra árið 2011. Þrátt fyrir þessa 

miklu tekjuaukningu í knattspyrnunni þá var nettó tap liða í efstu deildum í Evrópu 
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fjárhagsárið 2011 um 1,7 billjónir evra og hafði hvorki meira né minna en þrefaldast frá 

fjárhagsárinu 2007. Samhliða því höfðu laun sem hlutfall af veltu aukist úr 59% upp í 

65% að meðaltali. Leiðbeinandi hámark sem er gefið út af UEFA eftir setningu FFP eru að 

laun leikmanna séu í mesta lagi um 70% af veltu félags. Gríðarlega mörg efstudeildar 

félög skiluðu rekstrartapi fyrir fjárhagsárið 2011 eða um 63% þeirra og á sama tíma voru 

38% knattspyrnufélaga í efstu deildum Evrópu með neikvætt eigið fé (Perry og Leach, 

e.d.).  

Þessi þróun benti til þess að langtíma jafnvægi í fjármálum knattspyrnunnar væri í 

gríðarlegri hættu og samkvæmt aðalritara UEFA, Gianni Infantino, óttuðust menn að þó 

svo að aðeins eitt stórt knattspyrnufélag færi í þrot hefði það mikil áhrif á íþróttina í 

heild. Það var því þannig metið að það yrði að grípa inn í ef ekki illa ætti að fara. 

Höfundur hefur þó ekki fundið neitt sem bendir til þess að kerfisáhætta sé til staðar á 

meðal knattspyrnufélaga sem myndi valda keðjuverkandi áhrifum við gjaldþrot eins 

félags (Gibson, 2013, 4.febrúar). 

2.2 FFP og opinber markmið 

FFP reglurnar virka í grunninn þannig að félög sækja um aðgang að keppnum UEFA en 

umsókn þessi verður að berast UEFA tímanlega fyrir ákveðna dagsetningu ár hvert. Þar 

fer umsóknin í gegnum flókið ferli innan UEFA þar sem gögn frá umsóknaraðila eru 

skoðuð gaumgæfilega. Einnig ber umsækjanda að veita allar þær viðbótarupplýsingar 

sem UEFA biður um. Félög þurfa því að láta af hendi mikið af gögnum sem snúa bæði að 

rekstri félagsins og skipulagningu í heild eða allt frá menntun ákveðinna starfsmanna 

innan félagsins til allra þeirra fjárhagsupplýsinga sem viðkoma félaginu. Til þess að fá 

samþykki frá UEFA þurfa félögin að standast þær kröfur sem þeim eru settar en það eru 

greinar 58-63 í regluverkinu sem eru hvað mikilvægastar og fjalla þær um „break-even“ 

útreikninginn. Hann útlistar hversu miklum halla félög mega skila en ekki eru allir 

rekstrarliðir teknir með inn í þann útreikning. Þessar kröfur þurfa félög einnig að 

standast til þess að fá leyfi frá UEFA en það verður farið ítarlega yfir þennan „break-

even“ útreikning hér á eftir (UEFA, 2012b).  
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Opinber markmið UEFA með setningu þessara reglna eru meðal annars að: 

 Stuðla að heilbrigðum fjárhag í evrópskri knattspyrnu 

 Fá félög til þess að starfa á grundvelli eigin tekna og minnka þannig áhættu 
lánveitenda á markaðinum 

 Mynda hagkvæmni og sjálfbærni í evrópskri knattspyrnu til frambúðar 

 Hvetja knattspyrnufélög til þess að fjárfesta enn frekar í unglingastarfi sínu 

(UEFA, 2012b). 

2.3 Fjármunir í Evrópukeppnum 

Eins og snert var á hér á undan þá þurfa félög að ná ákveðnum árangri heima fyrir til 

þess að öðlast keppnisrétt í keppnum á vegum UEFA. Sem dæmi fær England fjögur sæti 

í Meistaradeild Evrópu og þrjú sæti í Evrópudeildinni. Meistaradeildin er stærri og 

eftirsóknarverðari en Evrópudeildin og því fá efstu þrjú liðin í Úrvalsdeildinni beinan 

aðgöngurétt að Meistaradeildinni en fjórða sætið fær þátttökurétt í undankeppni 

hennar. Úthlutunarreglurnar fyrir Evrópudeildarsætin eru ögn flóknari. Venjulega er eitt 

sæti fyrir það lið sem endar í fimmta sæti úrvalsdeildarinnar, annað fyrir það lið sem 

vinnur deildarbikarinn og þriðja sætið fyrir það lið sem vinnur ensku bikarkeppnina. Ef 

liðið sem vinnur deildarbikarinn nær einnig einu af fjórum efstu sætunum í 

úrvalsdeildinni og með því þátttökurétt í Meistaradeildinni þá færist Evrópudeildarsætið 

þeirra yfir á það lið sem endaði í fimmta sæti úrvalsdeildarinnar. Svipað er uppi á 

teningnum með ensku bikarkeppnina, ef sigurvegarinn þar nær einnig einu af efstu 

fjórum sætum úrvalsdeildarinnar þá mun það lið sem mætti þeim í úrslitum fá þeirra 

pláss í Evrópudeildinni. Félög þurfa því að ná mjög góðum árangri til þess að fá 

þátttökurétt í Evrópukeppnum enda er til mikils að vinna (Barclays Premier League, 

2014). 

   Gríðarlegir fjármunir liggja í þessum keppnum en þó mun meiri í Meistaradeildinni. 

Tímabilið 2013/2014 fengu Real Madrid, sem sigraði keppnina, um EUR 57,5 milljónir í 

sinn hlut á meðan að sigurvegarar Evrópudeildarinnar, Sevilla, fengu um EUR 14,6 

milljónir. Þess má geta að nýlega kosinn besti leikmaður heims, Cristiano Ronaldo, var 

keyptur af Real Madrid á metfé árið 2009 á EUR 94 milljónir. Þessar tekjur fá félögin í 
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árangurstengdum bónusum, sjónvarpssamningum og almennum fjárframlögum frá 

UEFA. Heldartekjur sem skipt var á milli félaganna 32 í Meistaradeildinni tímabilið 

2012/2013 nam um EUR 904,6 milljónum á meðan að liðin í Evrópudeildinni skiptu um 

EUR 209 milljónum á milli sín. Í heildina var því verið að skipta um EUR 1,1 billjónum á 

milli félaganna á einu leiktímabili. Þessar upphæðir vaxa ört og með tilkomu FFP hefur 

líklega aldrei verið jafn mikilvægt fyrir félög að næla sér í sneið af þessari köku sem 

UEFA er að bjóða upp á. Það er því auðséð að það er mikil samkeppni á milli félaga að fá 

aðgang að þessum keppnum og þeim miklu fjármunum sem þeim fylgja (UEFA, e.d.) 

2.4 Sigur hámörkun 

Venjulega er talað um að knattspyrnufélög í Evrópu stundi sigur hámörkun (e. win 

maximizer) en ekki hagnaðar hámörkun (e. profit maximizer) en á móti kemur að í 

Bandaríkjunum stunda knattspyrnufélög oftar en ekki hagnaðar hámörkun. Líklegasta 

skýringin á þessum mun er sú að í Evrópu er venjulega ákveðin árangur sem þarf að nást 

til þess að félög haldist samkeppnishæf. Dæmi um það er að í Evrópu eru það neðstu lið 

hverrar deildar sem falla niður um deild á meðan að efstu lið deildarinnar fyrir neðan 

fara upp um deild, í Bandaríkjunum eru deildirnar hinsvegar lokaðar þannig að engin 

félög falla úr deildinni og því engin refsing fyrir að ná litlum árangri (Flotnes, 2011).  

Það að knattspyrnufélög stundi sigur hámörkun þýðir að þau eru tilbúin að fórna 

fjárhagslegum hagnaði til þess að ná betri árangri innan vallar. Félög með þessa nálgun 

fjárfesta í góðum leikmönnum fyrir hátt verð til þess að bæta árangur sinn á 

knattspyrnuvellinum og auka þannig tekjur sínar til þess að kaupa enn betri leikmenn og 

ná þannig enn betri árangri. Vissar áhættur fylgja þessari nálgun en að fjárfesta öllum 

rekstrarhagnaði sínum í styrkingu á liðinu veldur því að félagið verður um leið 

viðkvæmara fyrir allskonar fjárhagslegum áföllum. Óvænt fjárhagsleg áföll munu því 

oftar en ekki skila þessum félögum mun stærra og alvarlegra tapi en ella. Gott dæmi um 

það hversu viðkvæmur rekstur knattspyrnufélaga getur verið fyrir óvæntum áföllum er 

þegar ITV Digital varð gjaldþrota árið 2002. ITV Digital keypti sjónvarpsréttinn fyrir neðri 

deildirnar í ensku knattspyrnunni fyrir metfé árið 2001 og var samningurinn til þriggja 

ára. Þetta var gríðarleg tekjuaukning fyrir þau 74 félög í neðrideildum Englands og gerði 

þeim kleift að fjárfesta í sterkum leikmönnum og borga hærri laun en áður. Tekjurnar 

sem liðin í þessum deildum fengu frá samningnum samsvaraði um 10-20% af árlegum 
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tekjum félaganna. Innan við ári eftir gjaldþrot ITV Digital var búið að taka 12 af þessum 

74 knattspyrnufélögum til gjaldþrotaskipta. Sjá má á Mynd 1 hvernig óvænt áfall á 

tekjuhlið félags hefur mismunandi áhrif á félög eftir því hvort félög stunda hagnaðar 

hámörkun eða sigur hámörkun. 

 

 

*Þessi skýringarmynd er búin til af höfundi og engin töluleg gögn liggja að baki. 

Mynd 1 Áhrif fjárhagslegra áfalla á knattspyrnufélög. 

Það er þó ekki þannig að engin áhætta fylgi því að stunda hagnaðar hámörkun, sú 

nálgun hefur þá áhættu í för með sér að félög  geta verið með lakari leikmannahóp en 

þau lið sem hámarka sigur. Þannig getur hagnaðar hámörkun skaðað árangur innan 

vallar sem hefur neikvæð áhrif á tekjugrunn félagsins, félagið getur misst sæti sitt í 

Meistaradeildinni eða Evrópudeildinni eða jafnvel fallið niður um deild. Allt þetta hefur í 

för með sér fjárhagslegt tap og getur jafnvel minnkað aðdáendahóp félagsins 

(Szymanski, 2012). 
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Annað vandamál sem loðir við knattspyrnuna er það hversu erfitt það getur reynst að 

verðleggja leikmenn. Leikmannahópur knattspyrnuliða er gífulega verðmætur og er stór 

hluti af heildar eignum knattspyrnufélaga. Það gefur auga leið að erfiðara er að 

verðleggja hóp af knattspyrnumönnum en fasteignir eða aðrar efnislegar eignir. Vegna 

þessa eru mörg knattspyrnufélög sem lenda í því að verðleggja leikmenn sína yfir 

raunverulegu markaðsvirði þeirra og veldur það augljósum vandamálum þegar leikmenn 

eru seldir þar sem að söluverð getur á endanum orðið mun lægra en félagið hafði gert 

ráð fyrir. Eftirfarandi jafna getur verið notuð til þess að verðleggja leikmenn þar sem N 

er fjöldi samningsára leikmanns, tekjur(i) eru tekjur leikmannsins á ári og r stendur fyrir 

ávöxtunarkröfu: 

 

Of hátt verðmat á leikmönnum leiðir einnig til þess að félög eru að borga 

leikmönnum of há laun miðað við getu. Á endanum leiðir þetta allt til þess að 

knattspyrnufélag situr upp með slakari leikmenn en það taldi sig eiga og launakostnað 

sem er mun hærri en gæði leikmannahópsins gefur til kynna, árangur minnkar og tekjur 

einnig í framhaldi af því (Flotnes, 2011). 

Ýmislegt annað getur haft áhrif á verð leikmanns eins og lokun leikmannaglugga eða 

samningstími leikmanns. Í knattspyrnu má einungis kaupa leikmenn á ákveðnum 

tímapunktum og eru þeir venjulega kallaðir leikmannagluggar. Í stærstu deildum Evrópu 

eru tveir leikmannagluggar á ári, sá fyrri frá byrjun Júlí til enda ágúst og sá seinni nær 

yfir allan janúar mánuð. Félag getur lent í því að ná ekki að tryggja sér þjónustu þeirra 

leikmanna sem það vildi kaupa. Stuttur tími er eftir af leikmannaglugganum og félagið er 

ekki búið að styrkja eins mikið og það telur sig þurfa til þess að haldast samkeppnishæft. 

Þetta getur ollið því að stjórnendur félagsins taki óskynsamlegar ákvarðanir rétt fyrir 

lokun leikmannagluggans og keypt leikmann langt yfir raunvirði. Það segir sig sjálft að 

knattspyrnufélag sem selur leikmann rétt fyrir lokun leikmannaglugga hefur knappan 

tíma til þess að finna nýjan leikmann í tæka tíð og þrýstir þessi staðreynd verði 

leikmannsins upp. Aftur á móti lækkar verð á leikmönnum sem eiga stutt eftir af 

samningi sínum. Ef leikmaðurinn vill ekki skrifa undir nýjan samning við núverandi félag 

þá leitast félagið oft eftir því að selja hann sem fyrst svo einhver peningur fáist fyrir 
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leikmanninn því ef samningurinn hans rennur út þá er hann laus allra mála og félagið 

fær ekkert fyrir hann. Önnur félög sem vita að stutt er eftir af samningi leikmannsins eru 

því ekki tilbúin að borga fullt verð fyrir hann (Cox, 2011).  

Það að knattspyrnufélög stundi sigur hámörkun er hugsanlega ein af ástæðum þess 

að félög áttu erfitt með að skila hagnaði og fjárhagsstaða knattspyrnufélaga varð það 

slæm að grípa þurfti til FFP þrátt fyrir að knattspyrna sem íþrótt hafi aldrei fyrr verið jafn 

vinsæl eða skapað jafn miklar tekjur. Með tilkomu FFP þar sem leyfilegt tap er 

takmarkað verður það að teljast mjög áhættusamt að stunda áfram sigur hámörkun eins 

og félög hafa verið að gera í gegnum árin. Með þeirri nálgun eru félög, eins og áður 

sagði, mun viðkvæmari fyrir fjárhagslegum áföllum og því hætta á að félög standist ekki 

„break-even“. 

2.5 Lukkuhjól fótboltans 

Það sem kallað er lukkuhjól fótboltans er lýst á mynd 2 (Flotnes, 2011) getur einnig gefið 

ákveðnar vísbendingar um það hvers vegna það virðist vera erfitt fyrir knattspyrnufélög að 

skila hagnaði þrátt fyrir auknar tekjur frá ári til árs. Í stað þess að setja rekstrarafganginn í 

sparibaukinn þá fjárfesta félög í nýjum leikmönnum til þess að styrkja liðið til þess að ná 

betri árangri innan vallar og búa þannig til auknar tekjur, þær tekjur fara svo aftur í að 

styrkja liðið enn frekar og svo framvegis. Þessu sambandi er lýst með jákvæða hringnum (e. 

virtuous circle) og með því er hægt að lýsa því hvernig velgengni í knattspyrnu leiðir til hærri 

tekna og hvernig hærri tekjur leiða til meiri velgengni og þannig gengur það hring eftir hring. 

Því miður er auðvelt að detta úr þessari jákvæðu hringrás yfir í þá neikvæðu (e. vicious 

circle) (Flotnes, 2011).  

Í jákvæða hringnum eru launum leikmanna venjulega þrýst hærra og hærra upp á við 

á sama tíma og tekjum og árangri innan vallar. Ef leikmenn standa sig ekki eitt tímabilið 

og liðið kemst til að mynda ekki í Meistaradeildina þá minnka tekjur liðsins hratt og 

félagið getur lent í erfiðleikum með að borga stærstu leikmönnunum sínum og geta 

þurft að selja einhverja af þeim. Í flestum tilvikum hefur það neikvæð áhrif á árangur 

liðsins innan vallar sem leiðir til lægri tekna sem svo getur aftur leitt til sölu sterkra 

leikmanna og svo framvegis. Þessu sambandi er lýst í neikvæða hringnum en mun 

auðveldara er að falla úr jákvæða hringnum yfir í þann neikvæða en að hoppa úr þeim 

neikvæða upp í þann jákvæða. Lukkuhjól fótboltans er nátengt sigurhámörkun í 
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knattspyrnu sem fjallað var um hér á undan og lýsa báðar þessar kenningar 

hegðunarmynstri knattspyrnufélaga nokkuð vel (Flotnes, 2011). 

 

 

Mynd 2. Jákvæði og neikvæði hringurinn 
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3 „Break-even“ útreikningur 

Sá þáttur sem hvað mest áhersla er lögð á í umræðum og fréttum af þessari reglugerð er 

„break-even“ útreikningurinn. Nafnið „break-even“ í þessu tilfelli er ansi villandi þar sem 

að „break-even“ merkir í raun að koma út á sléttu en þó geta félög í raun tapað 

umtalsverðum fjárhæðum en samt sem áður staðist „break-even“ próf UEFA.  

3.1 Leyfilegt tap og afleiðingar 

Þær tekjur og gjöld sem tekin eru inn í „break-even“ útreikningin eru nefndar viðeigandi 

tekjur (e. Relevant income) og viðeigandi gjöld (e. Relevant expenses). Einu tekjur 

knattspyrnufélaga sem ekki eru taldar viðeigandi tekjur eru tekjur ótengdar knattspyrnu 

og millifærslur frá tengdum aðilum sem eru hærri en sanngjarnt virði. Það eru hinsvegar 

nokkrar tegundir útgjalda sem ekki eru taldar vera viðeigandi gjöld og því ekki tekin með 

inn í „break-even“ útreikningin: 

 Útgjöld til þróunarverkefna og góðgerðarmála 

 Afskriftir fastafjármuna 

 Kostnaður við uppbyggingu unglingastarfs 

 Uppbygging æfingasvæðis og knattspyrnuleikvangs 

Mikilvægur punktur hér að ofan er að uppbygging æfingasvæðis, unglingastarfs og 

knattspyrnuleikvangs er frádráttarbær. Allur kostnaður við byggingu knattspyrnu-

leikvanga eða annara mannvirkja tengdum knattspyrnuiðkun er frádráttarbær þar til að 

eignin er tilbúin en þá eru öll fjármagnsgjöld verkefnisins tekin inn í útreikninginn. 

Félögum er því frjálst að fjárfesta að vild í unglingastarfi og mannvirkjum tengdum því 

ásamt leikvangi án þess að það hafi mjög marktæk áhrif á „break-even“, sérstaklega ef 

eigendur eru reiðubúnir að fjármagna þær framkvæmdir úr eigin vasa, þar sem að 

aðeins fjármagnsgjöldin eru tekin með í „break-even“ (UEFA, 2012b). 
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Tafla 1. Leyfilegt tap samkvæmt „break-even" 

 

Umsóknar 

Tímabil 

 

 

Fjöldi 

ára 

 

Tímabil sem telja 

 

Leyfilegt tap (€m) 

 

T-2 

 

T-1 

 

T 

Með 

fjármögnun 

Án 

fjármögnunar 

2013/2014 

2014/2015 

2015/2016 

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

 

2011/2012 

2012/2013 

2013/2014 

2014/2015 

2015/2016 

2011/2012 

2012/2013 

2013/2014 

2014/2015 

2015/2016 

2016/2017 

2012/2013 

2013/2014 

2014/2015 

2015/2016 

2016/2017 

2017/2018 

45 

45 

30 

30 

30 

<30 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

Eins og sést á töflu 1 (The Swiss Ramble, 2010) þá gefur UEFA félögum ákveðið 

svigrúm til að byrja með þar sem þeir gera sér grein fyrir því að knattspyrnufélög mörg 

hver þurfa að breyta rekstri sínum umtalsvert til þess að uppfylla þau skilyrði sem þeim 

voru sett. Í útreikningnum er alltaf tekið mið af seinustu þremur tímabilum að frátöldu 

fyrsta umsóknartímabilinu, tímabilið 2013/2014, þá voru einungis reikningar tveggja ára 

teknir inn í útreikninginn. Fyrstu tvö umsóknartímabilin má tap ekki fara yfir EUR 45 

milljónir sem gerir EUR 15 milljóna tap að meðaltali á ári. Á næsta tímabili, tímabilið 

2015/2016 mun sú tala lækka niður í EUR 30 milljónir eða EUR 10 milljóna tap á ári að 

meðaltali. Stefna UEFA er að lækka þá tölu enn frekar tímabilið 2018/2019. Þessar tölur 

hér að framan gera ráð fyrir því að eigendur séu tilbúnir að leggja pening inn í félagið en 

ef tap fer yfir EUR 5 milljónir á umsóknartímabili þá þurfa eigendur að fjármagna 

umframtap sem má að hámarki ná þeim upphæðum sem taldar voru upp hér að framan 

(Geey, 2011).  

Það liggur því í augum uppi að FFP mun hafa miklar afleiðingar. Knattspyrnufélög 

geta ekki lengur treyst á að auðugir eigendur leggi háar fjárhæðir í félagið fyrir 

leikmannakaupum og launakostnaði, en það er einmitt það sem nokkur af stærstu 

félögum Evrópu hafa verið að gera. Gott dæmi um þannig félag er Manchester City en 

það hafði eytt gríðarlega háum fjárhæðum í leikmenn til þess að nálgast félögin fyrir 

ofan sig þegar UEFA tilkynnti setningu FFP reglnanna. Nettó eyðsla þeirra í 
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leikmannakaupum tímabilið 2010/2011 var til að mynda um EUR 155 milljónir, rétt 

tæpar EUR 120 milljónir tímabilið 2009/2010 og um EUR 145 milljónir 2008/2009. Þetta 

eru gríðarlegar fjárfestingar og eru þessar upphæðir einungis nettó eyðsla sem fór í sjálf 

kaupin á leikmönnunum og eru laun þeirra því ekki tekin með í þessum tölum 

(Transfermarkt, 2015). 

Þetta setur gríðarlega pressu á félög að komast og halda sér í Meistaradeild Evrópu 

þar sem tekjur liða frá þeirri keppni eru miklar og gefur þeim liðum sem þar eru mikið 

forskot eins og sést á mynd 3 (The Swiss Ramble, 2012). Þessar auknu tekjur geta farið í 

að styrkja liðin enn meira og breikka bilið á milli þeirra sem komast í Meistaradeildina og 

þeirra sem ekki komast þangað. Jafnvel undankeppni Evrópukeppna gefur miklar tekjur 

og þá sérstaklega fyrir minni félög. 

 

Mynd 3. Áhrif sjónvarpstekna frá Meistaradeild Evrópu á heildar sjónvarpstekjur knattspyrnuliða 

Með tilkomu FFP varð félögum ljóst að þau þurfa að starfa á grunni eigin tekna og því 

var það auðveld ákvörðun að leggja meiri áherslu á tekjuaukningu innan félaganna til 

þess að haldast samkeppnishæf. Félög lögðu mikla áherslu á að auka tekjugrunn sinn og 

þá sérstaklega nýrík lið eins og Manchester City enda þurftu þeir að nálgast hin stóru lið 

Evrópu til þess að geta verið samkeppnishæfir eftir að FFP tók gildi. Á mynd 4 (The Swiss 

Ramble, 2012) má sjá hvernig nokkur af stærstu félögum Evrópu brugðust við þeim 

fregnum að UEFA stefndi að því að koma FFP á fót. Þarna má sjá gríðarlega 

tekjuaukningu hjá Real Madrid og Barcelona á Spáni þar sem þau juku tekjur sínar um 
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GBP 71 og 76 milljónir en árangur Manchester City stendur upp úr þar sem tekjuaukning 

þeirra nam GBP 66 milljónum sem samsvaraði 76% hækkun sem þeir náðu aðallega í 

gegnum nýja og endurbætta styrktarsamninga (The Swiss Ramble, 2012).  

 

 

Mynd 4. Tekjuaukning knattspyrnuliða frá tilkynningu um setningu FFP árið 2009 til ársins 2011  

3.2 Refsiaðgerðir 

Margir dómar hafa fallið frá setningu þessara reglna en þeir umtöluðustu til þessa eru 

án efa þeir sem Manchester City og Paris Saint-Germain hlutu í maí árið 2014. Dómarnir 

voru mjög líkir en bæði liðin fengu sekt upp á EUR 60 milljónir en þar af eru EUR 40 

milljónir tekjur frá Evrópukeppnum sem haldið var eftir sem liðin munu fá aftur frá UEFA 

ef skilyrðum dómsins sé fylgt. Einnig voru settar frekari hömlur á liðin á 

leikmannamarkaði næstu tvö leiktímabilin (2014/2015 og 2015/2016) en 

leikmannahópur liðana í Evrópukeppnum var einnig minnkaður úr 25 niður í 21 

leikmann fyrir leiktímabilið 2014/2015 (UEFA, 2014a, 2014b).  
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Eftirfarandi upptalning sýnir refsiaðgerðir sem félög mega eiga von á frá UEFA fyrir brot 

á FFP: 

 Viðvörun. 

 Ítrekuð viðvörun. 

 Sekt. 

 Frádráttur stiga. 

 Tekjum frá Evrópukeppnum haldið eftir. 

 Bann við skráningu nýrra leikmanna í Evrópukeppnum. 

 Leikmannahópur liðsins í Evrópukeppnum takmarkaður, ásamt takmörkun á 
launakostnaði leikmanna sem félagið skráir í Evrópukeppni. 

 Brottvísun úr keppni og/eða útilokun frá keppnum í framtíðinni. 

 Afturköllun á titli eða verðlaunum. 

(UEFA, 2014c) 

Það gefur auga leið að útilokun frá Evrópukeppnum er gríðarlegt áfall fyrir hvaða 

knattspyrnulið sem er innan Evrópu. Með því er ekki einungis verið að draga gríðarlega 

úr tekjum liðsins en einnig myndar það að öllum líkindum mikinn óróleika innan 

félagsins þar sem að bestu leikmennirnir vilja spila á meðal þeirra bestu og sterkasti 

vettvangurinn til þess er einmitt í Evrópukeppnum. Góðir leikmenn eru því líklegir til 

þess að vilja fara og erfitt er að fylla skarð þeirra þegar liðið er ekki í Evrópukeppni. 

3.3 Leikmannakaup í bókhaldi 

Venjulega er talað um að knattspynufélög kaupi og selji leikmenn en það sem  í raun og 

veru er í gangi er það að félagið kaupir eða selur samningarétt við leikmann. 

Kostnaðurinn við að kaupa þennan samningarétt þarf að vera afskrifaður í bókhaldi 

félagsins líkt og eignir eru gerðar í bókum fyrirtækja. Sé leikmaður keyptur fyrir EUR 35 

milljónir og gefinn fimm ára samningur þá mun árlegur afskriftarstuðull hans í bókum 

vera EUR 7 milljónir eða verð leikmannsins deilt með samningstímanum. Virði 

leikmannsins er því afskrifað um EUR sjö milljónir á ári í bókum félagsins þannig að eftir 

fimm ár er bókfært virði leikmannsins ekki neitt og leikmaðurinn orðinn samningslaus og 

getur yfirgefið félagið. Segjum sem svo að leikmaðurinn fái nýjan fjögurra ára samning 

frá félaginu þegar þrjú ár eru liðin af núverandi samning, þá er bókfært virði hans á þeim 
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tíma EUR 14 milljónir og nýr afskriftarstuðull hans því EUR 3,5 milljónir(14/4) 

(Thompson, e.d.). 

Einnig er áhugavert að skoða hvað gerist þegar leikmaður er seldur og hvernig 

bókhaldið sýnir oft aðra mynd en nakið auga stuðningsmanna greinir. Gott dæmi um 

það er sala Manchester City á Robinho en hann var keyptur til félagsins á GBP 32,5 

milljónir sumarið 2008 og skrifaði undir fjögurra ára samning, þannig að árlegur 

afskriftarstuðull hans var um GBP 8,1 milljón. Eftir tvö ár var hann seldur en þá var 

uppsöfnuð afskrift hans GBP 16,2 milljónir og bókfært virði sem stóð eftir var GBP 16,3 

milljónir. AC Milan keypti hann á GBP 18 milljónir þannig að Manchester City gat sýnt 

fram á GBP 1,7 milljóna söluhagnað fyrir leikmanninn í reikningum sínum fyrir tímabilið 

2010/2011. Þessi viðskipti líta, við fyrstu sýn, ekki sérstaklega vel út en ef skoðað er 

hvernig þau eru bókfærð fyrir FFP þá skiluðu þessi viðskipti söluhagnaði ásamt því að 

launakostnaður liðsins lækkaði umtalsvert.  Laun leikmanna eru ekki afskrifuð líkt sýnt 

hefur verið með kaupverð þeirra heldur eru þau færð inn í bókhald við útborgun þeirra 

(The Swiss Ramble, 2010).   

3.4 Styrktarsamningar við tengda aðila 

Viðauki 10 (E) í FFP reglugerðinni nefnist Fjárhagslega tengdir aðilar, viðskipti tengdra 

aðila og gangvirði í viðskiptum fjárhagslega tengdra aðila. Viðskipti við fjárhagslega 

tengda aðila eru heimiluð sem og styrktarsamningar við tengda aðila en bæði viðskipti 

og styrktarsamningar verða að fara fram á gangvirði. Markmið þessarar greinar er að 

tryggja það að eigendur geti ekki gert gríðarlega stóra styrktarsamninga við tengda 

fjársterka aðila til þess að auka tekjur félagsins og auka þannig líkur á að standast 

„break-even“. Það getur auðvitað verið erfitt að meta hvað sé rétt gangvirði 

styrktarsamninga, eigna og skulda en UEFA er með þessu að reyna að lágmarka allar 

þær smugur sem kunna að myndast í reglugerðinni. (Geey, 2011) 

Í dómnum sem Paris Saint-Germain hlaut árið 2014 sem nefndur var hér að framan 

var einmitt virði styrktarsamnings þeirra við Quatar Tourism Authority færður niður á 

gangvirði. Þar með tekur UEFA lægri fjárhæð inn í „break-even“ útreikninginn en félagið 

í raun fær frá styrktaraðilanum þar sem að UEFA mat það sem svo að samningurinn 

þeirra á milli væri ekki á gangvirði (UEFA, 2014b). 
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Með þessu ákvæði er reynt að auka líkur á því að félög starfi á jafnréttisgrundvelli en 

á móti má segja að þetta ákvæði tryggi í raun það að fjársterkari og vinsælari félög eigi 

greiðari aðgang að hærri styrktarsamningum heldur en þau sem minni eru þar sem 

þessir samningar verða að vera eðlilega verðlagðir.  
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4 Umræður 

Margar jákvæðar breytingar munu eiga sér stað með tilkomu FFP en einnig eru ákveðin 

vandamál sem myndast. Bil getur myndast á milli stærri liðanna og þeirra sem á eftir 

koma sem erfitt getur verið fyrir minni félögin að brúa. FFP kallar á breytta hegðun og 

fjárhagsstjórnun knattspyrnufélaga, hafa verður auga með því hvort að sú breytta 

hegðun leiði til þess að minni áhersla sé lögð á árangur og meiri áhersla á hagnað.  

4.1 Áhrif FFP á knattspyrnufélög 

Það verður að teljast líklegt að FFP geti haft þau áhrif að ríku liðin verði ríkari á meðan 

að þau fátækari standa í stað. Félög sem hafa aðgang að peningum úr 

Evrópukeppnunum hafa mikilvægt forskot og það er vissulega hætta á því að það 

forskot aukist og bilið á milli þeirra sem komast í Evrópukeppnir og þeirra sem ekki 

komast þangað breikki með tímanum. Það er því mikil samkeppni á milli félaga að 

komast í þessar keppnir til þess að halda tekjugrunni sínum sterkum og ná þannig 

forskoti á þau lið sem ekki eru í Evrópukeppnum.  

Það er þó álitamál hvort það teljist eðililegt að knattspyrnulið geti náð svona miklu 

forskoti á andstæðinga sína í sinni deild heima fyrir með því að komast í Evrópukeppni 

ár eftir ár. Þá er spurning hvort þau lið sem verða undir í baráttunni um Evrópusæti þurfi 

á einhverskonar stuðpúða að halda til þess að geta áfram talist samkeppnishæf, en 

þannig aðgerðir geta þó verið varasamar. Passa verður upp á að hvati til þess að sigra sé 

alltaf til staðar því annars missir knattspyrnan skemmtanagildi sem leiðir til þess að 

áhorf og áhugi minnkar og fjármagnið með. En óbreytt ástand leiðir líklega til þess að 

samkeppnishæfni minni félaga minnkar og er það eitthvað sem knattspyrnusambönd 

verða að skoða því að með minni samkeppni getur áhugi á íþróttinni minnkað sem hefur 

skaðleg áhrif á öll félög, stór og lítil. 

Með tilkomu FFP geta minni félög ekki farið þá leið að eyða gríðarlegu fjármagni í 

leikmenn, án þess að vinna sér inn sambærilegar tekjur á móti, til þess að nálgast liðin 

fyrir ofan sig vegna þess að þau þurfa að standast „break-even“. Það er ekki þar með 

sagt að eigendur geti ekki hjálpað liðinum sínum að nálgast toppinn þó möguleikarnir 

séu vissulega að einhverju leyti takmarkaðir með þessari reglugerð. Fjárfestingar í 

unglingastarfi og bygging á leikvangi telja til að mynda ekki inn í „break-even“ 
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útreikninginn og má því búast við auknum umsvifum á því sviði hjá knattspyrnuliðum 

víðsvegar um Evrópu og þá sérstaklega hjá minni félögum. Jafnframt eru líkur á að félög 

leggi mikla áherslu á að styrkja njósnanet sitt í leit að óslípuðum demöntum víðsvegar 

um heiminn. Með því að finna undirverðlagða leikmenn í gegnum sterkt njósnanet og 

þróa þá innan félagsins til þess að annað hvort að hjálpa félaginu upp á næsta stall eða 

selja fyrir góðan söluhagnað er eitthvað sem mörg minni félög munu reyna að gera. Ef 

þessi leið er farin og vel framkvæmd getur viðkomandi félag minnkað bilið á milli sín og 

stærstu liðanna en þó er erfitt að treysta einungis á það að finna reglulega góða 

undirverðlagða leikmenn á undan öllum öðrum. 

Þá er auðvitað sá möguleiki fyrir hendi að félög hunsi FFP og eyði  eins miklum 

fjárhæðum og þau vilja í að byggja upp liðið með það að markmiði að vinna deildina 

heimafyrir en ef þessi leið er farin geta þessi félög augljóslega ekki tekið þátt í 

Evrópukeppnum á vegum UEFA. Ólíklegt er að nokkurt félag taki þá meðvituðu 

ákvörðun að reyna að byggja upp sterkt lið og hunsa um leið Evrópukeppnir því bestu 

leikmenninir vilja spila þar. Það myndi leiða til þess að félög þyrftu að borga mun hærri 

laun fyrir góða leikmenn en liðin í kring sem hafa það forskot að hafa þáttökurétt í 

Evrópukeppnum. 

4.2 Rekstrarerfiðleikar og hámörkun 

Þar sem að tekjur knattspyrnufélaga vaxa nokkuð hratt frá ári til árs er ljóst að 

tekjugrunnur þeirra er venjulega ekki vandamál heldur hvernig félögin eru rekin. Mikil 

pressa er á knattspyrnufélög að ná árangri sem leiðir til þess að ójafnvægi myndast í 

fjármálum þeirra. Fróðlegt verður að fylgjast með framvindu mála hjá knattspyrnuliðum 

Evrópu hvað hámörkun varðar. Nú í dag er talað um að knattspyrnufélög í Evrópu stundi 

sigur hámörkun en með tilkomu FFP gæti sú leið að fjárfesta mestum eða öllum hagnaði 

eftir hvert tímabil til þess að bæta liðið verið of áhættusöm. Ef einhver áföll verða í 

rekstrinum þá geta þessi félög auðveldlega lent í vandræðum og jafnvel lent í því að 

neyðast til þess að selja sína bestu leikmenn til þess að standast „break-even“. Það getur 

myndað neikvæða hringrás eins og talað var um í kaflanum um lukkuhjól fótboltans. FFP 

mun líklega hafa þau áhrif að knattspyrnufélög þurfi að breyta þeirri hugmyndafræði 

sem þau vinna út frá í nánustu framtíð, með FFP vill UEFA skapa aga í fjármálum 

knattspyrnufélaga og kallar það á breytta hegðun aðila á markaði. Einnig verður 
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áhugavert að sjá hvernig UEFA bregst við því þegar knattspyrnufélag stenst ekki „break-

even“ útreikninginn einungis vegna óvæntra áfalla á fjármálamarkaði sem félagið sjálft 

ber enga ábyrgð á.  

Fylgi félög FFP og standast skoðun UEFA til lengri tíma þá verður það að teljast líklegt 

að þau markmið sem UEFA setur sér með þessari reglugerð náist að mestu leyti. Að því 

gefnu að knattspyrnufélög standist „break-even“ til lengri tíma þá væru 

knattspyrnufélög að starfa á grundvelli eigin tekna sem ætti að minnka áhættu 

lánveitenda og knattspyrnufélög ættu að verða sjálfbær. Einnig er það mikill hvati fyrir 

félög að fjárfesta í unglingastarfi sínu að það fjármagn sem færi í þær aðgerðir eru ekki 

teknar með inn í „break-even“ sem gæti leitt til þess að fleiri uppaldir leikmenn fái 

tækifæri til þess að sanna sig með stóru liðunum og gæti það jafnvel minnkað umsvif á 

leikmannamarkaði. Þetta veltur hinsvegar allt á því að félög geti staðist „break-even“ til 

lengri tíma, ef það á að takast verða mörg knattspyrnufélög að breyta hegðunarmynstri 

sínu.  
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5 Lokaorð 

Höfundur telur að FFP sé heilbrigð viðbót við knattspyrnuna í Evrópu þar sem að 

fjárhagsleg þróun hennar olli vissulega áhyggjum. Hinsvegar eru ákveðin vandamál sem 

fylgja reglugerðinni sem fylgjast verður vel með. Það verður að gæta þess að skaða ekki 

samkeppnishæfni félaga þar sem það getur haft neikvæð áhrif á íþróttina. Það sem kom 

höfundi hvað mest á óvart við gerð þessarar ritgerðar er hversu viðkvæmur rekstur 

knattspyrnufélaga getur verið og að það stafi aðallega af því að félög leggi meiri áherslu 

á árangur en fjárhagslegan hagnað. 
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