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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/stadionul_otelul.jpg" alt="Otelul a castigat, dar a si cheltuit enorm in 2011"
width="430" />Ministerul de Finan?e nu a publicat �c? pe propriul site bilan?ul O?elului pe
2012, acela fiind anul � care, la O?elul, s-au petrecut lucrurile cele mai ciudate, cu foarte mul?i
bani intra?i de la UEFA, dar care au p?r?sit imediat conturile clubului conform declara?iilor de la
acea vreme.</p>      <p style="text-align: justify;">Din acest motiv ar fi foarte interesant de v?zut
cifrele exacte ale veniturilor ?i cheltuielilor, dar ultimul bilan? pentru FOTBAL CLUB O?ELUL
S.A. este cel din 2011, de?i majoritatea societ??ilor sunt listate pe site-ul Finan?elor inclusiv cu
anul 2012!<br />Pentru c? datele de anul trecut nu sunt publice �c? vi le vom prezenta pe cele
din 2011, c�d O?elul a c�tigat campionatul, de?i trebuie precizat faptul c? la acel moment
echipa noastr? abia juca � Champions League, deci nu primise �c? to?i banii de la UEFA.<br
/>Iat? indicatorii din situa?iile financiare anuale la 31 decembrie 2011 depuse la unit??ile
teritoriale ale Ministerului Finan?elor Publice:<img style="margin: 5px 5px 0px 0px;
vertical-align: middle;" src="images/front/tabel_finante.jpg" alt="Extras de pe site-ul Ministerului
de Finante" width="800" /></p>  <p style="text-align: justify;">Primul lucru care frapeaz? este
bine�?eles noua adres? a clubului nostru: Str. NERVA TRAIAN, nr. 3, Bucure?ti, adic? una din
sucursalele Astra Asigur?ri din capital?. Era un lucru ?tiut, dar care ne doare � continuare�<br
/>Apoi � tabelul din partea dreapt? putem observa c? adjudecarea titlului � 2011 a adus deja
un profit de 1 373 334 lei clubului, � condi?iile � care Combinatul nu mai sponsoriza echipa,
dup? spusele directorului general de atunci � Marius Stan. Astfel, cei 43 de angaja?i ai clubului
din 2011 au adus un venit total de 49 350 791 lei, din care s-au cheltuit nu mai pu?in de 47 977
457 lei. Sumele sunt imense, at� la nivel de venituri, c� ?i la cel de cheltuieli, chiar ?i pentru o
echip? de fotbal, dar aici probabil vor fi invocate costurile cu organizarea meciurilor din Liga
Campionilor de la Bucure?ti, c� ?i deplas?rile de la Basel, Manchester sau Lisabona. <br
/>A?tept?m cu ner?bdare ?i sumele din 2012, care cu siguran?? ne vor produce ?i mai multe
�treb?ri, cu privire la cheltuirea a peste 20 de milioane de euro, ob?inu?i de la UEFA (18,3
milioane), drepturi de televizare (aproximativ 4,8 milioane � dou? sezoane) sau v�zarea de
juc?tori (0,7 milioane pe Antal ?i S?l?geanu), mai ales � condi?iile � care � 2012 nu s-au f?cut
cine ?tie ce transferuri, Liga Campionilor trecuse deja, iar stadionul nu a v?zut m?car o mic?
renovare�</p>
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