FC Dordrecht Holding B.V.

Bestuursverslag
Algemeen
Het seizoen 2019/2020 is in bijzonder hoge mate beïnvloed door de ontstane situatie ten gevolge van de mondiale
uitbraak van het Coronavirus Covid-19. De competitie werd in maart, tien speelronden van het einde, stilgelegd en is
niet meer uitgespeeld. Voor de financiële situatie van FC Dordrecht Holding B.V. (verder FC Dordrecht) heeft dit
vergaande gevolgen gehad.
In het boekjaar 2019/2020 is een winst van €2.682 (ter vergelijk: seizoen 2018/2019 sloot negatief op € 759.535)
gerealiseerd. Het eigen vermogen bedraagt per balansdatum € 1,6 miljoen negatief.
Aandelenkapitaal
De geldverstrekker van de achtergestelde lening – totaal € 894.376 - is in oktober overeengekomen dat bij een
verkoop van de aandelen van FC Dordrecht – dit inhoudende een verkoop of feitelijke overname – zij 25% van de
verkoopopbrengst ontvangst, tot een maximum bedrag van € 500.000. In lijn met de Raad voor de Jaarverslaggeving is
deze tekst opgenomen bij de ‘niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. In 2020/2021 valt de
achtergestelde lening vrij.
Nieuw stadion
De zoektocht met de gemeente om de al jarenlang bestaande uitdrukkelijke wens van FC Dordrecht om het stadion te
verbouwen alsnog te realiseren blijft voortduren. Op korte termijn worden daar nieuwe uitspraken over verwacht
waardoor de plannen per balansdatum nog steeds bestaan.
Daarnaast is er in het afgelopen boekjaar interesse ontstaan van derden in substantiële investeringen c.q.
(gedeeltelijke) overname van de club. Deze interesse lijkt meer dan serieus, maar de gesprekken hierover bevinden
zich nog in een dermate precair stadium dat hier nog geen verdere mededelingen over gedaan kunnen worden
In de “spotlight”
Mede ten gevolge van de sportieve prestaties had de publicitaire belangstelling ook het afgelopen seizoen vooral een
regionaal karakter. De (live) uitzendingen van Fox dragen echter wel bij aan een uitbreiding daarvan. Dat blijkt ook uit
de interesse vanuit het bedrijfsleven buiten de regio.
De “spotlights” blijven uiteraard gericht op het sportieve kader, prestaties en veranderingen in de selectie en
technische organisatie. Maar de ontwikkelingen met betrekking tot het stadion blijven ook de aandacht vragen,
alsmede de herstructurering van FC Dordrecht. Voor de toekomst heeft de club vergevorderde plannen om de
maatschappelijke tak van de organisatie meer in het voetlicht te stellen. Daartoe is o.a. in de laatste maand van het
boekjaar ook een reeds nieuwe MVO manager aangetrokken.
Sportief
Ook dit jaar heeft FC Dordrecht helaas tussentijds moeten besluiten het dienstverband met de hoofdtrainer voortijdig
te beëindigen. In februari 2020 heeft de al als technisch manager in dienst zijnde Harry van den Ham de
werkzaamheden van Claudio Braga overgenomen. Van den Ham heeft deze dubbelfunctie deze zomer gecontinueerd.
Kengetallen over het afgelopen seizoen zouden ten gevolge van het vroegtijdig beëindigen van de competities een
vertekend beeld kunnen schetsen. Tien wedstrijden voor het einde noteerde FC Dordrecht een 19e plaats in de Keuken
Kampioen Divisie met een gemiddelde van 1.574 toeschouwers bij de thuiswedstrijden.
Vooruitblik seizoen 2020-2021
Voor het seizoen 2020-2021 werkt FC Dordrecht met een voorlopige personeelsbegroting van € 1,2 miljoen. Hier
binnen is een technisch budget voor selectie en technische staf vrijgemaakt welke voldoende moet zijn om
verbeteringen te realiseren welke tot uitdrukking komen in de stand van de ranglijst.
Er is een nieuwe samenwerking aangegaan met een club uit de eredivisie, Fortuna Sittard, welke mogelijkheden biedt
om huurspelers tegen heel gunstige voorwaarden aan de selectie toe te voegen en tevens voorziet in mogelijke
uitbreiding van staf en begeleiding. Bovendien is in de overeenkomst vastgelegd dat beide partijen ook op
organisatorische en commercieel de mogelijkheden van het partnerschap gaan onderzoeken. (De voorgaande
samenwerkingsovereenkomst met Feyenoord heeft niet het beoogde resultaat opgeleverd en is in goed gezamenlijk
overleg beëindigd.)
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Daarnaast heeft FC Dordrecht binnen de liquiditeitsbegroting, middelen vrij gemaakt voor verbetering van de
schuldenposities.
Hans de Zeeuw
Algemeen Directeur
Dordrecht, 2 november 2020
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 JUNI 2020

(na resultaatbestemming)

30 juni 2020

30 juni 2019

ACTIVA

Vaste activa
Materiele vaste activa

(1)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Machines en installaties

547.233
22.628
13.665

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Financiële vaste activa

685.930
29.004
12.521
583.526

727.455

13.613

28.196

22.000

17.677

(2)

Overige vorderingen
Vlottende activa
Voorraden

(3)

Vorderingen

(4)

Vorderingen op handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

(5)

85.994

125.342

239.815

180.612
325.809

305.954

2.470

3.403

947.418

1.082.685
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30 juni 2020

30 juni 2019

PASSIVA
Groepsvermogen

(6)

Langlopende schulden

(8)

Achtergestelde leningen

-1.554.825

894.376
782.338

Overige schulden

-1.557.507

894.376
988.625
1.676.714

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

1.883.001

(9)

64.304

101.820

141.761

320.783

291.782

25.315

327.682

309.273
825.529

757.191

947.418

1.082.685
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 1 JULI 2019 T/M 30
JUNI 2020

Netto-omzet

(10)

Inkoopwaarde

1-7-2019 / 30-6-2020

1-7-2018 / 30-6-2019

2.330.246
0

2.334.008
182.645

Brutomarge
Kosten

2.330.246

2.151.363

(11)

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Som der kosten

999.509
179.790
6.610
188.685

891.995
154.864
4.569
414.058

155.955
208.137
133.808
280.338
264.328

194.828
179.097
38.096
114.041
496.465
2.417.160

2.488.013

Bedrijfsresultaat

-86.914

-336.650

Financieel baten en lasten
Resultaat vergoedingssommen

-20.924
107.831

-23.133
-434.452

-7

-794.235

2.689

34.700

2.682

-759.535

Resultaat voor belastingen
Belastingen
Nettoresultaat

(12)
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