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     JAARVERSLAG 2012/2013 
 

 

 

 

Algemeen 

De betaald voetbal organisatie is vanaf 1 juli 2006 van een stichting omgezet in de vorm van een 

besloten vennootschap (BV). Stichting Beheer SC Cambuur Leeuwarden is de enige 

aandeelhouder. SC Cambuur Leeuwarden BV is de licentiehouder om te kunnen voetballen in de 

Eerste divisie ook wel Jupiler League genoemd. De organisatie heet thans SC Cambuur 

Leeuwarden BV en heeft haar zetel in Leeuwarden. De heer G. Van den Belt is algemeen 

directeur. Verder heeft de BV een Raad van Commissarissen welke bestaat uit vijf leden. 

 

Sportief 

De sportieve resultaten hebben met het behaalde kampioenschap ruimschoots aan de 

verwachtingen voldaan. Op voorhand was een top 5 notering begroot. Ook in de beker is met de 

uitschakeling pas in de 4
e
 ronde aan de verwachtingen voldaan. Met name de spectaculaire 

ontknoping in de competitie leidde door het hele land tot veel aandacht en PR voor Cambuur. Een 

succesvol jaar werd zodoende afgesloten met de promotie naar de zo gewenste eredivisie. 

 

Financieel 

Het seizoen 2012/2013 is afgesloten met een minimale winst van € 28.000. Hiermee is voor het 

derde opeenvolgende jaar een positief resultaat geboekt. Ook het bedrijfsresultaat is nagenoeg 

nihil afgesloten.  Het resultaat is € 82.000 lager dan begroot (€ 110.000). 

De begroting 2012/2013 is opgesteld exclusief play offs of kampioenschap. Dit is een bewuste 

keuze omdat de opbrengsten van de play offs of kampioenschap (veelal recettes)  over het 

algemeen ruimschoots voldoende zijn om de kosten te dekken (veelal premies spelers). Dit 

kampioensjaar is hier echter een uitzondering op. Helaas is pas in een laat stadium zichtbaar 

geworden dat Cambuur kampioenskandidaat werd (5 wedstrijden voor het einde). Daarbovenop 

kwam het nadeel dat Cambuur van de laatste 5 wedstrijden er 4 uit gespeeld moesten worden. De 

mogelijkheden om een forse recettestijging te realiseren is hierdoor helaas niet behaald.  

De begrote doelstelling is wat betreft netto resultaat met name hierdoor  niet gerealiseerd. Gezien 

het feit dat de sportieve prestaties de “ begroting”  ruimschoots te boven zijn gegaan en hierdoor 

het nieuwe seizoen een enorme financiële boost te verwachten is, beschouwt Cambuur het niet 

realiseren van de financiële begroting als acceptabel.  

 

Komend seizoen 

Het nieuwe seizoen is er sportief gezien maar één doelstelling: handhaving. Het eredivisieschap is 

zowel sportief als financieel een enorme stap vooruit en naast het feit dat dit het podium is waarop 

Cambuur graag wil acteren, is het verdienmodel in de eredivisie veel uitgebreider dan in de eerste 

divisie.  

 

De intentie is om komend seizoen een substantiele winst te boeken. Het financiele reddingsplan is 

nog in volle gang en netto resultaat is daarbij onmisbaar. Aan de aflossingsverplichtingen zal 

moeten worden voldaan. Het werkkapitaal blijft een punt van zorg bij Cambuur.  

 

Naast de financiële en sportieve ambities, is voor de continuïteit van de club de 

accommodatieontwikkeling een cruciale ambitie komend seizoen. Er zal dit seizoen een serieuze 
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stap gezet moeten worden in de ontwikkeling van een nieuw stadion. De ambitie is om seizoen 

2017-2018 het nieuwe stadion te betreden. 

 

 

De heer G. van den Belt (Algemeen Directeur) 
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Jaarrekening 
 

 

 

 



 

 

Balans per 30 juni 2013 

( bedragen x EUR 1.000, na voorgestelde resultaatbestemming ) 

 

Activa  30 juni 2013 30 juni 2012 
  

  

 Ref. EUR EUR 
    
Vaste activa    
Materiële vaste activa 4 234 75 
 
Financiele vaste activa                                                              
 

  
15 

 
0 

Vlottende activa    
Voorraden  43 54 
    
Vorderingen  707 332 
    
Liquide middelen  649 71 
    
    
  

  

  1.648 532 
  

  

 

 

Passiva  30 juni 2013 30 juni 2012 
  

  

 Ref. EUR EUR 
    
Eigen vermogen *) 5   
Gestort en opgevraagd 
kapitaal 

             18              18 

Overige reserves       ( 3.327)       ( 3.361 ) 
    

  ( 3.309 ) ( 3.343 ) 
    
Langlopende schulden *) 6 2.090 2.671 
    
Kortlopende schulden  2.867                  1.204 
    
    
  

  

  1.648 532 
  

   

*) Het aansprakelijk vermogen bestaat uit het eigen vermogen en de achtergestelde leningen die 

onder de langlopende schulden zijn verwerkt. De achtergestelde leningen per 30 juni 2013 

bedragen € 650 (30 juni 2012: € 650). Het aansprakelijk vermogen per 30 juni 2013 bedraagt € 

2.659-/- (30 juni 2012: €2.692-/-).



 

 

Winst- en verliesrekening over 2012 - 2013 

( bedragen x EUR 1.000 ) 

 

  2012- 2013 2011- 2012 
 

    

 Ref. EUR EUR EUR EUR 

      

Netto-omzet 7 4.168  4.156  

      

Overige bedrijfsopbrengsten 8 140  124  

      

Som der bedrijfsopbrengsten 
  

 
4.308  4.280 

      

Kosten inkoop   91  123  
Lonen, salarissen en sociale 
lasten 9 2.173  1.835  
Afschrijvingen op immateriële 
en materiële vaste activa  41  39  
Overige bedrijfskosten 10 2.011  1.968  
      

Som der bedrijfslasten   4.316              3.965 

      

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitvoering voor 
belastingen en rente  

 (8)  315 

      

Rentebaten   3  9 

Rentelasten   ( 118)  (112) 

      

Resultaat Resultaat uit 
gewone bedrijfsuitoefening 
voor belastingen 

 

 (123)  212 

 
 
 
Belastingen 
 
Resultaat na belastingen 

 

  

 

 

             151 

------------------- 

             28 

  

 

 

                  0 

------------------- 

        212 

   

 

 



 

 

 

Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekeningAlgemeen 

1.1 Activiteiten 

De vennootschap heeft ten doel de bevordering van de voetbalsport in het algemeen en in het 

bijzonder van het betaalde voetbal in Leeuwarden, in de zin van de reglementen van de K.N.V.B. 

en voorts de bevordering van verdere sportbeoefening. De vennootschap tracht dit doel ondermeer 

te bereiken door: 

 Het deelnemen aan de door de K.N.V.B. of door de K.N.V.B. erkende organisaties, al dan 

niet in competitieverband georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en het oefenen en 

opleiden van al dan niet betaalde spelers; 

 Het samenwerken met andere sportorganisaties. 

 

1.2  Continuïteit 

 

De vermogenspositie van SC Cambuur Leeuwarden is het afgelopen seizoenen licht versterkt. Na 

verwerking van het positieve resultaat over het boekjaar 2012/2013 is het eigen vermogen 

gestegen tot een negatieve stand van € 3.309.000.  

SC Cambuur Leeuwarden is door de KNVB ingedeeld in categorie 2 van de licentiecommissie. Dit 

is de veilige categorie en de verwachting is dat SC Cambuur hier stabiel in blijft. 

 

Voor de komende jaren zijn de verwachtingen positief. Het aanzuiveren van het eigen vermogen 

en daarmee de liquiditeit blijft het belangrijkste aandachtspunt. Het feit dat SC Cambuur inmiddels 

drie seizoenen winst maakt en ook de prognose voor seizoen 2013/2014 positief is, is een 

belangrijk uitgangspunt voor een gezonde bedrijfsvoering. Met name het inmiddels grip hebben op 

de salarisbegroting, is een cruciale stap in de verdere gezondmaking en de continuïteit.  

 

Op basis van de verwachtingen voor 2013/’14 is een sluitende liquiditeitsprognose opgesteld, 

waarmee de continuïteit het komende seizoen is gewaarborgd.  

 

Op basis van hetgeen hierboven beschreven is in de jaarrekening gewaardeerd op basis van 

going-concern. 

2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

2.1 Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 

BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, uitgegeven door de 

Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s ( x 1.000 ). De 

waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. 

 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigings-

prijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt 



 

 

waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en winst-en-verliesrekening zijn 

referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting. 

 
Vreemde valuta 

Transacties, vorderingen en schulden 

 

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen 

de koers op transactiedatum. 

2.2 Materiële vaste activa 

Waardering vindt plaats tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare 

kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur, 

of lagere bedrijfswaarde. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten en kosten die 

rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten. 

2.3 Voorraden 

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. 

2.4 Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een 

verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de 

contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente 

rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens 

oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

2.5 Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare 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 

de nominale waarde.  

2.6  Eigen vermogen 

Indien de vennootschap eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte 

aandelen in mindering gebracht op de overige reserves, totdat deze aandelen worden ingetrokken 

of worden verkocht. Indien ingekochte aandelen worden verkocht, komt de opbrengst uit verkoop 

ten gunste van de overige reserves. 

Kosten direct samenhangend met de inkoop, verkoop en/of uitgifte van nieuwe aandelen worden 

rechtstreeks ten laste gebracht van het eigen vermogen, onder verrekening van relevante 

winstbelastingeffecten. Overige rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen worden eveneens 

verwerkt onder verrekening van relevante winstbelastingeffecten.  



 

 

2.7 Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de 

waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd 

tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio 

en onder aftrek van transactiekosten.  

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis 

van de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als 

interestlast verwerkt. 

2.8 Leasing 

Operationele leasing 

Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom niet 

bij de vennootschap ligt, worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde 

van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, 

op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract. 

 

3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

3.1 Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 

prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden 

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 

3.2 Opbrengstverantwoording 

Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 

gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te 

verrichten diensten. 

3.3 Netto-omzet en overige bedrijfsopbrengsten 

Netto-omzet en overige bedrijsopbrengsten omvat de opbrengsten uit levering van goederen en 

diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.  

3.4 Kosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. 

 

De afschrijvingen overige materiële vaste activa worden gebaseerd op de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. 



 

 

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische 

levensduur. 

 

3.5 Personeelsbeloningen 

Periodiek betaalbare beloningen 

Lonen, salarissen sociale lasten en pensioenpremie worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 

verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

 

Pensioenen 

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van 

toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen 

en verzekeringsmaatschappijen betaald door De SC Cambuur Leeuwarden BVO. De premies 

worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. 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. 

 

3.6 Afschrijvingen 

De vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 

economische levensduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de 

economische levensduur worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. 

3.7 Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 

rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

3.8 Belastingen 

De actieve latentie over het negatieve resultaat is voorzichtigheidshalve PM gewaardeerd in de 

jaarrekening. Om die reden is er geen fiscale druk in de jaarrekening opgenomen. 

 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-

verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit 

voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare 

kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente 

belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren 

belastingtarief. 

 

 



 

 

4 Eigen vermogen 

Aandelenkapitaal 

 1 juli 2012 Emissie in 
2012 – 2013 

30 juni 2013 

    

 EUR EUR EUR 
    
Gestort en opgevraagd kapitaal 18 0 18 
    

 18 0 18 
    

 

Het kapitaal bestaat uit 900 aandelen met een nominale waarde van EUR 100. Hiervan zijn 180 

aandelen gestort en opgevraagd. 

 
Overige reserves 

 2012 – 2013 
  

 EUR 
  
Stand per 1 juli 2012 (3.343) 
  
Agio 6 
Resultaat over het boekjaar 28 
  

Stand per 30 juni 2013 (3.309) 
  

 

 

5 Langlopende schulden 

Van het bedrag opgenomen onder de langlopende leningen ad EUR 2.090.000 heeft EUR 500.000 

een looptijd langer dan 5 jaar. Het gemiddelde rentepercentage bedraagt 3 procent. 

 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Huur- en investeringsverplichtingen: 

De huurverplichting voor het seizoen 2013/2014 is EUR 217.000. 

 

De vennootschap is investeringsverplichtingen aangegaan voor een totaalbedrag van € 200.000. 

  

Transferrechten: 

Cambuur dient 50% van alle toekomstige transferopbrengsten af te dragen aan het spelersfonds 

“Cambuur vooruit”. Deze stichting heeft door een eenmalige storting deze rechten aangewend. 

  



 

 

6 Belastingen 

De te betalen belasting over de winst van Cambuur Leeuwarden BVO over seizoen 2012/2013 is 

nihil ten gevolge van de fiscale verliescompensatie. Als gevolg van het te verwachten positieve 

resultaat over 2013/14 is een actieve belastinglatentie van € 151.000 opgenomen. 

7 Werknemers 

Gedurende het boekjaar 2012/2013 waren gemiddeld 40 (2011/2012:40) werknemers in dienst. Er 

zijn geen werknemers aanwezig die in het buitenland werkzaam zijn. 

 

 

 

Leeuwarden, 28 oktober 2013 Leeuwarden, 28 oktober 2013 

 

De directie, De Raad van Commissarissen, 

 

G. van den Belt Y. Smid 

  

 

A. De Graaf 

 

 

 

SC Cambuur Leeuwarden B.V. 

Cambuurplein 44 

Leeuwarden 



 

 

Overige gegevens 
 

Statutaire regeling winstbestemming 

In de statuten is bepaald, conform artikel 27, lid 1, dat de behaalde jaarwinst ter vrije beschikking 

staat van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.  

Voorstel winstbestemming 

Op basis van het door de directie gedane voorstel wordt van de over het boekjaar 2012/2013 

gerealiseerde winst ad EUR 28.000 een bedrag van EUR 28.000 in overeenstemming met artikel 

27, lid 1 van de statuten toegevoegd aan de overige reserves  

 

  

 EUR 
  
Toevoeging aan de overige reserves 28 
  

Resultaat na belasting 28 
  

 

Dit voorstel winstbestemming is in de jaarrekening verwerkt. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum  
 

Er is geen sprake van materiële gebeurtenissen na balansdatum  

 

 

 


