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3,4 miljoen verlies voor FC Utrecht,
maar dat was ook verwacht
Na het positieve saldo vorig jaar noteert FC Utrecht over het seizoen 2018/2019
rode cijfers. De club bevestigt een verlies van 3,4 miljoen euro.
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FC Utrecht heeft de jaarcijfers nog niet gepubliceerd, maar wel ingediend bij de
Kamer van Koophandel. De club wist al langer dat er over het afgelopen jaar een
dergelijk verlies gedraaid zou worden. De Domstedelingen spraken al vaker uit liever
een stabiele subtopper met rode cijfers te zijn dan een lager geklasseerde club met
zwarte cijfers, onder het mom dat een hogere eindnotering op termijn de kassa doet
rinkelen. FC Utrecht werkt dan ook met een gat in de begroting, waarbij
grootaandeelhouder Frans van Seumeren garant staat en de gaten onderaan de
streep dicht.

Transfers

Met het gat in de begroting zijn uitgaande transfers voor FC Utrecht ook belangrijk.
De zwarte cijfers over 2017-2018, destijds een trendbreuk na liefst tien jaar rode
cijfers, werden deels behaald omdat de club goed boerde door de transfers van
Sebastién Haller naar Eintracht Frankfurt en Sofyan Amrabat naar Feyenoord. Het
transferresultaat kwam daarbij uit op liefst 11,2 miljoen euro ten opzichte van
bijvoorbeeld 5,7 en 0,3 miljoen euro in twee seizoenen eerder. Over het vorige
seizoen is dat bedrag beduidend minder.
Bovendien zag FC Utrecht de salarisuitgaven behoorlijk stijgen. Die kosten gaan over
de hele organisatie, maar zitten logischerwijs vooral in de selectie en de technische
staf van de huidige nummer zes van de eredivisie. FC Utrecht kijkt tevreden terug op
de stabiele prestaties van de afgelopen seizoenen en plukt daar naar eigen zeggen
ook de vruchten van. Zo groeit het toeschouwersaantal gestaag en groeit het aantal
businessleden nog altijd, iets waar de club bij de jaarcijfers over 2017/2018 ook op
wees. ,,In een gezonde bedrijfsvoering wordt er iets van je verwacht. Bij ons staan
alle indicatoren op groen dat uiteindelijk uitkomt op wat we verwachten”, stelt
commercieel directeur Thijs van Es.

Zwarte cijfers
Betekent dat zwarte cijfers over het huidige jaar? Nee. FC Utrecht rekent erop dat
ook daarover verlies wordt gedraaid. De club hoopt op zwarte cijfers over het seizoen
2020/2021, daarbij wel in beschouwing nemend dat een voetbalclub altijd
onvoorspelbaar is. Zo is een club altijd afhankelijk van prestaties, Europees voetbal
en transfers. Maar een club kan er ook voor kiezen om géén grote uitgaande
transfers te doen om de kwalitatieve stabiliteit binnen de selectie te waarborgen.
Maar ‘met de normale gang van zaken’ verwacht FC Utrecht over seizoen 2020/2021
onderaan de streep iets over te houden.

