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Het sportieve seizoen 2012/’13

Eredivisie
Het seizoen 2012/’13 begon op 5 augustus 2012 toen bekerwinnaar PSV en landskampioen Ajax traditioneel voetbalden om de
Johan Cruijff Schaal. PSV wist beslag te leggen op deze eerste prijs van het seizoen.
In 2012/’13 werd gestreden om het 124e landskampioenschap van Nederland. Tijdens de winterstop deden nog vijf clubs mee
voor de titel, maar uiteindelijk wist Ajax voor het derde jaar op rij de titel in de wacht te slepen. Met 7 punten voorsprong op de
nummers twee en drie werd het seizoen afgesloten.
In de winterstop was het ook onderaan de ranglijst nog spannend. Vijf clubs gingen een spannende tweede seizoenshelft
tegemoet. Uiteindelijk sloot Willem II de competitie af als hekkensluiter. Ook VVV-Venlo degradeerde door in de tweede ronde
van de play-offs van Go Ahead Eagles te verliezen. Die club wist uiteindelijk, na zeventien jaar, weer een plaats in de Eredivisie te
veroveren.

Jupiler League
Het seizoen 2012/’13 begon met achttien clubs die streden voor het kampioenschap in de Jupiler League. Het seizoen eindigde
echter met zestien clubs als gevolg van de faillissementen van AGOVV Apeldoorn en SC Veendam.
Na een spannend slot van de competitie werd SC Cambuur op de laatste speeldag kampioen van de Jupiler League en
promoveerde daardoor naar de Eredivisie. FC Volendam stond tot de laatste speelronde aan kop, maar moest het
kampioensfeest afzeggen door een nederlaag tegen Go Ahead Eagles.
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Het bedrijfsresultaat wordt berekend door de netto omzet te verminderen met de bedrijfslasten. Het
bedrijfsresultaat houdt geen rekening met incidentele baten en lasten, ook het resultaat
vergoedingssommen en afschrijvingen op spelers (transfers) worden hier niet in meegenomen.
Het bedrijfsresultaat wordt gezien als één van de belangrijkste graadmeters voor financiële
gezondheid van een club.

Eredivisie
De Eredivisieclubs behaalden in het seizoen 2012/’13 gezamenlijk een negatief bedrijfsresultaat van €18,6 miljoen. Dit
‘operationele’ verlies bevindt zich daarmee min of meer op hetzelfde niveau als in het seizoen daarvoor. Het is daarbij van
belang te vermelden dat de verschillen tussen clubs groot zijn. Ter illustratie: het verschil tussen het beste en het slechtste
bedrijfsresultaat is €33 miljoen. Van de achttien Eredivisie clubs behaalde de helft een positief of ‘break-even’ bedrijfsresultaat.

Jupiler League
De clubs in de Jupiler League behaalden een negatief bedrijfsresultaat van €6,6 miljoen over het seizoen 2012/’13. De vier
seizoenen daarvoor lieten een positieve ontwikkeling zien tot een negatief bedrijfsresultaat van €4,3 miljoen over het seizoen
2011/’12. Het operationele verlies van 2012/’13 brengt het gemiddelde min of meer terug op het niveau van het seizoen
2010/’11.
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Het weerstandsvermogen is het vermogen van een club te voldoen aan de lange termijn
verplichtingen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de balansposten eigen vermogen en
achtergestelde leningen. Het is een parameter die aangeeft in hoeverre een onderneming in een
ongunstige tijd haar activiteiten kan voortzetten.

Eredivisie
Het weerstandsvermogen is gestegen met 53% naar een totaal van €132 miljoen. De verschillen tussen clubs zijn echter groot,
zo is meer dan 50% van dit totaal toe te schrijven aan één club. Desondanks overheerst een positieve trend, in seizoen 2012/’13
noteerde slechts één club een negatief weerstandsvermogen.

Jupiler League
Het weerstandsvermogen maakte een positieve ontwikkeling door van 52,5%, maar bleef desondanks negatief. Van €-4,9
miljoen in het seizoen 2011/’12 naar €-2,3 miljoen in het seizoen 2012/’13. De ontwikkeling laat zien dat clubs blijvend werken
aan een op lange termijn financieel gezonde organisatie. De procentuele verbeteringen die gemaakt zijn de afgelopen jaren
bieden perspectief voor de toekomst.
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De netto omzet wordt bepaald door enkele grote inkomstenstromen en een aantal minder
invloedrijke posten. Wedstrijdbaten, Sponsoring en Mediabaten vormen met gemiddeld 75% het
leeuwendeel van de totale inkomsten. Merchandise, Food & Beverage, Subsidies en Overige
inkomsten zijn verantwoordelijk voor het resterende deel. De drie grootste posten zijn in deze
publicatie verder uitgesplitst.

Eredivisie
De totale netto omzet van de clubs in de Eredivisie bedroeg vorig seizoen ruim €451 miljoen, een stijging van 4,1% ten opzichte
van het seizoen eerder. De netto omzet groeit zodoende voor het vierde jaar op rij en is in 2012/’13 voornamelijk toe te
schrijven aan een forse groei van de mediabaten.

Jupiler League
In de Jupiler League bleef de gemiddelde omzet per club ongeveer gelijk op een gemiddelde van €3,3 miljoen per club. De
gemiddelde omzet bleef hiermee redelijk constant over de afgelopen jaren. Vier clubs wisten hun omzet te vergroten, bij drie
clubs daalde de netto omzet en bij negen clubs bleef de omzet op het niveau van 2011/’12.
De totale omzet in de Jupiler League bedroeg €52,9 miljoen. Elders in deze publicatie is te zien in welke mate de verschillende
onderdelen van de bedrijfsvoering verantwoordelijk zijn voor de totale omzet.
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Wedstrijdbaten zijn inkomsten die worden gerealiseerd uit de opbrengsten van seizoenskaarten &
overige recettes en plaatsingspremies/prijzengeld uit Europese competities en de KNVB Beker. De
recettes bestaan uit competitiewedstrijden, KNVB Beker en Europese competities.

Eredivisie
De wedstrijdbaten daalden met 6% naar een totaal van ruim €110 miljoen. Dit wordt grotendeels verklaard door verminderde
inkomsten uit Europees voetbal. De Nederlandse vertegenwoordigers in Europa speelden gezamenlijk minder wedstrijden.
Opvallend is dat de inkomsten uit seizoenskaarten met €3 miljoen stegen.

Jupiler League
De wedstrijdbaten in de Jupiler League daalden het afgelopen seizoen naar een gemiddelde van €465.000 per club. Hiermee is
men min of meer terug op het niveau van het seizoen 2010/’11. De daling in wedstrijdbaten had voor het grootste deel te
maken met een kleine terugloop in het gemiddelde aantal toeschouwers.
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Sponsoring is de belangrijkste vorm van inkomsten voor een betaaldvoetbalorganisatie. Deze
inkomstenpost bestaat uit de volgende categorieën: shirtsponsoring, bordreclame,
wedstrijdsponsoring, verhuur ruimtes, kledingsponsoring, naamgeving, collectieve contracten en
overige sponsoring.

Eredivisie
Onder druk van de huidige economie zijn de totale inkomsten uit sponsoring met 5,7% afgenomen tot een kleine €188 miljoen.
Vier clubs wisten op hetzelfde niveau te blijven en twee clubs realiseerden een stijging.

Jupiler League
De inkomsten uit sponsoring bleven min of meer op gelijke hoogte als in het seizoen 2011/’12: gemiddeld €1,9 miljoen per club.
Dit was een stijging van 1,2% ten opzichte van het seizoen 2011/’12. Sponsoring blijft hiermee verreweg de belangrijkste
inkomstenbron voor clubs in de Jupiler League.
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Media gerelateerde inkomsten zijn inkomsten uit de collectieve verkoop van televisierechten en
overige mediarechten. Inkomsten uit televisierechten komen voort uit zowel live verslagen als
samenvattingen van wedstrijden uit de nationale competitie, KNVB beker en Europese competities.

Eredivisie
Alle achttien clubs lieten in 2012/’13 een forse stijging zien in de media gerelateerde inkomsten tot een divisietotaal van bijna
€90 miljoen. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de samenwerking met FOX International Channels die in 2012/’13
werd geëffectueerd.

Jupiler League
De media-inkomsten over het seizoen 2012/’13 laten een stijging zien van 8% naar €424.000 euro gemiddeld per club. Hiermee
komt het gemiddelde ongeveer terug op het niveau van het seizoen 2009/’10.
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De bedrijfslasten van een betaald voetbalclub bestaan uit een aantal posten. Personeelskosten zijn
daarvan verreweg de grootste, gemiddeld zo’n 60%. Daarnaast zijn huisvestingskosten, de
verkoopkosten en de wedstrijd - en trainingskosten relatief grote uitgaven. De bedrijfslasten bestaan
verder uit algemene kosten, afschrijvingskosten en overige kosten.

Eredivisie
In het seizoen 2012/’13 bedroegen de bedrijfslasten in de Eredivisie totaal ruim 470 miljoen euro, een stijging van 4,7%. De
stijging in personeelskosten, die elders in deze publicatie worden toegelicht, veroorzaken ongeveer 50% van de stijging.

Jupiler League
In de Jupiler League stegen de bedrijfslasten naar een gemiddelde van 3,7 miljoen per club, een stijging van 7,3%. Het verschil
tussen de club met de laagste bedrijfslasten en de club met de hoogste bedrijfslasten bedroeg 6,3 miljoen euro.
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De personeelskosten vormen de grootste kostenpost van de bedrijfslasten en bestaan uit salariskosten,
sociale premies, pensioenkosten, etc. In de jaarrekening van een BVO wordt onderscheid gemaakt
tussen kosten voor contractspelers, technische staf, directie & management, medische staf en overig
personeel. Het overzicht salariskosten contractspelers wordt elders in deze publicatie gegeven.

Eredivisie
De personeelskosten stegen ten opzichte van 2011/’12 licht naar een totaal van circa €272 miljoen. Omdat de omzet een
vergelijkbare stijging doormaakte, blijft de personeelskostenratio op hetzelfde niveau als een seizoen eerder: 60%.

Jupiler League
De personeelskosten lieten een relatief sterke stijging zien van 10% naar een gemiddelde van ongeveer €2 miljoen euro per
club. Het wegvallen van de AGOVV Apeldoorn en SC Veendam, relatief kleine clubs, was hiervoor een belangrijke oorzaak.
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In het inkomen van contractspelers zit vaak een variabele component in de vorm van premies. Een
historisch overzicht van de ontwikkeling in de salariskosten van contractspelers is daarom alleen
mogelijk als gekeken wordt naar het garantiesalaris. De verschillen over de jaren kunnen veroorzaakt
worden door de hoogte van het salaris of het totaal aantal spelers dat onder contract van een
Eredivisieclub stond.

Eredivisie
In de Eredivisie zijn de salariskosten voor contractspelers het afgelopen seizoen min of meer gelijk gebleven en bedroegen in
totaal €127 miljoen. Zes clubs noteerden een daling in deze kostenpost.

Jupiler League
De salariskosten voor contractspelers bleven in de Jupiler League ongeveer gelijk. Clubs in de Jupiler League besteedden het
afgelopen seizoen gemiddeld €691.000 euro aan deze kostenpost. Het totale aantal spelers in de Jupiler League bleef ongeveer
gelijk.

SEIZOEN IN CIJFERS
Transfermarkt

KNVB-EXPERTISE

Het resultaat vergoedingssommen is de ontvangen netto opbrengst bij vertrek van een speler minus
de nog resterende boekwaarde van de betreffende speler. In het geval van meerdere transfers worden
de afzonderlijke resultaten op vergoedingssommen bij elkaar opgeteld en vormen ze samen het
resultaat op vergoedingssommen van een club.
Het resultaat vergoedingssommen wordt gezien als een incidentele baat en maakt daarom geen deel
uit van het bedrijfsresultaat.

Eredivisie
De Eredivisieclubs deden gemiddeld genomen goede zaken op de transfermarkt en wisten het resultaat vergoedingssommen
met ruim 17% op te stuwen naar bijna €99 miljoen euro; het niveau van 2008/’09.

Jupiler League
In de Jupiler League daalde het resultaat vergoedingssommen met 26,6% tot €2,7 miljoen. Dit is ongeveer het niveau van
2009/’10 toen gemiddeld €2,8mln kon worden bijgeschreven als gevolg van transfers.
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Het resultaat vergoedingssommen (klik hier) geeft een indicatie van de invloed van de transfermarkt
op de financiële huishouding van Nederlandse clubs. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden
met de afschrijvingen die clubs doen op hun aangekochte spelers. De afschrijvingen op
vergoedingssommen zijn kosten in verband met in het verleden gedane investeringen
(vergoedingssommen) voor spelers. In de grafieken is het resultaat te zien van het resultaat
vergoedingssommen en de afschrijvingen daarop.

Eredivisie
De totale Eredivisie boekte over het seizoen 2012/’13 een positief resultaat vergoedingssommen en afschrijvingen van ruim €41
miljoen; een grote stijging ten opzichte van het seizoen daarvoor. Dit is grotendeels te verklaren door enerzijds een stijging in
de opbrengsten uit de verkoop van spelers (resultaat vergoedingssommen) en anderzijds dalende afschrijvingen. Er werd
afscheid genomen van ‘dure spelers’ en meer geïnvesteerd in jeugdig talent.

Jupiler League
In de Jupiler League daalde het saldo resultaat vergoedingssommen van €3 miljoen naar ruim €1,8 miljoen. Dit bracht de clubs
terug op het niveau van het seizoen 2009/’10. De afschrijvingen bleven ongeveer gelijk, vooral de daling in het resultaat
vergoedingssommen zorgt voor de daling op deze post.
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Achtergrondinformatie
In deze digitale publicatie, Het Seizoen in Cijfers 2012/’13, doet KNVB Expertise namens alle clubs in de
Eredivisie en Jupiler League verslag van de financiële situatie in het Nederlandse betaald voetbal. De
publicatie wordt sinds 2009/’10 jaarlijks uitgebracht en in het kader van collectieve transparantie
gepresenteerd aan de media. Dit jaar wordt de publicatie voor het eerst digitaal gepresenteerd. De
belangrijkste financiële variabelen worden gepresenteerd en afgezet tegen de vier voorafgaande
seizoenen.
Herkomst van data
Alle betaald voetbalclubs leveren in het kader van het licentiesysteem betaald voetbal drie maal per jaar (financiële)
informatie aan bij de Bureau Licentiezaken van de KNVB. Uiterlijk 1 november worden de jaarcijfers over het
voorafgaande seizoen ingeleverd middels gestandaardiseerde documenten. De analyses van deze publicatie zijn
gebaseerd op deze cijfers die ingeleverd worden bij Bureau Licentiezaken van de KNVB. De cijfers kunnen na 1
november nog wijzigen na controle van de Licentiecommissie van de KNVB. Ook kunnen deze cijfers afwijken van de
jaarcijfers die clubs zelf openbaar maken, omdat er verschillen kunnen zitten in consolidatiekring of afwijkingen in het
waarderingsprincipe.

Opmerkingen
Gedurende het seizoen 2012/’13 verloren twee BVO’s hun licentie als gevolg van een faillissement. Deze clubs, AGOVV
Apeldoorn en SC Veendam, hebben daarom geen cijfers ingeleverd over dit seizoen en derhalve niet meegenomen in
deze publicatie. Door de wisselingen in het aantal clubs in de Jupiler League is er voor gekozen bij de meeste
variabelen het gemiddelde per club te presenteren. Dit gemiddelde is gebaseerd op 16 clubs. Deze aanpak maakt
vergelijkingen met vorige jaren mogelijk. Onderlinge verschillen tussen clubs kunnen echter groot zijn; de
‘gemiddelde club’ bestaat niet.
Een wijziging ten opzichte van vorige jaren is dat, mede om bovenstaande reden, bij de Eredivisie op alle posten de
totalen worden weergegeven. Ook voor de vorige seizoenen is het totaal weergegeven. Dat betekent dat de cijfers in
deze publicatie niet vergelijkbaar zijn met de gemiddelde cijfers in eerdere publicaties.
Verschillen ten opzichte van vorige seizoenen kunnen sterk beïnvloed worden door de gevolgen van promotie en
degradatie. Dit geldt met name in Jupiler League waar relatief ‘grote’ clubs de divisie verlaten of binnenkomen.
Alle betaald voetbalorganisaties zijn middels het licentiesysteem van de KNVB tevens verplicht de financiële jaarcijfers
openbaar te maken voor 1 februari van het volgende jaar. Het tijdstip en de plaats waar dit gebeurt wordt door iedere
club zelf gekozen.

Uitgave
Het Seizoen in Cijfers 2012/’13 is samengesteld door KNVB Expertise, sinds 2008 het kennis- en onderzoekscentrum
voor het betaald voetbal en een initiatief van de Eredivisie CV, de Coöperatie Eerste Divisie, de Federatie voor
Betaaldvoetbal Organisaties en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Meer informatie over KNVB Expertise is te
vinden via www.knvbexpertise.nl.
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Disclaimer
Dit is een uitgave van KNVB Expertise. Alle rechten met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten (waaronder
het auteursrecht) van deze uitgave berusten bij KNVB Expertise. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KNVB Expertise worden gekopieerd, gedownload,
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze. Hoewel deze uitgave met grote zorgvuldigheid is samengesteld, is KNVB Expertise niet aansprakelijk voor
de gevolgen van eventuele omissies of onjuistheden, danwel andere gevolgen door het gebruik van in deze uitgave
voorkomende gegevens of wijzigingen.

