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VOORWOORD
Na het voortijdig beëindigen van voetbalseizoen 2019/2020, toen het Covid-19 virus Nederland had
bereikt, was er lange tijd onzekerheid. Wat is de startdatum van het nieuwe voetbalseizoen? Mag
publiek de wedstrijden komen bezoeken en wat zijn de consequenties voor het competitieprogramma
indien een besmettingsgolf ontstaat in onze selectie of in de wedstrijdorganisatie?
In de maanden juli en augustus kwam steeds meer duidelijkheid omtrent de verschillende protocollen
en ging de Eredivisie uiteindelijk van start in de maand september. Na de eerste lockdown in het
voorjaar was er dan ook grote opluchting dat, weliswaar maar 33%, weer publiek in ons stadion
welkom was. Helaas was het publiek maar voor zéér korte tijd welkom in ons stadion. Na de
thuiswedstrijden tegen sc Heerenveen en AZ Alkmaar verscherpte de landelijke overheid de
maatregelen en gingen de poorten van ons stadion voor publiek wederom op slot.
Alle spelers uit ons eerste elftal en de hoogste jeugdteams zijn in deze periode meermaals per week
getest om te voorkomen dat het Covid-19 virus om zich heen begon te slaan in de selectie, waarbij bij
positieve testresultaten de (sportieve) gevolgen mogelijk niet te overzien waren. Daarnaast reisden
onze spelers, medewerkers en vrijwilligers -waar mogelijk individueel- tijdens de strenge lockdown
onder meer met een avondklokverklaring op zak door het land om de Eredivisiewedstrijden te spelen.
Een periode die zowel voor onze supporters, daar zij niet welkom waren bij onze thuiswedstrijden,
maar ook bij onze medewerkers vanwege de afstand tot de werkvloer en alle Covid-19 maatregelen en
protocollen die constant gevolgd dienen te worden een zware periode was.
De jeugdopleiding van Fortuna Sittard heeft door de gevolgen van het Covid-19 virus één volledig
seizoen geen competitiewedstrijden kunnen afwerken. Daarnaast was de spreekwoordelijke bubbel
die van kracht rondom onze eerste elftalselectie, waardoor de afstand tussen eenieder binnen de
organisatie groter werd dan wenselijk.
Op sportief gebied begon het voetbalseizoen voor het eerste elftal zéér moeizaam. In de derde
speelronde wisten wij ons eerste punt te behalen in de wedstrijd tegen AZ, welke eindigde in een 3-3
eindstand. Na acht competitiewedstrijden bleef de teller steken op drie punten en hebben de Raad
van Commissarissen en de directie een noodzakelijke ingreep moeten verrichten. Kind van de club
Kevin Hofland is als hoofdtrainer op non-actief gezet, samen met zijn assistent Kristof Aelbrecht.
Voormalig technisch manager Sjors Ultee, die tevens een aantal uren per week actief was als assistenttrainer, heeft de taken op interim basis van Kevin Hofland overgenomen.
Begin december hebben de Raad van Commissarissen en de directie besloten om Sjors Ultee het
voetbalseizoen af te laten maken als hoofdtrainer. Voor de winterstop is het puntenaantal vervolgens
opgelopen tot 13 punten.
Na de winterstop ging het sportief een stuk voortvarender en werden zowel in uit- als thuisduels
punten behaald. Tot en met de laatste speelrondes maakte Fortuna Sittard nog kans om deel te nemen
aan play-offs om Europees voetbal. Ondanks het feit dat er weliswaar even werd gedroomd over het
spelen van Europees voetbal, was er bij zowel de Raad van Commissarissen, directie, medewerkers en
supporters vooral een gevoel van tevredenheid. Dit resulteerde in een spontane opwachting van de
spelersbus nabij het stadion na de laatste uitwedstrijd tegen Willem II, waar spelers ‘coronaproof’
werden bedankt voor hun inzet gedurende het afgelopen voetbalseizoen.
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Terugkijkende op mijn woorden in het jaarverslag 2019/2020, toen de voetbalcompetitie vroegtijdig
werd beëindigd, schreef ik dat boekjaar 2020/2021 geen gemakkelijk jaar zou worden. Financieel
gezien, als gevolg van alle omstandigheden waar het voetbalseizoen mee is geconfronteerd, blijkt dit
nu een understatement. De financiële resultaten zullen in het jaarverslag de boventoon voeren,
derhalve wil ik vanaf deze plek daarom nog even stil staan bij onze stakeholders. Als geen ander
hebben wij afgelopen seizoen, met uitzondering van de eerste twee wedstrijden, onze supporters en
sponsoren enorm gemist in ons stadion. Het bezoeken van een wedstrijd waar je alles hoort wat de
spelers tegen elkaar zeggen, waar geen gezang en gejuich te horen is en waar supporters en sponsoren
niet met een biertje in de hand kunnen toasten hoop ik nooit meer mee te hoeven maken.
Derhalve wil ik, mede namens onze Raad van Commissarissen en aandeelhouders, onze supporters,
sponsoren en alle andere stakeholders en betrokkenen bedanken voor hun loyaliteit richting onze club
gedurende het afgelopen seizoen. In welke getale supporters en sponsoren wederom van compensatie
hebben afgezien laat zien hoe het geel-groen bloed, ondanks de afstand die door corona is gecreëerd,
toch door eenieder zijn lichaam in Limburg blijft stromen.

Ivo Pfennings
Algemeen Directeur
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1. SPORTIEVE PRESTATIES
Eerste elftal
Ondanks de onzekerheden door de aanhoudende coronacrisis is, heeft het voetbalseizoen kunnen
doorgaan. Doordat het, op de eerste twee wedstrijden na, grotendeels zonder publiek was betekende
dit dat ons eerste elftal het zowel in uit- als thuiswedstrijden moest doen zonder de steun van onze
fanatieke aanhang.
In de Eredivisie zijn 44 punten behaald door het winnen van een twaalftal wedstrijden en acht
wedstrijden die in een gelijkspel eindigde. Fortuna Sittard eindigde hiermee op een elfde plek op de
eindrangschikking van de Eredivisie. Een van de beste prestaties sinds het seizoen 1999/2000, toen
Fortuna Sittard als tiende eindigde in de Eredivisie.
Ten opzichte van de voorgaande twee voetbalseizoenen betekende dit dat Fortuna Sittard in de
maand maart 2021 al zeker wist dat het ook in het seizoen 2021/2022 op Nederlands hoogste niveau
zou uit te komen. Een geruststellende gedachte na een moeizame start, zowel voor de gedeeltelijk
nieuw aangetreden technische staf als de voltallige organisatie.
In de beker lootte Fortuna Sittard in de tweede ronde tegen Roda JC. Voor onze supporters was het
extra pijnlijk dat een Limburgse derby zonder aanhang gespeeld moest worden. De bekerwedstrijd
werd met 2-0 gewonnen. In de achtste finale verloor Fortuna Sittard helaas na verlenging met 3-2 van
NEC Nijmegen, waardoor in de maand januari een einde kwam aan het bekeravontuur voor het
seizoen 2020/2021.
Talentontwikkeling
Ondanks de Coronapandemie en de financiële gevolgen voor de begroting van Fortuna Sittard is de
Fortuna Sittard Academy niet met bezuinigingen geconfronteerd. Dominik Vergoossen is in augustus
2020 aangetreden als nieuwe hoofd jeugdopleidingen en was hiermee verantwoordelijk voor het
beleid van de Fortuna Sittard Academy.
Vooral voor de Fortuna Sittard Academy was het een moeilijk seizoen. Alhoewel er in het beginsel van
het seizoen vriendschappelijke wedstrijden gespeeld konden worden veranderede dit gedurende het
seizoen. Door de lockdowns mochten elftallen de velden niet meer op en zijn de sportaccommodaties
gesloten. Dit heeft ertoe geleid dat onze jeugdspelers op afstand opdrachten en programma’s
ontvingen om conditioneel en fysiek op niveau te blijven. Later in het seizoen werden de fysieke
trainingen weer mogelijk.
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2. FACILITEITEN
Fortuna Sittard heeft afgelopen jaren hard gewerkt aan het op niveau krijgen van de faciliteiten. Na de
promotie in 2018 heeft Fortuna Sittard achtereenvolgens de mixed-zones en de sponsorruimtes
geoptimaliseerd. In principe was alles op het gewenste niveau om onze gasten in het hoofdgebouw te
ontvangen.
Afgelopen seizoen hebben alleen investeringen plaatsgevonden in de trainingsaccommodatie in
Buchten, gelegen aan de rand van Sittard. De ingebruikneming van deze trainingsaccommodatie heeft
enige vertraging opgelopen door de weersomstandigheden. Tegen het eind van het voetbalseizoen
2020/2021 is deze accommodatie opgeleverd en met ingang van het seizoen 2021/2022 zijn de
trainingsvelden ook daadwerkelijk in gebruik genomen door het eerste elftal en dient het als vaste
trainingsaccommodatie van Fortuna Sittard.
In de nacht van 30 juni op 1 juli 2021, wanneer tevens het boekjaar van het onderliggende rapport ten
einde liep, heeft het Fortuna Sittard Stadion last gehad van behoorlijke waterschade. Op de vierde
verdieping was in een zogenaamde installatieruimte een waterleiding losgeschoten waardoor het
water uit de waterkraan binnen enkele uren een ravage veroorzaakte. Vanaf de vierde verdieping naar
de begaande grond van het stadion is schade ontstaan aan zowel vloeren, plafonds als aan het
meubilair. Dit heeft ertoe geleidt dat in de jaarrekening een extra afschrijving heeft plaatsgevonden
van de materiële vaste activa ter hoogte van € 100.000,-. De herstelwerkzaamheden van de schade
namen juli en het eerste deel van augustus in beslag, iets wat ook de nodige inspanningen heeft
gevraagd van de Fortuna Sittard-organisatie. Het doel was om alle schade te herstellen vóór 14
augustus, de dag waarop Fortuna Sittard het nieuwe Eredivisieseizoen aftrapte tegen FC Twente.
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3. JURIDISCHE STRUCTUUR EN CONTINUÏTEITSVERONDERSTELLING
Juridische structuur
Sinds 28 juni 2017 heeft Fortuna Sittard B.V. een drietal aandeelhouders: grootaandeelhouder Isitan
Gün (85 procent), Stichting Fortuna Sittard (10 procent) en de Stichting Administratiekantoor Fortuna
Sittard (‘STAK’ - 5 procent). De STAK is tevens in het bezit van het ‘gouden aandeel’. Aan dit aandeel
zijn verschillende rechten toegekend: geen structurele wijziging van het clublogo, de naam van de club
of wijziging speelstad zonder instemming van de STAK. De STAK heeft certificaten uitgegeven aan
supporters, die deze certificaten massaal hebben aangekocht.
Gedurende het voetbalseizoen heeft grootaandeelhouder Isitan Gün 20% van zijn aandelen verkocht
aan het Amsterdamse Azerion (vertegenwoordigd door Principion Holding B.V.). Het Amsterdamse
bedrijf is groot geworden in de online game- en advertisingwereld en per mei 2021 een van de
aandeelhouders van Fortuna Sittard.
Als een van de weinige Nederlandse betaald voetbalorganisaties zijn bij Fortuna Sittard ook de
supporters vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen. Het doel van deze structuur is
transparantie naar de stakeholders toe en het bewaken van het cultureel erfgoed van de eerste
Nederlandse professionele voetbalclub.
Gedurende het voetbalseizoen bestond de Raad van Commissarissen van Fortuna Sittard uit de heren
Isitan Gün (Voorzitter), Christiaan Donners, Patrick Brouns, Eric de Jong en Rick Gruijters.
Ivo Pfennings is het gehele seizoen actief geweest als Algemeen Directeur en tevens statutair
bestuurder van Fortuna Sittard B.V..

Continuïteitsveronderstelling
De onderliggende jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Deze
veronderstelling is gebaseerd op de verwachte ontwikkelingen van de directie inzake de
liquiditeitspositie van Fortuna Sittard B.V. De directie van Fortuna Sittard heeft de prognose voor
voetbalseizoen 2021-2022 opgesteld met daarin een sluitende liquiditeitspositie, waar uit blijkt dat de
vennootschap volgend seizoen aan haar verplichtingen kan voldoen.
Mocht de Covid-19 pandemie in het komend voetbalseizoen nog significante effecten/maatregelen
met zich meebrengen op de voetbalactiviteiten van Fortuna Sittard, dan zullen aanvullende
maatregelen moeten worden getroffen om de liquiditeitsprognose van Fortuna Sittard in evenwicht te
kunnen laten blijven. Daarbij denkt de directie aan kostenbesparingen, het realiseren van hogere
transferinkomsten en/of het aantrekken van nieuwe externe financiering.
Eveneens stelt de directie zich als doel om in het voetbalseizoen 2021-2022 de nadruk te leggen op het
opstellen van een sluitende liquiditeitsbegroting voor de middellange termijn. Het ‘’Covid-19 seizoen’’
Naast het afbouwen van de compensatieverplichtingen jegens supporters en sponsoren zal Fortuna
Sittard ook de gesprekken aangaan met verschaffers van vreemd vermogen om hier nieuwe
aflossingsafspraken over te maken.
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4. COMMERCIËLE RESULTATEN
Kaartverkoop
Er heeft gedurende het gehele seizoen geen losse kaartverkoop plaatsgevonden voor wedstrijden. Bij
twee van de zeventien thuisduels in de Eredivisie hebben de supporters en sponsoren van Fortuna
Sittard het stadion kunnen bezoeken. Fortuna Sittard heeft voorafgaand aan het seizoen, als gevolg
van het spelen van wedstrijden met beperkt publiek, véél minder seizoenkaarten verkocht dan in het
jaar voorafgaand aan de Coronapandemie. Dit heeft ertoe geleidt dat Fortuna Sittard alle
seizoenkaarthouders heeft kunnen faciliteren bij de twee wedstrijden waarbij dit was toegestaan.
Voorafgaand aan het voetbalseizoen hebben supporters de keuze gekregen om compensatie te
ontvangen voor de gemiste wedstrijden de club onvoorwaardelijk doet steunen, wat inhield dat de
supporter af zag van compensatie. Ruim 75% zag af van enige vorm van compensatie en heeft de club
op deze wijze onvoorwaardelijk gesteund in de moeilijke periode.
Merchandising
Ondanks het feit dat de fysieke fanshop in het Fortuna Sittard Stadion lange tijd gesloten is geweest en
er geen fysieke verkoop plaats vond, is de verkoop van merchandising met 45% gestegen. De verkoop
via de online-fanshop namen verder toe. Eveneens het uitbrengen van het collectorsitem het
zogenaamde LU-shirt, waar veel vraag naar was, zorgde ervoor dat Sittard en omstreken toch geelgroen kleurde.
Partnerships
Voorafgaand aan het voetbalseizoen spraken gelukkig veel sponsoren hun vertrouwen uit in Fortuna
Sittard en verlengden zij hun sponsorovereenkomst bij Fortuna Sittard, ondanks de vele
onzekerheden. Naast hoofdsponsor Hurkmans prijkte ook het alcoholvrije biermerk Abloc op de shirts
van de selectie.
Ondanks het feit dat er nauwelijks omzet is behaald uit de verkoop van business-seats en de verkoop
van skyboxen heeft Fortuna Sittard toch sponsoren middels het aanbieden van tribunedoeken de
gewenste exposure kunnen brengen. Enerzijds heeft het aanbieden/verkopen van de tribunedoeken
gezorgd voor extra sponsorinkomsten en anderzijds heeft dit ervoor gezorgd dat de
compensatieverplichting jegens sponsoren afnam aangezien andere prestaties door de club zijn
geleverd.
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5. FINANCIËLE RESULTATEN
Resultaat
Ondanks het sportieve succes dat uiteindelijk is gerealiseerd wordt het jaar afgesloten met een fors
financieel verlies. Het coronavirus heeft hier een grote impact op gehad. De wedstrijd gerelateerde
inkomsten bestaande uit de verkoop van seizoenkaarten en losse wedstrijdtickets zijn bijna volledig
achterwege gebleven terwijl een groot deel van de kosten voor Fortuna Sittard vaste kosten betreffen.
Fortuna Sittard heeft derhalve afgelopen voetbalseizoen de club op financieel gebied gemanaged op
kostenbeheersing en liquiditeitsmanagement. Ondanks het feit dat supporters en sponsoren deels van
compensatie hebben afgezien zullen de gevolgen van het Coronavirus de komende jaren nog voelbaar
blijven voor de club.
Fortuna Sittard heeft afgelopen seizoen onder meer gebruik gemaakt van de noodmaatregel ter
overbrugging van de werkgelegenheid (NOW) en is er een aanvraag gedaan voor de tegemoetkoming
vaste lasten (TVL). Eveneens heeft Fortuna Sittard uit het Eredivisie solidariteitsfonds een bedrag
ontvangen om de verliezen en het gemis van liquiditeit door de gevolgen van het coronavirus enigszins
te beperken.
Het resultaat van Fortuna Sittard resulteerde in een negatief bedrag van € 4.048.000,- ten opzichte van
een negatief resultaat ter hoogte van € 672.338,- in het voorgaand jaar (2019/2020).
De netto-omzet van Fortuna Sittard daalde van € 7.379.536,- naar € 7.047.000,-. Dat deze omzet niet
verder daalde is het gevolg van het feit dat Fortuna Sittard voor € 2.417.000,- (ten opzichte van €
767.000,- in het voetbalseizoen 2019/2020) aan inkomsten uit transfer(rechten) heeft gegenereerd
gedurende het boekjaar.
De bedrijfslasten zijn gestegen van € 7.250.000,- naar € 9.679.000,-. Deze stijging is voornamelijk toe
te schrijven aan de personeelskosten die het afgelopen seizoen significant zijn toegenomen. Op 30 juni
2021 had Fortuna Sittard 59,0 FTE in dienst (2019/2020: 56,0 FTE). In absolute aantallen heeft Fortuna
Sittard op 30 juni 2021 76 werknemers in dienst (2019/2020: 74 werknemers).
Balans
Materiële investeringen hebben grotendeels plaatsgevonden in de laatste twee maanden van het
boekjaar. In deze maanden is begonnen met de renovatie van de kleedruimtes van het Fortunastadion. Nadat hier 21 jaar lang geen investeringen hadden plaatsgevonden waren deze kleedruimtes
gedateerd. In de maanden juli en augustus, na afloop van het boekjaar, zijn hier nog een aantal
investeringen in gedaan, net als het herstel van de schade van de reeds in dit rapport benoemde
waterschade.
Gedurende het boekjaar heeft één investering plaatsgevonden in een deelneming. In september 2020
is 10% van de aandelen gekocht in de vennootschap Stadion Sittard B.V.. Deze vennootschap bezit het
Fortuna Sittard Stadion en is de verhuurder van het pand aan onder andere Fortuna Sittard B.V..
Middels deze deelneming schuift Fortuna Sittard als gebruiker aan bij de algemene vergadering van
aandeelhouders (AvA) van Stadion Sittard B.V. en kunnen we ook -weliswaar vanuit de positie van
minderheidsaandeelhouder- over de belangen van Fortuna Sittard B.V. waken.
Onder de vorderingen staat voor een significant bedrag aan transfervorderingen opgenomen. Dit
betreffen vorderingen welke clubs van voormalig Fortuna-spelers aan Fortuna Sittard verschuldigd zijn.
Deze vorderingen zijn grotendeels in de maand na afloop van het boekjaar ontvangen.
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Het eigen vermogen van Fortuna Sittard is ondanks een toename van de agio verder gedaald tot een
negatief eigen vermogen ter hoogte van € 6.312.000,- (ten opzichte van € 3.264.000,- op 30-06-2020).
Het vreemd vermogen is afgelopen seizoen behoorlijk toegenomen. Fortuna Sittard heeft als gevolg
van de coronapandemie gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het uitstellen van de te betalen
belastingen (omzetbelasting en loonheffing). Met ingang van 1 oktober 2022 dient Fortuna Sittard
deze belastingschulden middels maandelijkse termijnen, gedurende vijf jaar terug te gaan betalen.
Voorafgaand aan het voetbalseizoen hebben er gesprekken plaatsgevonden met een nieuwe
grootaandeelhouder voor de club: de heer Ilicali. Gedurende het voetbalseizoen is dit traject
voortgezet en is de KNVB verzocht om de toetsing van de beoogde grootaandeelhouder van Fortuna
Sittard te starten. Echter, gedurende het seizoen is in onderling overleg besloten dat de beoogd
grootaandeelhouder niet de aandelen gaat overnemen. Dit heeft ertoe geleid dat momenteel de heer
Isitan Gün nog altijd grootaandeelhouder van Fortuna Sittard B.V. is. Wel heeft dhr. Gün gedurende
het voetbalseizoen 20% van zijn aandelen verkocht aan het Amsterdamse Principon Holding B.V.,
handelend onder de naam Azerion.
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6. VERWACHTINGEN BOEKJAAR 2021/2022
Fortuna Sittard verwacht dat boekjaar 2021/2022 wederom geen gemakkelijk jaar zal worden.
Inmiddels is bekend dat een drietal wedstrijden maar met een beperkt publiek mogen worden
gespeeld, te weten FC Twente, RKC Waalwijk en de topper tegen Ajax. Daarnaast zal Fortuna Sittard
geconfronteerd worden met het aflopen van steunmaatregelen, wat zal leiden tot enerzijds minder
instromende liquiditeit en anderzijds zal te veel ontvangen coronasteun moeten worden terugbetaald.
Fortuna Sittard heeft voorafgaand aan het voetbalseizoen een sluitende liquiditeitsprognose
voorgelegd aan de KNVB Licentiecommissie.
Al met al kan nu al worden geconcludeerd dat de voortdurende coronacrisis er mede aan zal bijdragen
dat het operationele resultaat ook komend seizoen wederom negatief is. Na de balansdatum hebben
geen noemenswaardige uitgaande transfers zich voorgedaan en zullen eventuele uitgaande transfers
in de winterstop of na het seizoen moeten zorgen voor een positief bedrijfsresultaat.
Fortuna Sittard hoopt komend seizoen de sportieve prestaties van de tweede seizoenshelft te kunnen
doortrekken. Op deze manier kan Fortuna Sittard profiteren van de commerciële winst die de
overwinningen op het veld met zich gaan meebrengen.
Fortuna Sittard heeft een sluitende liquiditeitsprognose aangeleverd bij de licentiecommissie van de
KNVB voor voetbalseizoen 2021-2022. Mede doordat er nog gebruik gemaakt kan worden van coronagerelateerde financieringsmaatregelen en een afgegeven externe garantiestelling verwacht Fortuna
Sittard geen liquiditeitsproblemen te ondervinden. Echter, zal in het voetbalseizoen 2021/2022 niet
alleen het oog gericht zijn op de actuele liquiditeitssituatie, maar zal ook naar de toekomst gekeken
moeten worden, naar hoe de door corona toegenomen schulden en het negatieve eigen vermogen
behandeld moeten worden in relatie tot de toekomstige liquiditeitspositie van Fortuna Sittard.
Na het boekjaar 2020-2021 heeft zich een herstructurering voorgedaan waarbij € 2,5 miljoen aan
kortlopende schulden van de balans van Fortuna Sittard B.V. zijn gehaald. Dit houdt in dat Fortuna
Sittard in het seizoen 2021-2022 deze eenmalige herstructurering als baten mag gaan verantwoorden
in haar resultatenrekening. Fortuna Sittard wil vanaf deze plek de financiers die hier aan hebben
bijgedragen nogmaals bedanken voor hun loyaliteit jegens de club.
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7. RISICO’S
Fortuna Sittard heeft haar interne systemen en controle op een zodanig wijze ingericht dat er voldoende
zekerheid verschaft kan worden dat risico’s voor de club voldoende worden geïdentificeerd en worden
beheerst. Het risicomanagementproces van Fortuna Sittard houdt in dat risico’s jaarlijks worden
vastgesteld middels:
-

Het identificeren van risico’s ten opzichte van de doelstellingen die Fortuna Sittard nastreeft;
Het waarderen van risico’s van de kans dat het risico optreedt en de gevolgen wat dat heeft als
het risico zich voordoet;
Evaluatie van de beheersingsmaatregelen in relatie tot de vastgestelde risicobereidheid;
Identificeren van additionele beheersingsmaatregelen.

Fortuna Sittard onderkent de volgende risico’s waar de organisatie mee kan worden geconfronteerd:
Marktrisico
Het sportieve risico dat Fortuna Sittard onderkend is degradatie van de Eredivisie naar de Eerste Divisie.
Aangezien voetballen in de Eredivisie aanzienlijke vaste lasten met zich meebrengt, is de mediabijdrage
en wedstrijdbaten van groot belang voor de omzet van Fortuna Sittard. Fortuna Sittard heeft zich hier
onder andere ingedekt door in de spelerscontracten clausules op te nemen welke worden geactiveerd
bij degradatie zodat de continuïteit niet in gevaar komt. Sponsorcontracten zijn deels voor meerdere
jaren afgesloten. Contracten met leveranciers worden zoveel als mogelijk met een looptijd voor één
seizoen afgesloten om hier zo flexibel mogelijk in te kunnen acteren.
Marktwaarde spelers
De marktomstandigheden en blessures spelen een rol bij de hoogte en kans van een vergoeding waarop
Fortuna Sittard aanspraak kan maken in verband met een uitgaande transfer van een speler. Daarnaast
is het niet ondenkbaar dat bij spelers waar een vergoeding voor is betaald dat deze als gevolg van
structurele blessures afgewaardeerd moeten worden. Daarnaast is het risico aanwezig dat bij mindere
prestaties een speler verkocht wordt waardoor er ook afgewaardeerd moet worden. Fortuna Sittard kan
zich tegen bovenstaande risico’s niet indekken, echter wordt wel risico in acht genomen indien een
speler gecontracteerd of verkocht wordt.
Debiteurenrisico i.v.m. transfer/opleiding/doorverkoopvergoedingen
Fortuna Sittard verlangt dat de transfersom direct wordt overgemaakt waardoor risico’s inzake
transfersommen gemitigeerd worden. Indien niet het geval, zullen er zekerheden moeten worden
verstrekt in de vorm van bankgaranties of concerngaranties. Met betrekking tot opleidings- en
doorverkoopvergoedingen kunnen deze risico nauwelijks worden ingedekt met uitzondering van het een
ander contractueel goed vast te leggen.
Wetgeving en risico
Fortuna Sittard is afhankelijk van bestaande nationale en internationaal wet- en regelgeving.
Aanpassingen kunnen leiden tot nadelige fiscale en financiële consequenties. Fortuna Sittard maakt ten
aanzien van de identificatie van nadelige fiscale consequenties gebruik van een externe partijen die de
club, indien noodzakelijk, in complexe situaties van advies voorzien.
Imago
Vandalisme en supportersgeweld kunnen leiden tot een verhoging van kosten en daarnaast tot daling
van de inkomsten (daling bezoekersaantallen en minder interesse van sponsoren). Daarnaast kunnen er
door lokale overheden stringente maatregelen worden getroffen die de club financieel raken, alsmede
kan de betreffende voetbalbond sancties opleggen met aanzienlijke financiële consequenties. In het
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seizoen 2020-2021 hebben zich, mede doordat het seizoen grotendeels is afgewerkt zonder
toeschouwers in het stadion, geen materiele consequenties van wangedrag voorgedaan
Data en IT-beveiliging
Het risico dat Fortuna Sittard erkend op het gebied van data- en IT-beveiliging is dat er mogelijk door
het gevolg van cybercriminaliteit de data en IT-systemen van Fortuna Sittard niet voldoende
beschermd zijn. Hierdoor kan de club blootgesteld worden aan de financiële gevolgen van omzet
welke niet gegenereerd kan worden doordat de systemen niet (juist) werken of dat er uit hoofde van
boetes financiële schade wordt geleden. Daarnaast kan er mogelijk sprake zijn van reputatieschade.
Covid-19
Zoals reeds naar gerefereerd in dit bestuursverslag, is Fortuna Sittard gedurende het voetbalseizoen
geconfronteerd met de (financiële) consequenties van het Covid-19 virus. Na afsluiting van het boekjaar
2020/2021 waren de coronamaatregelen grotendeels versoepeld waardoor 2/3de van het publiek weer
welkom is bij voetbalwedstrijden. Echter blijft het onzeker hoe het Covid-19 virus zich in Nederland
verder gaat ontwikkelen en wat de gevolgen hiervan zijn voor de betaald voetbal sector. Hoe groot de
exacte impact zal zijn, mocht het tot een verstrenging van de maatregelen komen, is vooralsnog moeilijk
te voorspellen. Aangezien de kosten bij een betaald voetbalorganisatie grotendeels bestaan uit vaste
kosten. Hierdoor is het op korte termijn onmogelijk om eventueel weggevallen omzet volledig op te
vangen door besparingen. Fortuna Sittard is de afgelopen maanden druk bezig geweest met het
opstellen van diversen scenario’s. Tegen het risico van het Covid -19 virus is het onmogelijk een
verzekering af te sluiten. Fortuna Sittard identificeert echter de risico’s en doet een poging alle risico’s
zoveel als mogelijk te beperken.
Fortuna Sittard is zowel op nationaal als internationaal niveau actief met het onderhouden van
contacten met andere clubs en organisaties om zo actief inspanning te leveren ter beheersing van
genoemde risico’s en externe factoren.
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8. REALISATIE BOEKJAAR 2020/2021

Balans per 30-06-2021 (*
Activa (bezittingen)
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

€ 1.000,-)
€
€
€

655
1.331
164
€

2.150

Vlottende activa

€

3.112

Totaal activa:

€

5.262

Passiva (schulden)
Eigen vermogen

€ -6.082

Langlopende schulden
Kortlopende schulden

€ 4.245
€ 7.099

Totaal passiva:

€ 5.262

Resultatenrekening (*€ 1.000,-):
2020-2021:
€
7.178

Netto-omzet:
Bedrijfslasten:
Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Afschrijvingskosten

€
€
€

6.374
3.106
1.397
€

10.877

Rentelasten:

€

119

Netto-resultaat:

€

-3.818

FRS-Score
Bij een score tussen de 0 en de 15 punten komt een club onder verscherpt toezicht te staan van de
KNVB, bij een score van 16 punten of meer is een club voldoende gezond. Fortuna Sittard B.V. heeft op
basis van het laatste meetmoment in november 2021 (waarbij de jaarcijfers van voetbalseizoen 20202021 en de prognose over voetbalseizoen 2021-2022 zijn beoordeeld) een score gehaald van 1 punt.
Dit betekent dat de club momenteel onder verscherpt toezicht staat van de KNVB.
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