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In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Italiaanse voetbalwet kan niet door de beugel
Van onze redactie economie

MILAAN - De Italiaanse regering moet van de Europese Commissie haar steun aan het betaald
voetbal intrekken. Daardoor hangt veel clubs alsnog een faillissement boven het hoofd.
Volgens de Europese commissaris voor mededingingszaken Monti is de "red-het-voetbal"-wet van de
regering Berlusconi in strijd met Europese regels voor overheidssteun. De wet creëert oneerlijke
concurrentie tussen de Europese voetbalclubs, meent hij.
Door het instorten van de spelersmarkt, de spelers zijn na de contracttermijn vrij om te vertrekken, het
kelderen van inkomsten uit televisierechten en het gebrek aan sponsors zijn veel voetbalclubs in
Europa in problemen geraakt. In Italië dreigde zelfs het grootste deel van de clubs in de Serie A, de
hoogste divisie, failliet te gaan. Om dit te voorkomen kwam de regering Berlusconi in februari met een
omstreden reddingsplan. Clubs hoefden het aankoopbedrag voor spelers niet in één jaar af te
schrijven, maar mochten de kosten spreiden over tien jaar. Het gezamenlijke verlies over het
afgelopen jaar van Lazio, AS Roma, AC Milan, Juventus en Inter daalde daardoor van ruim 1,1 miljard
naar 271 miljoen euro.
Aangezien clubs hierdoor financieel veel gezonder lijken, kunnen ze goedkoper nieuw vermogen
aantrekken. Daarmee kunnen weer nieuwe spelers gekocht worden. Omdat andere clubs in Europa
niet worden geholpen op de manier zoals Berlusconi wil, is er sprake van oneerlijke concurrentie.

bron: Trouw, 14 november 2003
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Bij de beoordeling van de financiële gezondheid van een onderneming kan een
belanghebbende zich onder andere baseren op solvabiliteit, de cashflow en de rentabiliteit
van het totale vermogen (RTV). De Italiaanse regering wil het betaalde voetbal door middel
van de “red-het-voetbal”-wet een helpende hand toesteken.
Leg uit dat door toepassing van de “red-het-voetbal”-wet het solvabiliteitspercentage van de
Italiaanse voetbalclubs in het jaar van invoering gunstig beïnvloed wordt (zie formuleblad).
Een aantal stakeholders vraagt zich af of de “red-het-voetbal”-wet van Berlusconi wel zo
positief uitwerkt.
Zal de “red-het-voetbal”-wet een positieve, een negatieve of geen invloed hebben op de
cashflow van de Italiaanse voetbalclubs? Motiveer het antwoord.
Volgens het artikel bestaat er een verband tussen het “financieel gezonder lijken” van de
clubs en de kosten voor het aantrekken van nieuw vermogen.
Leg uit waarom bedrijven goedkoper kunnen lenen als ze financieel gezond zijn.
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