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VERSLAG VAN DE DIRECTIE 

1. Algemeen  
In overeenstemming met het bepaalde in artikel 23 van de statuten van de vennootschap bieden wij u hierbij het 
jaarverslag van PEC Zwolle B.V. aan, en ook de balans per 30 juni 2022 en de winst – en verliesrekening over 
het boekjaar 2021/2022. Het boekjaar van PEC Zwolle B.V. loopt van 1 juli tot en met 30 juni, gelijk met het 
voetbalseizoen.  
 
De jaarrekening is opgemaakt d.d. 31 oktober 2022. 
 
2. Technisch/sportief 
PEC Zwolle eindigde in het seizoen 2021/2022 op de achttiende en daarmee laatste plaats in de Eredivisie. Dit 
betekende na 10 seizoenen Eredivisie de degradatie naar de Eerste Divisie. Ondanks een sterke tweede 
seizoenshelft, kon de schade uit het eerste deel van de competitie helaas niet meer worden goedgemaakt. 
 
Geen (doel)punten 
PEC Zwolle begint het seizoen 2021/2022 op zondag 15 augustus tegen Vitesse. Ondanks een veldoverwicht en 
een aantal grote kansen gaat de eerste wedstrijd onder Art Langeler, die na zijn vertrek in 2013 weer terug is aan 
het roer bij PEC Zwolle, verloren: 0-1. Een week later hoopt PEC Zwolle op bezoek bij promovendus N.E.C. 
Nijmegen wel succesvol te zijn, maar andermaal wordt er verloren (2-0). Pas in speelronde vijf pakt PEC Zwolle 
het eerste punt en scoort het ook voor het eerst dat seizoen. Een goal van Daishawn Redan bezorgt PEC Zwolle 
een punt tegen Sparta Rotterdam. Pas in speelronde tien, het is dan 23 oktober, wordt de eerste zege geboekt. 
Een strafschop diep in blessuretijd, genomen door Bram van Polen, betekent de 1-0 tegen Heracles Almelo. Een 
ommekeer blijkt het echter niet te zijn. Ondanks dat die week erop uit bij AZ na een kwartier een 0-2 voorsprong 
op het scorebord prijkt, gaat PEC Zwolle opnieuw onderuit: 3-2. De achterstand met de ploegen die boven de 
degradatiestreep staan loopt op. Gewonnen wordt er uiteindelijk niet meer voor de winterstop en bovendien stapt 
Langeler in november op bij de Zwollenaren.  
 
Schreuder krijgt de schwung erin 
Met Dick Schreuder komt er een vervanger van Langeler. Schreuder is voor het grote publiek nog tamelijk 
onbekend. Toch was de oefenmeester voor hij aantrad in Zwolle al op veel plekken binnen de voetballerij 
werkzaam. Zo werkte hij onder meer in de Bundesliga onder broer Alfred Schreuder bij Hoffenheim en was hij 
ook actief in de Amerikaanse competitie, de MLS, als assistent-trainer. Ook bij Vitesse vervulde hij die rol. Vanuit 
Arnhem maakt de oefenmeester vlak voor het duel met Feyenoord de overstap. Ondanks dat de resultaten tot de 
winterstop nog niet positief zijn (Zwolle eindigt de eerste seizoenshelft met maar zes punten), is het spel dat 
zeker wel. Schreuder weet een manier van voetballen in het team te krijgen dat in het nieuwe jaar uiterst 
succesvol blijkt. Zwolle start 2022 namelijk met tien punten uit vier wedstrijden. Zo worden Willem II, sc 
Heerenveen en SC Cambuur geklopt. Tegen FC Groningen wordt bovendien in blessuretijd een punt 
veiliggesteld en ook op bezoek bij Fortuna Sittard, een directe concurrent in de strijd om handhaving, wordt 
gewonnen. Zwolle verlaat zo de laatste plaats in de Eredivisie. 
 
Na tien jaar gedegradeerd 
In april lijkt het doek alsnog te vallen, maar tegen AZ en RKC Waalwijk richt de ploeg zich andermaal op. De 
concurrentie pakt echter ook punten waardoor de ploeg lijfsbehoud niet meer in eigen hand heeft. Op woensdag 
11 mei, in de voorlaatste speelronde van het seizoen valt het doek alsnog, wanneer op bezoek bij Sparta 
Rotterdam met 2-0 verloren wordt. PEC Zwolle daalt na tien jaar achtereenvolgens in de Eredivisie te hebben 
gespeeld af naar de Eerste Divisie.  
 
PEC Zwolle Vrouwen 
PEC Zwolle Vrouwen komt ook in het seizoen 2021/2022 weer uit in de Vrouwen Eredivisie, dat dit jaar uit negen 
teams bestaat na de toetreding van Feyenoord Vrouwen. De start van de Blauwvingers is uitmuntend met onder 
meer overwinningen op ADO Den Haag Vrouwen, landskampioen FC Twente Vrouwen en Feyenoord Vrouwen. 
Het team van trainer/coach Joran Pot staat zelfs lange tijd bovenaan. Tegenvallers zijn er echter ook. Zo 
ontbreken smaakmakers Jill Diekman en Naomi Hilhorst vanwege langdurige blessures en blijkt het jonge team, 
met bijna alleen maar eigen opgeleide speelsters, niet tegen alle (meer ervaren) ploegen opgewassen. Zwolle 
eindigt uiteindelijk als zesde. Voor coach Pot krijgt het seizoen extra glans. Hij verdient namelijk een overstap 
naar de landskampioen uit Enschede. Een stap waar wij als club ook trots op mogen zijn. 
 
Voetbalacademie / O21 elftal 
De PEC Zwolle Voetbalacademie beschikt over tien jeugdelftallen: O21, O18, O17, O16, O15, O14, O13, O12, 
O11 en O10. De wedstrijden worden normaliter op zaterdag gespeeld op het terrein van buurtvereniging Be 
Quick’28. Voor PEC Zwolle O21 was het een buitengewoon succesvol seizoen. De ploeg promoveerde naar 
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Divisie 1, het hoogste niveau van het land voor die leeftijdsklasse. 
 
 Team Competitie 2021/2022 
PEC Zwolle O21 
 
PEC Zwolle O18 

Divisie 2 
 
Divisie 1 

PEC Zwolle O17 Divisie 1 
  

PEC Zwolle O16 Divisie 3 

PEC Zwolle O15 Divisie 3 

PEC Zwolle O14 Divisie 2 

PEC Zwolle O13 Divisie 1 

PEC Zwolle O12, O11, O10 gesloten competitie 
  
  
Centre for Sports & Education  
PEC Zwolle vindt voetbal belangrijk, maar er wordt ook veel waarde gehecht aan goed onderwijs. PEC Zwolle 
werkt daarom nauw samen met het Centre for Sports & Education (CSE). Alle jeugdspelers van PEC Zwolle die 
voortgezet onderwijs volgen doen dit bij het CSE. Ook voor leerlingen die een studie volgen in het middelbaar 
beroepsonderwijs (MBO) zijn er voldoende mogelijkheden om topsport en onderwijs optimaal op elkaar af te 
stemmen. Het CSE biedt onderwijs op maat aan voor het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Ook voor 
het basisonderwijs biedt het CSE deze mogelijkheid. Een groot voordeel van deze samenwerking is de 
weekinvulling. Jeugdspelers trainen in de ochtenduren en zijn rond 15.30 uur vrij. Ze hebben dan zowel 
trainingen als het onderwijs gevolgd. Het doel van het CSE is om sporters met een professioneel perspectief een 
complete opleiding te bieden in de vorm van een optimale balans tussen sport, school en thuis. De opleiding 
bestaat uit drie domeinen, te weten het sporttechnisch-, het onderwijs en het sport ondersteunend domein. Het 
unieke aan het CSE is dat de sport centraal staat. Een meerwaarde is bovendien dat je als voetballer zowel 
individueel als in teamverband in contact komt met andere talentvolle sporters. 
 
Samenwerkingen  
De voetbalacademie van PEC Zwolle werkt samen met meer dan 30 amateurverenigingen uit stad en regio. Met 
deze partnerschappen wordt invulling gegeven aan de kernpropositie van PEC Zwolle, waarbij voetbal de 
verbindende factor in de regio zal zijn en er voor beide partijen een win-win situatie ontstaat. 

 
 

3. Organisatie  
 
Juridische structuur 
PEC Zwolle B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De aandelen van deze besloten 
vennootschap worden per heden gehouden door: 
 
Aandeelhouder Aandelen in € Aantal aandelen  Aandeel % 
Stichting aandelenbezit PEC Zwolle 300,0 30.000 92,9 

PEC Zwolle Participatie I B.V. 22,9 2.285 7,1 

Totaal 322,9 32.285 100,0 

 
Stichting aandelenbezit PEC Zwolle en PEC Zwolle Participatie I B.V. functioneren als de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders (hierna te noemen: “AvA”) van PEC Zwolle. De AvA benoemt het dagelijks bestuur van PEC 
Zwolle, waarbij rekening gehouden wordt met de statutaire bepalingen. De statutaire directieleden zijn 
verantwoordelijk voor het dagelijkse beleid in overeenstemming met de statuten en het bestuursreglement (zoals 
vastgesteld door de AvA) van PEC Zwolle. In de statuten is vastgelegd dat bepaalde besluiten van het dagelijkse 
bestuur aan voorafgaande goedkeuring van de AvA of RvC zijn onderworpen.  
 
Voor PEC Zwolle Participatie I B.V. geldt dat het belang in PEC Zwolle altijd kleiner zal zijn dan 25%, ingegeven 
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door regelgeving van de KNVB per heden. De governance structuur is zodanig ingericht dat, op 
aandeelhoudersniveau, Stichting aandelenbezit PEC Zwolle de meeste stemmen kan uitbrengen. 
 
(Wijziging) dagelijks bestuur PEC Zwolle B.V. 
Oud statutair directeur Adriaan Visser heeft aan het begin van het seizoen 2021/2022 na 12 jaar in diverse 
bestuursorganen de Club te hebben geleid, zijn verantwoordelijkheid per 31 oktober 2021 neergelegd. Marcel 
Boudesteijn is per 1 november 2021 aangesteld als statutair bestuurder van de Club en was grootste deel van 
het seizoen 2021/2022 dan ook de statutair verantwoordelijke.  
 
Door de degradatie naar de 1e divisie is door de aandeelhouders en de toenmalige Raad van Commissarissen 
(RVC) van de club intensief geëvalueerd en overleg gevoerd over de toekomst. De uitkomst hiervan is een 
nieuwe organisatiestructuur. Daarbij zijn de belangrijkste wijzigingen; een nieuwe rol voor het Stichtingsbestuur, 
het opheffen van de RVC en een statutaire directie van twee personen: een algemeen directeur en een technisch 
directeur. Topprioriteit in alle plannen en besluitvorming, zowel organisatorisch als financieel, is het binnen een 
jaar terugkeren van PEC Zwolle naar de Eredivisie. 
Vanuit de aandeelhouders van de club zijn de volgende beslissingen genomen om de club op koers te zetten 
richting een directe terugkeer naar de Eredivisie: 

 De RvC is opgeheven en is opgehouden te bestaan. 
 Het Stichtingsbestuur (met 5 zetels) neemt de rol van de RvC over. Het Stichtingsbestuur heeft daarbij 1 

zetel beschikbaar gesteld voor directeur van PEC Zwolle Participatie I B.V. 
 De directie wordt benoemd door de aandeelhouders en gaat van 1 naar 2 statutaire directeuren. 

Bestaande uit een algemeen directeur (niet-voetbalzaken) en een technisch directeur (voetbalzaken).  
 De directie legt verantwoording af aan het Stichtingsbestuur. 

 
Gedurende de periode 6 juni 2022 tot en met 31 augustus 2022 is Arjan Jansen tijdelijk als interim-directeur (niet 
statutair) werkzaam geweest en is Marcel Boudesteyn zich vanaf die datum volledig gaan richten op de techniek 
in de functie van technisch directeur. Arjan Jansen is vanaf 1 september 2022 opgevolgd door Xander 
Czaikowski die vanaf deze datum de functie van algemeen directeur bekleedt. Vanaf 1 september 2022 zijn 
Xander Czaikowski en Marcel Boudesteyn de gezamenlijk bevoegde statutaire directie van PEC Zwolle B.V.  
 
De statutaire directie: 
 
Naam Functie Periode (in dienst – uit dienst) 
Xander Czaikowski 
 

Algemeen directeur (gezamenlijk 
bevoegd) 

1 september 2022 – heden 

Marcel, Boudesteijn Technisch directeur, hiervoor:     
Algemeen directeur (gezamenlijk 
bevoegd)  

1 november 2021 – heden 

Adriaan Visser 
 

Directievoorzitter/ statutair directeur 
(zelfstandig bevoegd) 

31 augustus 2014 – 31 oktober 2021 

 
De samenstelling van het bestuur van Stichting aandelenbezit PEC Zwolle is in de loop van het seizoen 
2021/2022 gewijzigd. Martin de Visser is per 26 oktober 2021 toegetreden tot het bestuur van de Stichting. Harco 
Kolk is 1 januari 2022 afgetreden om vanaf die datum zitting te nemen in de RvC van PEC Zwolle welke 
inmiddels is opgeheven. Per 1 januari 2022 is Jeroen Bijl toegetreden tot het bestuur.  
 
In het seizoen 2021/2022 bestond het bestuur van Stichting aandelenbezit PEC Zwolle uit: 
 
Naam Periode 
Meine Breemhaar 9 oktober 2018 – heden 

Marjon Roefs 28 september 2015 – 30 september 2022 

Martijn Hakstege 23 april 2020 – heden 

Harco Kolk 3 maart 2021 – 31 december 2021 

Martin de Visser 26 oktober 2021 – heden 

Jeroen Bijl 1 januari 2022 - heden 
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In het bestuur van PEC Zwolle Participatie I B.V. heeft in het seizoen 2020/2021 een wijziging plaatsgevonden, 
Frans van de Kolk heeft in maart 2022 de functie van algemeen directeur overgenomen van Norbert Pieterse.  
 
Overleg tussen de AvA en de directie heeft in het seizoen 2021/2021 plaatsgevonden middels formele 
vergaderingen; daarnaast heeft er veelvuldig informeel overleg plaatsgevonden in kleinere samenstellingen 
verband houdende met de planvorming en acties. 
 
Regio Zwolle United  
PEC Zwolle bouwt vanaf 2010 aan waardevolle activiteiten voor onze maatschappij. De regio Zwolle wordt 
gekenmerkt als economisch krachtig, met toewijding voor mensen van jong tot oud om deel te nemen aan de 
maatschappij. Er zijn veel regionale organisaties die hieraan uit collectief belang bijdragen. Met als doel een 
vitale, duurzame en inclusief leefomgeving. PEC Zwolle verenigt deze mensen en faciliteert organisaties om hun 
ambities voor Regio Zwolle – door kracht van sport – te verwezenlijken. Om deze ambities te realiseren heeft 
PEC Zwolle in 2014 een ANBI-stichting in het leven geroepen: Regio Zwolle United. Voor een toelichting op de 
mooie initiatieven, activiteiten en hoogtepunten van Stichting Regio Zwolle United gedurende het seizoen 
2021/2022 wordt verwezen naar het jaarverslag van deze Stichting. Het verslag is te vinden op de website van 
PEC Zwolle (https://peczwolle.nl/documenten). 
 
4. Financieel  

 
Groepsverhoudingen/ consolidatiekring 
In de (geconsolideerde-) cijfers van PEC Zwolle zijn ook de cijfers van Stichting Regio Zwolle United volledig 
geïntegreerd, met haar sociaaleconomische en maatschappelijke projecten. 
 
Kerncijfers 
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de resultaten van PEC Zwolle B.V. over het seizoen 
2021/2022 met als vergelijkende cijfers de voorafgaande 2 seizoenen 2020/2021 en 2019/2020. 
 
(BEDRAGEN IN EUR X 1.000, TENZIJ ANDERS VERMELD) 
        

RESULTATEN 2021/2022 2020/2021 2019/2020 
        

Netto-omzet 13.355 10.885 11.327 

Resultaat vergoedingssommen 2.344 1.651 1.936 

Afschrijvingen 1.310 1.810 2.144 

Bedrijfslasten 14.316 11.292 14.376 
    

Bedrijfsresultaat 73 -566 -3.257 
    

Renteresultaat -61 -61 -107 
    

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening       

voor belastingen 12 -627 -3.364 

Belastingen 106 219 827 
        

Resultaat na belastingen 118 -408 -2.537 
        

KASSTROOM       
        

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.003 -1.595 1.322 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -793 -831 -1.089 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -63 833 368 

Stijging/ daling geldmiddelen 1.147 -1.593 601 
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BALANS 30 juni 2022 30 juni 2021 30 juni 2020 
        

Vergoedingssommen 143 670 2.145 

Materiële vaste activa 2.844 2.834 2.338 

Groepsvermogen 1.686 1.569 1.977 

Liquide middelen 2.418 1.271 2.864 

Balanstotaal 9.613 8.072 9.346 
        

Werkkapitaal 649 330 -1.331 
        

RATIO’S 30 juni 2022 30 juni 2021 30 juni 2020 
        

Solvabiliteit *  17,54 19,44 21,15 

Current ratio ** 1,12 1,09 0,78 

* Onder solvabiliteit wordt verstaan het groepsvermogen als percentage van de totale activa 

** Onder current ratio wordt verstaan de vlottende activa in verhouding tot de kortlopende schulden 
        

AANTAL WERKNEMERS 30 juni 2022 30 juni 2021 30 juni 2020 
        

Aantal werknemers (op fulltime basis) 104 102 101 
 

 De netto-omzet steeg met ruim 22% naar € 13,3 miljoen. Dit is een gevolg van hogere wedstrijdbaten en 
sponsoromzet (inclusief catering) doordat in het seizoen 2020/2021 nagenoeg alle wedstrijden zonder 
publiek werden gespeeld door coronamaatregelen.  

 De bedrijfslasten stegen met ruim 26% naar € 14,3 miljoen door een stijging van salariskosten en door een 
lagere NOW subsidie. Verder stegen de direct aan de wedstrijden toe te rekenen kosten door doordat in 
het seizoen 2021/2022 nagenoeg alle wedstrijden weer met publiek werden gespeeld. Daarnaast heeft de 
club veel extra kosten moeten maken naar aanleiding van de vele ongeregeldheden tijdens uit en 
thuiswedstrijden, hierbij valt te denken aan schades, door de KNVB opgelegde boetes en extra inhuur van 
beveiligingspersoneel. 

 De inkomsten uit transfers van spelers bedroegen € 2,3 miljoen met name als gevolg van de transfers van 
Mees de Wit naar AZ en een doorverkoopresultaat op Zian Flemming van Fortuna Sittard naar Millwall FC, 
een stijging van 42%. 

 
Continuïteit van de activiteiten 
 
Solvabiliteit- en liquiditeitspositie  
PEC Zwolle heeft het seizoen 2021/2022 afgesloten met positief resultaat van € 0,12 miljoen. Door dit resultaat is 
het geconsolideerde eigen vermogen van PEC Zwolle gestegen naar € 1,69 miljoen positief per 30 juni 2022. Het 
werkkapitaal per 30 juni 2022 bedraagt circa € 0,65 miljoen positief. Mede door de steunmaatregelen zoals de 
NOW- en de TVL- subsidie, de loyaliteit van de sponsoren en publieke toeschouwers en transfer-inkomsten is 
PEC Zwolle financieel redelijk goed door de voorbije corona jaren gekomen.  
 
De degradatie vanuit de Eredivisie naar de Eerste Divisie houdt in dat er naast een sportieve uitdaging ook een 
grote financiële uitdaging ligt. Voor het huidige seizoen 2022/2023 wordt vooralsnog een fors negatief resultaat 
van rond de € 3,5 miljoen voor belasting verwacht vanwege voornoemde degradatie en de daarmee 
samenhangende en dus teruglopende inkomsten uit bijvoorbeeld TV gelden, maar ook sponsorinkomsten. 
Daarentegen zullen de wedstrijdbaten nagenoeg gelijk blijven aan het seizoen 2021/2022. 
 
Ondanks de degradatie is het PEC Zwolle gelukt om veel sponsoren voor dit seizoen aan boord te houden. Zij 
zien dan (eenmalig) af van een eventueel van toepassing zijnde degradatie clausule in hun overeenkomst. 
Daarnaast is ook de seizoenkaartenverkoop een succes gebleken, de supporters blijven ook in de Keuken 
Kampioen Divisie achter de club staan. Ook blijkt dat supporters zonder seizoenkaart het MAC3PARK Stadion 
weten te vinden op de vrijdagavonden. Verder zien we beter dan verwachte resultaten uit de verkoop van 
merchandise en realiseren we veel omzet in de horeca. Bij enkele wedstrijden ligt die omzet nagenoeg gelijk aan 
een wedstrijd in de Eredivisie. 
 
We zien dit jaar als een overbruggingsjaar, een kampioensjaar waarin promotie naar de Eredivisie het doel is. 
Om dit te realiseren hebben we iedereen hard nodig, willen we de sfeer binnen de club positief houden en 
daarom gaan we dit jaar niet reorganiseren, maar juist investeren in ons personeel. Hierbij richten we ons op het 
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opnieuw in kaart brengen van de organisatie, het opstellen van de organisatiedoelen en het vertalen hiervan naar 
persoonlijke doelen. Medewerkers voelen zich dan verantwoordelijker voor het behalen van 
de organisatiedoelen. Hieronder valt ook het schrijven van nieuwe functieprofielen. Daarnaast zullen we vooral 
de cultuur binnen de organisatie gaan verbeteren. Naast dat het personeel behoefte heeft aan richting, moet ook 
het vertrouwen onder het personeel weer hersteld worden. Zeker na alles wat er zich binnen de organisatie heeft 
afgespeeld in de afgelopen maanden. Bedrijven die op deze manier investeren in hun personeel en actief werken 
aan hun cultuur zijn ook aantoonbaar succesvoller. Dit zie je vervolgens terug in een hogere omzet.  
 
Om de financiële huishouding verder te verbeteren en gezond(er) te krijgen gaan we de komende maanden ook 
alle commerciële overeenkomsten bekijken en uiteraard onderzoeken we ook waar we diverse 
besparingsmogelijkheden door kunnen voeren. Verder zullen we nieuwe commerciële mogelijkheden moeten 
ontdekken of ontwikkelen. We gebruiken de degradatie om de club eens goed door te lichten. Wanneer je dingen 
doet zoals je ze deed, dan krijg je wat je kreeg. We zullen veel dingen de komende periode dus anders gaan 
doen, zorgen voor een frisse wind. Hoe staat PEC Zwolle er nu écht voor, wat is ons DNA en hoe kunnen we dit 
zo optimaal mogelijk vercommercialiseren? Allemaal met maar één doel: sterker uit de degradatie komen, 
dan hoe we erin terecht zijn gekomen! 
 
Uiteraard wordt er ook gewerkt aan een alternatief scenario, mocht promotie naar de Eredivisie om wat voor 
reden toch niet lukken dit jaar. 
 
We willen als club nu niet bezuinigen in de PEC Zwolle Voetbalacademie (de jeugdopleiding), de jeugd is het 
fundament onder onze club. Opleiden past bij het DNA van PEC Zwolle. Inmiddels breken er ook alweer diverse 
jeugdspelers door in het eerste elftal van PEC Zwolle. Hen ligt een mooie toekomst in het verschiet. Ook dit 
creëert waarde voor de club doordat we minder spelers aan hoeven te trekken van buiten en realiseren we 
verkoopwinsten op jeugdspelers en/of solidariteitsbijdrage(n) wanneer een jeugdspeler in de toekomst vanuit een 
andere club een mooie transfer maakt. Een aantal spelers staat er nu alweer goed op. Ook hebben we besloten 
om te blijven investeren in ons vrouwenelftal. Naast de groei in maatschappelijke impact van meiden- & 
vrouwenvoetbal draagt het ook bij aan gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Iets wat wij binnen PEC Zwolle 
ook heel belangrijk vinden. De KNVB investeert in het vrouwenvoetbal en wij als BVO willen daar ook ons 
steentje aan bijdragen. We verwachten bovendien dat we zowel voor de PEC Zwolle Voetbalacademie als PEC 
Zwolle Vrouwen aparte sponsorproposities kunnen ontwikkelen die ons helpen verder te kunnen investeren in dit 
onderdeel van onze organisatie.  
 
Door het verwachte negatieve resultaat 2022/2023 zal ook de liquiditeitspositie onder druk komen te staan en zijn 
maatregelen genomen om deze situatie het hoofd te bieden: Vooralsnog is de continuïteit gewaarborgd door een 
door aandeelhouders afgegeven garantstelling van € 2 miljoen.  
 
PEC Zwolle is genoodzaakt nieuw vreemd vermogen aan te trekken en/of aandelen te verkopen. Vanuit de 
aandeelhouders zijn inmiddels toezeggingen gedaan met betrekking tot nieuwe kapitaalstortingen/financieringen 
van ongeveer € 1 miljoen. Het streven is om de formele vastlegging hiervan binnen enkele maanden af te 
ronden. Daarnaast zal verder onderzocht worden hoe we nieuwe investeerders kunnen aantrekken om zodoende 
extra geld en kapitaal aan te kunnen trekken. Met name ook om in een sneller tempo onze doelstelling te kunnen 
realiseren, promoveren en vervolgens aansluiting vinden bij de subtop van de Eredivisie (plek 6-9). 
 
De doelstelling op korte termijn is het streven naar een sluitende begroting waarbij inkomsten en uitgaven met 
elkaar in evenwicht zullen komen. Onder andere onderstaande maatregelen/ actiepunten en plannen moeten 
ervoor zorgen dat deze doelstelling gerealiseerd wordt:    
 

 Het genereren van een hogere commerciële omzet, een hogere omzet uit de verkoop van merchandise & 
tickets, een hogere omzet uit horeca en een hogere omzet uit media gerelateerde baten door of de 
promotie naar de Eredivisie of door een hogere afdracht van de tv-gelden, gelet op de ontwikkelingen 
binnen de online streaming markt en de Televisierechten die in 2025 weer op de markt komen; 

 Door het openbreken, ophogen en verlengen van bestaande sponsorovereenkomsten die door de jaren 
heen veel meer commerciële waarde hebben en in het verleden nooit hierop geïndexeerd zijn. De 
overeenkomsten zijn in sommige gevallen >7 jaar oud; 

 Door terugdringen van onze lasten, of door besparingsmaatregelen te treffen die o.a. helpen bij het 
terugdringen van onze energielasten, of kosten voor trainingsfaciliteiten; 

 We gebruiken dit “overbruggingsjaar” om de gehele organisatie goed door te lichten. Dit moet niet alleen 
zorgen voor een verbetering van de interne bedrijfscultuur met als resultaat een hogere omzet; 

 Het ontwikkelen van nieuwe commerciële proposities voor o.a. de PEC Zwolle Voetbalacademie en PEC 
Zwolle Vrouwen, maar ook voor PEC Zwolle in het algemeen; 
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 De strategie van PEC Zwolle om als opleidingsclub veel inkomsten te genereren uit de verkoop van 
spelers zal ook voor de komende jaren gelden. Op basis van de ervaringscijfers in de afgelopen jaren en 
de in het 1e elftal doorbrekende jeugdspelers is de verwachting dat op korte- en middellange termijn veel 
inkomsten uit transfers worden gerealiseerd. 

 
Op basis van gesprekken die tot op heden zijn gevoerd met de aandeelhouders en overige betrokkenen over 
voornoemde maatregelen en plannen verwacht PEC Zwolle, ondanks de forse inkomstendaling door de 
degradatie naar de 1e divisie, aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen. Voor de (middel-)lange 
termijn blijft PEC Zwolle werken aan de verbetering van de solvabiliteit en haar werkkapitaal.    
 
De voornoemde maatregelen zijn voor de directie reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de 
ondernemingsactiviteiten. Op basis van de op dit moment bekende feiten en omstandigheden, is de directie dan 
ook van mening dat het gebruik van de continuïteitsveronderstelling passend is. 
 
De in de jaarrekening 2021/2022 gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook 
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.  
 
Investeringen 
In het seizoen 2021/2022 zijn een tweetal grotere investeringen gedaan in materiele vaste activa. Het betrof het 
voorzien van het trainingsveld bij Be Quick van kunstvezels (hybrideveld) en een nieuwe camerasysteem in het 
stadion om zo de veiligheid van onze supporters te kunnen garanderen en aan de eisen van de KNVB te kunnen 
blijven voldoen. Totaal is er voor circa 0,55 miljoen euro geïnvesteerd. Vooralsnog zijn in 2022/2023 
investeringen gedaan in de lichtmasten (ledverlichting) en hekwerken op de Noord tribune daarnaast worden er 
op een normale investeringsbehoefte na geen grote investeringen verwacht zonder daar voldoende financiële 
dekking voor te hebben. 
 
Voor de afkoop van contracten is in het seizoen 2021/2022 een bedrag van circa 0,3 miljoen euro aan 
verplichtingen aangegaan en in het seizoen 2022/2023 vooralsnog 0,1 miljoen euro.  
 
5. Risicomanagement  
 
Risicomanagement is een onderdeel van het beleid van PEC Zwolle en is een continu proces. Het interne 
systeem op PEC Zwolle probeert risico’s te identificeren en kwantificeren om zo maatregelen op te kunnen 
stellen om deze risico's te mitigeren. Door directie en verantwoordelijken wordt periodiek overleg gevoerd waarbij 
ook risico inschattingen en de status van te nemen (beheers-)maatregelen tegen betreffende risico’s worden 
besproken. 
Het risicomanagementbeleid draagt bij aan het waarborgen van de continuïteit van PEC Zwolle.  
 
Veiligheid 
PEC Zwolle wil voldoende veiligheid rond wedstrijden en evenementen kunnen borgen en wangedrag, geweld 
en/of vandalisme door PEC Zwolle-supporters bij wedstrijden en evenementen zien te voorkomen. In het 
afgelopen seizoen hebben er veel ongeregeldheden plaatsgevonden met en tussen supportersgroepen, ook die 
van PEC Zwolle en dat kan en mag niet. Het garanderen van de veiligheid van onze supporters, vrijwilligers en 
medewerkers heeft een centrale rol in de organisatie en PEC Zwolle is ook niet bereid hier enig risico in te 
nemen. 
 
Financieel 
De afgelopen seizoenen heeft zich een algemeen risico voorgedaan in de vorm van het uitbreken van het 
coronavirus. De kans dat een dergelijk risico zich manifesteert wordt normaal gesproken als laag ingeschat, de 
impact ervan op de financiële resultaten van PEC Zwolle had echter aanzienlijk kunnen zijn. Wij hebben er alles 
aan gedaan wat in onze macht lag om de negatieve impact van de coronacrisis te beperken. De 
steunmaatregelen vanuit de overheid en, zoals ook hiervoor al eerder genoemd, de loyaliteit van de sponsoren 
en publieke toeschouwers heeft ervoor gezorgd dat het risico beheersbaar is gebleven.   
Overige (toekomstige) financiële risico’s en mitigerende maatregelen zoals deze zijn geïnventariseerd en 
genomen zijn: 

 Het niet na dit seizoen promoveren naar de Eredivisie kan zorgen voor onzekerheden in minimaal gelijke 
sponsoropbrengsten en wedstrijdbaten. Vooralsnog is in het huidige seizoen gebleken dat sponsoren en 
publiek trouw zijn gebleven. We moeten dit vast zien te houden door o.a. te zorgen voor een top 
sfeerbeleving voor het publiek en voldoende zakelijke faciliteiten voor onze sponsoren; 

 Onderdeel van de strategie van PEC Zwolle is het jaarlijks financiële transferresultaten behalen door de 
verkoop van (jeugd-)spelers. Het blijft altijd een  risico dat er in een bepaald jaar geen speler wordt 
verkocht;  
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 Het blijvend kunnen aantrekken van voldoende financieringen en (extern) kapitaal; 
 In het kader van de risicobeheersing heeft PEC Zwolle voor de meest voorkomende risico’s die 

samenhangen met de bedrijfsvoering zoals brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten. PEC 
Zwolle heeft geen contractwaarde verzekeringen voor haar spelers en geen ziekteverzuimverzekeringen 
voor haar werknemers afgesloten. 

 
Kredietrisico’s, kasstroomrisico, liquiditeitsrisico’s zijn voor PEC Zwolle beperkt en mede afhankelijk van 
sportieve resultaten en transfers. Door de continuering en formalisatie van de huidige financieringen en 
garantstelling loopt PEC Zwolle in het komende seizoen naar verwachting niet tegen acute liquiditeitsproblemen 
aan. De club heeft geen afgeleide financiële instrumenten (“derivaten”) en gaat deze ook niet aan. De overige 
financiële instrumenten vloeien voort uit de normale bedrijfsuitoefening. 
 
6. Tot slot  
 
Het komend jaar is alles gericht op het terugkeren naar de Eredivisie en gebruiken we dit ‘overbruggingsjaar’ 
vooral om kritisch naar de eigen organisatie te kijken en daar verbeteringen door te voeren waar nodig. Allemaal 
met als doel de club (financieel) gezond te maken. Dusdanig gezond dat we bij een eventuele promotie ook 
daadwerkelijk wat te zoeken hebben in de Eredivisie. Dit betekent onder andere ook dat we moeten groeien in 
onze omzet, door nieuw te ontwikkelen commerciële mogelijkheden, door verder te professionaliseren als club in 
bijvoorbeeld trainingsfaciliteiten, of door kritisch te kijken naar de kosten die we maken. Als promotie een feit is, 
dan is aansluiting vinden bij de subtop het volgende doel. Die ambitie leeft nog steeds. We moeten sterker 
terugkeren, dan toen we gedegradeerd zijn. Datzelfde geldt ook voor het voetbaltechnische gedeelte. We willen 
aanvallend en aantrekkelijke voetbal spelen, met vooral spelers uit de eigen jeugd. PEC Zwolle is een club 
waarbij opleiden in het DNA zit. Dat geldt niet alleen voor spelers, maar ook voor trainers, coaches en zelfs het 
kantoorpersoneel. PEC Zwolle is een sympathieke club dat zich in een sterke regio (de vierde regio van 
Nederland) bevindt waar veel meer uit te halen is dan tot nu toe vaak werd gedacht. De liefde voor de club, door 
zowel supporters als sponsoren, zorgen ervoor dat we een sterke basis hebben, van waaruit we ook weer verder 
kunnen groeien. 
 
Wij willen alle medewerkers en vrijwilligers van PEC Zwolle bedanken voor hun inzet en loyaliteit. Daarnaast gaat 
onze dank uit naar de supporters en sponsoren die PEC Zwolle ook in deze moeilijke tijd zowel financieel als 
sportief zijn blijven steunen.  
 
Zwolle, 31 oktober 2022 
 

w.g.       w.g. 
 
 
Xander Czaikowski           Marcel Boudesteijn 
Algemeen directeur PEC Zwolle   Technisch directeur PEC Zwolle 
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GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2021/2022 
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 JUNI 2022 
(na winstbestemming) 

 
 
 
 

 30 juni 2022  30 juni 2021 

€ €  € € 

ACTIVA 
      

Vaste activa 
      

Immateriële vaste activa (1) 142.664   669.690  

Materiële vaste activa (2) 2.844.038   2.834.178  

Financiële vaste activa (3) 546.199   707.223  

  
 

3.532.901  
 

4.211.091 

Vlottende activa 
      

Voorraden (4) 55.755   103.509  

Vorderingen en overlopende activa (5) 3.605.617   2.486.260  

Liquide middelen  2.418.276   1.271.187  

  
 

6.079.648  
 

3.860.956 

   9.612.549   8.072.047 

 

PASSIVA 

      

Groepsvermogen (6) 
 

1.686.461 
  

1.568.641 

Langlopende schulden (7)  2.495.527   2.981.458 

Kortlopende schulden (8)  5.430.561   3.521.948 

   9.612.549   8.072.047 
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021/2022 
 
 
 
 
 

2021/2022 2020/2021 
 

€ €  € € 

Totaal bedrijfsopbrengsten (9/10) 
  

15.698.591
   

12.536.311

Kosten 
        

Personeelskosten (11) 8.800.641   7.424.373  

Afschrijvingen (12) 1.309.964   1.810.493  

Overige bedrijfskosten  5.515.042    3.867.619  

    15.625.647   13.102.485

Bedrijfsresultaat    72.944    -566.174

Financiële baten en lasten (13)   -61.190    -60.632

Resultaat voor belastingen    11.754    -626.806
Belastingen (14)   106.066    218.448

Resultaat na belastingen    117.820    -408.358
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2021/2022 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
 

2021/2022 2020/2021 
 

€ €  € € 

Kasstroom uit operationele activiteiten 
       

Bedrijfsresultaat 72.944    -566.174   

Aanpassingen voor: 
Afschrijvingen 

 
1.309.964 

    
1.810.493 

  

Veranderingen in het werkkapitaal:        

Mutatie voorraden 47.754    -71.258   

Mutatie vorderingen 
Mutatie kortlopende schulden (exclusief 

-1.112.970    -448.558   

schulden aan kredietinstellingen) 1.746.111    -2.238.557   

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   2.063.803    -1.514.054 

Ontvangen interest 1.863    1.184   

Betaalde interest -63.053    -61.816   

Vennootschapsbelasting -    -20.078   

   -61.190    -80.710 

Kasstroom uit operationele activiteiten   2.002.613    -1.594.764 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
       

Investeringen in immateriële vaste activa -306.239    -202.456   

Investeringen in materiële vaste activa -559.280    -1.001.539   

Desinvesteringen immateriële vaste activa 72.721    371.129   

Desinvesteringen materiële vaste activa -    1.377   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -792.798    -831.489 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
       

Toename overige vorderingen 
Afname overige vorderingen 

- 
260.703 

   -505.875 
- 

  

Opgenomen schulden aan kredietinstellingen 750.000    925.000   

Toename schulden aan leveranciers en        

handelskredieten -    189.889   

Toename belastingen en premies -    1.552.322   

Toename overige langlopende schulden 281.614    -   

Aflossing obligatie- en onderhandse leningen -24.286    -805.285   

Aflossing schulden aan kredietinstellingen -818.750    -500.000   

Afname schulden aan leveranciers en        

handelskredieten -173.040    -   

Afname belastingen en premies 
Afname overige langlopende schulden 

-338.967 
- 
   - 

-22.874 
  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   -62.726    833.177 

   1.147.089    -1.593.076 
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Samenstelling geldmiddelen  

2021/2022 

 

2020/2021 
 

€ €  € € 

Geldmiddelen per 1 juli 1.271.187 
 

2.864.263 

Mutatie liquide middelen 1.147.089  -1.593.076 

Geldmiddelen per 30 juni 2.418.276  1.271.187 
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GECONSOLIDEERDE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 

ALGEMEEN 

Het boekjaar van PEC Zwolle B.V. loopt gelijk met het voetbalseizoen, 1 juli tot en met 30 juni. 
 

PEC Zwolle B.V. is bij de start van het seizoen 2014/2015 afgesplitst van Regio Zwolle United. De 
activiteiten van Regio Zwolle United zijn vanaf 2 juli 2014 ondergebracht in Stichting Regio Zwolle 
United. PEC Zwolle B.V. blijft wel belast met de goedkeuring van en controle op de jaarrekening, de 
begroting en grote investeringen. PEC Zwolle B.V. is tevens verantwoordelijk voor het aannemen en 
ontslaan van de directieleden van Stichting Regio Zwolle United. PEC Zwolle B.V. staat vooralsnog tot 
en met seizoen 2022/2023 onder voorwaarden en tot een maximum bedrag garant voor een eventueel 
tekort op de begroting van Stichting Regio Zwolle United. 

 
Op 28 september 2015 is PEC Zwolle B.V. veranderd van rechtspersoonlijkheid. De oude Stichting PEC 
Zwolle is bij notariële akte op voornoemde datum omgezet in een besloten vennootschap met de naam 
PEC Zwolle B.V. Het aandelenkapitaal van PEC Zwolle B.V. bestaat per 30 juni 2022 uit 30.000 
aandelen A van € 0,01, gehouden door Stichting aandelenbezit PEC Zwolle en 2.285 aandelen ad € 0,01 
gehouden door PEC Zwolle Participatie I B.V. 

 
Activiteiten 

De activiteiten van PEC Zwolle B.V. bestaan voornamelijk uit het uitoefenen van het brengen van 
voetbalspel in de vorm van passieve recreatie ten behoeve van de bevolking van Zwolle en haar regio, 
alsmede de bevordering van de beoefening van de voetbalsport in het algemeen en in het bijzonder van 
het betaalde voetbal in de zin van de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond. En 
voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin des woords. Deze activiteiten vinden voornamelijk plaats in Nederland. PEC 
Zwolle B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Stadionplein 1 te Zwolle en is ingeschreven bij het 
handelsregister onder nummer 40061020. 

 
Continuïteit 

Solvabiliteit- en liquiditeitspositie 
PEC Zwolle heeft het seizoen 2021/2022 afgesloten met positief resultaat van € 0,12 miljoen. Door dit 
resultaat is het geconsolideerde eigen vermogen van PEC Zwolle gestegen naar € 1,69 miljoen positief 
per 30 juni 2022. Het werkkapitaal per 30 juni 2022 bedraagt circa € 0,65 miljoen positief. Mede door de 
steunmaatregelen zoals de NOW- en de TVL- subsidie, de loyaliteit van de sponsoren en publieke 
toeschouwers en transfer-inkomsten is PEC Zwolle financieel redelijk goed door de voorbije corona 
jaren gekomen. 

 
De degradatie vanuit de Eredivisie naar de Eerste Divisie houdt in dat er naast een sportieve uitdaging 
ook een grote financiële uitdaging ligt. Voor het huidige seizoen 2022/2023 wordt vooralsnog een fors 
negatief resultaat van rond de € 3,5 miljoen voor belasting verwacht vanwege voornoemde degradatie 
en de daarmee samenhangende en dus teruglopende inkomsten uit bijvoorbeeld TV gelden, maar ook 
sponsorinkomsten. Daarentegen zullen de wedstrijdbaten nagenoeg gelijk blijven aan het seizoen 
2021/2022. 

 
Ondanks de degradatie is het PEC Zwolle gelukt om veel sponsoren voor dit seizoen aan boord te 
houden. Zij zien dan (eenmalig) af van een eventueel van toepassing zijnde degradatie clausule in hun 
overeenkomst. Daarnaast is ook de seizoenkaartenverkoop een succes gebleken, de supporters blijven 
ook in de Keuken Kampioen Divisie achter de club staan. Ook blijkt dat supporters zonder seizoenkaart 
het MAC3PARK Stadion weten te vinden op de vrijdagavonden. Verder zien we beter dan verwachte 
resultaten uit de verkoop van merchandise en realiseren we veel omzet in de horeca. Bij enkele 
wedstrijden ligt die omzet nagenoeg gelijk aan een wedstrijd in de Eredivisie. 



PEC Zwolle B.V. te Zwolle 
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We zien dit jaar als een overbruggingsjaar, een kampioensjaar waarin promotie naar de Eredivisie het 
doel is. Om dit te realiseren hebben we iedereen hard nodig, willen we de sfeer binnen de club positief 
houden en daarom gaan we dit jaar niet reorganiseren, maar juist investeren in ons personeel. Hierbij 
richten we ons op het opnieuw in kaart brengen van de organisatie, het opstellen van de 
organisatiedoelen en het vertalen hiervan naar persoonlijke doelen. Medewerkers voelen zich dan 
verantwoordelijker voor het behalen van de organisatiedoelen. Hieronder valt ook het schrijven van 
nieuwe functieprofielen. Daarnaast zullen we vooral de cultuur binnen de organisatie gaan verbeteren. 
Naast dat het personeel behoefte heeft aan richting, moet ook het vertrouwen onder het personeel weer 
hersteld worden. Zeker na alles wat er zich binnen de organisatie heeft afgespeeld in de afgelopen 
maanden. Bedrijven die op deze manier investeren in hun personeel en actief werken aan hun cultuur 
zijn ook aantoonbaar succesvoller. Dit zie je vervolgens terug in een hogere omzet. 

 
Om de financiële huishouding verder te verbeteren en gezond(er) te krijgen gaan we de komende 
maanden ook alle commerciële overeenkomsten bekijken en uiteraard onderzoeken we ook waar we 
diverse besparingsmogelijkheden door kunnen voeren. Verder zullen we nieuwe commerciële 
mogelijkheden moeten ontdekken of ontwikkelen. We gebruiken de degradatie om de club eens goed 
door te lichten. Wanneer je dingen doet zoals je ze deed, dan krijg je wat je kreeg. We zullen veel 
dingen de komende periode dus anders gaan doen, zorgen voor een frisse wind. Hoe staat PEC Zwolle 
er nu écht voor, wat is ons DNA en hoe kunnen we dit zo optimaal mogelijk vercommercialiseren? 
Allemaal met maar één doel: sterker uit de degradatie komen, dan hoe we erin terecht zijn gekomen! 
Uiteraard wordt er ook gewerkt aan een alternatief scenario, mocht promotie naar de Eredivisie om wat 
voor reden toch niet lukken dit jaar. 

 
We willen als club nu niet bezuinigen in de PEC Zwolle Voetbalacademie (de jeugdopleiding), de jeugd 
is het fundament onder onze club. Opleiden past bij het DNA van PEC Zwolle. Inmiddels breken er ook 
alweer diverse jeugdspelers door in het eerste elftal van PEC Zwolle. Hen ligt een mooie toekomst in het 
verschiet. Ook dit creëert waarde voor de club doordat we minder spelers aan hoeven te trekken van 
buiten en realiseren we verkoopwinsten op jeugdspelers en/of solidariteitsbijdrage(n) wanneer een 
jeugdspeler in de toekomst vanuit een andere club een mooie transfer maakt. Een aantal spelers staat 
er nu alweer goed op. Ook hebben we besloten om te blijven investeren in ons vrouwenelftal. Naast de 
groei in maatschappelijke impact van meiden- & vrouwenvoetbal draagt het ook bij aan gelijke kansen 
voor mannen en vrouwen. Iets wat wij binnen PEC Zwolle ook heel belangrijk vinden. De KNVB 
investeert in het vrouwenvoetbal en wij als BVO willen daar ook ons steentje aan bijdragen. We 
verwachten bovendien dat we zowel voor de PEC Zwolle Voetbalacademie als PEC Zwolle Vrouwen 
aparte sponsorproposities kunnen ontwikkelen die ons helpen verder te kunnen investeren in dit 
onderdeel van onze organisatie. 

 
Door het verwachte negatieve resultaat 2022/2023 zal ook de liquiditeitspositie onder druk komen te 
staan en zijn maatregelen genomen om deze situatie het hoofd te bieden: Vooralsnog is de continuïteit 
gewaarborgd door een door aandeelhouders afgegeven garantstelling van € 2 miljoen. 

 
PEC Zwolle is genoodzaakt nieuw vreemd vermogen aan te trekken en/of aandelen te verkopen. Vanuit 
de aandeelhouders zijn inmiddels toezeggingen gedaan met betrekking tot nieuwe kapitaalstortingen/ 
financieringen van ongeveer € 1 miljoen. Het streven is om de formele vastlegging hiervan binnen 
enkele maanden af te ronden. Daarnaast zal verder onderzocht worden hoe we nieuwe investeerders 
kunnen aantrekken om zodoende extra geld en kapitaal aan te kunnen trekken. Met name ook om in 
een sneller tempo onze doelstelling te kunnen realiseren, promoveren en vervolgens aansluiting vinden 
bij de subtop van de Eredivisie (plek 6-9). 
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De doelstelling op korte termijn is het streven naar een sluitende begroting waarbij inkomsten en 
uitgaven met elkaar in evenwicht zullen komen. Onder andere onderstaande maatregelen/ actiepunten 
en plannen moeten ervoor zorgen dat deze doelstelling gerealiseerd wordt: 

 
 Het genereren van een hogere commerciële omzet, een hogere omzet uit de verkoop van 

merchandise & tickets, een hogere omzet uit horeca en een hogere omzet uit media 
gerelateerde baten door of de promotie naar de Eredivisie of door een hogere afdracht van 
de tv-gelden, gelet op de ontwikkelingen binnen de online streaming markt en de 
Televisierechten die in 2025 weer op de markt komen; 

 Door het openbreken, ophogen en verlengen van bestaande sponsorovereenkomsten die 
door de jaren heen veel meer commerciële waarde hebben en in het verleden nooit hierop 
geïndexeerd zijn. De overeenkomsten zijn in sommige gevallen >7 jaar oud; 

 Door terugdringen van onze lasten, of door besparingsmaatregelen te treffen die o.a. 
helpen bij het terugdringen van onze energielasten, of kosten voor trainingsfaciliteiten; 

 We gebruiken dit "overbruggingsjaar" om de gehele organisatie goed door te lichten. Dit 
moet niet alleen zorgen voor een verbetering van de interne bedrijfscultuur met als resultaat 
een hogere omzet; 

 Het ontwikkelen van nieuwe commerciële proposities voor o.a. de PEC Zwolle 
Voetbalacademie en PEC Zwolle Vrouwen, maar ook voor PEC Zwolle in het algemeen; 

 De strategie van PEC Zwolle om als opleidingsclub veel inkomsten te genereren uit de 
verkoop van spelers zal ook voor de komende jaren gelden. Op basis van de 
ervaringscijfers in de afgelopen jaren en de in het 1e elftal doorbrekende jeugdspelers is de 
verwachting dat op korte- en middellange termijn veel inkomsten uit transfers worden 
gerealiseerd. 

 
Op basis van gesprekken die tot op heden zijn gevoerd met de aandeelhouders en overige betrokkenen 
over voornoemde maatregelen en plannen verwacht PEC Zwolle, ondanks de forse inkomstendaling 
door de degradatie naar de 1e divisie, aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen. Voor 
de (middel-)lange termijn blijft PEC Zwolle werken aan de verbetering van de solvabiliteit en haar 
werkkapitaal. 

 
De voornoemde maatregelen zijn voor de directie reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van 
de ondernemingsactiviteiten. Op basis van de op dit moment bekende feiten en omstandigheden, is de 
directie dan ook van mening dat het gebruik van de continuïteitsveronderstelling passend is. 

 
De in de jaarrekening 2021/2022 gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan 
ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap. 

 

Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 
dat het bestuur van PEC Zwolle B.V. zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het 
bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 
op de betreffende jaarrekeningposten. 

 
Consolidatie 

In de jaarrekening van PEC Zwolle B.V. zijn de financiële gegevens geconsolideerd van PEC Zwolle 
B.V. en Stichting Regio Zwolle United. Stichting Regio Zwolle United is opgericht op 2 juli 2014. 
Alhoewel de besturen van beide rechtspersonen onafhankelijk van elkaar opereren is er onderling 
sprake van een zekere organisatorische - en economische verbondenheid. Daarnaast worden de 
activiteiten vanuit Stichting Regio Zwolle United grotendeels ten behoeve van PEC Zwolle B.V. 
uitgevoerd en draagt PEC Zwolle B.V. financieel bij in de (aanloop)verliezen van Stichting Regio Zwolle 
United. 
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Verbonden partijen 

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 
gezamelijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de 
statutaire directieleden en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Van betekenis zijnde transacties 
met verbonden partijen worden toegelicht voor zover die niet onder normale marktvoorwaarden zijn 
aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die 
nodig is voor het verschaffen van inzicht. 

 

Grondslagen voor de consolidatie 

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken 
rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder 
eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. 

 
 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van 
Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen van de Jaarverslaggeving, die uitgegeven 
zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en passiva (met uitzondering van het 
groepsvermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of 
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats 
tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met 
de referenties wordt verwezen naar de toelichting. 

 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 
 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
 
 

Immateriële vaste activa 

Vergoedingssommen en tekengelden 
 

De immateriële vaste activa bestaan uit betaalde hand- en tekengelden, overnamesommen, 
bemiddelingskosten en betaalde opleidingsvergoedingen en worden gewaardeerd op het bedrag van de 
bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Afschrijvingen vinden lineair plaats over 
de looptijd van het contract. Betaalde vergoedingen bij verlenging van contracten worden op dezelfde 
wijze verantwoord, waarbij de vergoeding wordt toegevoegd aan de resterende geactiveerde 
vergoedingssommen. Over dat bedrag vindt op basis van de nieuwe looptijd lineaire afschrijving plaats. 
Per balansdatum wordt beoordeeld of sprake is van een bijzondere waardevermindering in de 
contracten; dit is het geval als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroomgenererende eenheid 
waartoe het behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. Bij ontbinding van spelerscontracten 
wordt de nog resterende geactiveerde "vergoedingssom" ten laste van de winst- en verliesrekening 
gebracht. Verkopen van spelers worden verantwoord in het jaar waarbij er sprake is van een bindende 
verkoopovereenkomst. De daarmee gemoeide transfergelden worden dan direct als verkoopopbrengst 
verantwoord. 

 
De afschrijvingstermijnen van de vergoedingssommen en tekengelden liggen gemiddeld tussen de 2 en 
de 4 jaar. De resterende looptijd van de vergoedingssommen en tekengelden varieert van 1 tot 3 jaar. 
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Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een 
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

 

Afschrijving 

Actief 
% 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 5,5-20 
Andere vaste bedrijfsmiddelen 10-20 

 
 

Financiële vaste activa 

Latente belastingvorderingen 

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor 
verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale 
voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met 
dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk 
is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en 
verliezen of nog niet gebruikte fiscale verrekeningsmogelijkheden kunnen worden gecompenseerd. 

 
De latente belastingvordering worden ultimo boekjaar gewaardeerd op nominale waarde tegen het 
toepasselijke lage belastingtarief van 15%. Hierbij rekening gehouden met de verwachting dat de 
winstrealisatie vooralsnog groter is dan 1 jaar. 

 
Overige vorderingen 

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten de langlopende delen van 
debiteurenvorderingen. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens 
worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van 
leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten 
laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden 
verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat 
gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst-en- 
verliesrekening. 

 

Voorraden 

De winkelvoorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen of lagere opbrengstwaarde. De 
opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. 
Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. 

 
Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht 
op de boekwaarde van de vordering. 

 
Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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Langlopende schulden 

Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de 
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

 
Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet 
worden afgelost. 

 
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 

 
 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd. 

 
 

Opbrengstverantwoording 

Algemeen 

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en 
dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. 

 
Verkoop van goederen 

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's 
met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. 

 
Verlenen van diensten 

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde 
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te 
verrichten diensten. 

 
Overige bedrijfsopbrengsten 

De opbrengsten uit de verkoop van spelers worden verantwoord onder de overige bedrijfsopbrengsten. 
 

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van spelers worden verantwoord op het moment dat alle 
belangrijke rechten en economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de 
koper. De resterende boekwaarde van spelers wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

 
Pensioenen 

PEC Zwolle B.V. heeft een aantal pensioenregelingen waarop de bepalingen van de Nederlandse 
Pensioenwet van toepassing zijn en waarvoor op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan 
deze verzekeraars worden betaald door de onderneming. 

 
Het gaat hierbij om de volgende regelingen: 

 Pensioenregeling voor contractspelers, het CFK; 
 Pensioenregeling voor trainers; 
 Pensioenregeling voor overig personeel. 

 
De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Vooruitbetaalde premies 
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering 
van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans 
opgenomen. 
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Afschrijvingen 

Immateriële vaste activa inclusief vergoedingssommen worden vanaf het moment van ingebruikneming 
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 

 
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige 
afschrijvingen aangepast. 
Boekwinsten uit hoofde van transferactiviteiten zijn begrepen onder de overige bedrijfsopbrengsten en 
een eventuele boekverliezen onder de afschrijvingen op vergoedingssommen. 

 
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de 
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen 
bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

 

Operationele leasing 

Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen 
die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden 
verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, 
rekening houdende met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- 
en-verliesrekening over de looptijd van het contract. 

 
Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

 
 

Belastingen 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en- 
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met 
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van 
wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende schulden 
aan kredietinstellingen. 

 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder 
de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 JUNI 2022  

 
ACTIVA 

 
VASTE ACTIVA 

 
30-6-2022 

 
30-6-2021 

 €  € 

1. Immateriële vaste activa    

Tekengelden 10.000  - 
Vergoedingssommen 132.664  669.690 

 142.664  669.690 

 
2. Materiële vaste activa 

   

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 2.670.577  2.667.657 
Andere vaste bedrijfsmiddelen 173.461  166.521 

 2.844.038  2.834.178 

 
3. Financiële vaste activa 

   

Andere deelnemingen 13.614  13.614 
Overigen 532.585  693.609 

 546.199  707.223 

1. De andere deelneming betreft een 5,56% belang in de Eredivisie N.V. Dit belang betreft één 
certificaat van een aandeel, nominaal groot € 2.500. Het meerdere is aan te merken als een storting van 
agio op het aandeel. 

 
PEC Zwolle zal door de degradatie uit de Eredivisie naar de Eerste Divisie haar certificaat in de 
Eredivisie C.V. na balansdatum overdragen aan een naar de Eredivisie gepromoveerde club. 

 
2. Onder de post "overigen" is naast de opgenomen belastinglatentie een bedrag ad € 245.172 
(2020/2021: € 505.875) opgenomen inzake vorderingen betreffende transferactiviteiten. Onder deze 
post worden vorderingen opgenomen met een looptijd van meer dan één jaar. 

 
 

VLOTTENDE ACTIVA 
 

4. Voorraden 

Voorraden 55.755 103.509 

 
 
De voorraad betreft de voorraad in de fanshop en de voorraad medische artikelen. Een voorziening voor 
incourantheid werd niet noodzakelijk geacht.
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 30-6-2022  30-6-2021 

€  € 

5. Vorderingen en overlopende activa    

Overigen 2.014.176  1.032.714 
Overlopende activa 1.591.441  1.453.546 

 3.605.617  2.486.260 

Onder de vorderingen en overlopende activa is een bedrag ad € 1.590.277 (2020/2021: € 876.059) 
opgenomen inzake vorderingen betreffende transferactiviteiten. 

 
Onder de vorderingen en overlopende activa bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan 
één jaar. 

 
 

PASSIVA 

 
6. Groepsvermogen 

Voor een toelichting op het groepsvermogen verwijzen wij u naar de toelichting op de enkelvoudige 
balans van dit rapport. 

 
Het geconsolideerde vermogen bestaat uit het vermogen van PEC Zwolle B.V. alsmede Stichting Regio 
Zwolle United. Het (enkelvoudige) vermogen van PEC Zwolle B.V. bedraagt ultimo 2021/2022 
€ 1.440.048 positief en het vermogen van Stichting Regio Zwolle United bedraagt ultimo 2021/2022 
€ 246.413 positief, het totale geconsolideerde eigen vermogen bedraagt ultimo 2021/2022 € 1.686.461 
positief. 

 
7. Langlopende schulden    

Obligatieleningen en onderhandse leningen 78.576  102.864 
Schulden aan kredietinstellingen -  231.250 
Overige schulden 409.739  128.125 
Overigen 2.007.212  2.519.219 

 2.495.527  2.981.458 

De aflossingsverplichtingen voor het komende boekjaar worden gepresenteerd onder de kortlopende 
schulden. 

 
Onder de post overige schulden is: een bedrag ad € 49.055 (2020/2021: € 118.125) opgenomen inzake 
schulden betreffende transferactiviteiten. 

 
Onder de post "overigen" is, op basis van het door de belastingdienst verleende bijzondere uitstel, een 
bedrag ad € 1.920.812 (2020/2021: € 2.259.799) opgenomen inzake nog te betalen loonheffing. 

 
Van deze schuld per 30 juni 2022 heeft een bedrag van € 120.000 een looptijd langer dan vijf jaar. 

 
De invorderingsrente is tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01% tot en met 30 juni 2022. Vanaf 1 juli 2022 
bedraagt het percentage invorderingsrente 1%, vanaf 1 januari 2023 2%, vanaf 1 juli 2023 3% en vanaf 
1 januari 2024 4%. 
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Andere obligaties en onderhandse leningen 
 

Het rentepercentage van deze leningen bedraagt tussen de 2% en de 5%. 
 

Van het restant van de leningen per 30 juni 2022 heeft een bedrag van € - een looptijd langer dan vijf 
jaar. 

 

 
Schulden aan kredietinstellingen 

 
Het rentepercentage van deze leningen bedraagt 5%. 

 
Van het restant van de lening per 30 juni 2022 heeft een bedrag van € - een looptijd langer dan vijf jaar. 

 

 
ZEKERHEDEN 

 
 

Schulden aan kredietinstellingen 
 

Aan de schuldeiser zijn onderstaande zekerheden verstrekt: 
 Vorderingen inzake TV gelden. 
 Degradatievergoeding. 

   

 
30-6-2022 

 
30-6-2021 

 €  € 

8. Kortlopende schulden    

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 1.008.035  850.533 
Overigen 2.230.284  845.679 
Schulden en overlopende passiva 2.192.242  1.825.736 

 5.430.561  3.521.948 

Onder de posten Overigen/ Schulden en overlopende passiva is: 
   

 een bedrag ad € 444.499 (2020/2021: € 220.874) opgenomen inzake schulden betreffende 
transferactiviteiten; 

 een bedrag ad € 173.040 (2020/2021: € 174.700) opgenomen inzake 
aflossingsverplichtingen op langlopende schulden aan leveranciers. 
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN 
 

Niet verwerkte verplichtingen 

Investeringsverplichting 

Voor 30 juni 2022 zijn door PEC Zwolle B.V. geen investeringsverplichtingen aangegaan. In juli 2022 zijn 
investeringverplichtingen aangegaan voor het vervangen van de lichtmasten (led) en de uitbreiding van 
barriers op de sta tribune van het MAC3PARK stadion voor een bedrag van circa € 0,2 miljoen. 

 
 

Meerjarige financiële verplichtingen 

Huur- en leaseverplichtingen 

 Door PC Zwolle B.V. is met Stadion Ontwikkeling Zwolle B.V. een huurverplichting 
aangegaan met betrekking tot de huur van het stadion complex. Deze verplichting is 
aangegaan voor de duur van 25 jaren, ingaande op 1 juli 2008. De huurverplichting 
(inclusief servicekosten) wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt voor het komende jaar 
circa € 275.000. 

 Door PEC Zwolle B.V. is met Landstede een huurverplichting aangegaan met betrekking tot 
de huur van kantoor- en kleedkamerruimte in het gebouw Oosterink CSE aan de 
Boerendanserdijk 2a te Zwolle. Deze verplichting is aangegaan voor de duur van 10 jaren, 
ingaande op 1 oktober 2016. De huurverplichting (inclusief servicekosten) wordt jaarlijks 
geïndexeerd en bedraagt voor het komende jaar circa € 85.000. 

 Door PEC Zwolle B.V. is met Stadion Ontwikkeling Zwolle B.V. een huurverplichting 
aangegaan met betrekking tot de huur van extra opslagruimte in het stadion complex. Deze 
verplichting is aangegaan voor de duur van 26 maanden, ingaande op 1 maart 2021. De 
huurverplichting wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt voor het komende jaar circa 
€ 7.500. 

  Door Stichting Regio Zwolle United is met Stadion Ontwikkeling Zwolle B.V. een 
huurverplichting aangegaan met betrekking tot de huur van kantoorruimte in het stadion 
complex. Deze verplichting is aangegaan voor de duur van 5 jaren, ingaande op 1 januari 
2021. De huurverplichting (inclusief servicekosten) wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt 
voor het komende jaar circa € 50.000. 

 Door PEC Zwolle B.V. is voor het komende jaar voor circa € 6.800 aan huurverplichtingen 
aangegaan met betrekking tot huur van kantoorapparatuur. Deze verplichting kent geen 
contractduur van langer dan 5 jaar. 

 Door PEC Zwolle B.V. zijn operational leaseverplichtingen aangegaan met betrekking tot 
het wagenpark voor personeelsleden. Op balansdatum bedraagt de totale verplichting circa 
€ 205.000, waarvan € 160.000 een looptijd van minder dan 1 jaar heeft. 

 Door PEC Zwolle B.V. zijn huurverplichtingen aangegaan tot 30 september 2025 met 
betrekking tot een tweetal lichtinstallaties voor het natuurgrasveld waarvan de 
verplichtingen € 32.700 op jaarbasis bedragen. De totale hieruit voortvloeiende verplichting 
tot 30 september 2025 bedraagt € 98.100. Een bedrag van € 24.500 heeft een looptijd 
korter dan 1 jaar. Deze verplichting kent geen contractduur van langer dan 5 jaar. 

 Door PEC Zwolle B.V. zijn huurverplichtingen aangegaan tot 31 juli 2025 met betrekking tot 
sportvelden op Sportcampus de Pelikaan. De totale hieruit voortvloeiende verplichting tot 31 
juli 2025 bedraagt € 74.500. Een bedrag van € 48.500 heeft een looptijd korter dan 1 jaar. 
Deze verplichting kent geen contractduur van langer dan 5 jaar. 
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Aankoop- en verkoopcontracten spelers 

Uit de voorwaarden van bepaalde aankoopcontracten van aangetrokken spelers kunnen aanvullende 
verplichtingen ontstaan jegens de verkopende club zoals bijvoorbeeld het geval dat in de toekomst de 
betreffende spelers een bepaald aantal wedstrijden spelen in het eerste team van PEC Zwolle B.V., of in 
het geval dat andere, in de aankoopcontracten nader omschreven toekomstige gebeurtenissen, zich 
voordoen. In overeenstemming met de waarderingsgrondslagen van de PEC Zwolle B.V. inzake 
vergoedingssommen, die als gevolg van bovenbeschreven aankoopcontracten in de toekomst mogelijk 
verschuldigd zijn aan verkopende clubs, zullen dergelijke verplichtingen worden opgenomen op het 
moment dat de betreffende spelers het contractueel aantal wedstrijden in het eerste team van PEC 
Zwolle B.V. hebben gespeeld, dan wel de contractueel bepaalde toekomstige gebeurtenissen zich 
hebben voorgedaan. Per balansdatum zijn daarom geen schulden opgenomen met betrekking tot deze 
toekomstige gebeurtenissen. 
In contracten ter zake van verkoop van spelers zijn vergelijkbare voorwaarden zoals hiervoor vermeld bij 
aankoopcontracten opgenomen waaruit aanvullende rechten voor PEC Zwolle B.V. en eventuele derden 
in het geval van een gedeeltelijke overdracht van toekomstige transferrechten kunnen ontstaan. Per 
balansdatum zijn geen vorderingen opgenomen met betrekking tot deze toekomstige gebeurtenissen. 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021/2022 
 
 

 
2021/2022 

 
2020/2021 

 €  € 

Totaal bedrijfsopbrengsten 

 

9.  Netto-omzet 

 

   15.698.591        12.536.311 

Wedstrijdbaten 1.530.005  897.346 
Prijzengeld 878.389  851.769 
Sponsoring 6.397.045  4.877.550 
Media gerelateerde baten 2.869.853  2.990.810 
Merchandising & Business to consumeractiviteiten 233.872  161.970 
Food & beverage 69.245  4.544 
Overige omzet 700.820  423.707 
Subsidies en giften 675.393  677.427 

 13.354.622  10.885.123 

Onder de post subsidie en giften is een overheidssubsidie verwerkt op basis van de TVL-regeling ten 
bedrage van € 0,55 miljoen (2020/2021: € 0,6 miljoen). 

 

De netto-omzet is in 2021/2022 ten opzichte van 2020/2021 met 22,7% gestegen. 

 
10.  Overige bedrijfsopbrengsten 
 
Vergoedingssommen  

 
2.310.661 

  
        1.543.147 

Solidariteitsbijdragen en opleidingsvergoedingen  33.308  108.041 

 2.343.969  1.651.188 

11. Personeelskosten 
   

Lonen en salarissen 6.689.668  5.543.343 
Sociale lasten 793.248  791.756 
Pensioenlasten 158.282  151.734 
Overige personeelskosten 1.159.443  937.540 

 8.800.641  7.424.373 

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen 

De bezoldiging (salaris, pensioen en autokosten) aan de statutaire directieleden over 2021/2022 
bedraagt € 200.700 (2020/2021: € 87.250). 

 

Personeelsleden 

Gedurende het jaar 2021/2022 waren 104 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband 
(2020/2021: 102). 
 2021/2022  2020/2021 

Onderverdeeld naar: 
   

Spelers 44  43 
Kantoorpersoneel 60  59 

 104  102 
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 2021/2022 2020/2021 

12. Afschrijvingen    

Immateriële vaste activa 760.544  1.306.448 
Materiële vaste activa 549.420  504.045 

 1.309.964  1.810.493 

13. Financiële baten en lasten 
   

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.863  1.184 
Rentelasten en soortgelijke kosten -63.053  -61.816 

 -61.190  -60.632 

14. Belastingen 

De belasting over het resultaat ten bedrage van € 106.066 kan als volgt worden toegelicht: 
 

Resultaat voor belastingen 11.754  -626.806 

Vennootschapsbelasting voorgaande jaren 6.387 
 

30.714 
Waardering verrekenbare verliezen tegen lage tarief 99.679  187.734 

 106.066  218.448 

De verwachte belastingbate over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening in de (geconsolideerde-) 
winst- en verliesrekening over 2021/2022 bedraagt € 106.066 (2020/2021: belastingbate van € 218.448), 
oftewel -/- 902% van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen (2020/2021 35%). De 
verschillen tussen het percentage van de feitelijke belastinglast het nominale lage tarief (15%) kunnen 
als volgt worden samengevat: 

 De niet aftrekbare kosten 38% (2020/2021: -/-1%) 
 Vrijgestelde winstbestanddeel TVL -/-702% (2020/2021: 14%) 
 Vrijgestelde winstbestanddeel resultaat Stichting Regio Zwolle United -/-199% 

(2020/2021: 2%) 
 Correcties voorgaande jaren -/-54% (2020/2021: 4%) 
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2021/2022 
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ENKELVOUDIGE BALANS PER 30 JUNI 2022 
(na resultaatbestemming) 

 
 
 
 

 30 juni 2022  30 juni 2021 

€ €  € € 

ACTIVA 
      

Vaste activa 
      

Immateriële vaste activa  142.664   669.690  

Materiële vaste activa  2.822.851   2.805.764  

Financiële vaste activa  546.199   707.223  

  
 

3.511.714  
 

4.182.677 

Vlottende activa 
      

Voorraden  55.755   103.509  

Vorderingen en overlopende activa (15) 3.581.230   2.474.178  

Liquide middelen  2.174.645   1.225.958  

  
 

5.811.630  
 

3.803.645 

   9.323.344   7.986.322 

 

PASSIVA 

      

Eigen vermogen (16) 
     

Geplaatst kapitaal  323   323  

Agio  1.965.276   1.965.276  

Overige reserves  -525.551   -487.191  

  
 

1.440.048  
 

1.478.408 

Langlopende schulden (17)  2.495.527   2.981.458 

Kortlopende schulden (18)  5.387.769   3.526.456 

   9.323.344   7.986.322 
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ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021/2022 
 
 
 
 
 

2021/2022 2020/2021 
 

€ €  € € 

Totaal bedrijfsopbrengsten (19/20)  
 

15.462.315
   

12.413.310

Kosten 
        

Personeelskosten (21) 8.686.576   7.317.902  

Afschrijvingen (22) 1.307.431   1.809.972  

Overige bedrijfskosten  5.552.101    3.942.050  

    15.546.108   13.069.924

Bedrijfsresultaat    -83.793    -656.614

Financiële baten en lasten    -60.633    -60.425

Resultaat voor belastingen    -144.426    -717.039
Belastingen    106.066    218.448

Resultaat na belastingen   
 

 -38.360    -498.591
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 

 
Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de 
waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede de toelichting op de 
onderscheidende activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de 
geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niets anders wordt vermeld. 

 

Financiële vaste activa 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële 
beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. 
Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van PEC Zwolle B.V. 

 
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de 
vennootschap geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, wordt een 
voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige 
onder de voorzieningen ter grootte van het resterende aandeel in de door de deelneming geleden 
verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze 
deelnemingen. 
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 30 JUNI 2022  

 
ACTIVA 
 

VASTE ACTIVA 
 

 
30-6-2022 

 
30-6-2021 

 €  € 

1. Immateriële vaste activa    

Tekengelden 10.000  - 
Vergoedingssommen 132.664  669.690 

 142.664  669.690 

 
2. Materiële vaste activa 

   

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 2.650.144  2.639.243 
Andere vaste bedrijfsmiddelen 172.707  166.521 

 2.822.851  2.805.764 

 
VLOTTENDE ACTIVA 

 

 
30-6-2022 

 
30-6-2021 

 €  € 

15. Vorderingen en overlopende activa    

Overigen 2.001.255  1.008.167 
Overlopende activa 1.579.975  1.466.011 

 3.581.230  2.474.178 

Onder de vorderingen en overlopende activa is een bedrag ad € 1.590.277 (2020/2021: € 876.060) 
opgenomen inzake vorderingen betreffende transferactiviteiten. 

 
Onder de vorderingen en overlopende activa bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan 
één jaar. 

 

 

PASSIVA 

16. Eigen vermogen 

Geplaatst kapitaal 

Geplaatst en volgestort zijn 32.285 gewone aandelen nominaal € 0,01 323 323 

Het aandelenkapitaal bestaat per 30 juni 2022 uit 30.000 aandelen A en 2.285 aandelen C, beide met 
een nominale waarde van € 0,01. 
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 2021/2022  2020/2021 

€  € 

Agio    

Stand per 1 juli 1.965.276  1.965.276 

Stand per 30 juni 1.965.276  1.965.276 

Het betreft hier Agio gestort op aandelen C. 
   

Overige reserves 
   

Stand per 1 juli -487.191  11.400 
Resultaatbestemming boekjaar -38.360  -498.591 

Stand per 30 juni -525.551  -487.191 
 
 
 
 

 30-6-2022  30-6-2021 

€  € 

17. Langlopende schulden    

Obligatieleningen en onderhandse leningen 78.576  102.864 
Schulden aan kredietinstellingen -  231.250 
Overige schulden 409.739  128.125 
Overigen 2.007.212  2.519.219 

 2.495.527  2.981.458 

De aflossingsverplichtingen voor het komende boekjaar worden gepresenteerd onder de kortlopende 
schulden. 

 
Voor de zekerheden betreffende de langlopende schulden wordt verwezen naar de geconsolideerde 
jaarrekening. 

 
18. Kortlopende schulden    

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 1.008.035  850.533 
Schulden aan overige verbonden maatschappijen 79.830  116.144 
Overigen 2.179.956  820.703 
Schulden en overlopende passiva 2.119.948  1.739.076 

 5.387.769  3.526.456 

Onder de posten Overigen/ Schulden en overlopende passiva is: 
   

 een bedrag ad € 444.499 (2020/2021: € 220.874) opgenomen inzake schulden betreffende 
transferactiviteiten; 

 een bedrag ad € 173.040 (2020/2021: € 174.700) opgenomen inzake 
aflossingsverplichtingen op langlopende schulden aan leveranciers. 
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021/2022 
 
 

 
2021/2022 

 
2020/2021 

 €  € 

Totaal bedrijfsopbrengsten 

 

15.462.315 12.413.310 

19. Netto-omzet    

Wedstrijdbaten 1.530.005  897.346 
Prijzengeld 878.389  851.769 
Sponsoring 6.019.644  4.586.617 
Media gerelateerde baten 2.869.853  2.990.779 
Merchandising & Business to consumeractiviteiten 233.872  161.970 
Food & beverage 69.245  4.544 
Overige omzet 861.667  597.885 
Subsidies en giften 655.671  671.212 

 13.118.346  10.762.122 

 
De netto-omzet is in 2021/2022 ten opzichte van 2020/2021 met 21,9% gestegen. 
 
20. Overige bedrijfsopbrengsten 
 
Vergoedingssommen  

 
2.310.661 

  
        1.543.147 

Solidariteitsbijdragen en opleidingsvergoedingen  33.308  108.041 

 2.343.969  1.651.188 

 
 

21. Personeelskosten    

Lonen en salarissen 6.660.379  5.500.347 
Sociale lasten 776.156  774.034 
Pensioenlasten 153.639  147.348 
Overige personeelskosten 1.096.402  896.173 

 8.686.576  7.317.902 

Personeelsleden 

Gedurende het jaar 2021/2022 waren 102 werknemers in dienst op basis van een volledig 
dienstverband (2020/2021: 100). 

2021/2022 2020/2021 
 

Onderverdeeld naar: 
 

Spelers 44  43 
Kantoorpersoneel 58  57 

 102  100 

 
  

2021/2022 

  
2020/2021 

 €  € 

22. Afschrijvingen    

Immateriële vaste activa 760.544  1.306.448 
Materiële vaste activa 546.887  503.524 

 1.307.431  1.809.972 
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Bestemming van de winst 2021/2022 

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies ad € 38.360 over 2021/2022 in mindering 
gebracht op de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt. 

 
 
 

Ondertekening directie voor akkoord 
 
 

Zwolle, 31 oktober 2022 
 
 
 

w.g.       w.g. 
 

 
X.A.P. Czaikowski (Algemeen directeur) M. Boudesteijn (Technisch directeur) 
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OVERIGE GEGEVENS 
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Statutaire regeling winstbestemming 

Op grond van artikel 30 van de statuten staat het verlies ter vrije beschikking van de algemene 
vergadering. 

 
 

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020/2021 

De jaarrekening 2020/2021 is vastgesteld door het bestuur van PEC Zwolle B.V. De bestemming van 
het resultaat is vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. 

 
 

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 

Transfers 
In de zomertransferperiode direct na balansdatum 30 juni 2022 zijn diverse spelers transfervrij 
vertrokken. Er zijn geen vergoedingssommen ontvangen. 










