PEC Zwolle B.V. te Zwolle
Publicatierapport jaarstukken 2019/2020

INHOUDSOPGAVE

Pagina

3
10
13
16

Jaarverslag van de directie
Organisatorische ontwikkelingen
Technische/sportieve ontwikkelingen
Regio Zwolle United
Jaarrekening
Geconsolideerde balans per 30 juni 2020
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2019/2020 Geconsolideerd
kasstroomoverzicht 2019/2020
Geconsolideerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de geconsolideerde balans per 30 juni 2020
Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2019/2020
Enkelvoudige balans per 30 juni 2020
Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019/2020
Algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening
Toelichting op de enkelvoudige balans per 30 juni 2020
Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019/2020

18
19
20
22
29
33
35
36
37
38
40

Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Statutaire regeling winstbestemming
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018/2019
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

-2 -

43
47
47
47

PEC Zwolle B.V. te Zwolle

VERSLAG VAN DE DIRECTIE

Jaarverslag
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, alsmede de balans per 30 juni 2020 en de winst – en
verliesrekening over het boekjaar 2019/2020. Het boekjaar van PEC Zwolle B.V. loopt van 1 juli tot en
met 30 juni, gelijk met het voetbalseizoen.
Leeswijzer & communicatie
Naast dit samenvattende directieverslag (inclusief een financiële analyse), onderdeel van het rapport
inzake de jaarstukken 2019/2020, wordt aandacht geschonken aan een aantal verdere ontwikkelingen
bij de club:
1. Organisatorische ontwikkelingen;
2. Technisch/sportieve ontwikkelingen;
3. Regio Zwolle United.
De jaarrekening is gecontroleerd door BDO Audit & Assurance B.V. De goedkeurende verklaring van
de accountant is opgenomen onder de “overige gegevens” van dit rapport inzake de jaarstukken. Door
de accountant is ook een accountantsverslag opgesteld welke als bijlage bij dit rapport inzake de
jaarstukken is gevoegd.
Naast dat wij in november het geheel op onze website peczwolle.nl zoals te doen gebruikelijk zullen
melden, bereiden we een intensieve communicatie voor via digitale media (Youtube, Teams, o.i.d.),
teneinde ondanks de huidige beperkingen onze informatie naar eenieder die de club een warm hart
toedraagt te borgen.

Samenvattend
Ondernemingsplan “wat goed is moet beter”
Het voornemen opgenomen in het ondernemingsplan “wat goed is moet beter”, met een looptijd van
2019 t/m 2023, om PEC Zwolle stap voor stap voorzichtig te laten groeien, op basis van
voorinvesteringen (verkregen uit een positieve balans bij de aan- en verkoop van spelers, een
toenemende commerciële omzet en het aantrekken van aandelenkapitaal), heeft tot en met het
seizoen 2018/2019 een prima resultaat opgeleverd. Bij het opstellen van de begroting voor het
seizoen 2019/2020 was het de bedoeling een serieuze volgende stap te zetten, waardoor met name in
de zomer van 2019 meer dan ooit in de spelersgroep (en met name de salarissen) is geïnvesteerd.
Deze stap werd gezet met als achterliggend idee, deze voorinvestering met de nodige voorzichtigheid
te doen laten plaatsvinden, waardoor er aan het eind van het seizoen nog een serieuze
liquiditeitsruimte zou zijn, welke dan mogelijk in de zomer van 2020 opnieuw in de spelersgroep kon
worden geïnvesteerd (voor de goede orde het ondernemingsplan houdt rekening met operationele
verliezen gedurende de planperiode, maar ook dat door de inkomsten uit aandelenverkoop de
kasstroom wel positief blijft).
Omdat tijdens het opstellen van de begroting voor het seizoen 2019/2020 er een aanzienlijke
liquiditeitsruimte werd verwacht van ruim €1,5 miljoen, ook bij een begroot negatief resultaat van zo’n
€2,3 miljoen (zie ook de jaarrekening 2018/2019 waaraan toegevoegd de prognose voor het seizoen
2019/2020), is medio 2019 besloten door de Directie en Stichtingsbestuur de voornoemde werkwijze
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te implementeren. Dit was immers een logische volgende stap in het gefaseerd implementeren van
het ondernemingsplan.
Van voornoemde liquiditeitsruimte is dan ook in het seizoen 2019/2020 circa voor €1 miljoen extra
geïnvesteerd in de salariskosten van de selectie, waardoor de totale personeelskosten groeiden van
zo’n €9,5 naar €10,5 miljoen, en ook werden hieruit een aantal inkomende transfers gefinancierd.
Nu, een jaar later, medio 2020, kan worden gesteld dat deze volgende stap niet het gewenste
resultaat heeft opgeleverd, met als belangrijkste oorzaken:



Onvoldoende sportief rendement van de aangetrokken spelersgroep;
De coronacrisis die zich begin maart 2020 aandiende, waardoor de club onder meer 5 van de
nog geplande thuiswedstrijden niet kon spelen.

Dit heeft tot gevolg dat noch de sportieve doelstellingen (met een teleurstellende plek 15), noch de
omzet doelstellingen zijn behaald in het seizoen 2019/2020.
Het voornoemde heeft uiteraard consequenties voor het uitvoeren van het ondernemingsplan,
waarvan de uitvoering 2 seizoenen langer gaat duren (dus van 2019 t/m 2025).
Coronavirus
Het coronavirus heeft en had een enorme impact op de exploitatie van PEC Zwolle, zowel in het
afgesloten seizoen als het huidige seizoen; zeker als we de ontwikkelingen vergelijken met het laatste
volledige seizoen 2018/2019, maar ook met de oorspronkelijke prognose voor het seizoen 2019/2020.
Over het seizoen 2019/2020 is de impact door de loyaliteit van onze supporters (bijna 100% van onze
supporters kozen voor de optie “geen compensatie”) en zakelijke relaties, de subsidieregeling (NOW)
vanuit de overheid, de volledige uitbetaling van de TV-gelden en de realisatie van voorwaardelijke
vergoedingssommen per saldo nog beperkt gebleven.
De vanwege corona teruglopende omzet doelstellingen van zo’n €1,5 miljoen (t.o.v. het resultaat
2018/2019) zijn voor zo’n 50% gecompenseerd door de NOW-regeling. De overige 50% zijn
gecompenseerd door een daling van de bedrijfskosten en extra transferopbrengsten.
Het uiteindelijke negatieve resultaat van €2,5 miljoen ligt gelet op de omstandigheden redelijk in lijn
met de oorspronkelijke prognose van €2,3 miljoen negatief.
Behalve de omzetverliezen was de vigerende onzekerheid ook van invloed op het aantrekken van
extern kapitaal.
Al met al gaf het seizoeneinde 2019/2020 een liquiditeitsruimte te zien van zo’n €2,8 miljoen (begroot
€1,5 miljoen); de extra ruimte van €1,3 miljoen ten opzichte van de prognose wordt veroorzaakt door
overheidsmaatregelen (naast de reeds genoemde NOW-regeling, met name het uitstel van betaling
van belastingen).
Was het probleem voor het seizoen 2019/2020 in de omzet met name het wegvallen van de
commerciële baten (zo’n €1,2 miljoen), voor het huidige seizoen 2020/2021 zal dat niet veel anders
zijn. Ook geldt dat een groot aantal sponsoren, met name in dat deel van het MKB-segment dat sterk
door corona wordt geraakt, en hopelijk tijdelijk, de sponsoring van de club heeft stopgezet. In
vergelijking met het seizoen 2018/2019 zal de omzet dan ook met ruim €2,0 miljoen afnemen.
De uitvoering van een pakket aan bezuinigingsmaatregelen voor het seizoen 2020/2021 was dan ook
onvermijdelijk. Het pakket aan maatregelen omvat onder andere kostenbesparingen op alle mogelijke
gebieden waaronder een salarisreductie voor het personeel en een kleinere spelersselectie, de
diverse NOW-regelingen, het realiseren van additionele externe financiering, maar ook werd een
beroep gedaan op de loyaliteit van onze supporters en sponsoren.
Door (nagenoeg) alle tijdelijke arbeidscontracten (voor spelersgroep en de overige organisatie) per 1
juli 2020 niet te verlengen, met daarnaast wat aanvullende herstructureringen, is de post salarissen
weer snel teruggebracht tot beneden dat van het niveau 2018/2019. Ook de bedrijfskosten nemen
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sterk af, doordat we sterk snijden in die kosten (ondermeer geen trainingskampen) en de noodzaak
om de wedstrijden met een beperkt of geen publiek te organiseren.
De club prijst zich gelukkig met een stabiele basis aan supporters en sponsoren. Zo was de
seizoenkaartverkoop in de zomer van 2020 een groot succes.
Vrijwel alle supporters en sponsoren hebben bij de koop van seizoenkaarten en het afsluiten van
sponsorpakketten ervoor gekozen om, ongeacht of wedstrijden met (beperkt) of zonder publiek
worden gespeeld, ook voor het huidige seizoen 2020/2021 geen aanspraak te zullen maken op
compensatie; in ruil daarvoor konden zij beroep doen op een kortingsregeling en heeft de club na de
verkoop van 7.500 stoelen de seizoenkaartenverkoop stopgezet. Dit laatste om, wanneer de club wel
met (beperkt) publiek mag spelen, er zoveel mogelijk van deze loyale supporters en sponsoren
daadwerkelijk in het MAC3PARK stadion kunnen worden ontvangen.
Deze enorme loyaliteit van onze achterban jegens de club is een enorme stimulans om verder te
werken aan de verbondenheid tussen PEC Zwolle en deze achterban.
Niet alleen wij hebben het moeilijk met de huidige omstandigheden, maar ook van onze klanten
(supporters en sponsoren) hebben velen zeer te lijden onder de verschrikkelijke coronaomstandigheden. En het kan niet zo zijn dat wanneer onze klanten het moeilijk hebben, wij
ongeschonden “door de wedstrijd komen”, neen …. samen gaan we ook deze wedstrijd winnen.

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 de tabel op de volgende pagina is een overzicht gegeven van de resultaten van PEC Zwolle B.V.
over het seizoen 2019/2020, waarbij wordt teruggekeken naar het daaraan voorafgaande seizoen
2018/2019 (het laatste volledige seizoen) en vooruitgekeken naar het daaropvolgende (huidige)
seizoen 2020/2021.De beide seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 worden sterk beïnvloed door de
gevolgen van wat in de volksmond de “coronacrisis” wordt genoemd. De gevolgen van deze crisis
werden zichtbaar vanaf maart 2020, en duren voort tot het moment dat deze directie-rapportage is
opgesteld (eind oktober 2020).
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(BEDRAGEN IN EUR X 1.000, TENZIJ ANDERS
VERMELD)
PROGNOSE
2020/2021

2019/2020

2018/2019

Netto-omzet
Resultaat vergoedingssommen
Afschrijvingen
Bedrijfslasten

10.980
1.510
1.893
12.297

11.327
1.936
2.144
14.376

12.956
6.631
1.477
14.605

Bedrijfsresultaat

-1.700

-3.257

3.505

-182

-107

-129

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen
Belastingen

-1.882
447

-3.364
827

3.376
-841

Resultaat na belastingen

-1.435

-2.537

2.535

-1.574
-738
394
-1.918

1.414
-1.089
275
600

4.661
-4.097
601
1.165

30 juni 2021

30 juni 2020

30 juni 2019

553
2.405
741
945
5.185

2.145
2.338
1.977
2.864
9.346

3.116
2.422
3.808
2.264
14.830

-1.326

-1.431

62

30 juni 2021

30 juni 2020

30 juni 2019

14,29
0,63

21,15
0,77

25,68
1,01

RESULTATEN

Renteresultaat

KASSTROOM

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Stijging/ daling geldmiddelen
BALANS

Vergoedingssommen
Materiële vaste activa
Groepsvermogen
Liquide middelen
Balanstotaal
Werkkapitaal
RATIO’S

Solvabiliteit *
Current ratio **

* 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

Aantal werknemers (op fulltime basis)
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30 juni 2021

30 juni 2020

30 juni 2019

100

101

89
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Continuïteit van de activiteiten
Solvabiliteit- en liquiditeitspositie
Het eigen vermogen van PEC Zwolle bedroeg per 30 juni 2019 afgerond €3,8 miljoen positief
(jaarrekening 2018/2019) en is gedaald naar €2,0 miljoen positief per 30 juni 2020. De daling ad
€1,8 miljoen wordt veroorzaakt door:
 Nettoresultaat 2019/2020:
 Aandelenverkoop (735 aandelen C):

€2,5 miljoen negatief;
€0,7 miljoen.

PEC Zwolle verwacht in de komende jaren een positieve ontwikkeling door onder andere:
 Het streven naar een sluitende begroting waarbij inkomsten en uitgaven met elkaar in
evenwicht zullen komen. Van belang hierbij is:
 Het blijven genereren van een hogere omzet: ondermeer door een stijging van de
sponsoring wanneer de coronacrisis hopelijk achter de rug is en het MKB-segment
herstel gaat tonen (waardoor het verlies aan MKB-klanten kan worden
geneutraliseerd), verdere focus op ook tijdens de corona-crisis zich positief
ontwikkelende bedrijfstakken, intensivering van de samenwerking met
ondernemingen, overheden en onderwijsinstellingen binnen de regio Zwolle United, de
mogelijkheden onderzoeken van de opengaande gokmarkt, en ook een sportief betere
ontwikkeling;
 Een verdere optimalisering van de verhouding tussen inkomsten (uit wedstrijdbaten en
sponsoring en overige) en uitgaven;
 De verdere implementatie van ons ondernemingsplan, gebaseerd op de minimale
vertraging van 2 seizoenen opgelopen door de coronacrisis.
 Kortlopende schulden gedurende een langere periode continueren dan wel herfinancieren;
met de IBB Bank zijn afspraken gemaakt over een nieuwe 2-jarige lening naast de huidige
lopende lening (uitbetaling van € 0,9 miljoen in november 2020 en aflossing voor het eerst
op 15 oktober 2021).
 Aantrekken van aandelenkapitaal door aandelenemissies. Er is nog een lange lijst van
potentiële “regionale investeerders” waarmee al gesprekken gevoerd zijn en nog worden
gevoerd met het doel te investeren in PEC Zwolle. Het formaliseren van nieuwe
aandelentransacties zal naar verwachting pas na “corona-tijd” plaats vinden. Op de na
“corona-tijd” prospect-lijst staan zo’n 25 investeerders die interesse hebben om aandelen
van PEC Zwolle B.V. aan te kopen.
PEC Zwolle blijft zich ondanks de “hick-up” van de coronacrisis inspannen om de doelstelling
van het ondernemingsplan te realiseren. Dit zal, wanneer de effecten van de coronacrisis zijn
weggewerkt, niet alleen leiden tot een zich snel verbeterende financiële situatie, maar ook tot
een sportief en organisatorisch opwaartse trend: eigenlijk zoals het laatste normale seizoen
2018/2019 werd afgesloten.
Op basis van gesprekken die tot op heden zijn gevoerd met potentiële investeerders, geldverstrekkers en overige betrokkenen over voornoemde maatregelen en plannen verwacht PEC
Zwolle ondanks de corona-perikelen voor het komend jaar aan zijn betalingsverplichtingen te
kunnen blijven voldoen (de liquiditeitsruimte aan het eind van het seizoen wordt begroot op €1,0
miljoen). Voor de (middel-)lange termijn blijft PEC Zwolle werken aan de verbetering van de
solvabiliteit en haar werkkapitaal.
Voor het seizoen 2020/2021 blijft moeilijk te voorspellen hoe het coronavirus zich landelijk en/of
regionaal zal ontwikkelen en wat de maatregelen van overheidswege in dat verband zijn. Diverse
scenario’s zijn denkbaar (variërend van een volledige “lock-down” waardoor de competitie wordt
stilgelegd tot een brandhaard aan besmettingen binnen de club, en/of de gehele competitie wordt
zonder publiek uitgespeeld).
De club heeft geprobeerd inzicht te geven in dit verslag hoe zij daarop kan anticiperen.
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Maar de impact op het geprognosticeerde resultaat, de vermogens- en liquiditeitspositie voor het
seizoen 2020/2021 is als gevolg van bovenstaande scenario’s groot. Dit houdt in dat eventuele
liquiditeitstekorten opgevangen zullen gaan worden uit de steunmaatregelen zoals NOW 2.0, NOW
3.0, transferinkomsten en het steunpakket van de overheid voor individuele clubs.
Op basis van de op dit moment bekende feiten en omstandigheden en de mogelijke scenario’s over
hoe het coronavirus en overheidsmaatregelen zich naar aanleiding daarvan kunnen ontwikkelen, is de
directie dan ook van mening dat het gebruik van de continuïteitsveronderstelling passend is.
Investeringen
In de zomer van 2020 is geïnvesteerd in een nieuw natuurgrasveld in het stadion. Daarnaast is het
kunstgrasveld (geïnvesteerd in 2017) dat in het stadion lag inclusief een deel van de ondergrond
verplaatst naar het trainingscomplex van amateurvereniging Be Quick ‘28 en inmiddels in gebruik
genomen als trainingsveld. Verder heeft er nog een renovatie plaatsgevonden van een natuurgras
trainingsveld. Naast deze investering worden in 2020/2021 geen grote investeringen verwacht in de
vergoedingssommen en vaste activa. Wel verwachten wij in de zomer van 2021 nog een speler naar
een andere club te transfereren.
Risico’s en onzekerheden
De voornaamste risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten en strategie van PEC Zwolle zijn:
Het afgelopen jaar 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, echter nu blijkt dat de impact ervan op de financiële resultaten van PEC Zwolle aanzienlijk
is. Door het aanhouden van het coronavirus en de daaraan gerelateerde maatregelen vanuit de
overheid zal dit risico ook voor het huidige seizoen 2020/2021 aanwezig zijn. De financiële impact is
onzeker en hangt met name af van:
 de mogelijkheid tot uitspelen van het Eredivisie-seizoen 2020/2021;
 de impact van de coronacrisis op de financiële mogelijkheden van onze sponsoren.
Wij zijn van mening dat wij er alles aan doen en tot op heden aan gedaan hebben om de negatieve
impact van de coronacrisis te beperken. Overige toekomstige risico’s en mitigerende maatregelen
zoals deze zijn geïnventariseerd en genomen zijn:
 Onzekerheden blijven gelegen in sponsoropbrengsten, wedstrijdbaten, mediagelden en
overige baten na het huidige seizoen waarin het effect van de coronacrisis voor een daling
zorgt, dat deze weer naar hetzelfde of een hoger niveau gaan groeien als voor de
coronacrisis. PEC Zwolle is mede afhankelijk van het economische klimaat en de sportieve
prestaties;
 Het blijvend kunnen aantrekken van voldoende financieringen en (extern) kapitaal;
 Er bestaat een debiteurenrisico, waarin inbegrepen het risico van transfersommen. Voor hoge
debiteurenvorderingen uit transfers worden zoveel mogelijk zekerheden gevraagd om dit risico
tot een minimum te beperken. Mocht er bij een transfer een uitgestelde betaling worden
overeengekomen dan bestaat de mogelijkheid om, uit hoofde van de richtlijnen van de FIFA,
een bankgarantie op te eisen en/of andere dwangmiddelen toe te passen;
 Het risico van het onjuist interpreteren en/ of toepassen van de fiscale regels op het gebied
van omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting.
 Eventuele degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. Dit risico wordt grotendeels afgedekt
middels degradatieclausules in de spelerscontracten. Contractwaarde verzekering en
transferwaarde verzekering.
 In het kader van de risicobeheersing heeft PEC Zwolle voor de meest voorkomende risico’s
die samenhangen met de bedrijfsvoering zoals, transferwaarden, brand- en
aansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten. PEC Zwolle heeft geen contractwaarde
verzekeringen voor haar spelers en geen ziekteverzuimverzekeringen voor haar werknemers
afgesloten.
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Kredietrisico’s/ kasstroomrisico/ liquiditeitsrisico
Deze risico’s zijn voor PEC Zwolle beperkt en mede afhankelijk van sportieve resultaten en transfers.
Door de continuering en formalisatie van de huidige financieringen loopt PEC Zwolle in het komende
seizoen 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.
Tot slot
In de komende jaren blijft de ambitie om de groei van PEC Zwolle te continueren, sportief zo hoog
mogelijk te eindigen en de club financieel gezond te houden.
Als directie hebben we geprobeerd op de huidige situatie voor zowel voor het afgelopen seizoen
2019/2020, als het huidige seizoen 2020/2021 te anticiperen, door op eigen kracht onze problemen op
te lossen (enkel is gebruik gemaakt van door de overheid generiek aangeboden faciliteiten). Dit zal de
huidige en nieuwe supporters, sponsoren én aandeelhouders hopelijk het vertrouwen geven dat het
bestuur van de club niet alleen in goede tijden, maar ook in door bekende omstandigheden slechtere
tijden, in staat is haar verantwoording te nemen. De onderliggende niet verder benoemde potentiële
waarde van de selectie (en voetbalacademie) is nog steeds een niet in de financiële verslaglegging
opgenomen stille reserve van de club, met daarnaast de positionering binnen de Regio Zwolle als
haar maatschappelijke kapitaal. De ondersteuning die we dagdagelijks ondervinden van onze
achterban is en blijft hartverwarmend, en wij zullen er echt alles aan doen het vertrouwen niet te
schaden.
Wij willen alle medewerkers en vrijwilligers van PEC Zwolle bedanken voor hun inzet, betrokkenheid
en toewijding. 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, 29 oktober 2020
Namens het gehele managementteam van PEC Zwolle
w.g.
Adriaan Visser
Directievoorzitter PEC Zwolle
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1.

Organisatorische ontwikkelingen

Algemene informatie/ organisatie
PEC Zwolle B.V. (hierna: “PEC Zwolle”) is een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Zwolle
aan het Stadionplein 1.
Juridische structuur
Vanwege de behoefte van PEC Zwolle om risicodragend vermogen (vooralsnog) uit de regionale
markt aan te trekken om haar doelstellingen zoals verwoord in het ondernemingsplan “Wat goed is
moet beter” 2019/2023 te realiseren, heeft aan het einde van het vorige boekjaar 2018/2019 een
juridische herschikking van de structuur van PEC Zwolle plaatsgevonden.
PEC Zwolle B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. In het boekjaar is
door emissies van aandelen het aandelenkapitaal van PEC Zwolle gewijzigd en uitgebreid.
De aandelen van deze besloten vennootschap worden per heden gehouden door:
Aandeelhouder
Stichting aandelenbezit PEC Zwolle
PEC Zwolle Participatie I B.V.

Totaal

Aandelen in €
300
22,85

322,85

Aantal aandelen
30.000
2.285

32.285

Aandeel %
92,92
7,08

100,00

PEC Zwolle B.V. kan op basis van de huidige statuten aandelen A, B en C met een nominale waarde
van € 0,01 uitgeven. Aandelen A kunnen slechts worden gehouden door de Stichting aandelenbezit
PEC Zwolle. Het aandeel B betreft één “gouden aandeel” welke ter beschikking kan worden gesteld
aan de Vereniging Supportersclub PEC Zwolle, ter borging van de afspraken als opgenomen in een
gezamenlijk vastgesteld Manifest. Aandelen C worden uitgegeven aan nieuwe aandeelhouders c.q.
vermogensverstrekkers.
PEC Zwolle kan naar de toekomst toe, met instemming van de vergadering van de houder van de
aandelen A, tot ten hoogste 40% aan aandelen C uitgeven, rekening houdend met regelgeving van de
KNVB. De verkoop van maximaal 40% aandelen in PEC Zwolle zal de benodigde middelen moeten
genereren om de beoogde doelen, opgenomen in voornoemd ondernemingsplan, gedurende de
planperiode 2018/2023 uit te voeren. Door het coronavirus werd in maart 2020 de Nederlandse
competitie stilgelegd en dit heeft een grote impact op het business- en aandelenplan alsmede op de
planperiode. De plannen zullen door het coronavirus en de daarmee samenhangende (overheids-)
maatregelen een langere doorlooptijd vergen dan oorspronkelijk verwacht. Vooralsnog wordt
uitgegaan van een oprekking van de planperiode met een tweetal jaren, dat wil zeggen dat de
doorlooptijd verlengd wordt naar 2025. Uiteraard blijft de directie zich inzetten om meer risicodragend
vermogen aan te trekken om zo naar de toekomst zowel sportief, als organisatorisch te kunnen
groeien naar mooie sportieve en financiële resultaten.
Governance
De bestuursorganen bij PEC Zwolle zijn naar aanleiding van de wijziging in juridische structuur in de
loop van het huidige seizoen verder ingericht en geformaliseerd. 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 de leden van de Raad van
Commissarissen (hierna te noemen: “RvC”) van PEC Zwolle, waarbij rekening gehouden wordt met de
statutaire bepalingen. De directievoorzitter (algemeen directeur) is verantwoordelijk voor het
dagelijkse beleid in overeenstemming met de statuten en het bestuursreglement (zoals vastgesteld
door de AvA) van PEC Zwolle alsmede de instructies van de RvC. De directievoorzitter wordt
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benoemd door de AvA en de directievoorzitter moet zich gedragen naar de aanwijzingen van de AvA
en de RvC betreffende de algemene lijnen van het te voeren beleid. In de statuten is vastgelegd dat
bepaalde besluiten van de directievoorzitter 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 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.
Bestuur PEC Zwolle (directie/ managementteam)
Bij PEC Zwolle wordt gewerkt met een directie/ managementteam, bestaande uit de directievoorzitter
en een aantal afdelingshoofden/managers. In het seizoen 2019/2020 bestond het team uit:
Naam
Adriaan Visser

Functie
Directievoorzitter
(statutair
directeur, zelfstandig bevoegd)

Periode
31 augustus 2014 – heden

Mike Willems

Technisch manager

1 juli 2019 – heden

Edwin Peterman

Commercieel directeur

1 september 2018 – 31 augustus 2020

Jeroen van Leeuwen

Algemeen manager

16 augustus 2018 – heden

Simon Hoekstra

Financieel manager

1 november 2014 – heden

De directie kwam in het seizoen 2019/2020 wekelijks bijeen in het reguliere directieoverleg. Van deze
besprekingen zijn verslagen gemaakt.
De coronacrisis heeft voor PEC Zwolle, en veel andere (sport-) organisaties, evenals grote delen van
onze economie een zeer grote impact gehad, en dat zal de komende maanden helaas nog verder
continueren. Om de impact van deze crisis en de daarmee gepaarde kosten zoveel mogelijk te
reduceren is door het directie-/managementteam een analyse van de organisatie gemaakt. Deze
analyse heeft tot gevolg gehad, dat per 1 april 2020 alle tijdelijke contracten die per 1 juli 2020
afliepen daadwerkelijk per die datum zijn beëindigd, en wel voor zowel de technische staf en
selectiespelers, maar ook voor de kantoororganisatie. Daarnaast is een herstructurering doorgevoerd
in de kantoororganisatie, waardoor ondermeer besloten is om na afloop van het verslagjaar, per 1
september 2020 in goed overleg afscheid te nemen van de commercieel directeur (Edwin Peterman).
Ingaande die datum zijn Jurian Meijntjes (als salesmanager) en Rick Schrijver (als marketingmanager)
toegevoegd aan het Managementteam (waarbij de naamgeving van Directieteam werd beëindigd).
Raad van commissarissen PEC Zwolle/ bestuur Stichting aandelenbezit PEC Zwolle/ bestuur PEC
Zwolle Participatie I B.V.
De samenstelling van het bestuur van Stichting aandelenbezit PEC Zwolle is in de loop van het
seizoen 2019/2020 gewijzigd. Meine Breemhaar (directeur-eigenaar Breemhaar Beheer) heeft het
voorzitterschap van de stichting per 27 januari 2020 overgenomen van Han Brouwers (voorzitter/
directeur-eigenaar Brouwers Accountants). Han Brouwers is per deze datum voorzitter geworden van
de Raad van Commissarissen van PEC Zwolle.
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In het seizoen 2019/2020 bestond de Raad van Commissarissen van PEC Zwolle uit:
Naam
Han Brouwers
(Voorzitter)

Periode
27 januari 2020 – heden

Ed de Kluiver

27 januari 2020 – heden

Norbert Pieterse

27 januari 2020 – heden

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van
zaken van PEC Zwolle. De RvC staat het bestuur met raad terzijde en vergadert gezamenlijk met de
directievoorzitter minimaal zesmaal per jaar. In verband met het coronavirus en het stopzetten van de
competitie heeft vanaf eind maart 2020 tot halverwege augustus 2020 tweewekelijks overleg
plaatsgevonden. Deze overleggen hadden als doel de RvC op de hoogte te houden betreffende de
planvorming en acties naar aanleiding van het coronavirus.
De werkzaamheden van de RVC leden zijn onbezoldigd.
In het seizoen 2019/2020 bestond het bestuur van Stichting aandelenbezit PEC Zwolle uit:
Naam
Meine Breemhaar
(Voorzitter vanaf
27 januari 2020)

Periode
9 oktober 2018 – heden

Gerrit Jansen

28 september 2015 - heden

Marjon Roefs

28 september 2015 – heden

Martijn Hakstege

23 april 2020 – heden

Han Brouwers

28 september 2015 – 27 januari 2020

Het bestuur van Stichting aandelenbezit PEC Zwolle vormt gezamenlijk met het bestuur van PEC
Zwolle Participatie I B.V., waarvan Arnoud Wierdsma per 12 juni 2020 de bestuurder is, de AvA van
PEC Zwolle en is onder andere belast met goedkeuring van- en controle op de jaarrekeningen,
begrotingen en grote investeringen. Tevens is de AvA verantwoordelijk voor het aannemen en
ontslaan van statutaire directieleden. Overleg tussen de AvA en de directie heeft dit seizoen
plaatsgevonden middels een tweetal vergaderingen; daarnaast heeft er veelvuldig informeel overleg
plaatsgevonden in kleinere samenstellingen verband houdende met de planvorming en acties rondom
het coronavirus.
Stichting Regio Zwolle United
De Stichting Regio Zwolle United (RZU) is op 2 juli 2014 opgericht. RZU betreft een onafhankelijk van
de club opererende stichting. Een stichting die is belast met alle maatschappelijk verantwoorde
ondernemende (MVO) activiteiten binnen PEC Zwolle ten aanzien van de regio. Denk daarbij aan
bestuurlijke binding en de samenwerking met onderwijsinstellingen. RZU is tot 31 december 2019 ook
belast geweest met de doorontwikkeling van top-vrouwenvoetbal, vanaf 1 januari 2020 valt het topvrouwenvoetbal onder het toezicht van PEC Zwolle.
In de (geconsolideerde-) cijfers van PEC Zwolle zijn ook de cijfers van RZU verantwoord. Alhoewel de
besturen van beide rechtspersonen onafhankelijk van elkaar opereren, is er onderling sprake van
zekere organisatorische- en economische verbondenheid. Daarnaast worden de activiteiten vanuit
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RZU nog steeds grotendeels ten behoeve van PEC Zwolle uitgevoerd en draagt PEC Zwolle
financieel bij in de (eventuele) verliezen van RZU. Beide rechtspersonen worden gezamenlijk als
groep beschouwd voor de externe verslaggeving.
Tussen PEC Zwolle en RZU is een dienstverleningsovereenkomst gesloten. Zo worden onder andere
de financiële- en HR-administratie volledig geïntegreerd binnen die van PEC Zwolle.
In het seizoen 2019/2020 bestond het bestuur van RZU uit:
Naam
Evert Leideman
(voorzitter)

Periode
2 juli 2014 – heden

Janco Cnossen

2 juli 2014 – 26 juni 2020

Klaas Feenstra

1 juli 2017 – heden

Rob van Kessel

2 juli 2014 – heden

Adriaan Visser

2 juli 2014 – heden

Arjan Jansen
(Algemeen directeur)

2 juli 2014 – 30 juni 2020

Statutair directeur Arjan Jansen is per 1 juli 2020 afgetreden als algemeen directeur van RZU en is
per deze datum opgevolgd door Eilt Staal. Jansen bekleedde in ruim tien jaar meerdere functies bij
PEC Zwolle en zette zich de voorbije jaren als directeur van RZU in om sport te gebruiken als
onafhankelijke katalysator voor de ontwikkeling van de Regio Zwolle. Jansen zal nog wel, vooralsnog
tot en met 30 juni 2021, betrokken blijven bij PEC Zwolle in een adviseursfunctie met betrekking tot de
strategische doorontwikkeling van PEC Zwolle. PEC Zwolle en RZU zijn Jansen dankbaar voor zijn
bijdrage aan de club de afgelopen 10 jaar en wensen hem veel succes met zijn nieuwe activiteiten.

2.

Technisch/sportieve ontwikkelingen

Stroeve start
Net als het seizoen 2018/2019, wordt ook het seizoen 2019/2020 in Zwolle afgetrapt. Op vrijdag 2
augustus is Willem II de tegenstander van de ploeg van trainer/coach John Stegeman, die in de zomer
de naar Feyenoord vertrokken Jaap Stam kwam opvolgen. In de basis is een plek voor Etiënne
Reijnen. De verdediger keert na ruim acht jaar terug in Zwolle, na avonturen bij AZ, SC Cambuur, FC
Groningen en een buitenlandse trip in Israël. Ondanks dat Lennart Thy namens PEC Zwolle voor het
eerste doelpunt van het seizoen tekent, gaat Willem II dat uiteindelijk een Europa League-ticket in de
wacht zou slepen na het seizoen, met een 1-3 zege aan de haal.
Met uitwedstrijden tegen FC Utrecht en Vitesse in het verschiet kan PEC Zwolle direct aan de bak,
maar tegen de subtoppers uit de Eredivisie kan geen positief resultaat worden gehaald. In Utrecht
gaat Zwolle halverwege nog wel aan de leiding met 0-1, maar de Domstedelingen stellen na rust orde
op zaken (3-1) en ook bij Vitesse valt niets te halen (3-0). Tegen Sparta Rotterdam lijkt PEC Zwolle
een week later voor eigen publiek de eerste driepunter te behalen, maar voormalig Zwolle-speler Lars
Veldwijk voorkomt dat met een late gelijkmaker (2-2). Op vrijdag 30 augustus wordt dan toch de
eerste zege van het seizoen behaald. Op bezoek bij FC Emmen wint PEC Zwolle door goals van
Dennis Johnsen, Thomas Bruns en Iliass Bel Hassani met 1-3.
De grote Reza-show
De meest memorabele wedstrijd uit de eerste seizoenshelft is het treffen met promovendus RKC
Waalwijk op zondag 15 september. Nadat PEC Zwolle via Bel Hassani op voorsprong komt, scoren de
Brabanders tweemaal via onder meer Clint Leemans, die net door Zwolle aan RKC is verhuurd. Na
bijna een uur spelen brengt Stegeman Reza Ghoochannejhad. De debutant, die vlak voor het sluiten
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van de transfermarkt is aangetrokken, schiet zichzelf in de recordboeken met maar liefst vier goals (!)
in nog geen half uur tijd. De spits zorgt hoogstpersoonlijk voor de 2-2, 3-2, 4-2 en 5-2. Nog nooit
scoorde een invaller in een officieel duel vier goals binnen een half uur. Het laatste woord is aan
Gustavo Hamer die de eindstand op 6-2 bepaalt.
Bekeravontuur
Voor de TOTO KNVB Beker reist PEC Zwolle in de eerste ronde af naar Hoek in Zeeuws-Vlaanderen.
Een unicum, want nooit eerder maakte PEC Zwolle zoveel kilometers voor een officieel duel op
Nederlandse bodem. In Zeeland wordt eind oktober met 0-3 gewonnen, maar in de tweede ronde
wordt met diezelfde cijfers verloren op bezoek bij Fortuna Sittard, waardoor de Blauwvingers na de
winterstop niet meer uitkomen in het bekertoernooi.
Winst op concurrenten
In het restant van de eerste seizoenshelft lukt het PEC Zwolle niet om weg te komen uit de onderste
regionen. Van de (sub)toppers uit de Eredivisie kan niet worden gewonnen, maar directe concurrenten
ADO Den Haag (3-1), Fortuna Sittard (3-1) en VVV-Venlo (1-2) worden wel op een nederlaag
getrakteerd. De eerste seizoenshelft eindigt, ondanks een fraaie openingstreffer van Mustafa Saymak,
met een 4-1 nederlaag op bezoek bij PSV waar PEC Zwolle dan al twee keer tegen heeft gespeeld.
Veel spektakel
De tweede seizoenshelft start met veel spektakel. Allereerst begint PEC Zwolle met een verdediging
van vijf spelers aan deel twee van de competitie, omdat er volgens de technische staf te veel
tegendoelpunten geïncasseerd werden voor de winterstop. Thuis tegen FC Utrecht moet PEC Zwolle
weliswaar weer drie tegengoals slikken, toch pakt het knap een punt. Een hele late treffer van Yuta
Nakayama betekent de 3-3. Rico Strieder, dan nog op de bank bij FC Utrecht, wordt in de
daaropvolgende week op huurbasis overgenomen om met zijn verdedigende kwaliteiten meer balans
aan het elftal te geven. Op bezoek bij de verrassing van het seizoen, Willem II, betaalt zich dat gelijk
uit. PEC Zwolle houdt voor het eerst in het seizoen ‘de nul’ en pakt daarmee een verdiend punt. Een
week later hoeft Michael Zetterer, die voor de winterstop de plek onder de lat veroverde ten koste van
Xavier Mous, wederom geen tegentreffer toe te laten. Opnieuw blijkt Nakayama belangrijk voor PEC
Zwolle. Op slag van rust kopt de Japanner zijn ploeg naar een 1-0 zege op FC Groningen. Na een 0-0
gelijkspel op bezoek bij RKC Waalwijk, gaat het spektakel weer verder thuis tegen Feyenoord.
Ondanks een vroege 2-0 voorsprong moet PEC Zwolle in een drijfnat en stormachtig MAC3PARK
stadion met 3-4 het hoofd buigen voor de ploeg van trainer Dick Advocaat. Op 29 februari speelt PEC
Zwolle de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Iets waar op dat moment niemand nog rekening mee
had gehouden. Tegen Vitesse lijkt PEC Zwolle door een rake strafschop van Ghoochannejhad in de
90e minuut op weg naar de zege, maar de 3-2 blijkt niet genoeg. In de blessuretijd scoort Oussama
Tannane met een van richting veranderde vrije trap de 3-3. Terwijl het thuispubliek al genoegen lijkt te
nemen met het punt krijgt Zwolle nog één hoekschop. Het blijkt de opmaat voor een krankzinnige
laatste paar seconden. Pelle Clement kopt de 4-3 via keeper Remco Pasveer in het doel, het stadion
ontploft en vrijwel direct volgt het eindsignaal. Een week later wacht in Sittard de belangrijke
ontmoeting met Fortuna. De Limburgers staan in punten gelijk maar hebben een minder doelsaldo. Na
een hele redelijke eerste helft, is het Fortuna Sittard dat na de thee de wedstrijd naar zich toe trekt.
George Cox lijkt met een treffer twintig minuten voor tijd de matchwinner te worden, maar in de laatste
minuut van de officiële speeltijd krijgt Clement na tussenkomst van de VAR een strafschop. Thy benut
het buitenkansje, scoort de 1-1 en belangrijker nog, de goal blijkt voldoende om weer boven de
Limburgers uit te komen op de vijftiende plaats.
Corona in Nederland
Een week later wacht Heracles Almelo, maar dat duel wordt – nadat de KNVB eerst besluit enkel alle
wedstrijden in Brabant te cancelen vanwege een heftige uitbraak van het nieuwe coronavirus daar,
tóch afgelast. Vanaf dat moment werd het volledige Nederlandse voetbal stilgelegd. Iedere competitie,
van profs tot amateurs, kwam halverwege maart 2020 tot stilstand. Uiteindelijk besluit de KNVB de
competities in Nederland, nadat op 21 april 2020 door minister-president Mark Rutte tijdens een
persconferentie bekend gemaakt werd dat alle betaald voetbalwedstrijden definitief verboden werden
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tot 1 september 2020, niet meer uit te spelen en geen kampioenen en degradanten aan te wijzen.
Daardoor zullen alle achttien clubs uit de Eredivisie ook in het seizoen 2020/2021 op het hoogste
vaderlandse niveau uitkomen.
Jong PEC Zwolle
Voor Jong PEC Zwolle, dat gecoacht wordt door Mark Looms, eindigt het seizoen vanzelfsprekend
ook vroegtijdig. De ploeg weet zich in het eerste deel van de competitie te plaatsen voor de
kampioenspoule van de beloftencompetitie. Daarin speelt het op 10 maart de laatste wedstrijd thuis
tegen Feyenoord. Dat duel wordt met 4-0 gewonnen, waardoor Jong PEC Zwolle op een gedeeld
tweede plaats eindigt.
PEC Zwolle Vrouwen
Een sterk verjongd PEC Zwolle Vrouwen, met veel speelsters uit de eigen jeugd onder leiding van
trainer/coach Joran Pot, eindigt als zevende in de competitie. Het stilleggen van de competitie komt
voor de Blauwvingers vlak voor de bekerontmoeting in Amsterdam met Ajax Vrouwen. Beide ploegen
stonden het jaar ervoor in de finale en zouden elkaar nu in de kwartfinale ontmoeten.
Terug naar natuurgras
Op 12 juni, de dag dat PEC Zwolle 110 jaar bestaat, maakt de club bekend om na een periode van 13
jaar te hebben gespeeld op kunstgras vanaf het seizoen 2020/2021 weer op echt gras te gaan
voetballen. Het is voor het eerst dat er echt gras komt te liggen in het MAC3PARK stadion, waar de
club sinds de zomer van 2007 de thuiswedstrijden speelt.
Jeugdteams
De PEC Zwolle Voetbalacademie beschikt over tien jeugdelftallen: O19, O17, O16, O15, O14, O13,
O12, O11 en O10 en O9. De wedstrijden worden op zaterdag gespeeld op het terrein van
buurtvereniging Be Quick’28.
Team
PEC Zwolle O19

Competitie 2019/2020
1e divisie hoog

PEC Zwolle O17

eredivisie

PEC Zwolle O16

gesloten competitie

PEC Zwolle O15

1e divisie hoog

PEC Zwolle O14

gesloten competitie

PEC Zwolle O13

eredivisie laag

PEC Zwolle O12, O11, O10

gesloten competitie

PEC Zwolle O9

hoofdklasse O10

In het seizoen 2019/2020 heeft de academie zeer talentvolle spelers weten aan te trekken, zijn er
spelers doorgeschoven naar hogere elftallen en hebben talentvolle spelers de kans gekregen om aan
te sluiten bij de hoofdselectie (o.a. Samir Lagsir, Rav van den Berg, Daijiro Chirino en Gabi Caschili)
Dit heeft ook geleid tot het vastleggen van Rav van den Berg voor de komende 2 seizoenen. Zo blijft
er wederom een Zwols talent behouden voor PEC Zwolle. Daarnaast hebben de teams in het seizoen
2019/2020 naar behoren gepresteerd en zullen ze na het extreem rare seizoen (competitie gestopt op
13 maart) minimaal op hetzelfde niveau of op een hoger niveau (O13/ O14) gaan spelen. Ondanks
corona, kunnen er in de komende jaargang stappen gezet worden en zal de academie uitgebreid
worden met de nieuwe O21 competitie (oude beloftenteam). De andere competities zullen ook
gewijzigd gaan worden in gesloten competities van poules van 8 teams t/m de O14 en open
competities in poules van 8 teams voor de O15 t/m de O21.
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Centre for Sports & Education
PEC Zwolle vindt voetbal belangrijk, maar er wordt ook veel waarde gehecht aan 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 voetbal
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 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.

Regio Zwolle United

Het seizoen 2019/2020 werd een seizoen om nooit te vergeten, ook al was het op een andere manier
dan vooraf gehoopt. Het seizoen van ANBI-stichting Regio Zwolle United stond in het teken van het
10-jarig jubileum van PEC Zwolle United, maar de festiviteiten werden geannuleerd vanwege de
coronacrisis.
Tegelijkertijd vonden ook veel activiteiten wél plaats. Zo werd tijdens de coronacrisis mensen een hart
onder de riem gestoken, door het bezoeken van verzorgings- en verpleeghuizen en
dagbestedingscentra. Ook de vierde editie van 'KUSZ' kon gelukkig doorgang vinden: een sport- en
spelweek in de zomervakantie voor kinderen rond de armoedegrens.
Verder werden – in de periode voor corona - de netwerken versterkt binnen de economische
hoofdstructuur van Nederland. De ambitie van Regio Zwolle als vierde economische topregio was
hiervoor de aanleiding. Zo werden activiteiten georganiseerd met Brainport Industry Campus
Eindhoven, Port of Rotterdam, Port of Amsterdam en Port of Zwolle. De wedstrijden van PEC Zwolle
tegen PSV, Feyenoord en Ajax waren hiervoor een uitgelezen kans.
Ondertussen is hard gewerkt aan de toekomst van Regio Zwolle United, om komende jaren van
waarde te blijven voor Regio Zwolle. Met blik op de toekomst is door het bestuur en de organisatie
met de partners gebouwd aan een nieuw plan voor Regio Zwolle United voor de periode 2020-2024.
Een belangrijke pijler in het plan is bijvoorbeeld de strategische samenwerking met SportService
Zwolle, die in het komende seizoen wordt bekrachtigd.

De nieuwe plannen betekenen ook een doorontwikkeling in de organisatie. Arjan Jansen (directeur) en
Janco Cnossen (bestuurslid) hebben aan het einde van seizoen 2019/2020 afscheid genomen. Ook is
per 1 januari 2020 PEC Zwolle Vrouwen uit Stichting Regio Zwolle United gehaald en ondergebracht
bij PEC Zwolle B.V.
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(GECONSOLIDEERDE) JAARREKENING
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 JUNI 2020
(na verwerking van het verlies)

30 juni 2020
€

30 juni 2019
€

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

(1)
(2)
(3)

2.144.810
2.338.062
13.614

3.115.645
2.422.451
338.621
4.496.486

5.876.717

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

(4)
(5)

32.251
1.953.520
2.864.263

25.789
6.663.312
2.263.768
4.850.034

8.952.869

9.346.520

14.829.586

PASSIVA
Groepsvermogen

(6)

1.976.999

3.808.490

Langlopende schulden

(7)

1.182.155

2.130.058

Kortlopende schulden en
overlopende passiva

(8)

6.187.366

8.891.038

9.346.520

14.829.586
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019/2020

2019/2020
€
Totaal bedrijfsopbrengsten

2018/2019
€

€

13.263.829

(10)

€
19.587.341

Kosten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

(11)
(12)

9.599.361
2.144.368
4.777.058

Bedrijfsresultaat

9.489.682
1.477.223
5.115.079
16.520.787

16.081.984

-3.256.958

3.505.357

Financiële baten en lasten

(13)

-107.129

-129.130

Resultaat voor belastingen
Belastingen

(14)

-3.364.087
826.660

3.376.227
-841.480

-2.537.427

2.534.747

Resultaat na belastingen
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2019/2020
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2018/2019

2019/2020
€

€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie voorraden
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
schulden aan kredietinstellingen)

-3.256.958

3.505.357

2.144.368

1.477.223

-6.462
4.509.792

69.970
-3.018.639

-1.857.299

2.756.532
1.533.441

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
Vennootschapsbelasting

1.535
-108.664
-104.712

Kasstroom uit operationele activiteiten

4.790.443
2.517
-131.647
-

-211.841

-129.130

1.321.600

4.661.313

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen immateriële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

-719.373
-370.991
1.219
-

-3.634.517
-792.759
55.000
274.910
-1.089.145

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-4.097.366

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Toename overige vorderingen
Afname overige vorderingen
Mutatie aandelenkapitaal
Mutatie agio
Opgenomen obligatie- en onderhandse
leningen
Opgenomen schulden aan kredietinstellingen
Toename belastingen en premies
Toename overige langlopende schulden
Aflossing obligatie- en onderhandse leningen
Aflossing schulden aan kredietinstellingen
Afname schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Afname overige langlopende schulden

325.007
8
799.992

-198.171
-

750.000
707.457
-79.285
-1.270.000

14.000
1.020.000
383.265
-65.284
-500.000

-49.747
-815.392

-53.288
-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
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368.040

600.522

600.495

1.164.469
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Samenstelling geldmiddelen
2019/2020
€
Geldmiddelen per 1 juli
Mutatie liquide middelen
Geldmiddelen per 30 juni
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2018/2019
€

€

€

2.263.768

1.099.299

600.495

1.164.469

2.864.263

2.263.768
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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. heeft zich
aansprakelijk gesteld voor de aanzuivering van de (aanloop-)verliezen.
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 2020 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.
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Continuïteit
Het eigen vermogen van PEC Zwolle bedroeg per 30 juni 2019 afgerond €3,8 miljoen positief
(jaarrekening 2018/2019) en is gedaald naar €2,0 miljoen positief per 30 juni 2020. De daling ad €1,8
miljoen wordt veroorzaakt door:
Nettoresultaat 2019/2020:€2,5 miljoen negatief;

Aandelenverkoop (735 aandelen C):€0,7 miljoen.

PEC Zwolle verwacht in de komende jaren een positieve ontwikkeling door onder andere:
1) Het streven naar een sluitende begroting waarbij inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht
zullen komen. Van belang hierbij is:
a) Het blijven genereren van een hogere omzet: ondermeer door een stijging van de sponsoring
wanneer de coronacrisis hopelijk achter de rug is en het MKB-segment herstel gaat tonen (waardoor het
verlies aan MKB-klanten kan worden geneutraliseerd), verdere focus op ook tijdens de corona-crisis zich
positief ontwikkelende bedrijfstakken, intensivering van de samenwerking met ondernemingen,
overheden en onderwijsinstellingen binnen de regio Zwolle United, de mogelijkheden onderzoeken van
de opengaande gokmarkt, en ook een sportief betere ontwikkeling;
b) Een verdere optimalisering van de verhouding tussen inkomsten (uit wedstrijdbaten en sponsoring en
overige) en uitgaven;
c) De verdere implementatie van ons ondernemingsplan, gebaseerd op de minimale vertraging van 2
seizoenen opgelopen door de coronacrisis.
2) Kortlopende schulden gedurende een langere periode continueren dan wel herfinancieren; met de
IBB Bank zijn afspraken gemaakt over een nieuwe 2-jarige lening naast de huidige lopende lening
(uitbetaling van € 0,9 miljoen in november 2020 en aflossing voor het eerst op 15 oktober 2021).
3) Aantrekken van aandelenkapitaal door aandelenemissies. Er is nog een lange lijst van potentiële
"regionale investeerders" waarmee al gesprekken gevoerd zijn en nog worden gevoerd met het doel te
investeren in PEC Zwolle. Het formaliseren van nieuwe aandelentransacties zal naar verwachting pas na
corona-tijd plaats vinden. Op de na corona-tijd prospect-lijst staan zo'n 25 investeerders die interesse
hebben om aandelen van PEC Zwolle B.V. aan te kopen.
PEC Zwolle blijft zich ondanks de "hick-up" van de coronacrisis inspannen om de doelstelling van het
ondernemingsplan te realiseren. Dit zal, wanneer de effecten van de coronacrisis zijn weggewerkt, niet
alleen leiden tot een zich snel verbeterende financiële situatie, maar ook tot een sportief en
organisatorisch opwaartse trend: eigenlijk zoals het laatste normale seizoen 2018/2019 werd afgesloten.
Op basis van gesprekken die tot op heden zijn gevoerd met potentiële investeerders, geldverstrekkers
en overige betrokkenen over voornoemde maatregelen en plannen verwacht PEC Zwolle ondanks de
corona-perikelen voor het komend jaar aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen (de
liquiditeitsruimte aan het eind van het seizoen wordt begroot op €1,0 miljoen). Voor de (middel-)lange
termijn blijft PEC Zwolle werken aan de verbetering van de solvabiliteit en haar werkkapitaal.
Voor het seizoen 2020/2021 blijft moeilijk te voorspellen hoe het coronavirus zich landelijk en/of
regionaal zal ontwikkelen en wat de maatregelen van overheidswege in dat verband zijn. Diverse
scenario's zijn denkbaar (variërend van een volledige lock-down waardoor de competitie wordt stilgelegd
tot een brandhaard aan besmettingen binnen de club, en/of de gehele competitie wordt zonder publiek
uitgespeeld).
Maar de impact op het geprognosticeerde resultaat, de vermogens- en liquiditeitspositie voor het
seizoen 2020/2021 is als gevolg van bovenstaande scenario's groot. Dit houdt in dat eventuele
liquiditeitstekorten opgevangen zullen gaan worden uit de steunmaatregelen zoals NOW 2.0, NOW 3.0,
transferinkomsten en het steunpakket van de overheid voor individuele clubs.
Op basis van de op dit moment bekende feiten en omstandigheden en de mogelijke scenario's over hoe
het coronavirus en overheidsmaatregelen zich naar aanleiding daarvan kunnen ontwikkelen, is de
directie dan ook van mening dat het gebruik van de continuïteitsveronderstelling passend is.
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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. Het vermogen van Stichting Regio Zwolle United bedraagt per 30 juni 2020 nihil.

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 resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie
meegenomen rechtspersonen en vennootschappen worden geconsolideerd vanaf de overnamedatum.
Op die datum worden de activa, voorzieningen en schulden gewaardeerd tegen de reële waarden. De
betaalde goodwill wordt geactiveerd en afgeschreven over de economische levensduur. De resultaten
van afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie verwerkt tot het tijdstip waarop de groepsband
wordt verbroken.
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.

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.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste activa
Vergoedingssommen
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.

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
%
Huurdersinvesteringen (stadion)
Andere vaste bedrijfsmiddelen

5,5-20
10-20

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Deelnemingen waarin deze invloed
ontbreekt, worden opgenomen tegen verkrijgingsprijs, rekeninghoudend met een voorziening voor
waardeverminderingen.
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen.

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.
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Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

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.

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 en overlopende passiva
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van
het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.

Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
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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.

Personeelskosten
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.

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 winsten-verliesrekening over de looptijd van het contract.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en
-lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het
boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening
volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van
toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.
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 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA
30-6-2020

30-6-2019

€

€

1. Immateriële vaste activa
Tekengelden
Vergoedingssommen

6.666
2.138.144

13.333
3.102.312

2.144.810

3.115.645

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.
2. Materiële vaste activa
Huurdersinvesteringen (stadion)
Andere vaste bedrijfsmiddelen

2.121.505
216.557

2.162.646
259.805

2.338.062

2.422.451

13.614
-

13.614
325.007

13.614

338.621

3. Financiële vaste activa
Andere deelnemingen
Overigen

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.
2. Onder de post "overigen" worden de vorderingen opgenomen met een looptijd van meer dan één jaar.

VLOTTENDE ACTIVA
4. Voorraden
Voorraden

32.251
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30-6-2020

30-6-2019

€

€

5. Vorderingen en overlopende activa
Overigen
Vorderingen en overlopende activa

1.445.041
508.479

5.598.466
1.064.846

1.953.520

6.663.312

Onder de vorderingen en overlopende activa is een bedrag ad € 1.305.137 (2018/2019: € 5.302.970)
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 vermogen van PEC Zwolle B.V. bedraagt ultimo 2019/2020 € 1.976.999 positief en
het vermogen van Stichting Regio Zwolle United bedraagt ultimo 2019/2020 nihil.
7. Langlopende schulden
Obligatieleningen en onderhandse leningen
Schulden aan kredietinstellingen
Overige schulden
Overlopende passiva
Overigen

127.147
125.000
110.000
43.000
777.008

936.431
984.329
90.000
119.298

1.182.155

2.130.058

De aflossingsverplichtingen voor het komende boekjaar worden gepresenteerd onder de kortlopende
schulden.
Onder de post overige schulden is: een bedrag ad € 92.500 (2018/2019: € 641.148) opgenomen inzake
schulden betreffende transferactiviteiten.
Onder de post "overigen" is, op basis van het door de belastingdienst verleende bijzondere uitstel, een
bedrag ad € 707.000 opgenomen inzake nog te betalen loonheffing.
Andere obligaties en onderhandse leningen
Het rentepercentage van deze leningen bedraagt tussen de 2% en de 5,9%.
Van het restant van de leningen per 30 juni 2020 heeft een bedrag van € - een looptijd langer dan vijf
jaar.
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Schulden aan kredietinstellingen
Het rentepercentage van deze lening bedraagt 5,9%.
Van het restant van de lening per 30 juni 2020 heeft een bedrag van € - een looptijd langer dan vijf jaar.

ZEKERHEDEN
Obligatieleningen en onderhandse leningen
Aan de verschillende schuldeiseres zijn onderstaande zekerheden verstrekt:
Het pandrecht, in zo hoog mogelijke rang, op de:
Vorderingen inzake TV gelden.

Vorderingen inzake toekomstige transfers.

Vorderingen op seizoenkaarthouders.

Vorderingen op kopers van losse kaarten van wedstrijden (recettes).

Schulden aan kredietinstellingen
Aan de schuldeiser zijn onderstaande zekerheden verstrekt:
Vorderingen inzake TV gelden.

Degradatievergoeding.

30-6-2020

30-6-2019

€

€

8. Kortlopende schulden en overlopende passiva
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Overigen
Schulden en overlopende passiva

1.310.784
2.042.203
2.834.379

1.225.785
4.552.775
3.112.478

6.187.366

8.891.038

Onder de posten Overigen/ Schulden en overlopende passiva is:
een bedrag ad € 820.565 (2018/2019: € 2.878.780) opgenomen inzake schulden

betreffende transferactiviteiten;
een bedrag ad € 49.745 (2018/2019: € 73.665) opgenomen inzake aflossingsverplichtingen

op langlopende schulden aan leveranciers.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Niet verwerkte verplichtingen
Investeringsverplichting
Voor 30 juni 2020 is PEC Zwolle B.V. met betrekking tot het vervangen (en verplaatsen) van het
kunstgrasveld in het MAC3PARK Stadion naar natuurgras een investeringsverplichting aangegaan van
circa € 400.000.
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Meerjarige financiële verplichtingen
Huur- en leaseverplichtingen








Met Stadion Ontwikkeling Zwolle B.V. is 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 wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt
voor het komende jaar circa € 250.000.
Met Landstede is een huurverplichting aangegaan met betrekking tot de huur van kantooren 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 juli 2016 (of
latere ingebruikname datum). De huurverplichting wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt
€ 60.000 per jaar.
Voor het komend jaar is voor circa € 8.000 aan huurverplichtingen aangegaan met
betrekking tot huur kantoorapparatuur. Deze verplichting kent geen contractduur van langer
dan 5 jaar;
Door de tot de groep behorende vennootschappen zijn operational leaseverplichtingen
aangegaan tot en met 2021. Op balansdatum bedraagt de totale verplichting circa
€ 525.000, waarvan € 375.000 een looptijd van minder dan 1 jaar heeft.

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.

- 32 -

PEC Zwolle B.V. te Zwolle

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019/2020
9. Netto-omzet
De netto-omzet is in 2019/2020 ten opzichte van 2018/2019 met 12,6% gedaald.

10. Totaal bedrijfsopbrengsten

2019/2020
€

2018/2019
€

13.263.829

19.587.341

1.699.029
362.186
6.108.960
2.476.017
144.769
129.245
220.312

2.017.349
394.576
6.850.381
2.553.702
175.644
212.922
588.742

186.846

162.767

11.327.364

12.956.083

1.890.401
46.064

6.524.560
106.698

1.936.465

6.631.258

7.653.936
780.141
163.617
1.001.667
9.599.361

7.836.722
626.190
149.133
877.637
9.489.682

Netto-omzet
Wedstrijdbaten
Prijzengeld
Sponsoring
Media gerelateerde baten
Merchandising & Business to consumeractiviteiten
Food & beverage
Overige omzet
Subsidies/ giften

Overige bedrijfsopbrengsten
Vergoedingssommen spelers / verkoop transferrechten
Solidariteit- en opleidingsvergoedingen

11. Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen
De bezoldiging (salaris, pensioen en autokosten) aan de statutaire directieleden over 2019/2020
bedraagt € 181.000 (2018/2019: € 349.800).
Personeelsleden
Bij de groep waren in 2019/2020 gemiddeld 101 personeelsleden werkzaam (2018/2019: 90).
2019/2020

Onderverdeeld naar:
Spelers
Overig personeel

43
58
101
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2018/2019
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2019/2020

2018/2019

€

€

12. Afschrijvingen
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

1.688.989
455.379

1.048.886
428.337

2.144.368

1.477.223

1.535
-108.664

2.517
-131.647

-107.129

-129.130

826.660

-841.480

13. Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

14. Belastingen
Vennootschapsbelasting
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ENKELVOUDIGE BALANS PER 30 JUNI 2020
(na resultaatbestemming)

30 juni 2020
€

30 juni 2019
€

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

2.144.810
2.338.062
13.614

3.115.645
2.422.451
338.621
4.496.486

5.876.717

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

(15)

32.251
1.963.654
2.706.779

25.789
6.638.136
2.172.903
4.702.684

8.836.828

9.199.170

14.713.545

PASSIVA
Eigen vermogen

(16)

Geplaatst kapitaal
Agio
Overige reserves

323
1.965.276
11.400

Langlopende schulden
Kortlopende schulden en
overlopende passiva

(17)
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316
1.259.347
2.548.827
1.976.999

3.808.490

1.179.155

2.130.058

6.043.016

8.774.997

9.199.170

14.713.545
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ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019/2020

2019/2020
€
Totaal bedrijfsopbrengsten

(19)

2018/2019
€

€

12.987.159

€
19.181.821

Kosten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

(20)

9.081.169
2.144.368
5.018.891

8.958.214
1.477.223
5.241.253
16.244.428

15.676.690

-3.257.269

3.505.131

-106.818

-128.904

Resultaat voor belastingen
Belastingen

-3.364.087
826.660

3.376.227
-841.480

Resultaat na belastingen

-2.537.427

2.534.747

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
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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 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
30-6-2020

30-6-2019

€

€

15. Vorderingen en overlopende activa
Vordering op verbonden partijen
Overigen
Vorderingen en overlopende activa

71.152
1.384.023
508.479

47.901
5.533.248
1.056.987

1.963.654

6.638.136

Onder de vorderingen en overlopende activa is een bedrag ad € 1.305.137 (2018/2019: € 5.302.970)
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

316

Het aandelenkapitaal bestaat per 30 juni 2020 uit 30.000 aandelen A en 2.285 aandelen C, beide met
een nominale waarde van € 0,01.
2019/2020

2018/2019

€

€

Agio
Stand per 1 juli
Dotatie

1.259.347
705.929

1.259.347

Stand per 30 juni

1.965.276

1.259.347

2.548.827
-2.537.427

14.080
2.534.747

11.400

2.548.827

Het betreft hier Agio gestort op aandelen C.
Overige reserves
Stand per 1 juli
Resultaatbestemming boekjaar
Stand per 30 juni

- 38 -

PEC Zwolle B.V. te Zwolle

30-6-2020

30-6-2019

€

€

17. Kortlopende schulden en overlopende passiva
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Overigen
Schulden en overlopende passiva

1.310.784
2.031.018
2.701.214

1.225.785
4.517.379
3.031.833

6.043.016

8.774.997

Onder de posten Overigen/ Schulden en overlopende passiva is:
een bedrag ad € 820.565 (2018/2019: € 2.878.780) opgenomen inzake schulden

betreffende transferactiviteiten;
een bedrag ad € 49.745 (2018/2019: € 73.665) opgenomen inzake aflossingsverplichtingen

op langlopende schulden aan leveranciers.
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019/2020
18. Netto-omzet
De netto-omzet is in 2019/2020 ten opzichte van 2018/2019 met 11,9% gedaald.

19. Totaal bedrijfsopbrengsten

2019/2020
€

2018/2019
€

12.987.159

19.181.821

1.695.484
362.186
5.751.194
2.476.017
144.769
129.245
350.457
153.842
11.063.194

2.007.692
394.576
6.447.387
2.553.702
173.817
212.922
663.432
97.035
12.550.563

1.877.901
46.064

6.524.560
106.698

1.923.965

6.631.258

7.254.446
731.919
151.057
943.747
9.081.169

7.458.247
572.006
138.636
789.325
8.958.214

Netto-omzet

Wedstrijdbaten
Prijzengeld
Sponsoring
Media gerelateerde baten
Merchandising & Business to consumeractiviteiten
Food & beverage
Overige omzet
Subsidies/ giften

Overige bedrijfsopbrengsten

Vergoedingssommen spelers / verkoop transferrechten
Solidariteit- en opleidingsvergoedingen

20. Personeelskosten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

Personeelsleden
Bij de groep waren in 2019/2020 gemiddeld 95 personeelsleden werkzaam (2018/2019: 79).
2019/2020

2018/2019

Onderverdeeld naar:
Spelers
Overig personeel

40
55
95

Bestemming van de winst 2019/2020
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies ad € 2.537.427 over 2019/2020 in mindering
gebracht op de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.
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Ondertekening directie voor akkoord

Zwolle, 29 oktober 2020

w.g.
A.J. Visser
Ondertekening directie voor akkoord

Zwolle, 29 oktober 2020

w.g.

w.g.

J.M.C. Brouwers

E.P. de Kluiver

w.g.

N.F.J.A. Pieterse
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OVERIGE GEGEVENS
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T: +31 (0)30 284 98 00
E: utrecht@bdo.nl
www.bdo.nl

BDO Audit & Assurance B.V.
Postbus 4053, 3502 HB Utrecht
Van Deventerlaan 101, 3528 AG Utrecht
Nederland

Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: de Algemene Vergadering en de raad van commissarissen van PEC Zwolle B.V.

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019/2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019/2020 van PEC Zwolle B.V. te Zwolle gecontroleerd.
De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van PEC Zwolle B.V. op 30 juni 2020 en van
het resultaat over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
De jaarrekening bestaat uit:
1. De geconsolideerde en enkelvoudige balans per 30 juni 2020;
2. De geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over de periode 1 juli 2019
tot en met 30 juni 2020; en
3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van PEC Zwolle B.V. zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants
bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van de impact van het Coronavirus
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel ‘continuïteit’ in de toelichting op pagina 23,
waarin de onzekerheden zijn omschreven rondom de mogelijke gevolgen van het Coronavirus
voor PEC Zwolle B.V. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
 het bestuursverslag;
 de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

2 | nieuwe perspectieven
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons
oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet
langer kan handhaven;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.
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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de
aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben
wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de
groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en het risicoprofiel van de
groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of
specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.

Utrecht, 29 oktober 2020
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,
w.g.

B.J. Scholten RA
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PEC Zwolle B.V. te Zwolle

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 2018/2019
De jaarrekening 2018/2019 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 juli 2020 is de transferovereenkomst met Coventry City getekend betreffende speler Gustavo Hamer
en is aan alle ontbindende voorwaarden voldaan voor deze transfer. De op deze transfer behaalde
boekwinst wordt volledig verantwoord in het boekjaar 2020/2021.
In augustus 2020 is de transferovereenkomst met VVV Venlo getekend betreffende speler Vito van
Crooij en is aan alle ontbindende voorwaarden voldaan voor deze transfer. De op deze transfer
behaalde boekwinst wordt volledig verantwoord in het boekjaar 2020/2021.
In augustus 2020 is de transferovereenkomst met Fortuna Sittard getekend betreffende speler Zian
Flemming en is aan alle ontbindende voorwaarden voldaan voor deze transfer. De op deze transfer
behaalde boekwinst wordt volledig verantwoord in het boekjaar 2020/2021.
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