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2. VOORWOORD
Op 19 mei 2021 kwam uiteindelijk door de 1-0 nederlaag tegen FC Utrecht in de eerste ronde van de play-
offs voor Europees voetbal een abrupt einde aan weer een zeer bewogen seizoen. We kunnen terug kijken
op een sportief succesvol seizoen, waarbij we met een degelijke spelopvatting een stabiele plek in de sub-
top van de Eredivisie hebben weten te bemachtigen. Waar we hadden gehoopt in de loop van het seizoen
steeds meer publiek te mogen ontvangen in ons eigen stadion, bleef dit uiteindelijk - vanwege de overheids-
maatregelen als gevolg van de aanhoudende Covid-19 pandemie -  beperkt tot één thuiswedstrijd tegen PSV
in september 2020. Alle overige wedstrijden werden door FC Groningen helaas gespeeld in een leeg stadion.
Een macaber strijdtoneel. Tegelijkertijd mogen we ons relatief gelukkig prijzen dat - in tegenstelling tot voor-
gaand seizoen en tal van andere sporten - we een volledige competitie aan onze supporters, weliswaar thuis
op de bank, hebben kunnen aanbieden.

Op 27 juni 2020 werd de aankondiging dat het kind van de opleiding Arjen Robben werkte aan een terugkeer
bij zijn FC Groningen wereldnieuws. Wat een impact heeft dit nieuws van de terugkeer van de ster van PSV,
Chelsea, Real Madrid en Bayern München en 96-voudig international op FC Groningen gehad. Nuchtere Gro-
ningers die met tranen in hun ogen kennisnamen van deze boodschap. De telefoon stond vervolgens rood-
gloeiend met mensen die een seizoenkaart wilden kopen om nog één keer hun held in het Euroborg stadion
te kunnen bewonderen. Gesigneerde shirtjes vlogen als warme broodjes over de toonbank. Uiteindelijk is het
doodzonde dat door fysieke ongemakken van Arjen en de beperkende overheidsmaatregelen slechts weini-
gen zijn optreden van dichtbij hebben kunnen meemaken. Toch zijn we supertrots op hetgeen Arjen voor onze
FC heeft kunnen betekenen in deze lastige periode.

Vanwege de aanhoudende Covid-19 pandemie heeft de lancering van ons nieuwe beleidsplan voor de ko-
mende vijf jaar vertraging opgelopen, maar op dinsdag 12 januari 2021 was het dan zover en hebben we met
trots onze beleidsvisie 'Samen naar de Grote Markt' gepresenteerd. In dit plan schetst FC Groningen hoe het
de komende jaren in alle opzichten wil groeien en de ambitie heeft om Europees voetbal te halen, dit samen
met haar achterban wil vieren op de Grote Markt en nieuwe voetbalherinneringen wil creëren. Structureel aan-
sluiting vinden bij de subtop van Nederland is daarbij van cruciaal belang.

Wat waren we blij dat we - weliswaar met enige vertraging - in augustus en september tijdens de vriendschap-
pelijke wedstrijden en de eerste competitiewedstrijd tegen PSV in ons eigen Euroborg stadion onze suppor-
ters en sponsoren weer mochten ontvangen. Ook al was dit slechts in beperkte aantallen. De teleurstelling
was dan ook des te groter dat we uiteindelijk de rest van de competitie toch weer in lege stadions verder moes-
ten spelen en onze supporters niet van dichtbij deelgenoot konden maken van onze ambities. Ook de finan-
ciële schade over het seizoen 2020/2021 was groot, meer dan € 9 miljoen aan gemiste opbrengsten uit de
kaartverkoop, sponsorfaciliteiten en catering en extra kosten vanwege de naleving van de (preventieve) over-
heidsmaatregelen. De onzekerheid was in het begin groot, echter maakte al snel plaats voor gepaste trots
vanwege de enorme betrokkenheid van de achterban, die massaal achter de club gingen staan. Heel veel
waardering en dank gaat dan ook uit naar onze supporters, sponsors, investeerders en zeker ook de gemeen-
te Groningen, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd om de totale schade te dekken en hiermee het
voorziene tekort voor het seizoen 2020/2021 weg te werken. Ook de landelijke overheid heeft met behulp van
de steunmaatregelen (NOW/TVL) een flinke duit in het zakje gedaan in de dekking van de totale schade.

FC Groningen heeft het seizoen 2020/2021 beëindigd met een positief netto resultaat van € 1,0 miljoen, dat
sterk beïnvloed is door een positief resultaat uit de transfers van spelers (€ 1,1 miljoen) en een operationeel
overschot (€ 0,55 miljoen). Rekening houdende met de belastingeffecten (€ 0,65 miljoen) leidt dit tot het net-
to resultaat van € 1,0 miljoen dat toegevoegd is aan het eigen vermogen van de club en daarmee een om-
vang heeft van € 1,6 miljoen per 30 juni 2021 hetgeen een gezonde ontwikkeling is.

Wij gaan ervan uit dat wij in dit financieel jaarverslag u een goed beeld geven van de huidige financiële po-
sitie van FC Groningen en wensen u veel leesplezier!

Met dank aan al onze supporters, sponsors, medewerkers, vrijwilligers en overige betrokkenen.

De directie,
Wouter Gudde
Mark-Jan Fledderus
Marc-Jan Oldenbandringh
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3.1
BELOFTE, OVERTUIGING, 
KERN-/ASPIRATIEWAARDEN, PIJLERS
Voor de periode 2020-2025 heeft FC Groningen een beleidsplan ontwikkeld met de titel 'Samen naar de Gro-
te Markt'. Dé plek waar wij onze successen vieren, in het hart van de stad en de maatschappij. Om daar sá-
men te komen werken we met een overtuiging en een belofte. 

ONZE OVERTUIGING 
IEDEREEN GROEIT IN GRONINGEN.

Er is zoveel wat het Noorden zo heel bijzonder maakt. We hebben veel om trots op te zijn, ook al blijven we
veelal nuchter en houden we ons in. Dat is ook Groningen. Maar het bruist hier van het talent, dat hard wil
werken in het mooiste stukje Nederland. En met elkaar, samen, maken we het hier nóg mooier, nóg beter.
Creëren we nóg meer kansen en benutten we de ruimte die we hier letterlijk en figuurlijk hebben.
Door de mouwen op te stropen, initiatief te nemen. 'Nait soezen' in plaats van 'ja maar', dat is Groningen.
Deze Noordelijke aanpakkersmentaliteit in combinatie met de juiste faciliteiten en talent is de basis voor suc-
ces. Een basis waarop wij, samen en met elkaar, iedereen laten groeien.

ONZE BELOFTE 
WORD GROTER.

Iedereen groeit in Groningen. Binnen FC Groningen begrijpen we dat. Zo verbinden we mensen. Bouwen we
bruggen en gaan we samen voor succes. Voetballers op het veld, supporters, medewerkers, vrijwilligers en
iedereen die zich met ons verbonden voelt, buiten de lijnen. Iedereen krijgt de mogelijkheid om te groeien.
FC Groningen biedt die kansen. We jagen samen successen na. Op sportief, maatschappelijk en economisch
gebied. Samen op weg naar nog meer persoonlijke groei en ontwikkeling. Zo worden we groter. Als club, als
regio en ook als individu. Zoals Arjen, Virgil of Payt. Word groter in Groningen. Samen met FC Groningen.

KERNWAARDEN 
HET FUNDAMENT VAN DE CLUB, ONZE OORSPRONG ALS VOLKSCLUB.

Het fundament van de club, haar overtuiging en belofte uiten zich in onze kernwaarden. Deze zijn verdeeld
over drie kernwaarden - dit is wie we zijn en waar we voor staan - en twee aspiratiewaarden - dit is wie we
zijn en waar we in deze beleidsperiode nog meer voor willen gaan staan. 

De kernwaarden zijn: De aspiratiewaarden zijn:
- Aanpakken - Samen
- Reëel - Groei
- Volks

VIJF BELEIDSPIJLERS
5 PIJLERS VOOR DE TOEKOMST.

De club en dus het beleid bestaat uit vijf pijlers, die FC Groningen en de regio moeten verzekeren van een
gezonde en duurzame toekomst. Dit zijn de sportieve, maatschappelijke, economische, organisatorische pij-
ler én het evenement. Op de volgende pagina's wordt per pijler het doel van de pijler, de behaalde resulta-
ten en ontwikkelingen in het afgelopen seizoen toegelicht, alsmede ingegaan op de verwachting voor het
komende seizoen. 
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3.2
SPORTIEF
EUROPEES VOETBAL BEHALEN.

FC Groningen spreekt niet over een speelwijze, maar over een strijdwijze. Die staat voor dynamiek, tempo,
agressiviteit en beweging. Om deze speelwijze onderscheidend te maken, ontwikkelt FC Groningen de fitste
en sterkste spelers van Nederland. En dat vraagt om optimale faciliteiten en specifieke begeleiding onder lei-
ding van specialisten. Dit alles met als doel: Europees voetbal behalen! Daarbij zal (regionale) talentontwik-
keling een grote rol spelen, met minimaal vier spelers uit de eigen Opleiding in de eerste selectie van 22
spelers, waarbij de club gelooft in een mix van ervaring, kwaliteit, talent en transferwaarde.

Afgelopen seizoen heeft FC Groningen de 7e positie op de Eredivisie-ranglijst met 50 wedstrijdpunten afge-
sloten. Een puike prestatie, waarbij FC Groningen gedurende de competitie nog lang in concurrentie was met
FC Utrecht om de 6e positie. De Europese droom met bijbehorend feest op de Grote Markt werd helaas nog
uitgesteld door een 1-0 verlies bij FC Utrecht in de eerste ronde van de play-offs voor Europees voetbal. De
strijdwijze waarmee dit resultaat uiteindelijk is bereikt, was minder aantrekkelijk dan vooraf gesteld zo bleek
uit de supportersbeoordelingen van thuiswedstrijden (slechts zeven keer een 7 gemiddeld op de variabele
attractiviteit) en de 16e positie op de ranglijst van 'Expected Goals' (het te ververwachten aantal te maken
doelpunten op basis van de grootte van de kansen). 

Het gewenste rendement van de Opleiding werd wel behaald door zowel twee spelers die voldeden aan een
certificeringswaardige speler (35% speeltijd) als twee spelers die na afgelopen seizoen als selectiewaardig
zijn te beschouwen. Certificeringswaardig, verwijzend naar de KNVB-certificering voor opleidingsrendement,
waren Daniël van Kaam en Tomás Suslov. Na afgelopen seizoen zijn Romano Postema en Joël van Kaam door-
gestroomd als selectiespeler. Ook het doel qua rendement op scouting werd behaald, doordat 69% van de
gehaalde spelers voldeed aan de vooraf gestelde individuele doelen op het gebied van bijvoorbeeld speel-
tijd in competitiewedstrijden.  

In het seizoen 2020/2021 werd met de verkoop van de spelers Deyovaisio Zeefuik, Ajdin Hrustic, Oussama
Idrissi (doorverkoop) een netto transferresultaat (exclusief afschrijvingen) behaald van € 2,7 miljoen. Hier
staat tegenover dat voor een bedrag van € 6,5 miljoen werd geïnvesteerd in de eerste selectie door het aan-
trekken van de spelers Damil Dankerlui, Jørgen Strand Larsen, Patrick Joosten, Paulos Abraham, Mike te Wier-
ik, Radinio Balker, Michael de Leeuw, Peter Leeuwenburgh, Neraysho Kasanwirjo en Marin Sverko. Mede als
gevolg van deze investeringen heeft de selectie per 30 juni 2021 een boekwaarde van ruim € 6,2 miljoen en
bedroegen de afschrijvingen op de selectie over het afgelopen seizoen 2020/2021 ruim € 1,6 miljoen.

Binnen de voetbalafdeling is gedurende het seizoen 2020/2021 veel aandacht besteed aan het verder uitwer-
ken van de strijdwijze, de ontwikkeling van de verschillende leerlijnen: 'Presteren als voetballer', 'Bewegen
als atleet' en 'Leven als een topsporter' en de herstructurering van de opleiding, dit na het vertrek van het
hoofd opleiding Peter Jeltema aan het einde van het seizoen.

In het komende seizoen wordt wederom gestreefd naar een plek in de play-offs voor Europees voetbal, waar-
bij de strijdwijze van het eerste elftal qua aantrekkelijkheid moet gaat groeien. De randvoorwaarden om als
speler optimaal te kunnen presteren en te kunnen groeien in Groningen worden verder ontwikkeld. Hier in-
vesteert de club dan ook in. Daarbij zal het rendement van de opleiding en scouting minimaal gelijk moeten
blijven en daar waar mogelijk worden verhoogd. 



09WEDSTRIJDPUNTEN

50(doel 50)

DOELSALDO

+3(doel +5)

FITSTE EN
STERKSTE SPELERS

75%(doel 80%)

POSITIE
RANGLIJST

7(doel 7)

EXPECTED GOALS
(POSITIE RANGLIJST)

16(doel 9)

CIJFER SUPPORTERS
(THUISWEDSTRIJD)

8x7(doel 10x7)

RENDEMENT OPLEIDING
(CERTIFICERINGSWAARDIG)

2(doel 2)

RENDEMENT OPLEIDING
(SELECTIEWAARDIG)

2(doel 2)

RENDEMENT SCOUTING

69%(doel 60%)

TRANSFERRESULTAAT

1,1 mio(doel 2,5 mio)

REALISATIE KPI SPORTIEF
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3.3
MAATSCHAPPIJ
SAMEN BEWEGINGSARMOEDE OPLOSSEN IN HET NOORDEN.

Bewegingsarmoede is een serieus probleem en prominent aanwezig in het verzorgingsgebied van FC Gro-
ningen. Daarom heeft de Trots van het Noorden een missie bepaald: geen bewegingsarmoede in de regio!
Hiervoor gaat FC Groningen voetbal aanbieden op scholen, in de wijken en bij de amateurverenigingen. Voor
jong en oud, voor jongens en meisjes, voor arm en rijk. Bewegingsarmoede in het verzorgingsgebied kan FC
Groningen niet binnen vijf jaar en evenmin alleen oplossen. Dit is een lange termijn missie waarvoor de club
partners nodig heeft. Andere topsportclubs, bedrijven, sportverenigingen, overheidsinstanties en andere or-
ganisaties die kunnen hierin bijdragen.

Ondanks de beperkende coronamaatregelen gedurende het grootste deel van het seizoen 2020/2021 is het
gelukt om 6.972 personen van verschillende leeftijden in beweging te krijgen in de regio. Dat is minder dan
de helft van het aantal waarnaar werd gestreefd in een 'normaal seizoen'. 

Om de doelstelling kracht bij te zetten, zijn alle maatschappelijke activiteiten gebundeld binnen de Stichting
FC Groningen in de Maatschappij. Voorheen waren deze activiteiten georganiseerd en verdeeld binnen de
hiervoor genoemde stichting, alsmede FC Groningen en de Stichting HealthiPort. De Stichting FC Groningen
in de Maatschappij wordt aangestuurd door een eigen bestuur waarvan oud-Commissaris van de Koning Max
van den Berg voorzitter is en Arjen Robben zich als ambassadeur verbonden heeft.

Inmiddels hebben enkele belangrijke partners zich verbonden aan de stichting zoals de Gemeente Gronin-
gen, Provincie Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Alfa College, Menzis, etc. Dit zal mede ertoe leiden
dat de totale opbrengsten van de stichting gaan toenemen van € 0,4 miljoen naar verwachting € 0,85 mil-
joen in het seizoen 2021/22 waardoor het bereik en de organisatie van de stichting om haar doelstelling te
behalen aanzienlijk kan worden vergroot. 

De activiteiten van de stichting zijn gebundeld in het FC Groningen Meer en Beter Bewegen Programma en
omvatten:
■ Voetbal op school: Scholentours bij basisscholen met een bereik van 50.000 kinderen
■ Voetbal op de club: Oldstars, G-voetbal
■ Voetbal in de wijk: Sociale activering, Fit met FC Grunn
■ Trainen als een prof: Voetbalkampen, FCG on Tour, Regionale Voetbalschool (RVBS)

Om al deze activiteiten goed te structureren heeft de stichting een professionele organisatie neergezet, op
dit moment bestaande uit een manager MVO, 2 projectleiders MVO en meerdere trainers. 

Voor komend seizoen 2021/2022 is het doel, mede door de uitbreiding in personeel en het activiteitenpro-
gramma, 50.000 mensen in de regio aan het bewegen te krijgen. Naast deze kwantitatieve doelstelling op
het aantal bewegende personen zal komend seizoen worden gewerkt aan een kwalitatieve beoordeling om
de impact van het FC Groningen Meer en Beter Bewegen Programma in het oplossen van de regionale be-
wegingsarmoede te meten. 
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AANTAL PERSONEN IN BEWEGING 

6.972(doel 20.000)

AANTAL MAATSCHAPPELIJK
PARTNERS 

3
AANTAL PREMIUM PARTNERS 

4
AANTAL PROJECTPARTNERS

11
AANTAL VRIENDEN

1

AANTAL PERSONEN 
VOETBAL OP SCHOOL 

3.431
AANTAL PERSONEN 
VOETBAL IN DE WIJK

726
AANTAL PERSONEN 
VOETBAL OP DE CLUB

210
AANTAL PERSONEN 
TRAINEN ALS EEN PROF 

2.605
OMZET 

0,4 mio

REALISATIE KPI MAATSCHAPPELIJK
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3.4
ECONOMISCH
DE VERSNELLER VAN DE ECONOMISCHE GROEI IN HET NOORDEN.

Groeien begint bij FC Groningen. De club wil haar netwerk nog verder versterken tot het grootste en best ver-
bindende economische platform van Noord-Nederland. Dit moet zorgen voor een verdere economische groei in
de regio. Daarbij ligt de focus op talentontwikkeling en alle voor Noord-Nederland zo specifieke thema's: Agri,
Healthy Ageing, Chemie, Digitaal/Tech en Energie. De groei van het zakelijke netwerk en het verbinden van de
aangesloten bedrijven aan elkaar, moet zorgen voor een verdere groei van het aantal sponsoren bij FC Gronin-
gen. Om dit te bewerkstellingen hebben de afdelingen Sales, Partnerships, Marketing en Horeca ('commercieel
blok') de krachten binnen FC Groningen, nog meer dan al het geval was, gebundeld. Vooral de samenwerking
tussen deze afdelingen en de afstemming van de processen op elkaar hebben hierbij de focus.

OMZET COMMERCIEEL BLOK

11,0 mio(doel 13,8 mio)

BEHOUDPERCENTAGE

81%(doel 85%)

OMZET SALES

3,7 mio(doel 3,7 mio)

OMZET PARTNERSHIPS

3,1 mio(doel 3,1 mio)

OMZET TICKETING

2,6 mio(doel 3,7 mio)

OMZET HORECA

0,2 mio(doel 2,1 mio)

OMZET MERCHANDISE

0,9 mio(doel 0,7 mio)

MAATSCHAPPIJ

0,4 mio(doel 0,45 mio)

AANTAL RELATIES > 100.000

9
AANTAL RELATIES < 100.000

9
AANTAL RELATIES < 50.000

20
AANTAL RELATIES < 25.000

57
AANTAL RELATIES < 10.000

120
AANTAL RELATIES < 5.000

303

REALISATIE KPI ECONOMISCH
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INSTAGRAM

112.540
FACEBOOK

116.200

TWITTER

94.456
TIKTOK

16.300

YOUTUBE

20.700
LINKEDIN

11.540

AANTAL VOLGERS SOCIAL MEDIA (september 2021)

Om uit te groeien tot het grootste en best verbindende economische platform van Noord-Nederland, met
een gewenst aantal van meer dan 1.000 leden in 2025, is het werven, maar zeker ook het behouden van
sponsoren en partners van groot belang. De 'achterdeur' bij FC Groningen moet dicht! Wil FC Groningen
structureel gaan groeien dan is het belangrijk dat ieder seizoen het behoudpercentage beter wordt en be-
drijven aan ons blijven binden, vooral door vraaggericht te werken en de behoefte per individu centraal te
stellen.

Uiteraard is het seizoen 2020/2021 sterk beïnvloed door de gevolgen van het Covid-19 pandemie en werd
dit seizoen door het commercieel blok afgesloten met een omzet van ruim € 11,0 miljoen waarvan spon-
soren en supporters voor circa € 3,4 miljoen recht hadden op een tegemoetkoming vanwege de gespeel-
de wedstrijden zonder publiek. Verwacht was een omzet van circa € 12,0 miljoen rekening houdende met
een tegemoetkoming voor sponsoren en supporters van € 2,2 miljoen. Vooral het feit dat nagenoeg het
gehele seizoen zonder publiek werd gespeeld waardoor het recht op een tegemoetkoming toenam (waar-
van overigens procentueel een groter aandeel heeft afgezien), maar ook geen opbrengsten uit de losse
kaartverkoop en catering konden worden behaald, zorgden voor de omzetdaling van het commercieel blok.

De gevolgen van het Covid-19 pandemie had ook zijn weerslag op het behoudpercentage. Waarbij werd
gestreefd naar een behoudpercentage van 85% van de sponsoren en partners, bleef dit - ondanks de vele
inspanningen - beperkt tot 81%. Toch mag de club niet klagen over de aanhoudende betrokkenheid van
het merendeel van alle sponsorrelaties.

De actie 'Samen naar De Grote Markt' was een groot succes. Net als het vorige seizoen toonden onze
supporters en sponsors zich solidair met onze club door voor een groot deel af te zien van een tegemoet-
koming vanwege de gemiste wedstrijden, maar ook door het verstrekken van donaties. Dit is uiteindelijk
een belangrijke succesfactor geweest in het financieel gezond houden van de club gedurende het afge-
lopen seizoen. Trots zijn we op deze enorme betrokkenheid met en bij de club.

De groei en behoud van het zakelijke netwerk en het verbinden van grote partners moet zorgen voor een
verdere groei van de omzet van het commercieel blok in het seizoen 2021/2022. Doelstelling is het be-
houden van 80% van de sponsorrelaties en een omzetdoelstelling van het commercieel blok van circa
€ 14,8 miljoen.
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3.5
EVENEMENT
MOOISTE EVENEMENTEN ORGANISEREN
VAN NOORD-NEDERLAND.

FC Groningen wil van elke thuiswedstrijd een zinderend evenement maken waar de sup-
porter getuige van wil zijn. Elke specifieke doelgroep moet op zijn eigen wijze genieten.
Bij elk evenement in het stadion, bij iedere wedstrijd, activiteit of bijeenkomst wil de club
de verwachtingen overtreffen. Daar gaan alle medewerkers zich optimaal voor inzetten.
Goed gastheerschap moet hierbij een belangrijke bijdrage leveren aan een bijzondere be-
leving. 

Ondanks de gevolgen van de Covid-19 pandemie en FC Groningen geen publiek mocht
ontvangen, is FC Groningen achter de schermen hard aan het werk geweest om van ie-
dere thuiswedstrijd een mooi evenement te maken. In samenwerking met de stadionei-
genaar is gewerkt aan de vervanging van de geluidsinstallatie door een kwalitatief
hoogwaardig alternatief die een belangrijke bijdrage moet leveren aan de stadionbele-
ving tijdens de thuiswedstrijden. Ook is door de supportersgeledingen op de Tonnie van
Leeuwentribune met veel inzet gewerkt aan het geven van een eigen 'smoel' aan de
Noordtribune, hetgeen uiteindelijk de olievlek zal moeten zijn voor de sfeer in het gehe-
le stadion. Een eigen rauwe styling, nieuwe horecacontainers, maar ook een eigen DJ-
booth moeten gaan zorgen voor een uitgelaten sfeer op de Noordtribune. De Groningse
“Groene Wand”. Maar ook fanpleinen op de buitenomloop, een gevarieerd horeca-
assortiment passend bij elke doelgroep en gastvriendelijkheid moeten onderdeel zijn van
de totaalbeleving van het mooiste evenement van het Noorden.
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Het komend seizoen 2021/2022 mikt de club op een gemiddelde bezettingsgraad van 86%, waar-
bij de gevolgen van de Covid-19 pandemie uiteraard nog een belangrijke onzekere variabele zijn.
Dit was 81% in het seizoen 2019/2020, met destijds minder seizoenkaarthouders. Om te blij-
ven monitoren hoe onze supporters deze thuiswedstrijden ervaren wordt aan hen elke wed-
strijd gevraagd naar een beoordeling van het wedstrijdbezoek. De kwalitatieve doelstelling voor
het seizoen 2021/2022 is een gemiddelde van 7,6. In het laatste volwaardige seizoen 2019/2020
was dit nog een 7,2. 

Door ook het komende seizoen te blijven investeren in de evenementen en de faciliteiten in en
rondom het stadion moet de bezettingsgraad in het stadion op termijn gaan groeien tot boven
de 90%. Ook moet hierbij een daling zichtbaar worden van het aantal no-shows, het aantal
supporters dat ondanks een (seizoen)kaart niet aanwezig is, bij de wedstrijden. Komend seizoen
is het streven dit gemiddelde percentage te verlagen tot onder de 15%. Over de afgelopen vijf
volwaardige seizoenen lag dit gemiddeld op 18%.

BEZETTINGSGRAAD

NVT (doel 88%)

NO-SHOWS

NVT (doel < 15%)

HORECA OMZET PER PERSOON

NVT (doel 4,25)

WAARDERING STADIONBEZOEK

NVT (doel 7,5)

REALISATIE KPI EVENEMENTEN
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3.6
ORGANISATIE
FINANCIEEL STERKER DOOR TE INVESTEREN IN PERSONEEL
EN DOOR EFFECTIEVER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. 

Het betaald voetbal in Nederland neemt ten opzichte van de grotere voetballanden in Europa financieel gezien
een bijzondere positie in. Daar waar bijvoorbeeld rijke clubeigenaren en/of de veel hogere TV- en reclamegelden
de begrotingen van talrijke buitenlandse clubs opstuwen tot grote hoogte, dienen de betaald voetbal clubs in
Nederland zorgvuldig om te gaan met de veel beperktere middelen om financieel gezond te blijven. Als organi-
satie kiest FC Groningen daarom haar eigen koers en kiest voor een organisatie waar slim en efficiënt wordt ge-
werkt en aandacht bestaat voor de ontwikkeling van de medewerker. Een organisatie ook met financieel vet op
de ribben, want dat maakt onze concurrentiepositie sterker en slagvaardiger. Onze ambities - zowel op sportief,
maatschappelijk en economisch vlak - rusten op deze basis.

Achter de organisatie van FC Groningen als voetbalclub staat een organisatie met professionals uit allerlei dis-
ciplines, die cruciaal is voor het nastreven van de ambities van FC Groningen. De vele ontwikkelingen op natio-
naal, commercieel, digitaal en financieel vlak vragen om een veranderende belasting van de organisatie en
personeel. FC Groningen heeft hierin het afgelopen jaar fors geïnvesteerd. Vooral op commercieel vlak zijn werk-
processen efficiënter en digitaler ingericht. Ook het genereren van goede managementinformatie om de juiste
beslissingen te nemen, staat hierbij hoog in het vaandel. Dit heeft geresulteerd in meerdere (kpi) dashboards,
waardoor we nog meer in staat zijn om sturend en vooruitkijkend te opereren, ook om onze ambities niet uit het
oog verliezen.

De wereld om ons heen verandert snel. Dat vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen van onze medewer-
kers. Als club willen we daar onze medewerkers zoveel mogelijk bij ondersteunen en faciliteren zodat ze de ruim-
te krijgen om bij ons te groeien door ze een (persoonlijk) ontwikkelingsprogramma aan te bieden om zo met de
club mee te groeien. Het afgelopen jaar zijn daarop de beoordelings- en beloningssystematiek aangepast, als-
mede zijn onze arbeidsvoorwaarden op dit gebied geactualiseerd. Het bewaken van en gericht verder bouwen
aan een cultuur die uitnodigt tot samenwerken en het leveren van topprestaties is een belangrijk onderdeel van
de ontwikkelde personeelsvisie. De (mening van de) medewerker staat hierbij centraal, hetgeen ook jaarlijks
wordt gemeten in het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Hieruit valt op te maken dat de positieve waar-
deringsscore op het 'samenwerken' en '(persoonlijke) groei' is toegenomen van 53% naar 71%. De komende
jaren is het streven deze score verder te laten groeien richting de 85%. 

Zoals ook op te maken is uit dit financieel jaarverslag over het seizoen 2020/2021 is de club op financieel ge-
bied gegroeid, waarbij de kanttekening dient te worden geplaatst dat de Covid-19 pandemie wel degelijk zijn
weerslag heeft op de gepresenteerde cijfers. Het seizoen werd afgesloten met een positief netto resultaat van
€ 1,0 miljoen (begroting van € 0), een solvabiliteit van 5,9% (vorig seizoen 2,8%) en een toename van het aan-
deel voetbal binnen de totale exploitatie van 39% naar 46%. Het aandeel van de huisvestingslasten als onder-
deel van de netto-omzet bedraagt in het seizoen 2020/2021 14% (dit was 19%), maar is sterk beïnvloed doordat
de huurverplichting van het Euroborg stadion is uitgesteld. Kortom; er kan gesteld worden dat FC Groningen het
afgelopen seizoen 2020/2021 een belangrijke stap heeft gezet bij het realiseren van een stevig fundament on-
der de financiële positie van de club.

Richting het seizoen 2021/2022 zal vanuit een sluitende begroting worden getracht de financiële basis onder de
club nog verder te verbeteren door commerciële groei en structurele lastenverlaging, hetgeen ervoor moeten zor-
gen dat het aandeel voetbal (en bijbehorende sportieve ambities) binnen de begroting nog verder toenemen. Ook
de verdere professionalisering van de organisatie - waarbij de focus ligt op groei, ontwikkeling en samenwerken
- zal worden doorgezet. 
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NETTO RESULTAAT

1,0 mio(doel 0,0 mio)

AANDEEL VOETBAL VAN OMZET

46%(doel > 45%)

SOLVABILITEIT

5,9%(doel > 0%)

AANDEEL HUISVESTINGSKOSTEN
VAN OMZET

14%(doel < 20%)

GROEI & SAMEN

71%(doel 70%)

AANTAL FTE'S GEHELE
ORGANISATIE

106
VERHOUDING MAN/VROUW *

58/21

GEMIDDELDE LEEFTIJD
MEDEWERKERS

34
ZIEKTEPERCENTAGE

1,7%
AANTAL MEDEWERKERS *
DIENSTJAREN < 5 JAAR

54
AANTAL MEDEWERKERS *
DIENSTJAREN 5-10

10
AANTAL MEDEWERKERS *
DIENSTJAREN > 10 JAAR

15
* EXCLUSIEF SPELERS

REALISATIE KPI ORGANISATIE



FINANCIËLE
RESUL-
TATEN.
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4.1
ALGEHEEL FINANCIEEL BEELD
Op financieel gebied werd het seizoen 2020/2021 met een positief netto resultaat van € 1,0 miljoen afgesloten.
Dit resultaat werd toegevoegd aan het eigen vermogen dat hiermee is verbeterd van € 0,6 miljoen naar € 1,6
miljoen (een solvabiliteitsratio van 5,9% van het balanstotaal per 30 juni 2021). Doordat FC Groningen gebruik
heeft gemaakt van de regeling bijzonder uitstel van betaling van belastingen (€ 4,2 miljoen per 30 juni 2021) is
de totale schuldpositie toegenomen met € 3,7 miljoen. Hier staat tegenover een toename van het werkkapitaal
(middelen die beschikbaar zijn om de verplichtingen voor het komende jaar te voldoen) met ruim € 1,9 miljoen.
Om te bouwen aan het lange termijn toekomstperspectief is in het afgelopen seizoen fors geïnvesteerd in (trans-
ferwaarde van) de eerste selectie hetgeen ook heeft geleid tot een toename van de boekwaarde van de selec-
tie naar ruim € 6,2 miljoen (dit was circa € 1,8 miljoen). De eerste vruchten plukt FC Groningen hiervan reeds in
de laatste maand van de zomertransferwindow 2021 waarbij de (netto) transferresultaten van de spelers Azor
Matusiwa en Gabriel Gudmundsson reeds een belangrijke bijdrage leveren aan het verder versterken van de fi-
nanciële positie van de club. Kortom; er kan gesteld worden dat FC Groningen het afgelopen seizoen 2020/2021
een belangrijke stap heeft gezet in het realiseren van een stevig fundament onder de financiële positie van de
club.

In onderstaande tabel is het gerealiseerde netto resultaat (€ 1,0 miljoen positief) weergegeven ten opzichte van
de vastgestelde sluitende begroting (netto resultaat nihil), alsmede is een summiere analyse gemaakt van de be-
langrijkste verschillen.

Boekjaar 2020/2021 (x € 1.000) Vastgestelde begroting Realisatie

Netto-omzet 15.050 17.893

Inkoopwaarde omzet 810 712
Personeelskosten 11.125 10.689
Afschrijvingen materiële vaste activa 620 829
Overige bedrijfskosten + rentelasten 4.995 5.108
Som der bedrijfskosten 17.550 17.338

Operationeel bedrijfsresultaat -2.500 555

Netto transferresultaat 2.500 1.070
Belastingen p.m. -636

2.500 434

Operationeel bedrijfsresultaat 0 989

Toelichting verschillen (x € 1.000)

Operationeel bedrijfsresultaat begroot -2.500

Covid-19 pandemie
- Hogere schade vanwege langer spelen zonder publiek -4.900
- Hogere dekking a.g.v. maatregelen, overheidsmiddelen, etc. 4.500
- Resultaten campagne 'Samen naar de Grote Markt' 2.825
Omzetgroei als gevolg van 'Robben-effect' 600
Lagere kosten contractspelers 235
Duurzame afwaardering inventaris -205

3.055

Operationeel bedrijfsresultaat realisatie 555
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Covid-19 pandemie
FC Groningen is gedurende seizoen 2020/2021 zwaar geraakt door de gevolgen van het Covid-19 pandemie. Na-
genoeg het gehele seizoen heeft de club zonder publiek gespeeld, hetgeen zijn weerslag heeft gehad op de totale
exploitatie. Hieronder wordt een korte toelichting hierop gegeven.

Daarnaast heeft FC Groningen als onderdeel van de campagne 'Samen naar de Grote Markt' een beroep gedaan
op haar supporters, sponsors en investeerders. Zij konden immers niet naar hun stadion komen om hun club te zien
spelen en aan te moedigen. Daarom koos de club ervoor om bij elke supporter en sponsor individueel op bezoek
te gaan en haar waardering voor de steun van de afgelopen jaren te laten blijken. Zonder supporters en sponsors
is er immers geen FC Groningen. Mede door al deze initiatieven en de betrokkenheid van de supporters en spon-
sors hebben uiteindelijk 57% van de supporters en 37% van de sponsors afgezien van een tegemoetkoming voor
de gemiste wedstrijden. Een fantastisch resultaat dat de club circa € 2,8 miljoen heeft 'opgeleverd' en daarmee een
belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het dekken van de schade van het spelen van wedstrijden zonder publiek
en het wegwerken van het begrote 'operationele' tekort (€ 2,5 miljoen negatief) dat was voorzien voor het seizoen
2020/2021.

Toelichting gevolgen Covid-19 pandemie (x € 1.000)

Totale schade wedstrijden zonder publiek
- Wedstrijdbaten 3.570
- Sponsoring en reclame 3.510
- Catering 1.700
- Overig 420

9.200

Dekking schade
- Steunmaatregelen rijksoverheid (NOW / TVL) 4.268
- Kostenbesparingen (inclusief huur stadion) 4.177
- Overig 380

8.825



4.2
OMZET
De omzet over het seizoen 2020/2021 daalde ten opzichte van het voorgaande seizoen met circa € 4,85 miljoen
naar € 13,6 miljoen (exclusief € 4,3 miljoen aan overheidssubsidies vanwege de Covid-19 pandemie) en is ten
opzichte van het vorig seizoen met 26,3% afgenomen. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de omzet
in de laatste vijf seizoenen weergegeven.

* Tegemoetkoming seizoenkaarthouders en sponsors vanwege gemiste wedstrijden als gevolg van
Covid-19 pandemie

21

Netto-omzet (€ x 1.000) 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2019/2020 2020/2021

Wedstrijdbaten 3.492 3.276 3.320 3.143 2.603
Sponsoring en reclame 7.544 7.049 7.029 6.539 6.845
Tegemoetkoming * 0 0 0 -167 -3.396
Televisierechten 5.297 3.710 3.710 4.518 4.633
Merchandise 465 515 404 460 863
Horeca 1.034 1.001 1.105 1.071 246
Advertentiebaten 1.800 1.711 1.591 1.050 0
Overige baten 1.177 1.584 1.462 1.860 1.830

Totaal netto-omzet 20.809 18.844 18.621 18.474 13.624

Subsidies en bijdragen 0 0 0 1.412 4.268
(NOW, TVL, TOGS)
Totaal netto-omzet 20.809 18.844 18.621 19.886 17.893
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Wedstrijdbaten
In het seizoen 2020/2021 steeg het aantal verkochte seizoenkaarten ten opzichte van het voorgaan-
de seizoen met circa 2.750 tot circa 12.500 seizoenkaarten. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan
het 'Robben-effect', hetgeen heeft geleid tot circa € 0,5 miljoen aan hogere wedstrijdbaten. De ver-
koop van losse kaarten is daarentegen gereduceerd tot nihil als gevolg de Covid-19 pandemie. Het
niet toelaten van toeschouwers gedurende het gehele seizoen - uitgezonderd een selecte groep sei-
zoenkaarthouders bij de eerste thuiswedstrijd tegen PSV - resulteerde in een negatief verschil van
€ 1,0 miljoen in de losse kaartverkoop in vergelijking met het seizoen 2019/2020. 

De gemiddelde bezetting van stadion Euroborg is in het seizoen 2020/2021 op basis van één compe-
titiewedstrijd met slechts gedeeltelijke bezetting ten opzichte van het voorafgaande seizoenen van
geen waarde in bovenstaande overzicht. 

Sponsoring
Op commercieel gebied heeft FC Groningen in het seizoen 2020/2021 zonder rekening te houden met
een tegemoetkoming voor de gemiste wedstrijden vanwege de Covid-19 pandemie een hogere om-
zet (€ 6,8 miljoen) behaald dan in het voorafgaande seizoen (€ 6,5 miljoen). De verkoop van stoelen
op het ereterras (afname € 0,1 miljoen) en de opbrengsten uit de verkoop van skyboxen (afname €

0,1 miljoen) zijn licht gedaald. Hier staat echter tegenover dat de opbrengsten uit de verkoop van ex-
posure, zoals de exploitatie van de LED-wall in het stadion en het TopsportZorgCentrum ruim € 0,3
miljoen hoger zijn uitgevallen. De opbrengsten uit de verkoop van overige sponsorfaciliteiten zijn cir-
ca € 0,2 miljoen hoger dan voorgaande jaar. Dit laatste wordt grotendeels veroorzaakt doordat een deel
van de activiteiten van het verkochte Hattrick Media B.V., te weten advertentieverkoop, is overgeno-
men door FC Groningen (ruim € 0,2 miljoen).

Verkochte SCC kaarten FC Groningen afgelopen 5 seizoenen

SCC-houders Gemiddeld aantal Bezettingsgraad
toeschouwers

2016/2017 12.167 19.535 86,6%
2017/2018 10.342 18.609 83,0%
2018/2019 9.476 18.074 80,2%
2019/2020 9.760 18.187 80,7%
2020/2021 12.502 N.v.t. N.v.t.



Het seizoen 2020/2021 was het tweede seizoen dat Office Centre als hoofdsponsor aan FC Groningen
verbonden was en naast de partners Payt en Allure hun naam op het shirt mochten presenteren. Een bij-
zonder shirt aangezien dit seizoen met het bijbehorende shirt altijd in het teken zal blijven staan van de
terugkeer van Arjen Robben bij FC Groningen. Dit leverde niet alleen veel extra exposure op voor de
(hoofd)sponsoren, maar leidde ook tot extra verkopen op de consumentenmarkt.

In het seizoen 2020/2021 is er - ondanks dat de thuiswedstrijden zonder publiek werden gespeeld - veel aan-
dacht besteed aan het behouden van de binding met de sponsoren, hoe moeilijk dit ook was aangezien een
natuurlijk 2-wekelijks contactmoment met de sponsoren bij de wedstrijden ontbrak. Toch hebben we gemerkt
hoe sterk deze binding en betrokkenheid bij de club blijft, hetgeen ook resulteerde in een enorme steun aan
de club bij de campagne 'Samen naar de Grote Markt' waarbij toch een heel behoorlijk aantal sponsoren
hun tegemoetkoming, waar ze recht op hadden, deels of geheel hebben laten zitten.

Het binden van grotere partners aan de club en het (uit)bouwen van een visie hierop wordt alsmaar pro-
fessioneler. Steeds duidelijker wordt de toegevoegde waarde die FC Groningen met haar achterland en
bereik aan landelijke en regionale grote partners kan bieden, veelal ook ondersteund door informatie ont-
leend aan relevante databasestudies. Hier ligt dan ook een belangrijke sleutel in de toekomstige commer-
ciële groei in de komende jaren.

Voor een vergelijk van de opbrengsten uit sponsoring en reclame in het seizoen 2020/2021 (zonder reke-
ning te houden met een tegemoetkoming vanwege de gemiste wedstrijden) met voorgaande jaren is on-
derstaande tabel toegevoegd.
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Televisierechten
Het collectieve niveau aan inkomsten uit televisierechten die in Nederland onder de clubs in het seizoen 2020/2021
worden verdeeld, bedroeg € 74,0 miljoen. Op basis van een 7e plaats van FC Groningen in het verdeelmodel
(ranglijst van sportieve prestaties in de afgelopen 10 seizoenen) leverde dit voor de club een aandeel van 5,88%
op, oftewel een kleine € 4,4 miljoen, hetgeen circa € 0,1 miljoen meer is dan het voorafgaande seizoen. 

Merchandise
De opbrengsten uit de merchandise stegen in het seizoen 2020/2021 met circa € 0,4 miljoen tot een kleine
€ 0,9 miljoen. In het seizoen 2020/2021 was er sprake van het 'Robben-effect' waarbij vanwege de terugkeer
van Arjen Robben vooral het nieuwe thuisshirt gretig aftrek vond onder de supporters. Ook de marge (voor af-
trek van personeel en overige bedrijfslasten) die de extra verkoop opleverde, steeg met € 134.000,- naar circa
€ 350.000,-. 

Horeca
De horeca-opbrengsten zijn fors gedaald ten opzichte van het vorige seizoen (daling van ruim € 0,8 miljoen). Euro-
borg Horeca B.V. heeft forse schade (€ 1,7 miljoen omzetderving) ondervonden welk volledig het gevolg is van de
Covid-19 pandemie vanwege gespeelde wedstrijden zonder publiek, alsmede partijen en evenementen die geen
doorgang vonden. Het seizoen 2020/2021 zou het eerste volledige seizoen zijn geweest waarbij FC Groningen de re-
venuen zou gaan plukken van het 100% in eigendom hebben van de aandelen van Euroborg Horeca. Immers tot 1
januari 2020 was 50% van de aandelen in handen van MartiniPlaza hetgeen een enigszins vertekend oplevert in de
vergelijking van de cijfers over het seizoen 2020/2021 met het voorafgaande seizoen. De Covid-19 pandemie zorg-
de er uiteindelijk voor dat de daarmee gepaard gaande verliezen extra op de exploitatie van FC Groningen drukten.
Extra zuur aangezien Euroborg Horeca grootse plannen had met uitbreiding van het aantal uitgiftepunten op de Ton-
ny van Leeuwen Tribune, herziening van het assortiment en programma en een kwalitatieve impuls in hospitality. 

Advertentieverkoop
De omzet uit het uitgeven van geprinte mediaproducten (advertentie-opbrengsten) is nihil waar in het vorige sei-
zoen nog een omzet van € 1,1 miljoen was gerealiseerd. Dit is het gevolg van de verkoop van Hattrick Media
B.V. per 1 maart 2020. De opbrengsten uit de advertentieverkoop en bijbehorende (project)kosten zijn uitsluitend
tot en met 29 februari 2020 verantwoord binnen het concern FC Groningen Beheer B.V.

Overige baten
Vanuit het investeringsfonds “FC Groningen - 2018: Talenten op één” (Stichting Vrienden van FC Groningen) is
over seizoen 2020/2021 een exploitatiebijdrage verstrekt aan de opleiding van FC Groningen van € 0,7 miljoen,
rekening houdende met de uitkomsten van een solidariteitsvoorstel dat omarmd is door de investeerders (€ 0,2
miljoen) als onderdeel van de campagne 'Samen naar de Grote Markt'. Hiervoor is de club de stichting (en in-
vesteerders) zeer erkentelijk. 

Onder de overige baten zijn de solidariteitsvergoedingen van de UEFA, ECV en de KNVB voor een bedrag van
€ 0,8 miljoen verantwoord. Vooral de eenmalige afspraken met betrekking tot de herverdeling van de Europese
gelden van de clubs die deelnemen aan de groepsfase Champions League en/of Europa League onder de ove-
rige clubs in de Eredivisie ter bevordering van de solidariteit in het betaald voetbal en om als Eredivisie als ge-
heel te kunnen 'overleven' in dit lastige seizoen kan op de nodige sympathie rekenen. 

Subsidies en bijdragen
In de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2020/2021 is onder de post 'overige bedrijfsopbrengsten' naast
subsidie-baten inzake TVL en TOGS subsidie-baten uit hoofde van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor
behoud van Werkgelegenheid (NOW) ten bedrage van € 2,9 miljoen (2019/2020: € 1,4 miljoen) verantwoord ter te-
gemoetkoming van de loonkosten. De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het percentage omzetdaling
over de verantwoordingsperioden ten opzichte van de referentieomzet in 2019, waarbij is uitgegaan van de netto-
omzet inclusief het transferresultaat. Door de aanhoudende onzekerheid als gevolg van de Covid-19 pandemie is
FC Groningen financieel getroffen, hetgeen een behoorlijke impact heeft op de bedrijfsvoering. Dit heeft als gevolg
dat de omzet uit wedstrijden (recette, catering), sponsoring en reclame en overige baten dalen, terwijl de grootste
kostenposten, waaronder de salariskosten, doorlopen. De definitieve berekeningen van de NOW 1, 2 en 3 subsi-
dies zijn nog onderhevig aan een accountantscontrole en de definitieve toekenningen zijn afhankelijk van de goed-
keuring van het UWV. De huidige verantwoording in de jaarrekening is gebaseerd op schattingen op basis van de
huidige interpretatie van de subsidieregelingen. Deze interpretatie kan, door nadere toelichtingen op of uitleg van
de subsidieregelingen vóór de definitieve subsidieafrekeningen, nog wijzigen en kan mogelijk gevolgen hebben voor
de hoogte van de NOW-subsidies zoals deze momenteel zijn opgenomen in de jaarrekening.



4.3
BEDRIJFSLASTEN
De bedrijfslasten zijn ten opzichte van het vorige seizoen met ruim € 4,3 miljoen gedaald en bedragen circa
€ 17,0 miljoen. Ook hier heeft de Covid-19 pandemie zijn uitwerking, waarbij vooral de kosten van de huur
van het stadion, organisatie van wedstrijden en overige bedrijfslasten zijn gedaald. In onderstaande tabel is
de ontwikkeling van de bedrijfslasten in de laatste vijf seizoenen weergegeven.

Personeelskosten
Op het gebied van de personeelskosten zijn de kosten ten opzichte van het voorafgaande seizoen met cir-
ca € 0,5 miljoen gedaald naar circa € 10,7 miljoen. De personeelskostenratio (zijnde de personeelskosten
uitgedrukt in een percentage van de omzet) bedraagt 59,7% ten opzichte van 56,4% in het vorige seizoen.
De loonkosten van de (contract)spelers zijn met circa € 0,6 miljoen toegenomen. Hier staat tegenover dat wij-
zigingen in de organisatiestructuur, maar ook lagere variabele personele inzet aangezien de wedstrijden zon-
der publiek werden gespeeld, in een afname van de kosten van het overige personeel (circa € 1,1 miljoen)
resulteerden.

Wedstrijdkosten
Als gevolg van de Covid-19 pandemie zijn nagenoeg alle thuiswedstrijden zonder publiek gespeeld. Dit leid-
de tot lagere kosten van de organisatie van wedstrijden (beveiliging, catering, schoonmaak, vrijwilligers, etc.)
met € 0,55 miljoen. Hier stond wel tegenover dat FC Groningen genoodzaakt was om extra kosten te ma-
ken vanwege de maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 pandemie (zoals PCR-testen, desinfectiemate-
riaal, signing, extra toegangscontroles, etc.). 

Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten zijn met circa € 1,9 miljoen afgenomen ten opzichte van het voorgaande seizoen.
Met name de (vrijval van de) reservering voor debiteurenrisico's voor nog te ontvangen transfergelden uit lan-
den met verhoogd Covid-19 risico ligt hier met € 1,2 miljoen aan ten grondslag. Daarnaast zijn de voor cir-
ca € 0,2 miljoen lagere verkoopkosten - ook weer grotendeels gerelateerd aan de Covid-19 pandemie - en
de lagere projectkosten als gevolg van de verkoop van Hattrick Media (circa € 0,2 miljoen) hieraan hoofdza-
kelijk debet.
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Bedrijfslasten (€ x 1.000) 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Inkoopwaarde v/d omzet 729 697 679 715 712
Personeelskosten 12.046 11.207 11.463 11.218 10.689
Afschrijvingen 370 360 458 761 829
Wedstrijdkosten 1.901 2.011 2.078 1.604 1.061
Huisvestingskosten 3.247 3.224 3.653 3.760 2.543
Kosten adv. projecten 623 614 597 342 139
Overige bedrijfslasten 2.073 2.271 2.433 2.959 1.058

Totaal bedrijfslasten 20.989 20.384 21.361 21.358 17.031
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4.4
RESULTAAT VERGOEDINGSSOMMEN
Het resultaat vergoedingssommen bestaat uit het saldo van de aan- en verkoop van spelers en kan jaarlijks
sterk fluctueren. Tegenover de afschrijvingskosten op vergoedingssommen staan de opbrengsten uit trans-
fers onder aftrek van de boekwaarde van verkochte spelers en het saldo van betaalde en ontvangen oplei-
dingsvergoedingen.

Het netto resultaat uit vergoedingssommen bedroeg over het seizoen 2020/2021 € 2,5 miljoen tegenover een
resultaat in het seizoen 2019/2020 van € 6,6 miljoen. Met name de verkoop van Deyovaisio Zeefuik (Hertha
BSC), Ajdin Hrustic (Eintracht Frankfurt) en de doorverkoop van Oussama Idrissi van AZ naar Sevilla FC heb-
ben deze boekwinst op de verkoop van spelers opgeleverd voor FC Groningen.

De afschrijvingslasten op vergoedingssommen (inclusief de afwaarderingen op de selectie) zijn toegenomen
met circa € 0,5 miljoen, tot een niveau van € 1,6 miljoen in het seizoen 2020/2021.

Oftewel: FC Groningen heeft over de investeringen in de selectie (gemiddeld € 1,9 miljoen per seizoen) een
gemiddeld netto transferresultaat behaald van € 3,8 miljoen per seizoen. Een rendement van 98,7%. Een kant-
tekening hierbij is dat in bovenstaande opstelling geen rekening is gehouden met de jaarlijkse 'investering'
in de eigen opgeleide spelers, terwijl de transferresultaten van deze spelers wel onderdeel vormen van het
jaarlijkse netto transferresultaat zoals hierboven gepresenteerd.

Netto transferresultaten FC Groningen afgelopen 5 seizoenen

(x € 1.000,-) Netto-transferresultaat Afschrijvingen Rendement %

2016/2017 1.186 2.608
2017/2018 4.456 2.231
2018/2019 4.147 1.911
2019/2020 6.601 1.120
2020/2021 2.503 1.638

Gemiddelde 3.779 1.902 98,7%



27

4.5
INVESTERINGEN 
Vaste activa
In het seizoen 2020/2021 werd voor een bedrag van circa € 6,5 miljoen geïnvesteerd in de spelersselectie.
De investeringen hadden met name betrekking op het aantrekken van de spelers Damil Dankerlui, Jørgen Strand
Larsen, Patrick Joosten, Paulos Abraham, Peter Leeuwenburgh, Mike te Wierik, Radinio Balker, Neraysho Ka-
sanwirjo en Marin Sverko. FC Groningen was in staat voor een dergelijk bedrag te investeren in de transfer-
waarde van de spelersselectie vanuit de behaalde transferresultaten van dit en voorgaand seizoen én de
positieve uitkomsten van de campagne 'Samen naar de Grote Markt'. 
Daarnaast zijn van enkele spelers de arbeidsovereenkomsten verlengd, hetgeen leidde tot contractuele ver-
plichtingen, die zijn verantwoord onder de immateriële vaste activa. Het saldo van de desinvesteringen, af-
waarderingen en de afschrijvingen bedroeg circa € 2,0 miljoen, waardoor de boekwaarde van de
vergoedingssommen met € 4,3 miljoen is toegenomen tot € 6,2 miljoen.

De investeringen die gedurende het seizoen 2020/2021 in de materiële vaste activa hebben plaats gevon-
den, hebben hoofdzakelijk betrekking op de Tonny van Leeuwen Tribune met als doel de fanbeleving te ver-
groten.

4.6
VERMOGENSPOSITIE
Het eigen vermogen bedroeg bij het einde van het boekjaar € 1,6 miljoen positief. De stijging van het eigen
vermogen met per saldo € 1,0 miljoen werd gerealiseerd doordat het positieve resultaat na belastingen is toe-
gevoegd aan het eigen vermogen. De solvabiliteit steeg en bedraagt per 30 juni 2021: 5,9% (30 juni 2020:
2,8%).

4.7
KASSTROOM
Het saldo aan liquide middelen is gedurende het seizoen 2020/2021 met € 2,7 miljoen toegenomen. De po-
sitieve kasstroom uit de verkoop van spelers (€ 5,4 miljoen) werd grotendeels aangewend voor het verster-
ken van de selectie (€ 5,1 miljoen) en de investeringen in de materiële vaste activa (€ 0,1 miljoen). FC
Groningen heeft gebruik gemaakt van de regeling tot uitstel van betaling van belastingen (€ 4,2 miljoen) het-
geen noodzakelijk was om het tekort uit operationele activiteiten (€ 1,1 miljoen) en aflossingsverplichtingen
van geldleningen o/g (€ 0,6 miljoen) te voldoen. Het resterende saldo maakt onderdeel uit van het saldo li-
quide middelen per 30 juni 2021 en is benodigd om de financiële basis onder de club de komende jaren ver-
der te versterken.
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4.8
ORGANISATIE (PERSONEELSBEZETTING)
Op 30 juni 2020 waren 124 werknemers in dienst bij FC Groningen. Gedurende het boekjaar vertrokken 35 werk-
nemers en zijn 21 werknemers in dienst getreden, waardoor het vaste personeelsbestand op 30 juni 2021 be-
stond uit 110 werknemers. 

De afname van de formatie is grotendeels te verklaren door het gedwongen afscheid van 11 personeelsleden
waartoe de club genoodzaakt was om de continuïteit van FC Groningen te waarborgen als gevolg van de Co-
vid-19 pandemie, alsmede de verkoop van Hattrick Media B.V. waardoor deze medewerkers het gehele jaar
geen onderdeel meer hebben uitgemaakt van de personele formatie van het concern. 

Gemiddeld bedroeg het aantal bij FC Groningen werkzame personen teruggerekend naar een volledig dienst-
verband (= fte's) in het boekjaar 2020/2021 106,0 fte (boekjaar 2019/2020: 121,1 fte). Een functionele specifica-
tie van het personeelsbestand is weergegeven in onderstaande tabel.

Personeelsbestand (in fte's) 2019/2020 2020/2021

Contractspelers A-selectie & opleiding 30,9 27,9
Technische staf & overige technisch personeel 32,1 30,9
Directie 3,2 3,0
Kantoorpersoneel 42,0 38,5
Merchandise 1,9 2,0
Euroborg Horeca B.V. 5,2 3,7
Hattrick Media B.V. 5,8 0,0

Totaal fte 121,1 106,0
Aantal medewerkers 30-06 124 110
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4.9
RISICOPARAGRAAF
Door de markten waarop FC Groningen zich beweegt en de positie van FC Groningen hierin, is er een aan-
tal financiële risico's te onderkennen. FC Groningen heeft interne systemen voor risicobeheersing en contro-
le, die een zodanige mate van zekerheid verschaffen dat de risico's afdoende worden onderkend en beheerst.
De voornaamste risico's worden hieronder weergegeven.

Samenhangend met de activiteiten van FC Groningen en de transfers van spelers, kunnen in een aantal ge-
vallen hoge debiteurenvorderingen ontstaan. De informatiesystemen binnen FC Groningen zijn erop gericht
deze vorderingen nauwgezet te volgen en periodiek vindt overleg plaats met de directie over de status van
deze vorderingen. Bij hoge vorderingen op buitenlandse betaald voetbalorganisaties uit hoofde van trans-
fers van spelers worden meestal aanvullende zekerheden gevraagd middels bankgaranties en/of boeteclau-
sules.

De waardering van de balanspost vergoedingssommen is mede afhankelijk van de verwachtingen inzake de
ontwikkeling van spelers. Hiertoe worden door de directie jaarlijkse toetsingen verricht op basis van een her-
nieuwde inschatting van de toekomstige inzet van spelers. Wijzigingen in de verwachtingen kunnen conse-
quenties hebben voor de waardering van deze balanspost.

In het kader van risicobeheersing heeft FC Groningen voor de meest voorkomende risico's verzekeringen af-
gesloten zoals transferwaarden (bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid), bedrijfsschade, brand en
aansprakelijkheid. FC Groningen is van mening dat de afgesloten verzekeringen voldoende dekking geven
om dergelijke risico's te beheersen en de invloed op het resultaat te beperken.

De ontwikkeling van de gevolgen van de Covid-19 pandemie alsmede de bijbehorende overheidsmaatrege-
len heeft voor de bedrijfsvoering (en dus de financiële positie) van FC Groningen enorme gevolgen (gehad).
Met de toename van de vaccinatiegraad, afnemende besmettingscijfers en verruiming van de overheids-
maatregelen in Nederland neemt het toekomstperspectief omtrent stadionbezetting en bijbehorende exploi-
tatiemodel toe. Wel blijft de ontwikkeling van het virus (en afgeleide varianten hiervan) een onzekere factor
waarmee we als club rekening moeten houden. 

Ook de sportieve eindstand in de competitie voor de verdeling van de collectieve mediagelden en de finan-
ciële impact hiervan voor FC Groningen kunnen van behoorlijke omvang zijn.

KNVB Licentiesysteem
De doelstelling van het KNVB licentiesysteem is het waarborgen van de integriteit en de continuïteit van de
competities betaald voetbal om zoveel mogelijk een (ongestoord) verloop van de competitie te kunnen ga-
randeren. De financiële positie van clubs wordt in het licentiesysteem één keer per jaar beoordeeld aan de
hand van het financieel rating systeem (hierna: FRS). Dit gebeurt uitsluitend op basis van de jaarcijfers en prog-
nose die per 1 oktober van elk jaar worden ingeleverd. 

FC Groningen (als licentiehouder) rapporteert op het niveau van FC Groningen B.V. de financiële cijfers aan
de KNVB. Op basis van het FRS worden op diverse variabelen punten toegekend aan de financiële positie
van de club. Clubs met 15 punten of minder dienen bij de KNVB een plan van aanpak in te dienen waarin
wordt toegelicht hoe (structureel) tot een verbetering van de financiële positie wordt gekomen. De meest re-
cente FRS-score is nog gebaseerd op de jaarcijfers 2019/20 en daarin heeft FC Groningen Beheer B.V. 30
punten van de maximaal 40 punten behaald.
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4.10
VERWACHTINGEN NIEUWE SEIZOEN
FC Groningen viert in het seizoen 2021/2022 het 50-jarig jubileum. De Trots van het Noorden is op 16 juni
1971 opgericht. Om deze mijlpaal te vieren heeft de club als cadeau aan alle supporters voor het stadion
Euroborg een standbeeld laten plaatsen van clubicoon Martin Koeman, voormalig speler, jarenlang me-
dewerker van de club en geestelijk vader van de huidige Opleiding op Sportpark Corpus den Hoorn. Daar-
naast is het jubileumseizoen afgetrapt met de nodige festiviteiten voorafgaand aan de eerste thuiswedstrijd
in de competitie tegen FC Utrecht, uiteraard niet geheel toevallig ook de allereerste tegenstander in com-
petitieverband van FC Groningen bij de oprichting 50 jaar geleden. Het gehele seizoen 2021/2022 zal in
het teken staan van het 50-jarig jubileum van de Trots van het Noorden.

Op sportief gebied heeft FC Groningen de ambitie om in de competitie - net als afgelopen seizoen - weer
mee te gaan doen om de plekken voor het behalen van Europees voetbal, dus het bereiken van de play-
offs. Daarbij is een aantrekkelijke strijdwijze van belang om op deze manier ook een belangrijke bijdrage
te leveren en de amusementswaarde van het evenement verder te verhogen. 

FC Groningen werkt met een begroting voor het seizoen 2021/2022 van € 20 miljoen en een negatief
operationeel bedrijfsresultaat van € 2,0 miljoen, dat gedekt zal worden vanuit de positieve transferresul-
taten (met name de verkoop van de spelers Azor Matusiwa en Gabriel Gudmundsson). Hierbij wordt re-
kening gehouden dat alle seizoenkaarthouders en sponsors weer volledig toegang hebben tot het stadion
bij alle thuiswedstrijden van FC Groningen. Daarnaast is commerciële groei voorzien waarbij met name
de uitbouw van het aantal (grote) partnerships, maar ook de versterking van de binding met de huidige
sponsors de focus heeft.

Nu de thuiswedstrijden van FC Groningen weer met publiek zullen worden gespeeld is het aan ons om te
laten zien dat de investeringen die wij hebben gedaan in het goed neerzetten van het evenement tot re-
sultaat leiden en daadwerkelijk een bijdrage leveren aan onze doelstelling: het mooiste evenement van
Noord-Nederland te organiseren, waarbij wij de verwachtingen van de supporter en sponsor kunnen over-
treffen. Uiteindelijk zijn de 90 minuten op het veld het meest belangrijk, maar dragen ook alle activiteiten
daaromheen bij aan het realiseren van de doelstellingen. Wij willen blijven groeien, maar hebben daarbij
de steun van de supporter en sponsor hard nodig. 

Samen naar de Grote Markt!

De directie,

Wouter Gudde (Algemeen directeur)
Mark Jan Fledderus (Technisch directeur)
Marc-Jan Oldenbandringh (Operationeel directeur)
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5.
BERICHT VAN DE COMMISSARISSEN
In veel opzichten is het seizoen 2020/2021 een bijzonder jaar geweest. De Covid-19 pandemie, de te-
rugkeer van Arjen Robben, de goede sportieve prestaties, de presentatie en uitwerking van het nieu-
we beleidsplan 'Samen naar de Grote Markt' hebben van alle mensen binnen en buiten FC Groningen
veel aandacht gevraagd.

De RvC heeft over deze onderwerpen meer dan gebruikelijk met de directie vergaderd. In totaliteit is
de RvC in het seizoen 2020/2021 zes keer bij elkaar geweest. Hierbij stonden het nieuwe beleidsplan
met de bijbehorende sportieve en commerciële ambities en het financieel gezond houden van de club
centraal. De RvC onderschrijft de visie die is weergegeven in het nieuwe beleidsplan en kijkt met veel
belangstelling en vertrouwen uit naar de uitwerking hiervan in de komen jaren. Sportief wil FC Gronin-
gen Europees voetbal gaan halen en financieel een gezonde club zijn, die kan blijven investeren in kwa-
liteitsverbetering (op het veld en naast het veld) en daarnaast voldoende buffers heeft om tegenvallers
te incasseren. Dit wordt dan ook de belangrijkste uitdaging voor de komende seizoenen.

FC Groningen behaalde over het seizoen 2020/2021 een netto positief resultaat van € 1,0 miljoen, waar-
door het eigen vermogen is toegenomen naar bijna € 1,6 miljoen. Het resultaat is wel beïnvloed door
de Covid-19 pandemie. 

De Raad van Commissarissen biedt hierbij de aandeelhouder de jaarrekening en het verslag van de di-
rectie van FC Groningen Beheer B.V. over het boekjaar 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 aan, zoals
opgesteld door de directie. De jaarrekening is gecontroleerd door DRV Accountants. Hun verklaring is
opgenomen in paragraaf 14.3 (controleverklaring van de onafhankelijk accountant) onder de overige ge-
gevens. De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening over het boekjaar 1 juli 2020 tot en met 30
juni 2021 goedgekeurd en stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening vast
te stellen en décharge te verlenen aan de directie voor het door hen gevoerde beleid en aan de Raad
van Commissarissen voor het door hen gehouden toezicht gedurende het boekjaar.

De RvC dankt alle medewerkers, vrijwilligers, supporters en sponsors en andere betrokkenen in dit bij-
zondere jaar. Door alle gebeurtenissen is het geduld behoorlijk op de proef gesteld en is met enorme
inzet, toewijding en motivatie gewerkt aan de verdere ontwikkeling van FC Groningen.

De Raad van Commissarissen,

Erik Mulder (voorzitter)
Erik Kuik
Paul de Rook
Berend Rubingh
Bas Schrage



6.
JAARREKENING

6.1 GECONSOLIDEERDE BALANS 
PER 30 JUNI 2021
(voor resultaatbestemming)

Activa 30 juni 2021 30 juni 2020

€ € € €

Vaste Activa

Immateriële vaste activa (8.1)
Vergoedingssommen 6.234.627 1.756.548

6.234.627 1.756.548

Materiële vaste activa (8.2)
Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.920.029 2.669.979

1.920.029 2.669.979

Financiële vaste activa (8.3)
Deelnemingen 13.614 13.614
Actieve belastinglatentie 113.118 88.676
Overige vorderingen en activa 426.493 782.822

553.225 885.112

Vlottende activa

Voorraden (8.4) 284.883 306.449

Vorderingen en overlopende activa (8.5)
Handelsdebiteuren 1.297.851 676.450
Overige vorderingen 6.442.105 7.969.088
Overlopende activa 1.089.845 1.383.790

8.829.801 10.029.328

Liquide middelen (8.6) 9.104.193 6.359.883

Balanstotaal 26.926.758 22.007.299



6.1 GECONSOLIDEERDE BALANS 
PER 30 JUNI 2021
(voor resultaatbestemming)

Passiva 30 juni 2021 30 juni 2020

€ € € €

Eigen vermogen (8.7)
Gestort en opgevraagd kapitaal 60.000 60.000
Algemene reserve 552.273 -2.392.637
Onverdeeld resultaat 988.534 2.944.910

1.600.807 612.273

Voorzieningen (8.8)
Voorziening latente Vpb 815.516 133.362
Voorziening overig 66.667 100.000

882.183 233.362

Langlopende schulden (8.9)
Vooruitontv. meerjarige inkomsten 658.852 798.595
Overige leningen 8.777.160 9.515.565
Vooruitontvangen bedragen 580.000 710.000
Belastingen 4.187.451 0
Overige schulden 1.114.770 602.900

15.318.233 11.627.060

Kortlopende schulden (8.10)
Aflossingsverplichtingen 637.011 557.577
Schulden aan leveranciers 416.791 857.953
Belastingen en premies soc. verz. 98.861 1.569.210
Vooruitontvangen bedragen 2.449.984 3.150.543
Overige schulden 5.522.888 3.399.321

9.125.535 9.534.604

Balanstotaal 26.926.758 22.007.299
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6.2 GECONSOLIDEERDE WINST- & VERLIESREKENING 
BOEKJAAR 2020/2021

2020/2021 2019/2020

€ € € €

Netto-omzet (9.1) 13.624.238 18.474.045
Overige bedrijfsopbrengsten (9.2) 4.268.282 1.412.239
Som der opbrengsten 17.892.520 19.886.284

Inkoopwaarde van de omzet (9.3) 711.516 714.832
Personeelskosten (9.4) 10.689.093 11.217.669
Afschr. materiële vaste activa (9.5) 829.492 760.565
Overige bedrijfskosten (9.6) 4.801.163 8.664.593
Som der kosten 17.031.264 21.357.659

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen
en resultaat van vergoedingssommen 861.256 -1.471.375

Afschr. vergoedingssommen (9.7) -1.638.088 -1.119.825
Resultaat vergoedingssommen (9.8) 2.708.173 6.600.992

1.070.085 5.481.167

Bedrijfsresultaat na afschrijvingen
en resultaat van vergoedingssommen 1.931.341 4.009.792

Financiële baten en lasten (9.9) -306.482 -295.782

Bedrijfsresultaat na afschrijvingen
en resultaat van vergoedingssommen 1.624.859 3.714.010

Belastingen resultaat uit gewone
Bedrijfsuitoefening (9.10) -636.325 -769.100

Resultaat na belastingen 988.534 2.944.910
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6.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
BOEKJAAR 2020/2021

2020/2021 2019/2020

€ € € €

Bedrijfsresultaat 861.256 -1.471.375
Financiële basten en lasten -306.482 -295.781
Vennootschapsbelasting -636.325 -769.100

-81.551 -2.536.256

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen materiële vaste activa 829.492 760.565
Vrijval egalisatierek. meerjaarkaarten -171.579 -175.535
Vrijval egalisatierek. huur skyboxen -193.333 -122.308
Dotatie voorziening overig -33.333 100.000
Mutatie actieve belastinglatentie -24.442 556.862
Mutatie voorziening latente Vpb 682.154 95.768

1.088.959 1.215.352

Verandering in het werkkapitaal:
Voorraden 21.563 -91.333
Onderhanden projecten 0 237.097
Vorderingen -1.603.707 -2.459.721
Kortlopende schulden -339.079 314.673
Vooruitbetaalde kosten 293.945 -611.269
Vooruitbetaalde bedragen -475.391 799.650

-2.102.669 -1.810.903

Kasstroom uit operationele activiteiten -1.095.261 -3.131.807

Ontvangen vergoedingssommen 5.373.795 10.526.297
Investering vergoedingssommen -5.053.162 -2.740.463
Invest. andere vaste bedrijfsmiddelen -79.542 -759.000
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 241.091 7.026.834

Overige langlopende vorderingen 200.000 -245.833
Overige langlopende schulden 4.057.451 2.224.541
Leningen o/g -658.971 -3.480.206
Schulden aan groepsmaatschappijen 0 -42.392
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 3.598.480 -1.543.890

Af-/Toename geldmiddelen 2.744.310 2.351.137
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7.
TOELICHTING OP DE BALANS EN
WINST-EN-VERLIESREKENING

7.1 ALGEMEEN
7.1.1 Activiteiten
De activiteiten van FC Groningen Beheer B.V. en haar dochtermaatschappijen bestaan voornamelijk uit het
exploiteren van een betaald voetbal organisatie en de daarmee samenhangende commerciële activiteiten.

7.1.2 Consolidatie
In de consolidatie zijn opgenomen de financiële gegevens van het groepshoofd FC Groningen Beheer B.V.
en van de deelnemingen waarin zij beslissende zeggenschap uitoefent. De financiële gegevens van joint ven-
tures (zoals Euroborg Horeca B.V. tot 1 januari 2020) worden proportioneel geconsolideerd. De volgende
deelnemingen zijn in de consolidatie betrokken:

- FC Groningen B.V., Groningen (100%)
- Hattrick Media B.V., Groningen (100% tot 1 maart 2020)
- Euroborg Horeca B.V., Groningen (50% tot 1 januari 2020 en 100% vanaf 1 januari 2020)
- Regionale voetbalopleiding Groningen B.V., Groningen (100%)
- Greenrock Holding B.V., Groningen (100%)

7.1.3 402 Boek BW
Bij de presentatie van de enkelvoudige winst- en verliesrekening van FC Groningen Beheer B.V. is artikel 402
Boek 2 BW toegepast.

7.1.4 Overeenstemmingsverklaring
De jaarrekening van FC Groningen Beheer B.V. is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalin-
gen van Titel 9, Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgege-
ven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

7.1.5 Continuïteit
Uit de jaarrekening blijkt per 30 juni 2021 een eigen vermogen van € 1,6 miljoen positief (30 juni 2020: € 0,6
miljoen positief).

Bij de beoordeling van de financiële positie per balansdatum dient het volgende in acht te worden genomen:

De immateriële vaste activa betreffen de betaalde vergoedingssommen en tekengelden verminderd met li-
neaire afschrijvingen over de contractperiode. De boekwaarde per 30 juni 2021 van de immateriële activa be-
draagt € 6,2 miljoen. De geschatte marktwaarde van de spelers ligt substantieel hoger dan de waarde
gepresenteerd in de balans per 30 juni 2021. Deze 'stille' reserve op de immateriële vaste activa komt niet
tot uitdrukking in het eigen vermogen per 30 juni 2021.

Het werkkapitaal is per 30 juni 2021 € 9,1 miljoen positief. Bij de beoordeling van het werkkapitaal dient reke-
ning te worden gehouden met de vooruitontvangen bedragen (overlopende passiva) per 30 juni 2021 ad € 2,4
miljoen. Deze overlopende passiva zullen niet leiden tot een uitgaande kasstroom. Ook voor het komende sei-
zoen zal een groot deel van deze opbrengsten, naar verwachting, vooruit gefactureerd kunnen worden.

Op basis hiervan is het bestuur dan ook van mening dat de activiteiten van FC Groningen Beheer B.V. kun-
nen worden voortgezet en de waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronder-
stelling van de besloten vennootschap.
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7.1.6 Vreemde valuta
De balansposten die betrekking hebben op activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de
officiële koersen per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende het verslagjaar worden omgerekend
tegen de koersen per transactiedatum. Koersresultaten worden ten gunste of ten laste van de winst- en verlies-
rekening gebracht.

7.1.7 Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstel-
lingen maakt, die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa
en verplichtingen, en van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn geba-
seerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren, die gegeven de omstandigheden als re-
delijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van
activa en verplichtingen, die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten
kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien,
indien de herziening alleen voor die periode gevolgen heeft, of in de periode van herziening en toekomstige pe-
rioden, indien de herziening gevolgen heeft voor zowel de verslagperiode als toekomstige perioden.

7.1.8 Verslaggevingsvaluta
FC Groningen Beheer B.V. rapporteert haar jaarrekening in euro's.

7.1.9 KNVB-licentie
Sinds 26 augustus 2010 is FC Groningen B.V. als licentiehouder door de licentiecommissie van de KNVB aan-
gewezen.



7.2 WAARDERINGSGRONDSLAGEN
7.2.1 Algemeen
Voor de waardering van de activa en passiva, alsmede de bepaling van het resultaat wordt uitgegaan van het
historische kostprijsbeginsel. Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs,
voor zover niet anders vermeld. Op deze waarde met betrekking tot de activa worden de afschrijvingen en
noodzakelijk geachte voorzieningen voor onvolwaardigheid in mindering gebracht.

De benaming van de jaarrekeningposten wijkt op bepaalde onderdelen af van de voorgeschreven benamin-
gen volgens Titel 9, Boek 2 BW. Hier is voor gekozen aangezien de afwijkende benamingen een beter inzicht
geven in de financiële presentatie van FC Groningen Beheer B.V. dan de standaardindeling conform Titel 9,
Boek 2 BW. Een voorbeeld hiervan is dat de Vergoedingssommen als gevolg van de aan- en verkoop van
spelers niet als onderdeel van het bedrijfsresultaat worden gepresenteerd.

7.2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar. Wel waren de seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 bijzonder jaren waarin een aan-
tal ontwikkelingen ervoor zorgt dat bij een vergelijk van de huidige cijfers met die van voorgaand jaar opval-
lende verschillen zijn te onderkennen. Noemenswaardig in dit kader zijn: 

Covid-19 pandemie
Vanwege de Covid-19 pandemie en de als gevolg daarvan genomen overheidsmaatregelen is de voetbalcom-
petitie 2020/2021 nagenoeg volledig zonder publiek gespeeld hetgeen gevolgen heeft gehad voor de balans
en winst- & verliesrekening van FC Groningen Beheer B.V. Hierbij valt te denken aan:

- Lagere opbrengsten uit wedstrijdbaten, sponsoring en reclame vanwege 
gespeelde wedstrijden zonder publiek;

- Lagere organisatiekosten vanwege wedstrijden zonder publiek;
- Overheidsmaatregelen ter financiële ondersteuning van het bedrijfsleven.
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Verkoop van Hattrick Media B.V.
FC Groningen Beheer B.V. heeft per 1 maart 2020 100% van haar aandelen van de dochtermaatschappij Hat-
trick Media B.V. verkocht aan Nian Uitgevers B.V. De magazines die onder licentie van FC Groningen werden
uitgegeven, zijn met ingang van het seizoen 2020/2021 overgedragen van Hattrick Media B.V. aan FC Gro-
ningen B.V. De overige magazines die onder licentie van derden worden uitgegeven, zijn achter gebleven in
Hattrick Media B.V. en zijn dus mee gegaan naar de kopende partij. Voorgaande impliceert onder meer dat
er vanaf 1 maart 2020 in de winst- en verliesrekening vanuit de uitgifte van magazines geen omzet uit de ver-
koop van advertenties, bijbehorende projectkosten en personeelskosten, alsmede dat per balansdatum 30
juni 2020 geen onderhanden projecten, vorderingen en schulden worden gepresenteerd.

Overname 50% aandelen Euroborg Horeca B.V.
Tot 1 januari 2020 waren de aandelen van Euroborg Horeca B.V. voor 50% in eigendom van FC Groningen
Beheer B.V. en voor 50% in eigendom van MartiniPlaza Vastgoedmaatschappij B.V. Per 1 januari 2020 heeft
FC Groningen Beheer B.V. - via haar dochteronderneming Greenrock Holding B.V. - de aandelen van Marti-
niPlaza Vastgoedmaatschappij B.V. overgenomen. Voorgaande transactie zorgt er onder meer voor dat per
1 januari 2020 de omzet, kosten, activa en passiva van Euroborg Horeca B.V. volledig worden meegenomen
in de geconsolideerde jaarcijfers van FC Groningen Beheer B.V. Voor 1 januari 2020 was dit voor 50%.

7.2.3 Immateriële vaste activa

Vergoedingssommen
Vergoedingssommen, hand- en tekengelden en bijkomende kosten inzake spelerscontracten, waarvoor een
bindende overeenkomst is aangegaan, worden geactiveerd als “vergoedingssommen” tot ten hoogste de aan
derden gedane uitgaven verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair plaats over de loop-
tijd van het contract. In geval van blijvende waardevermindering vindt waardering tegen deze lagere waarde
plaats. Bij tussentijdse verlenging van spelerscontracten vindt afschrijving van de nog aanwezige boekwaar-
de plaats gedurende de resterende looptijd. Bij afkoop c.q. ontbinding van spelerscontracten worden de nog
resterende geactiveerde “vergoedingssommen” ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Dit ge-
beurt in dezelfde periode als waarin de verkoopopbrengst is verantwoord.

7.2.4 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de kostprijs, onder aftrek van afschrijvingen. De
afschrijvingen worden, rekening houdend met de restwaarde, lineair verdeeld over de geschatte levensduur.
De afschrijvingen worden berekend over de kostprijs van het actief en zijn gebaseerd op de volgende per-
centages:

Bedrijfsgebouwen: 4%
Terreinverbetering: 10% - 20%
Stadioninventaris: 10% - 20%
Kantoorinventaris: 10% - 20%

Over de investeringen in het lopende boekjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven, ingaande het moment
van ingebruikname.

Kosten van periodiek groot onderhoud worden volgens de componentenbenadering als onderdeel van de boek-
waarde van het actief geactiveerd, indien aan de activeringscriteria is voldaan. De boekwaarde van de te ver-
vangen bestanddelen wordt dan als gedesinvesteerd beschouwd en ineens ten laste van de
winst-en-verliesrekening gebracht. Alle overige onderhoudskosten worden direct in de winst-en-verliesreke-
ning verwerkt.

7.2.5 Financiële vaste activa
Meerderheidsdeelnemingen en overige deelnemingen waar invloed van betekenis op kan worden uitgeoe-
fend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. In-
dien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil
gewaardeerd. Indien in deze situatie de deelnemende rechtspersoon aansprakelijk is voor de schulden van
de deelneming, wordt een voorziening gevormd. Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan wor-
den uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
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De deelnemingen in de Eredivisie C.V. / N.V. worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Latente belastingvordering(en) uit hoofde van toekomstige verliescompensatie, worden op de balans verant-
woord onder de financiële vaste activa. De geactiveerde belastinglatentie is opgenomen tegen nominale
waarde op basis van het tarief dat waarschijnlijk op het moment van afwikkeling van toepassing zal zijn, ge-
baseerd op de huidige belastingtarieven en -wetgeving per balansdatum. De boekwaarde van uitgestelde be-
lastingvordering(en) ter zake van compensabele verliezen wordt op elke balansdatum beoordeeld en aangepast
indien en voor zover het waarschijnlijk is dat er voldoende toekomstige fiscale winsten zullen zijn.

7.2.6 Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen we-
gens incourantheid. Hierbij wordt het fifo-systeem gehanteerd. Voorraden worden gewaardeerd tegen de (la-
gere) opbrengstwaarde indien deze lager is dan de verkrijgingsprijs.

7.2.7 Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid. De overlopende activa worden opgenomen tegen nominale waarde.

7.2.8 Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas- en banksaldi en andere direct opvraagbare deposito's.

7.2.9 Voorzieningen

Voorziening latente vennootschapsbelasting (Vpb)
Er worden voorzieningen voor latente belastingverplichtingen uit hoofde van verrekenbare tijdelijke verschil-
len tussen de waarde van de activa en passiva vastgesteld volgens de fiscale voorschriften enerzijds en de
bedrijfseconomische grondslagen anderzijds.

De gepassiveerde belastinglatentie is opgenomen tegen nominale waarde op basis van het tarief dat waar-
schijnlijk op het moment van afwikkeling van toepassing zal zijn, gebaseerd op de belastingtarieven en -wet-
geving per balansdatum.

Overige voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten wor-
den afgewikkeld en waarvan de omvang op balansdatum redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voor-
ziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.
Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen een ver-
goeding van een derde zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding gepresenteerd als een afzonderlijk ac-
tief.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde. Als disconteringsvoet voor de contant ma-
king is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties genomen. De mutatie in de voorziening als
gevolg van de rentetoevoeging is in de winst-en-verliesrekening opgenomen als interestlast onder de rente-
lasten en soortgelijke kosten.

7.2.10 Langlopende schulden
Deze schulden worden voor de geamortiseerde kostprijs opgenomen. Het binnen een jaar te betalen deel van
deze schulden wordt in de balans opgenomen onder de kortlopende schulden.
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7.3 RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN 
7.3.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd;
verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

7.3.2 Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de
in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting.
De netto-omzet bestaat uit opbrengsten uit wedstrijdbaten, sponsoring en reclame, televisierechten, merchan-
dising, mediaprojecten, horeca en overige baten.

7.3.3 Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling)
In de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2020/2021 is onder de post 'overige bedrijfsopbrengsten'
naast subsidie-baten inzake TVL en TOGS subsidie-baten uit hoofde van de tijdelijke Noodmaatregel Over-
brugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) ten bedrage van € 2,9 miljoen (2019/2020: € 1,4 miljoen)
verantwoord ter tegemoetkoming van de loonkosten. De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het per-
centage omzetdaling over de verantwoordingsperioden ten opzichte van de referentieomzet in 2019, waar-
bij is uitgegaan van de netto-omzet inclusief het transferresultaat. Door de aanhoudende onzekerheid als gevolg
van de Covid-19 pandemie is FC Groningen financieel getroffen, hetgeen een behoorlijke impact heeft op de
bedrijfsvoering. Dit heeft als gevolg dat de omzet uit wedstrijden (recette, catering), sponsoring en reclame
en overige baten dalen, terwijl de grootste kostenposten, waaronder de salariskosten, doorlopen. De defini-
tieve berekeningen van de NOW 1, 2 en 3 subsidies zijn nog onderhevig aan een accountantscontrole en de
definitieve toekenningen zijn afhankelijk van de goedkeuring van het UWV. De huidige verantwoording in de
jaarrekening is gebaseerd op schattingen op basis van de huidige interpretatie van de subsidieregelingen.
Deze interpretatie kan, door nadere toelichtingen op of uitleg van de subsidieregelingen vóór de definitieve
subsidieafrekeningen, nog wijzigen en kan mogelijk gevolgen hebben voor de hoogte van de NOW subsidies
zoals deze momenteel zijn opgenomen in de jaarrekening.
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7.3.4 Kosten
De inkoopwaarde van de omzet betreft de inkoopwaarde van de horecaomzet en de kostprijs van de
verkochte merchandise-artikelen. De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan
het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend over de aanschaffingswaarden minus even-
tuele bijdragen van derden. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de
geschatte economische levensduur.

7.3.5 Pensioenen
Onder de sociale lasten worden tevens de pensioenlasten verantwoord. In beginsel vallen alle contract-
spelers verplicht onder de pensioenregeling van de Stichting Contractspelers KNVB (CFK). De pen-
sioenen van trainers en coaches zijn verplicht ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor
Voetbaloefenmeesters.

FC Groningen Beheer B.V. en FC Groningen B.V. kennen een pensioenregeling op basis van beschik-
bare premie. De werkgever heeft derhalve niet de verplichting tot het betalen van aanvullende bijdra-
gen indien sprake is van tekorten in de pensioenopbouw (toegezegd-pensioenregeling). In de balans
is derhalve geen voorziening ter zake opgenomen.

De werknemers van Euroborg Horeca B.V. zijn opgenomen in de pensioenregeling van het Pensioen-
fonds Horeca en Catering. Hiervoor geldt dat de werkgever slechts verplicht is tot het betalen van de
basispremie en geen verplichting heeft tot het betalen van aanvullende pensioenbijdragen. In de ba-
lans is derhalve geen voorziening gevormd. De dekkingsgraad van het pensioenfonds Horeca en Ca-
tering bedraagt per eind juni 2021 105% (eind juni 2020 97%).
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7.3.6 Vergoedingssommen
Dit betreft de opbrengst uit hoofde van ontvangen vergoedingssommen bij vertrek van spelers onder
aftrek van de restant boekwaarde van in het verleden betaalde vergoedingssommen. Tevens zijn hier
de ontvangen en betaalde opleidingsvergoedingen opgenomen.

7.3.7 Financieel resultaat
Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt, rekening houdend
met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, voor zover hun bedrag bepaalbaar is en
hun ontvangst waarschijnlijk. Periodieke rentelasten en soortgelijke kosten komen ten laste van het jaar
waarover zij verschuldigd zijn, rekening houdend met de effectieve rentevoet van desbetreffende pas-
siefpost.

7.3.8 Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-ver-
liesrekening, na aftrek van het gebruik van fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren
en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet aftrekbare kosten. Hierbij worden de gel-
dende belastingtarieven gehanteerd. Hierbij kan sprake zijn van tijdelijke verschillen tussen de fiscale
en commerciële boekwaarde van spelers.

7.4 KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt de
operationele kasstroom bepaald door het vermelde resultaat aan te passen voor afschrijvingen, mu-
taties in voorzieningen en egalisatierekeningen en mutaties in werkkapitaal. De geldmiddelen in het kas-
stroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest,
ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele ac-
tiviteiten. Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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44 8.1 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Vergoedingssommen 2020/2021 2019/2020

€ €

Beginsaldo 
Aanschaffingswaarde 3.392.762 7.277.584
Cumulatieve afschrijvingen -1.636.214 -3.171.413
Boekwaarde per 1 juli 1.756.548 4.106.171

Mutaties in de boekwaarde
Investeringen 6.469.501 790.000
Desinvesteringen (per saldo) -860.000 -6.294.822
Afschrijvingen -1.638.088 -1.119.825
Afschrijvingen desinvesteringen 506.666 4.275.023
Mutaties gedurende boekjaar 4.478.079 -2.349.624

Eindsaldo 
Aanschaffingswaarde 9.402.262 3.392.762
Cumulatieve afschrijvingen -3.167.635 -1.636.214

Boekwaarde per 30 juni 6.234.627 1.756.548

In het seizoen 2020/2021 werd voor een bedrag van € 6,5 miljoen geïnvesteerd in de spelersselectie. De in-
vesteringen hadden hoofdzakelijk betrekking op het aantrekken van de spelers Damil Dankerlui, Jørgen
Strand Larsen, Patrick Joosten, Paulos Abraham, Peter Leeuwenburgh, Mike te Wierik, Radinio Balker, 
Neraysho Kasanwirjo en Marin Sverko. Daarnaast zijn van enkele spelers de arbeidsovereenkomsten ver-
lengd, hetgeen leidde tot contractuele verplichtingen die zijn verantwoord onder de immateriële vaste activa.

8.
TOELICHTING OP DE BALANS



458.2 MATERIËLE VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa 2020/2021 Ander vaste 

bedrijfsmid.

€

Beginsaldo 
Aanschaffingswaarde 9.123.396
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -6.453.417
Boekwaarde per 1 juli 2.669.979

Mutaties in de boekwaarde
Investeringen 79.542
Afschrijvingen -601.496
Bijzondere waardevermindering -227.996
Mutaties gedurende boekjaar -749.950

Eindsaldo 
Aanschaffingswaarde 9.202.938
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -7.282.909

Boekwaarde per 30 juni 1.920.029

Gedurende het seizoen 2020/2021 heeft FC Groningen geïnvesteerd in de Tonny van Leeuwen Tribune
met als doel de fanbeleving te vergroten. Hier staat tegenover dat vanwege de heroriëntatie op de huis-
vesting een afwaardering van de boekwaarde van een deel van de inrichting in het stadion en het Top-
sportZorgCentrum heeft plaatsgevonden aangezien sprake is van een duurzaam lagere bedrijfswaarde.
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8.3 FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Deelnemingen 30 juni 2021 30 juni 2020

€ €

Deelneming Eredivisie N.V. (5,6%, Zeist) 13.613 13.613
Deelneming Eredivisie C.V. (5,6%, Zeist) 1 1

Boekwaarde per 30 juni 13.614 13.614

Deelneming Eredivisie N.V. / Eredivisie C.V.
De Eredivisie C.V. (ECV) is een commanditaire vennootschap waarin alle 18 clubs van de Eredivisie zijn verenigd.
Beherend vennoot van de ECV is de Eredivisie N.V. De ECV draagt namens en voor de clubs zorg over de com-
merciële exploitatie van de media- en sponsorrechten en promotie van het merk Eredivisie.

Actieve belastinglatentie 2020/2021 2019/2020

€ €

Beginsaldo 88.676 645.538

Mutaties in de boekwaarde
Onttrekking verliesverrekening FC Groningen Beheer B.V. 0 -622.807
Nieuwe consolidatie (Euroborg Horeca B.V. +50%) 0 22.731
Toevoeging verliesverrekening Euroborg Horeca B.V. 24.441 43.214
Mutaties gedurende boekjaar 24.441 -556.862

Boekwaarde per 30 juni 113.118 88.676

Specificatie actieve belastinglatentie 30 juni 2021 30 juni 2020

€ €

FC Groningen Beheer B.V. 0 0
Euroborg Horeca B.V. 113.118 88.676

Boekwaarde per 30 juni 113.118 88.676

Deze post betreft de actieve belastinglatenties uit hoofde van voorwaartse verliescompensatie en heeft (deels)
een waarschijnlijke looptijd van langer dan één jaar.

De actieve belastinglatenties uit hoofde van de verliesverrekening Euroborg Horeca B.V. is opgenomen tegen het
aangepaste belastingtarief van 15% in 2021. Overigens kunnen de tarieven waartegen de actieve latentie is be-
rekend in de loop der tijd wijzigen vanwege wijzigingen in de Belastingwetgeving.

Overige vorderingen en activa (> 1 jaar) 30 juni 2021 30 juni 2020

€ €

Vorderingen uit transferactiviteiten 348.743 505.072
Nog te ontvangen bedragen 75.000 275.000
Geldlening u/g 2.750 2.750

Boekwaarde per 30 juni 426.493 782.822

De vorderingen uit transferactiviteiten met een resterende looptijd van meer dan één jaar bedragen € 348.743
(per 30 juni 2020: € 505.072). Deze vorderingen komen volledig in het seizoen 2022/2023 tot afwikkeling.
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Verloop vorderingen uit transferactiviteiten 2020/2021 2019/2020

€ €

Boekwaarde per 1 juli 505.072 2.635.580

Mutaties in de boekwaarde
Toevoeging 342.457 12.572
Overboeking naar kortlopend -498.786 -2.143.080
Mutaties gedurende boekjaar -156.329 -2.130.508

Stand per 30 juni 348.743 505.072

8.4 VOORRADEN

Voorraden 30 juni 2021 30 juni 2020

€ €

Horeca gebruiksgoederen 19.067 69.351
Merchandise artikelen 265.816 237.098

Boekwaarde per 30 juni 284.883 306.449

Onder de voorraden zijn geen vooruitbetalingen op voorraden opgenomen. Onder deze voorraad is een voor-
ziening voor incourante voorraden begrepen. De dotatie aan of vrijval van de voorziening incourante voorraden
is opgenomen onder de inkoopwaarde van de omzet.
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8.5 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
Handelsdebiteuren
De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke onin-
baarheid.

Overige vorderingen en activa (< 1 jaar) 30 juni 2021 30 juni 2020

€ €

Te ontvangen afkoopsommen (< 1 jaar) 3.733.351 6.242.256
Te factureren bedragen 13.825 53.579
Te ontvangen sponsorbijdragen 45.349 579.000
Te ontvangen collectieve televisiegelden 0 29.167
Te ontvangen belastingen 11.801 0
Te ontvangen St. FC Groningen in de Maatschappij 187.684 89.651
Te ontvangen St. Vrienden van FC Groningen 522.200 532.604
Te ontvangen subsidies en bijdragen 1.827.485 282.675
Overige vorderingen 100.410 160.156

Boekwaarde per 30 juni 6.442.105 7.969.088

Overlopende activa 30 juni 2021 30 juni 2020

€ €

Vooruitbetaalde kosten 833.800 224.350
Overige overlopende activa 256.045 1.159.440

Boekwaarde per 30 juni 1.089.845 1.383.790
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8.6 LIQUIDE MIDDELEN
Het saldo liquide middelen staat ter vrije beschikking van de onderneming behoudens een afgegeven bankga-
rantie van € 60.000 (30 juni 2020: € 60.000).

8.7 EIGEN VERMOGEN
Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de enkelvoudig vennootschappelijke balans nader toegelicht.

8.8 VOORZIENINGEN
Voorziening latente vennootschapsbelasting 30 juni 2021 30 juni 2020

€ €

Beginsaldo 133.362 37.595

Toevoeging vanwege tijdelijke verschillen tussen fiscale
en commerciële waardering contractspelers 703.068 73.145
Nieuwe consolidatie (Euroborg Horeca B.V. +50%) 0 37.595
Mutatie Euroborg Horeca B.V. -20.914 -14.973
Mutaties gedurende boekjaar 682.154 95.767

Boekwaarde per 30 juni 815.516 133.362

Overige voorzieningen 30 juni 2021 30 juni 2020

€ €

Beginsaldo 100.000 0

Toevoeging 0 100.000
Onttrekking -33.333 0
Totaal van de mutaties -33.333 100.000

Stand per 30 juni 66.667 100.000

Vanwege de nieuwe visie op het commerciële beleid heeft er een heroriëntatie van de huisvesting plaatsgevon-
den. Ter dekking van de risico's die hieruit voorvloeien is hiervoor een voorziening gevormd van € 100.000 en in
het seizoen 2020/2021 een bedrag van € 33.333 aan onttrokken.
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8.9 LANGLOPENDE SCHULDEN
Vooruitontvangen meerjarige inkomsten

€ €

Stand per 30 juni 2020 langlopend deel (> 1 jaar) 798.595
Stand per 30 juni 2020 langlopend deel (< 1 jaar) 234.457
Stand per 1 juli 2020 1.033.052
Vrijval 2020/2021 -234.457
Uitgifte nieuwe meerjaarkaarten 4.576
Mutaties 2020/2021 -229.881
Stand per 30 juni 803.171

Overboeking kortlopend 2021/2022 - skyboxen -23.333
Overboeking kortlopend 2021/2022 - meerjaarkaarten -120.986

Stand per 30 juni 2021 langlopend deel 658.852

Bestaande uit:
-  Verkochte skyboxen 2021-2036 326.667
-  Vooruitontvangen 5 jaarkaarten 332.185

Boekwaarde per 30 juni 658.852

De vrijval over 1-5 jaar bedraagt € 448.852
De vrijval over langer dan 5 jaar bedraagt € 210.000

Meerjaarkaarten
FC Groningen heeft de visie supporters langer aan zich te binden en heeft derhalve voor aanvang van het sei-
zoen 2020/2021 meerjaarkaarten voor de komende 5 seizoenen uitgegeven. Tot en met 30 juni 2021 zijn er 468
meerjaarkaarten verkocht, hetgeen € 565.320,- aan inkomsten heeft opgeleverd. Hiervan is een bedrag van
€ 120.986,- onder de kortlopende schulden verantwoord betreffende de inkomsten die kunnen worden toege-
rekend aan het seizoen 2021/2022.

Vooruitontvangen sponsoring
Onder de vooruitontvangen bedragen zijn sponsorontvangsten verantwoord, die betrekking hebben en tot af-
wikkeling komen in 2022 tot en met 2036.
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Overige leningen

€ €

Stand per 30 juni 2020 langlopend deel (> 1 jaar) 9.515.565
Stand per 30 juni 2020 langlopend deel (< 1 jaar) 557.577

Stand per 30 juni 2020 10.073.142

Opgenomen gelden 0
Aflossing -658.971
Mutaties 2020/2021 -658.971
Overboeking kortlopend deel -637.011

Stand per 30 juni 2021 langlopend deel 8.777.160

Bestaande uit: 30 juni 2021 30 juni 2020

-          Lening Euroborg N.V. 3.106.538 3.182.063
-          Lening Stichting Vrienden van FC Groningen 5.500.000 6.000.000
-          Lening Heineken 0 12.099
-          FAN-Obligatielening FC Groningen 0 104.500
-          Financial Lease Roe Europe 170.622 216.903

Boekwaarde per 30 juni 8.777.160 9.515.565

De aflossingsverplichting van 1-5 jaar bedraagt € 2.536.902
De aflossingsverplichting boven 5 jaar bedraagt € 6.249.491

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn niet begrepen in de schulden op
lange termijn maar opgenomen onder de schulden op korte termijn.

Leningen Euroborg N.V.
Uit hoofde van de herfinanciering van de vermogenspositie van FC Groningen is een 8,735% annuïteitenlening
van € 3,4 miljoen met een looptijd van 22 jaar, ingaande 5 juni 2015 tot en met 5 juni 2037 verstrekt door Euro-
borg N.V. aan FC Groningen Beheer B.V.
Ter meerdere zekerheid van de betaling van de rente en aflossing van de geldlening tussen Euroborg N.V. en FC
Groningen Beheer B.V. zijn commerciële vorderingsrechten van FC Groningen B.V. verpand aan Euroborg N.V..
FC Groningen en Euroborg N.V. zijn overeengekomen dat de betaling van rente- en aflossingsverplichtingen over
het seizoen 2020/2021 zijn uitgesteld tot uiterlijk 15 november 2037.

Leningen Stichting Vrienden van FC Groningen
Stichting Vrienden van FC Groningen heeft op 5 juni 2015 aan FC Groningen een geldlening verstrekt van € 4,5
miljoen. Eind mei 2019 is de lening opgehoogd naar € 6,5 miljoen door aanwending van de door de Stichting
Vrienden van FC Groningen uitgegeven 2e tranche van de Obligatielening. Deze lening heeft een looptijd van 10
jaar en zal uiterlijk 31 december 2024 worden afgelost. FC Groningen Beheer en Stichting Vrienden van FC Gro-
ningen hebben afspraken gemaakt dat per 31 december 2022 de hoofdsom van de lening € 5,0 miljoen bedraagt.

Zolang de geldlening niet volledig is afgelost, is FC Groningen Beheer B.V. gehouden een rentepercentage te
betalen tussen de 20-25% van de door FC Groningen vanaf 5 juni 2015 gerealiseerde en ontvangen transferre-
sultaten op alle contractspelers van FC Groningen, zulks evenwel met een minimum van 5% over de uitstaan-
de hoofdsom van de Stichting Vrienden van FC Groningen uitgegeven obligatielening (per 30 juni 2021: € 6,0
miljoen), te vermeerderen met een bonusrente, die wordt bepaald aan de hand van het transferresultaat welke
FC Groningen realiseert bij een transfer van een contractspeler die minimaal één jaar zijn opleiding heeft geno-
ten aan de opleiding van FC Groningen (leeftijd 10-19 jaar) met een maximum van 3%.
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Stichting Vrienden van FC Groningen heeft zich verplicht jaarlijks een bijdrage aan FC Groningen B.V. te zullen
voldoen ter hoogte van 8% van het uitstaande saldo van de door Stichting Vrienden van FC Groningen uitgege-
ven geldlening per aanvang van het betreffende seizoen (1 juli). Deze bijdrage wordt verstrekt om de opleiding
van FC Groningen een kwalitatieve impuls te geven, met als doel de opleiding van FC Groningen op een hoger
(nationaal en internationaal) niveau te laten spelen. De bijdrage wordt uitsluitend verstrekt indien de liquiditeits-
positie van de Stichting Vrienden van FC Groningen op het moment van het betalen van de bijdrage toereikend
is om de lopende verplichtingen voor het komende halfjaar te voldoen.

Leningen o/g Heineken Nederland B.V.
Ter financiering van de realisatie van een nieuwe buiten- en speciaal bier bar in Euroborg is op 3 juni 2016 een
5% annuïteitenlening verstrekt ter hoogte van € 55.000 met een looptijd tot 1 augustus 2021. De laatste jaarlijk-
se annuïteit bedraagt € 12.704 en is opgenomen onder de kortlopende aflossingsverplichtingen.

FAN-Obligatielening FC Groningen
Ter bevordering van de fanbeleving in Euroborg is FC Groningen bereid te investeren in de voetbalbeleving bij
de thuiswedstrijden. Ter financiering van deze investeringen en ter bevordering van de betrokkenheid van de sup-
porter bij de bezetting van het stadion heeft FC Groningen B.V. de FAN-Obligatielening uitgegeven. Deze op 10
april 2017 uitgegeven lening met een looptijd van 10 jaar is op 30 juni 2021 voortijdig afgelost.

Financial lease LED-wall TopsportZorgCentrum
Op de bovenste verdieping van het TopsportZorgCentrum is een LED-wall geplaatst om reclame-inkomsten te
genereren ter dekking van de exploitatiekosten van het TopsportZorgCentrum. Ten behoeve van de investering
in de LED-wall is in augustus 2018 een financial leaseovereenkomst gesloten tussen FC Groningen Beheer B.V.
en de leverancier van de LED-wall met een looptijd van 7 jaar ingaande 1 augustus 2018.

Vooruitontvangen bedragen

€ €

Stand per 30 juni 2020 langlopend deel (> 1 jaar) 710.000
Stand per 30 juni 2020 langlopend deel (< 1 jaar) 150.922
Stand per 1 juli 2020 860.922
Vrijval 2020/2021 -150.922
Toevoeging sponsoring 0
Mutaties 2020/2021 -150.922

Stand per 30 juni 710.000

Overboeking kortlopend 2021/2022 - sponsoring -50.000
Overboeking kortlopend 2021/2022 - investeringsbijdrage -80.000

Stand per 30 juni 2021 langlopend deel 580.000

Bestaande uit:
- Investeringsbijdrage Euroborg N.V. 480.000
- Vooruitontvangen sponsoring 100.000

Boekwaarde per 30 juni 580.000

Vooruitontvangen bedragen
Euroborg N.V. heeft een investeringsbijdrage verstrekt van € 800.000,- aan FC Groningen Beheer B.V. ter dek-
king van de investeringen van FC Groningen Beheer in huurdersbelangen van het TopsportZorgCentrum. Deze
bijdrage valt in een periode van 10 jaar vrij ten gunste van de exploitatie van FC Groningen te beginnen in het
seizoen 2019/2020.
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Belastingen

€ €

Stand per 1 juli 2020 0

Toevoeging regeling bijzonder uitstel van betaling belastingen 4.187.451
Mutaties 2020/2021 4.187.451

Stand per 30 juni 2021 4.187.451

Overboeking kortlopend 2021/2022 0
Stand per 30 juni 2021 langlopend deel 4.187.451

Bestaande uit:
- Loonbelasting 3.484.318
- Omzetbelasting 703.133

Boekwaarde per 30 juni 4.187.451

Belastingen
FC Groningen heeft tot en met 30 september 2021 gebruik gemaakt van één van de tijdelijke maatregelen om
ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis: het bijzonder uitstel van betaling belastingen. Uit hoofde
van deze regeling heeft FC Groningen per 30 juni 2021 een belastingschuld opgebouwd van € 4.187.451 (30
juni 2020: € 0). Vanaf 1 oktober 2022 zal FC Groningen - in overeenstemming met de regeling - starten met het
terugbetalen van de belastingschuld (over een periode van maximaal 5 jaar na 1 oktober 2022). 

Overige schulden

€ €

Stand per 30 juni 2020 langlopend deel (> 1 jaar) 602.900
Stand per 30 juni 2020 langlopend deel (< 1 jaar) 1.716.904
Stand per 1 juli 2020 2.319.804
Vrijval 2020/2021 -1.716.904
Toevoeging 1.114.770
Mutaties 2020/2021 -602.134

Stand per 30 juni 2021 1.717.670

Overboeking kortlopend 2021/2022 -602.900

Stand per 30 juni 2021 langlopend deel 1.114.770

Bestaande uit:
- verplichtingen uit hoofde van transfers 1.114.770

Boekwaarde per 30 juni 1.114.770

Overige (langlopende) schulden
De schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar bedragen per 30 juni 2021 € 1.114.770 en 
betreffen uitgestelde betalingen (onder meer afdrachten aan de Stichting Vrienden van FC Groningen en teken-
gelden) met betrekking tot de verkoop van spelers (30 juni 2020 € 602.900). Deze schulden komen volledig in
het seizoen 2022/2023 en 2023/2024 tot afwikkeling.
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8.10 KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Aflossingsverplichtingen 30 juni 2021 30 juni 2020

€ €

Leningen Heineken 12.704 11.523
Lening Euroborg N.V. € 3,4 miljoen (kortlopend deel) 75.524 0
Lening Vrienden van FC Groningen 500.000 500.000
Financial Lease Roe Europe 48.783 46.054

Boekwaarde per 30 juni 637.011 557.577

Schulden aan leveranciers
De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van minder dan één jaar.

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Hieronder zijn de verplichtingen uit hoofde van af te dragen loonbelasting, omzetbelasting, sociale lasten, afdrach-
ten CFK en pensioenpremies opgenomen. De schulden met een looptijd van minder dan één jaar bedragen
€ 98.861 (30 juni 2020: € 1.569.210).

Specificatie belastingen en premies 30 juni 2021 30 juni 2020

€ €

Loonbelasting (bijzonder uitstel) 0 1.308.732
Omzetbelasting (bijzonder uitstel) 0 81.505
Vennootschapsbelasting 98.861 120.249
Pensioenen 0 58.724

Stand per 30 juni 98.861 1.569.210

Vooruitontvangen bedragen 2020/2021 2019/2020

€ €

Vooruitontvangen seizoenkaarten en sponsoring 1.927.793 2.481.740
Vooruitontvangen 5-jaarkaarten 120.986 112.149
Vooruitontvangen huur skyboxen 25.641 122.308
Vooruitontvangen overige 375.564 434.346

Stand per 30 juni 2.449.984 3.150.543

De vooruitontvangen bedragen hebben hoofdzakelijk betrekking op vooruitbetalingen voor seizoenkaarten, meer-
jaarkaarten en sponsoring voor het nieuwe seizoen.
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Overige schulden 2020/2021 2019/2020

€ €

Te betalen afkoopsommen 1.773.470 1.180.362
Te betalen rente 321.618 24.198
Te betalen overige kosten 2.470.929 991.731
Te betalen Stichting Vrienden van FC Groningen 568.670 783.668
Te betalen salarissen, premies en hand- en tekengelden 318.201 419.362

Stand per 30 juni 5.522.888 3.399.321

Onder de nog te betalen afkoopsommen zijn geen voorwaardelijke verplichtingen opgenomen. De overige schul-
den hebben een resterende looptijd van minder dan één jaar.
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Huur- en leaseverplichtingen

FC Groningen B.V. is voor haar wagenpark leaseverplichtingen van 1 tot 3 jaar aangegaan. Per 30 juni 2021 be-
dragen deze verplichtingen € 349.840, waarvan € 266.346 betrekking heeft op het boekjaar 2021/2022.

Huurverplichtingen

Euroborg
FC Groningen Beheer B.V. is op 10 januari 2006 een huurovereenkomst aangegaan met Euroborg N.V. inzake de
huur van Euroborg, gelegen aan de Boumaboulevard. Op 13 februari 2017 heeft een verlenging van deze huur-
overeenkomst plaats gevonden met 10 jaar. Deze overeenkomst is derhalve aangegaan voor de duur van 41,5
jaar, ingaande op 1 januari 2006 en lopende tot en met 30 juni 2047. Vanwege het opschorten van de verplich-
ting tot het betalen van de huur en de onderhoudsverplichting van het stadion over het seizoen 2020/2021, is
de looptijd van de huur met één jaar verlengd tot en met 30 juni 2048. De duur van de overeenkomst is als ge-
volg hiervan 42,5 jaar.

Jaarlijks wordt de huurprijs en de bijdrage aan onderhoudskosten verhoogd met het consumentenprijsindexcijfer.

Ter meerdere zekerheid van de betaling van de huurpenningen zijn commerciële vorderingsrechten door FC Gro-
ningen verpand aan Euroborg N.V.

Extra ruimtes Euroborg (Vastgoed Fundament Fonds N.V.)
FC Groningen Beheer B.V. is met het Vastgoed Fundament Fonds N.V. onderstaande huurovereenkomsten aan-
gegaan:

Locatie Adres Start huur Eind huur

Spelershome Boumaboulevard 63 1 juli 2006 30 juni 2023
Businessruimte Boumaboulevard 81 1 mei 2007 30 juni 2023

Overige ruimten in en rondom Euroborg (vrijwilligershome, skybox en FanCorner)
FC Groningen Beheer B.V. is op 20 juli 2009 een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van een vrijwilli-
gershome op de 1e etage van het casinogedeelte in Euroborg (Boumaboulevard 129). Deze overeenkomst is aan-
gegaan per 1 juli 2009 en beloopt 2 jaar en wordt vervolgens verlengd met aansluitende perioden van 1 jaar.
Jaarlijks, voor het eerst op 1 juli 2010, wordt de huurprijs verhoogd met het consumentenindexcijfer.

FC Groningen Beheer B.V. is op 26 augustus 2020 een nieuwe overeenkomst aangegaan voor de huur van een
skybox in Euroborg. Deze overeenkomst is aangegaan per 1 juli 2020 met een looptijd van 10 jaar.

FC Groningen Beheer B.V. is in juli 2012 een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van een ruimte voor de
nieuw gerealiseerde FanCorner op de begane grond en 1e etage van het naastgelegen gebouw van het Alfa-col-
lege (Boumaboulevard 573). Deze overeenkomst is aangegaan per 1 juli 2013 en beloopt 10 jaar. Jaarlijks, voor
het eerst op 1 januari 2014, wordt de huurprijs verhoogd met het consumentenindexcijfer.

Sportpark Corpus den Hoorn
FC Groningen Beheer B.V. is een overeenkomst aangegaan voor de huur van de sportvelden op Sportpark Cor-
pus den Hoorn (4 natuurgrasvelden en 3 kunstgrasvelden). Deze overeenkomst is aangegaan per 1 september
2015, met een looptijd van 20 jaar en eindigt van rechtswege op 31 augustus 2035 en kan vervolgens worden
verlengd met een nader te bepalen periode.
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TopsportZorgCentrum
FC Groningen heeft in samenwerking met Euroborg N.V. het TopsportZorgCentrum op Sportpark Corpus den
Hoorn ontwikkeld. Formeel is FC Groningen vanaf 1 juli 2018 huurder geworden van ruim 3.000 m2 bedrijfsruim-
te, bestaande uit kleed- en kantoorruimten voor het eerste elftal en de opleiding, een ruime trainingshal en een
restaurant voor de zakelijke markt. FC Groningen is daartoe ingaande 1 juli 2018 een huurovereenkomst voor
een looptijd van 30 jaar aangegaan met de eigenaar van het TopsportZorgCentrum, Euroborg N.V.

Totale huurverplichting
De totale verplichting uit hoofde van bovenstaande huurovereenkomsten kan als volgt worden verdeeld over de
jaren:
1 jaar: 2,9 miljoen
1-5 jaar: 10,7 miljoen
> 5 jaar: 50,9 miljoen

Hoofdelijke aansprakelijkheid fiscale eenheid
FC Groningen Beheer B.V., FC Groningen B.V., Greenrock Holding B.V. en de Regionale Voetbalopleiding Gro-
ningen B.V. vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Alle tot de fiscale eenheid behorende
ondernemingen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door de fiscale eenheid verschuldigde vennootschapsbe-
lasting. In de fiscale aangifte vennootschapsbelasting van FC Groningen Beheer B.V. worden eveneens de re-
sultaten van de Stichting Vrienden van FC Groningen meegenomen.

FC Groningen Beheer B.V., FC Groningen B.V. en de Regionale Voetbalopleiding Groningen B.V. vormen een fis-
cale eenheid voor de omzetbelasting. Deze vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door de fis-
cale eenheid verschuldigde omzetbelasting.

Aankoop- en verkoopcontracten van spelers
Uit de voorwaarden van bepaalde aankoopcontracten van aangetrokken spelers kunnen aanvullende verplich-
tingen ontstaan jegens de verkopende club in het geval dat in de toekomst de betreffende spelers een bepaald
aantal wedstrijden spelen in het eerste team, of in het geval dat andere, in de aankoopcontracten nader omschre-
ven toekomstige gebeurtenissen, zich voordoen.

In overeenstemming met de waarderingsgrondslagen inzake vergoedingssommen, die als gevolg van bovenbe-
schreven aankoopcontracten in de toekomst mogelijk verschuldigd zijn aan verkopende clubs, zullen dergelijke
verplichtingen worden opgenomen op het moment dat de betreffende spelers het contractueel aantal wedstrij-
den in het eerste team hebben gespeeld, dan wel de contractueel bepaalde toekomstige gebeurtenissen zich
hebben voorgedaan.
Per balansdatum zijn daarom geen verplichtingen opgenomen met betrekking tot deze toekomstige gebeurte-
nissen. De omvang van de betreffende voorwaardelijke verplichtingen, welke per balansdatum kan worden in-
geschat, bedraagt maximaal € 0,8 miljoen.
In contracten ter zake van verkoop van spelers zijn vergelijkbare voorwaarden zoals hiervoor vermeld bij aan-
koopcontracten opgenomen waaruit aanvullende rechten van FC Groningen kunnen ontstaan. De omvang van
deze voorwaardelijke rechten welke per balansdatum redelijkerwijs kunnen worden ingeschat bedraagt maximaal
€ 6,2 miljoen.

Zekerheidstelling
FC Groningen Beheer B.V. heeft van Euroborg N.V. een financiering ter grootte van € 3,4 miljoen verkregen. Ter
zekerheidsstelling zijn huidige en toekomstige rechten van FC Groningen B.V. op een structurele jaarlijkse op-
brengsten verpand die verbonden zijn met haar activiteiten. Deze opbrengsten kunnen jaarlijks in grootte varië-
ren.
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9.
TOELICHTING OP DE 
WINST-EN-VERLIESREKENING

9.1 NETTO-OMZET
Specificatie netto-omzet 2020/2021 2019/2020

€ €

Wedstrijdopbrengsten 1.500.581 3.082.710
Sponsoring en reclame 4.551.465 6.431.507
Televisierechten 4.632.718 4.517.902
Merchandising 863.208 459.608
Food & Beverage 246.476 1.070.700
Advertenties mediaprojecten 0 1.049.873
Uitkeringen derden 1.569.223 1.440.482
Overige baten 260.567 421.263

Totaal 13.624.238 18.474.045

De netto-omzet is in 2020/2021 ten opzichte van 2019/2020 afgenomen met 26,3%.

9.2 OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Specificatie overige bedrijfsopbrengsten 2020/2021 2019/2020

€ €

Subsidie NOW-regeling 2.949.834 1.412.239
Subsidie TVL 1.314.448 0
Subsidie TOGS 4.000 0

Totaal 4.268.282 1.412.239

9.3 INKOOPWAARDE VAN DE OMZET
De inkoopwaarde merchandise omvat de kostprijs van de verkochte FC Groningen-artikelen. Aan deze kosten
zijn geen personeelskosten, afschrijvingen of overige bedrijfskosten toegerekend.

Inkoopwaarde van de omzet 2020/2021 2019/2020

€ €

Inkoopwaarde horeca 109.728 394.128
Inkoopwaarde merchandise 601.788 320.704

Totaal 711.516 714.832
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9.4 PERSONEELSKOSTEN
Personeelskosten 2020/2021 2019/2020

€ €

Lonen & vakantiegeld 7.602.612 7.972.125
Wedstrijdpremies, individuele bonussen en transitievergoedingen 779.557 663.265
Pensioenen 170.222 166.545
Sociale lasten en vergoedingen 941.674 937.558
Verzekering 106.957 94.498
Overige personeelskosten 1.257.025 1.729.135
Verhuur spelers -49.323 -143.790
Huur spelers 30.370 193.333
Bijdrage salariskosten derden -150.000 -395.000

Totaal 10.689.093 11.217.669

De personeelskosten kunnen functioneel als volgt worden gespecificeerd.

Functionele specificatie personeelskosten 2020/2021 2019/2020

€ €

Contractspelers 5.081.891 4.486.633
Overige spelers 185.025 200.035
Technische staf 1.063.885 1.038.738
Medische staf 356.879 328.497
Scouting en overige medewerkers 827.688 792.080
Directie/management 589.032 1.091.612
Administratie/commerciële staf 2.328.248 2.757.482
Merchandise 103.224 80.618
Horeca 153.221 441.974

Totaal 10.689.093 11.217.669

9.5 AFSCHRIJVINGEN MATERIËLE VASTE ACTIVA
Afschrijvingen materiële vaste activa 2020/2021 2019/2020

€ €

Andere vaste bedrijfsmiddelen 601.496 624.093
Bijzondere waardevermindering 227.996 136.472

Totaal 829.492 760.565
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9.6 OVERIGE BEDRIJFSLASTEN
Overige bedrijfslasten 2020/2021 2019/2020

€ €

Wedstrijdkosten 1.061.251 1.604.173
Huisvestingskosten 2.542.664 3.760.251
Verkoopkosten 757.300 1.177.248
Kosten horeca 94.809 115.007
Dubieuze debiteuren -582.803 606.713
Algemene kosten 788.760 1.059.552
Kosten advertentieprojecten 139.182 341.649

Totaal 4.801.163 8.664.593

9.7 AFSCHRIJVINGEN VERGOEDINGSSOMMEN
Afschrijving vergoedingssommen 2020/2021 2019/2020

€ €

Afschrijving contracten spelers -1.638.088 -1.119.825

Totaal -1.638.088 -1.119.825

9.8 RESULTAAT VERGOEDINGSSOMMEN
Resultaat vergoedingssommen 2020/2021 2019/2020

€ €

Netto ontvangen afkoopsommen 2.854.206 8.157.348
Boekwaarde contracten spelers -353.333 -1.794.798

2.500.873 6.362.550
Ontvangen/(betaalde) opleidingsvergoedingen 207.301 238.442

Totaal 2.708.173 6.600.992

9.9 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Financiële baten en lasten 2020/2021 2019/2020

€ €

Rentebaten overige langlopende leningen o/g 12.709 12.714
Rentelasten overige langlopende leningen o/g -319.192 -308.496

Totaal -306.482 -295.782
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9.10 BELASTINGEN RESULTAAT UIT GEWONE
BEDRIJFSUITOEFENING
FC Groningen Beheer B.V.
De besloten vennootschappen FC Groningen Beheer B.V., FC Groningen B.V., Regionale Voetbalopleiding Gro-
ningen B.V. en Greenrock Holding B.V. vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting op grond
van een beschikking van de Belastingdienst. Op basis van afspraken met de Belastingdienst wordt eveneens
het resultaat van de Stichting Vrienden van FC Groningen meegenomen in de bepaling van het belastbaar be-
drag van de fiscale eenheid van FC Groningen Beheer B.V.

Het fiscaal resultaat over het boekjaar 2020/2021 bedraagt € 0,5 miljoen positief. Na aftrek van de verrekenba-
re verliezen vanuit eerdere seizoenen resteert een positief belastbaar bedrag van € 0,5 miljoen, hetgeen per ba-
lansdatum tot een verplichting vennootschapsbelasting leidt van afgerond € 0,1 miljoen. 

Euroborg Horeca B.V.
Euroborg Horeca B.V. is zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en maakt derhalve geen
onderdeel uit van de fiscale eenheid. 

Het fiscaal resultaat over het boekjaar 2020/2021 bedraagt € 0,3 miljoen negatief. Hierdoor bedraagt het saldo
aan compensabele verliezen per 30 juni 2021 afgerond € 0,9 miljoen. 
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10.
ENKELVOUDIGE JAARREKENING

ENKELVOUDIGE BALANS FC GRONINGEN BEHEER B.V. 
(voor resultaatbestemming)

Activa 30 juni 2021 30 juni 2020

€ € € €

Vaste Activa

Materiële vaste activa (6.1)
Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.229.692 1.747.599

1.229.692 1.747.599

Financiële vaste activa (6.2)
Deelnemingen 9.760.362 8.479.747
Leningen groepsmaatschappijen 2.100.000 2.200.000
Ov. vorderingen groepsmaatschappijen 60.670 508.000
Overige langlopende vorderingen 75.000 0

11.996.032 11.187.747

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa (6.3)
Handelsdebiteuren 80.632 5.012
Rekening-courant groepsmij. 353.465 182.955
Belastingen en premies soc. verz. 0 221
Overige vorderingen 331.487 146.154
Overlopende activa 590.164 52.171

1.355.748 386.513

Liquide middelen 1.267.659 1.970.466

Balanstotaal 15.849.131 15.292.325
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ENKELVOUDIGE BALANS FC GRONINGEN BEHEER B.V. 
(voor resultaatbestemming)

Passiva 30 juni 2021 30 juni 2020

€ € € €

Eigen vermogen (6.4)
Gestort en opgevraagd kapitaal 60.000 60.000
Algemene reserve 552.273 -2.392.637
Onverdeeld resultaat 988.534 2.944.910

1.600.807 612.273

Voorzieningen (6.5)
Voorziening latente Vpb 776.213 73.145
Voorziening deelneming 78.395 0
Voorziening overig 66.667 100.000

921.274 173.145

Langlopende schulden (6.6)
Vooruitontv. meerjarige inkomsten 806.667 350.000
Overige leningen 8.297.160 9.411.065
Vooruitontvangen bedragen 480.000 640.000
Lening groepsmaatschappijen 795.277 520.277
Belastingen 79.113 0
Overige schulden 60.670 508.000

10.518.887 11.349.342

Kortlopende schulden (6.7)
Aflossingsverplichtingen 637.011 557.577
Schulden aan leveranciers 15.562 239.730
Rekening-courant groepsmij. 573.547 1.049.562
Belastingen en premies soc. verz. 98.861 132.519
Vooruitontvangen bedragen 105.641 202.308
Overige schulden 1.377.541 975.869

2.808.163 3.157.565

Balanstotaal 15.849.131 15.292.325
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TOELICHTING OP DE 
ENKELVOUDIGE BALANS EN 
WINST-EN-VERLIESREKENING

11.1 ALGEMEEN
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de vennootschappelijke jaarrekening en de
geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Geconsolideerde vennootschappen worden gewaardeerd op de
nettovermogenswaarde.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt
verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

ENKELVOUDIGE WINST- & VERLIESREKENING 
FC GRONINGEN BEHEER B.V.

2020/2021 2019/2020

€ €

Resultaat deelnemingen 1.202.220 2.936.150
Overige baten en lasten na belasting -213.686 8.760 

Resultaat na belastingen 988.534 2.944.910
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TOELICHTING OP DE 
ENKELVOUDIGE BALANS

12.1 MATERIËLE VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa 2020/2021 TOTAAL

€

Beginsaldo 
Aanschaffingswaarde 4.736.062
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -2.988.462
Boekwaarde per 1 juli 1.747.599

Mutaties in de boekwaarde
Investeringen 0
Afschrijvingen -289.911
Bijzondere waardevermindering -227.996
Totaal van de mutaties -517.907

Eindsaldo 
Aanschaffingswaarde 4.736.062
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -3.506.370

Boekwaarde per 30 juni 1.229.692
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12.2 FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Deelnemingen groepsmaatschappijen 30 juni 2021 30 juni 2020

€ €

FC Groningen B.V. (100% belang) 9.760.362 8.435.753
Greenrock Holding B.V. (100% belang) 0 43.994

Stand per 30 juni 9.760.362 8.479.747

Leningen u/g groepsmaatschappijen 30 juni 2021 30 juni 2020

€ €

Lening FC Groningen B.V. 1.000.000 1.000.000
Lening Euroborg Horeca B.V. 100.000 200.000
Greenrock Holding B.V. 1.000.000 1.000.000

Stand per 30 juni 2.100.000 2.200.000

Lening FC Groningen B.V.
Op 1 juli 2010 is door FC Groningen B.V. een geldleningsovereenkomst gesloten met FC Groningen Beheer B.V.
Deze geldleningsovereenkomst is op 27 december 2014 gewijzigd. De looptijd van de geldlening bedraagt 10
jaar. Het openstaande bedrag van de geldlening ad € 1.000.000 dient uiterlijk 31 december 2024 te worden af-
gelost. 

Zolang de geldlening niet (volledig) is afgelost, is FC Groningen B.V. over de periode op en na 5 juni 2015 ge-
houden om aan FC Groningen Beheer een rentepercentage van 20-25% van de door FC Groningen gerealiseer-
de en ontvangen transferresultaten te voldoen.

Tot meerdere zekerheid van de terugbetaling van de verstrekte geldlening zijn de transferrechten van alle bij FC
Groningen B.V. onder contract staande spelers verpand.

Lening Euroborg Horeca B.V.
Ter financiering van het vervroegd aflossen van de lening van MartiniPlaza heeft FC Groningen Beheer B.V. aan
Euroborg Horeca B.V. een lening verstrekt van € 0,3 miljoen met een looptijd van 3 jaar, waarvan 2 jaar resteert.
Over de lening wordt een rente berekend van 2,5%. 

Greenrock Holding B.V.
Op 18 augustus 2009 heeft FC Groningen Beheer B.V. alle in haar in bezit zijnde aandelen van Hattrick Media
B.V. (100%), Preventief Veiligheidsdiensten B.V. (100%) en Euroborg Horeca B.V. (50%) overgedragen aan Gr-
eenrock Holding B.V.. FC Groningen Beheer B.V. heeft uit hoofde van deze transactie een niet rentedragende
vordering op Greenrock Holding van € 1,0 miljoen.

Vorderingen groepsmaatschappijen
De vorderingen groepsmaatschappijen met een resterende looptijd van meer dan één jaar betreffen uitgestelde
betalingen met betrekking tot de verkoop van spelers door FC Groningen B.V. (per 30 juni 2020: € 508.000). Per
30 juni 2021 bedraagt het saldo € 60.670.



67

12.3 VORDERINGEN
Rekening-courant groepsmaatschappijen 30 juni 2021 30 juni 2020

€ €

Euroborg Horeca B.V. 353.465 182.955

Stand per 30 juni 353.465 182.955

Overlopende activa 30 juni 2021 30 juni 2020

Vooruitbetaalde zakelijke lasten 72.510 2.704
Vooruitbetaalde huur 517.654 48.184
Vooruitbetaalde overige kosten 0 1.283

Stand per 30 juni 590.164 52.171

12.4 EIGEN VERMOGEN
Gestort en opgevraagd kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedroeg per 30 juni 2021 € 250.000 verdeeld in 25.000
gewone aandelen van elk € 10. Hiervan zijn geplaatst en volgestort 6.000 gewone aandelen.

Algemene reserve 2020/2021 2019/2020

€ €

Stand per 1 juli -2.392.637 -1.676.159

Correctie beginvermogen 0 -168
Overboeking vanuit onverdeeld resultaat 2.944.910 -716.310

Stand per 30 juni 552.273 -2.392.637

Onverdeeld resultaat 2020/2021 2019/2020

€ €

Stand per 1 juli 2.944.910 -716.310
Overboeking naar algemene reserve -2.944.910 716.310

0 0
Resultaat boekjaar 988.534 2.944.910

Stand per 30 juni 988.534 2.944.910
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Aflossingsverplichtingen 30 juni 2021 30 juni 2020

€ €

Leningen Heineken 12.704 11.523
Lening Euroborg N.V. € 3,4 miljoen (kortlopend deel) 75.524 0
Lening Stichting Vrienden van FC Groningen 500.000 500.000
Financial Lease Roe Europe 48.783 46.054

Boekwaarde per 30 juni 637.011 557.577

Vooruitontvangen bedragen 30 juni 2021 30 juni 2020

€ €

Vooruitontvangen huisvestingskosten 80.000 80.000
Vooruitontvangen bedragen skyboxen (kortlopend deel) 25.641 122.308

Boekwaarde per 30 juni 105.641 202.308

Overige schulden 30 juni 2021 30 juni 2020

€ €

Te betalen afdrachten Stichting Vrienden van FC Groningen 568.670 783.668
Te betalen rente 321.617 24.199
Overige te betalen kosten 487.252 168.002

Boekwaarde per 30 juni 1.377.539 975.869

12.5 LANGLOPENDE SCHULDEN

Overige leningen o/g / lening groepsmaatschappijen 30 juni 2021 30 juni 2020

€ €

Lening Euroborg N.V. 3.106.538 3.182.063
Lening Stichting Vrienden van FC Groningen 5.500.000 6.000.000
Lening Heineken Nederland B.V. 0 12.099
Financial Lease Roe Europe B.V. 170.622 216.903

Stand per 30 juni 8.777.160 9.411.065



69

13.
OVERIGE TOELICHTING
13.1 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Op 31 augustus 2021 heeft FC Groningen de spelers Azor Matusiwa en Gabriel Gudmundsson getransfe-
reerd naar respectievelijk Stade de Reims en Lille OSC. Met deze transfer is een netto-transferopbrengst
(na aftrek van aandelen derden en de boekwaarde van de speler) voor FC Groningen gerealiseerd van ruim
€ 5,0 miljoen, hetgeen wordt toegevoegd aan het resultaat (voor belastingen) en eigen vermogen van het
boekjaar 2021/2022.

Ook in boekjaar 2021/2022 zal de COVID-19 pandemie met bijbehorende overheidsmaatregelen invloed
hebben op de financiële positie van club.

13.2 BEZOLDIGING BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN

Bezoldiging bestuurders
Omdat de bedragen van de bezoldiging herleid kunnen worden tot één natuurlijk persoon, is deze opga-
ve onder verwijzing naar artikel 2:383 lid 1 BW achterwege gelaten.

Bezoldiging commissarissen
De bezoldiging commissarissen betreft voor het seizoen 2020/2021 € 5.000 (2019/2020 € 4.605).
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13.3 WERKNEMERS
Gedurende het jaar 2020/2021 waren gemiddeld 106,0 werknemers in dienst bij FC Groningen Beheer B.V.
op basis van een fulltime dienstverband (2019/2020: 121,1). Er waren gedurende het seizoen 2020/2021
geen medewerkers buiten Nederland werkzaam.

Een functionele specificatie van het personeelsbestand is weergegeven in onderstaande tabel.

Personeelsbestand (in fte's) 2020/2021 2019/2020

Contractspelers A-selectie & Jong FC 27,9 30,9
Technische & medische staf 30,9 32,1
Directie 3,0 3,2
Kantoorpersoneel 38,5 47,8
Horeca 3,7 5,2
Merchandise 2,0 1,9
Totaal personeel 106,0 121,1
Aantal medewerkers 110 124

Groningen, 28 september 2021 Groningen, 6 oktober 2021

De directie, De Raad van Commissarissen,
Wouter Gudde Erik Mulder
Mark-Jan Fledderus Paul de Rook
Marc-Jan Oldenbandringh Erik Kuik

Berend Rubingh
Bas Schrage
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14.
OVERIGE GEGEVENS

14.1 STATUTAIRE REGELING WINSTBESTEMMING
In artikel 21 van de statuten is bepaald dat de winst ter beschikking staat van de algemene vergadering,
met dien verstande dat reservering zal plaats hebben, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

14.2 WINSTBESTEMMING
Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld het resultaat na belastingen
2020/2021 ad € 988.534 positief toe te voegen aan de algemene reserve.



14.3 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJK ACCOUNTANT
Aan: de aandeelhouder, raad van commissarissen en directie van FC Groningen Beheer B.V.

A. Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening over de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021
Wij hebben de jaarrekening voor het jaar geëindigd op 30 juni 2021 van FC Groningen Beheer B.V. te Groningen gecontroleerd.Naar ons oor-
deel geeft de in dit financieel verslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
FC Groningen Beheer B.V. per 30 juni 2021 en van het resultaat over de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 30 juni 2021;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening over de periode 1 juli 2020 tot en met30 juni 2021;
3. het geconsolideerd kasstroomoverzicht over de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021; en
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verant-
woordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van FC Groningen Beheer B.V. zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen contro-
le-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel verslag andere informatie, die bestaat uit:
- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.
-
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of an-
derszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Ti-
tel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 BW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In
dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaar-
rekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te
zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstel-
ling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming in haar bedrijfsactivi-
teiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van
toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennoot-
schap.



Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-in-
formatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van ze-
kerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonder-
lijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De mate-
rialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond on-
der andere uit:
- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het

in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en ge-
schikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk ver-
keerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die pas-
send zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de inter-
ne beheersing van de entiteit;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schat-
tingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen con-
trole-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteit in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet
langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van
de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepa-
lend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonder-
delen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de signifi-
cante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Roosendaal, 4 oktober 2021
DRV Accountants & Adviseurs

W.G.

De heer A.L.R. van der Vliet RA
Partner en Accountant



5-JARENOVERZICHT
(bedragen in € 1.000, tenzij anders vermeld)

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017

Winst- en verliesrekening

Netto-omzet 17.893 19.886 18.621 18.844 20.809

%afname / toename -10,0% 6,8% -1,2% -9,4% -17,2%

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

en resultaat van vergoedingssommen 555 -1.767 -3.048 -1.845 -479

% van netto-omzet 3,1% -8,9% -16,4% -9,8% -2,3%

Resultaat vergoedingssommen 1.070 5.481 2.237 2.729 -1.422

Belastingen -636 -769 95 -443 528

Resultaat na belastingen 989 2.945 -716 441 -1.373

% van netto-omzet 5,5% 14,8% -3,8% 2,3% -6,6%

Aantal werknemers (fte) 106,0 121,1 115,0 108,9 112,7

Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit

- Operationele activiteiten -1.095 -3.132 -1.120 -1.123 -1.852

- Investeringsactiviteiten 241 7.027 249 1.125 1.162

- Financieringsactiviteiten 3.598 -1.544 2.681 264 -306

Netto kasstroom 2.744 2.351 1.810 266 -996

Activa

Vaste activa 8.708 5.312 10.104 8.390 7.041

Vlottende activa 18.219 16.696 11.421 9.216 6.414

Totaal activa 26.927 22.007 21.525 17.606 13.455

Investeringen in:

- Immateriële vaste activa 6.470 790 3.065 4.317 1.430

- Materiële vaste activa 80 379 1.355 63 196

Passiva

Eigen vermogen 1.601 612 -2.332 -1.605 -2.046

Langlopende schulden 16.200 11.860 12.815 10.298 9.785

Kortlopende schulden 9.126 9.535 11.042 8.913 5.716

Totaal passiva 26.927 22.007 21.525 17.606 13.455

Ratio's

Eigen vermogen in % van balanstotaal 5,9% 2,8% -10,8% -9,1% -15,2%

Personeelskosten in % van netto-omzet 59,7% 56,4% 61,6% 59,5% 57,9%
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