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Aan de directie en aandeelhouders van
Go Ahead Eagles Holding B.V.
Vetkampstraat 1
7416 WK Deventer
Twello, 27 oktober 2021

Geachte heren,

1.1 Opdracht
Met genoegen bieden wij u hierbij ons accountantsrapport van Go Ahead Eagles Holding B.V. aan dat is
opgesteld naar aanleiding van de werkzaamheden die wij ingevolge uw opdracht hebben uitgevoerd
betreffende de jaarstukken 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.
Bij de jaarrekening 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 hebben wij een controleverklaring verstrekt. Deze
verklaring is opgesteld in overeenstemming met de Nadere voorschriften Controle- en overige
standaarden (NV COS). In deze verklaring beschrijven wij ook de aard van onze werkzaamheden, de
grondslag en onze verantwoordelijkheden.

1.2 Algemeen
Vaststelling jaarrekening
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de jaarrekening 2019/2020 vastgesteld. Het netto
groepsresultaat na belastingen over het boekjaar 2019/2020 bedroeg € 353.379. Dit bedrag is
toegevoegd aan de overige reserves.
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1.3 Geconsolideerde resultaten
Weergave van de geconsolideerde resultaten
€

2020 / 2021
%

€

2019 / 2020
%

Netto-omzet

Resultaat vergoedingsommen

4.485.608
1.420.263

100,0
31,7

5.707.770
350.309

100,0
6,1

Som der bedrijfsopbrengsten

5.905.871

131,7

6.058.079

106,1

Inkoopwaarde van de omzet
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa
en vastgoedbeleggingen
Overige bedrijfskosten

91.927
1.986.455
357.817
6.789

2,0
44,3
8,0
0,2

175.544
1.885.346
328.063
13.725

3,1
33,0
5,7
0,2

448.343
2.065.714

10,0
46,2

474.422
2.628.541

8,3
46,1

Som der bedrijfslasten

4.957.045

110,7

5.505.641

96,4

948.826

21,0

552.438

9,7

-124.294

-2,8

-141.024

-2,5

824.532

18,2

411.414

7,2

-181.819

-4,1

-58.035

-1,0

642.713

14,1

353.379

6,2

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat na belastingen
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1.4 Financiële positie
Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vennootschap verstrekken wij u de
navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna
een opstelling van de balans per 30 juni 2021 in verkorte vorm.
Financiële structuur
€

30-06-2021
%

€

30-06-2020
%

Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

51.824
7.480.540
26.537
48.162
2.530.102
2.315.609

0,4
60,1
0,2
0,4
20,3
18,6

7.783.678
41.950
28.748
484.225
1.573.899

78,5
0,4
0,3
4,9
15,9

12.452.774

100,0

9.912.500

100,0

4.304.422
4.792.749
3.355.603

34,6
38,5
26,9

3.661.709
35.625
4.793.949
1.421.217

36,9
0,4
48,4
14,3

12.452.774

100,0

9.912.500

100,0

Passiva
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
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Analyse van de financiële positie
30-06-2021
€

30-06-2020
€

2.530.102
2.315.609

484.225
1.573.899

4.845.711

2.058.124

-3.355.603

-1.421.217

1.490.108

636.907

48.162

28.748

1.538.270

665.655

51.824
7.480.540
26.537

7.783.678
41.950

7.558.901

7.825.628

9.097.171

8.491.283

4.304.422
4.792.749

3.661.709
35.625
4.793.949

9.097.171

8.491.283

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen
Liquide middelen
Kortlopende schulden
Liquiditeitssaldo
Voorraden
Werkkapitaal
Vastgelegd op lange termijn
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen
Financiering
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
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1.5 Fiscale positie
Fiscale eenheid
Met ingang van 14 maart 2005 is Go Ahead Eagles Holding B.V. met Go Ahead Eagles Voetbal B.V.
opgenomen in de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.
Vanaf 1 juli 2014 is Go Ahead Eagles Voetbalopleiding B.V. opgenomen in de fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting.
Aan de andere vennootschappen die deel uitmaken van de fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting wordt vennootschapsbelasting doorberekend alsof zij zelfstandig
belastingplichtig zijn met inachtneming van een toerekening van de voordelen van de fiscale eenheid
aan de verschillende vennootschappen.
2020 / 2021
€
Berekening belastbaar bedrag
Groepsresultaat gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Gedeeltelijk aftrekbare bedragen
Toepassing forfaitair bedrag op basis van gezamenlijk belastbaar loon

824.532
Basisbedrag
1.996.541

%
0,40

7.986
832.518

Vrijgestelde winstbestanddelen
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) (correctie)

12.500
845.018

Investeringsregelingen
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

-13.483

Belastbaar bedrag

831.535
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2020 / 2021
€
Berekening vennootschapsbelasting
2020
184/365 x 16,50% van €
184/365 x 25,00% van €

200.000
631.535

16.635
79.590

245.000
586.535

18.223
72.714

2021
181/365 x 15,00% van €
181/365 x 25,00% van €

Te betalen vennootschapsbelasting

187.162

VennootschapsbelasSchuld/vorting last of
dering per
bate in
01-07-2020
2020 / 2021
€
€

Betaald/ontvangen in
2020 / 2021
€

Mutatie
voorziening
latente
belastingen
2020 / 2021
€

Schuld/vordering per
30-06-2021
€

Situatie per balansdatum
2019 / 2020
2020 / 2021

22.410
-

-5.343
187.162

-52.692
-46.595

35.625
-

140.567

22.410

181.819

-99.287

35.625

140.567

2020 / 2021
€
Winst-en-verliesrekening
Belastingen uit voorgaande boekjaren
Belastingen uit huidig boekjaar

-5.343
187.162

Totaal vennootschapsbelasting

181.819
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Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Twello, 27 oktober 2021

Namens deze

drs. J. Klouth RA
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3.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2021

(na voorstel winstverdeling)

€

Activa

30 juni 2021
€

€

30 juni 2020
€

Vaste activa
Immateriële vaste activa

1

Materiële vaste activa

2

Vergoedingsommen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventarissen
Vervoermiddelen

Financiële vaste activa
Overige vorderingen

51.824
7.216.812
255.766
7.962

7.604.869
166.347
12.462

7.480.540

7.783.678

3

26.537

41.950

4

48.162

28.748

Vlottende activa
Voorraden

Handelsgoederen

Vorderingen

Debiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Rekening-courant KNVB
Overige vorderingen

Liquide middelen

5
6
7
8

9

1.270.986

51.777

81.668
1.177.448

1.239
431.209
2.530.102

484.225

2.315.609

1.573.899

12.452.774

9.912.500
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€

Passiva
Groepsvermogen

30 juni 2021
€

€

30 juni 2020
€

10

4.304.422

3.661.709

Latente belastingverplichtingen

11

-

35.625

Langlopende schulden

12

Voorzieningen

Obligaties
Overige schulden

13
14

22.700
4.770.049

22.700
4.771.249
4.792.749

Kortlopende schulden

Crediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden

15
16

4.793.949

393.904

165.655

704.847
2.256.852

221.109
1.034.453
3.355.603

1.421.217

12.452.774

9.912.500
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3.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
over de periode 01-07-2020 tot en met 30-06-2021
€
Netto-omzet
Resultaat vergoedingsommen

17
18

4.485.608
1.420.263

Som der bedrijfsopbrengsten
Inkoopwaarde van de omzet
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Afschrijvingen op immateriële,
materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
Overige bedrijfskosten

19
20

Belastingen
Resultaat na belastingen

2019 / 2020
€

5.707.770
350.309
6.058.079

91.927
1.986.455
357.817
6.789

175.544
1.885.346
328.063
13.725

448.343
2.065.714

474.422
2.628.541

21
22

Bedrijfsresultaat
Resultaat voor belastingen

€

5.905.871

Som der bedrijfslasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

2020 / 2021
€

23

4.957.045

5.505.641

948.826

552.438

-124.294

-141.024

824.532

411.414

-181.819

-58.035

642.713

353.379
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3.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht
over de periode 01-07-2020 tot en met 30-06-2021

€

2020 / 2021
€

€

2019 / 2020
€

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Bedrijfsresultaat

948.826

552.438

Aanpassingen voor
Afschrijvingen op materiële vaste activa21
Mutatie voorzieningen

469.077
-35.625

518.868
35.625

Verandering in werkkapitaal
Mutatie voorraden en onderhanden
werk
Mutatie debiteuren
Mutatie overige vorderingen
Kortlopende schulden (exclusief
banken)

5
8

-19.414
-1.219.209
-826.668

2.284
255.989
155.350

1.934.386

-883.534
-130.905
1.251.373

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde interest
Belastingen

23

-124.294
-181.819

Kasstroom uit operationele
activiteiten

-469.911
637.020
-141.024
-58.035

-306.113

-199.059

945.260

437.961

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen immateriële vaste activa
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen financiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
transporteren

1
2

-72.558
-145.205

-16.091
-179.654

15.413

49.518
-202.350

-146.227

742.910

291.734
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3.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over de periode 01-072020 tot en met 30-06-2021

2020 / 2021
€

€
Transport

-

742.910

2019 / 2020
€

€
-

291.734

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie hoofdsom langlopende
schulden
Aflossing langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

-1.200

-1.000.000
-1.200
-1.200

-1.001.200

741.710

-709.466

1.573.899
741.710
2.315.609

2.283.365
-709.466
1.573.899

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar
Stand per eind boekjaar
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3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Go Ahead Eagles Holding B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Vetkampstraat 1, 7416 WK te
Deventer en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 38011566.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Go Ahead Eagles Holding B.V. en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk
uit het beheren en exploiteren van, het beschikken over registergoederen en het doen beoefenen en
bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen waaronder mede begrepen de exploitatie
en het bevorderen van een betaald voetbalorganisatie.
Informatieverschaffing over continuïteit
Ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in Nederland is het voetbalseizoen
in 2019/2020 voortijdig beëindigd. Echter waren er nieuwe maatregelen van kracht met ingang van
seizoen 2020/2021. De competitie is van start gegaan met een beperkte bezetting van de
stadioncapaciteit. De thuiswedstrijd tegen Jong Ajax heeft hierdoor met een beperkt publiek kunnen
plaatsvinden.
Vanaf oktober 2020 werden de wedstrijden vanwege aangescherpte maatregelen gespeeld zonder
publiek.
Alhoewel de competitie in het seizoen 2021/2022 reeds van start is gegaan met versoepelde
maatregelen, waardoor er wedstrijden met meer publiek mogelijk zijn, is er sprake van een aanhoudende
onzekerheid over de economische en zakelijke gevolgen van de COVID-19 pandemie. Bij de
schattingen, beoordelingen en veronderstellingen in de jaarrekening heeft de directie rekening gehouden
met de gevolgen van COVID-19 waarvan de uiteindelijke uitkomsten nog onzeker zijn. Hierbij is zowel
de lange termijn en de korte termijn financiële impact beoordeeld. Deze zijn afhankelijk van de lengte
van de periode dat er zonder of met beperkt publiek gespeeld wordt, de mogelijkheid tot het uitspelen
van de diverse competities, de impact van COVID-19 op onze partnerships en de daarbij horende
contracten. Go Ahead Eagles heeft meerdere scenarios voor het seizoen 2020/2021 doorgerekend en
heeft daarbij het scenario waarbij is uitgegaan beperkte bezetting tot oktober 2021 en daarna volledige
bezetting van de stadioncapaciteit, als meest waarschijnlijk onderkend.
Informatieverschaffing over groepsverhoudingen
Go Ahead Eagles Holding B.V. behoort tot een groep. Aan het hoofd van deze groep staat A.P. Kroes
Holding B.V. te Huizen.
Go Ahead Eagles Holding B.V. is 100% aandeelhouder van Go Ahead Eagles Voetbal B.V., gevestigd te
Deventer welke op haar beurt 100% aandeelhouder is van Go Ahead Eagles Voetbalopleiding B.V.,
gevestigd te Deventer.
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Een overzicht van de gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand
opgenomen:
Geconsolideerde maatschappijen:
- Go Ahead Eagles Holding B.V., gevestigd te Deventer (100%);
- Go Ahead Eagles Voetbal B.V., gevestigd te Deventer (100%);
- Go Ahead Eagles Voetbalopleiding B.V., gevestigd te Deventer (100%).
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening
vormt het bestuur van Go Ahead Eagles Holding B.V. zich verschillende oordelen en schattingen die
essentieel kunnen zijn voor de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor
het geven van het in artikel 362 lid 1, Boek 2 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaarrekeningposten.
De consolidatiegrondslagen
In de geconsolideerde jaarrekening van Go Ahead Eagles Holding B.V. zijn de financiële gegevens
verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een
overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De
geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de
resultaatbepaling van Go Ahead Eagles Holding B.V.
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken
rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder
eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in
het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot
uitdrukking gebracht.
De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen
rechtspersonen en vennootschappen worden geconsolideerd vanaf de overnamedatum. Op die datum
worden de activa, voorzieningen en schulden gewaardeerd tegen de reële waarden. De betaalde
goodwill wordt geactiveerd en afgeschreven over de economische levensduur. De resultaten van
afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie verwerkt tot het tijdstip waarop de groepsband wordt
verbroken.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van
Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor
de Jaarverslaggeving. Voor zover mogelijk wordt de richtlijn verslaggeving KNVB modelstaten toegepast
zoals opgenomen in het Licentiereglement en richtlijnen seizoen 2020/2021. De jaarrekening is
opgesteld in euro's.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs. In de geconsolideerde balans en de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
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De vergelijkende cijfers kunnen voor vergelijkingsdoeleinden zijn gereclassificeerd, mede vanwege een
betere aansluiting op de KNVB modelstaten.
Om het inzicht te vergroten is afgeweken van het Besluit Modellen Jaarrekening.
Operationele leases
De vennootschap heeft leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de
eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als
operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de
lessor, op lineaire basis verwerkt in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over de looptijd van het
contract.
Financiële instrumenten
Beursgenoteerde effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen
actuele waarde (reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de
beurswaarde. Beursgenoteerde obligaties die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Andere dan beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere actuele
(reële) waarde. In dat laatste geval wordt de reële waarde benaderd met behulp van algemeen
aanvaarde waarderingsmodellen en -technieken.
Waardevermeerderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden onmiddellijk in de winsten-verliesrekening verwerkt. Waardeverminderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten
worden eveneens onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de effecten worden direct in de
winst-en-verliesrekening verwerkt.

Grondslagen
Immateriële vaste activa
Transfergelden en bijkomende kosten inzake spelerscontracten waarvoor een bindende overeenkomst is
aangegaan worden geactiveerd tegen de verkrijgingsprijs als vergoedingsommen onder de immateriële
vaste activa voor de bedragen waarvan de vennootschap door derden is belast. Betaalde vergoedingen
bij verlenging van contracten worden op dezelfde wijze verantwoord. Afschrijvingen vinden lineair plaats
over de looptijd van het contract.
Per balansdatum wordt beoordeeld of sprake is van bijzondere waardevermindering in de contracten.
Een eventuele afboeking wordt ten laste van het resultaat gebracht.
Bij ontbinding van spelerscontracten wordt de resterende geactiveerde vergoedingsom ten laste van het
resultaat gebracht. Dit vindt in dezelfde periode plaats als waarin de vergoedingsom wordt verantwoord
en/of de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
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Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van
de activa waarop de subsidies betrekking hebben.
Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten
uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening;
voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze
grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op
nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Go Ahead Eagles Holding B.V. in deze situatie geheel of
gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de
deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de
identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de
grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste
waardering.
Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de
voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde
dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd
tegen reële waarde.
Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare
waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening.
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële
waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering
wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.
Effecten (aandelen) worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per
balansdatum.
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Go Ahead Eagles Holding B.V. beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast
actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig
zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de
realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van
de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering
is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare
waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonderewaardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder
gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.
De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die
er niet is wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de
gangbare biedprijs geldt als marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting
gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief / de
kasstroomgenererende eenheid; vervolgens worden deze kasstromen contant gemaakt.
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet
meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor
het actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet
teruggenomen.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de
FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten.
Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de
voorraden.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
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De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen
af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk
is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Voorzieningen voor belastingverplichtingen
Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de
activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze geconsolideerde jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente belastingverplichtingen
geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven
die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.
Belastinglatenties worden gewaardeerd op nominale waarde.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Langlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Omzetverantwoording
Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de normale
activiteiten van de vennootschap. Transferactiviteiten behoren eveneens tot de normale activiteiten van
de vennootschap, maar worden op grond van hun aard, omvang of incidentele karakter verwerkt als
overige bedrijfsopbrengsten (resultaat vergoedingsommen) teneinde een goed inzicht te geven in het
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening en met name de ontwikkelingen daarvan.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De inkoopwaarde van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.
De inkoopwaarde van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
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Het resultaat vergoedingsommen betreft de opbrengst uit de verkoop van spelers, onder aftrek van het
aandeel van derden, transferkosten en de boekwaarde op de transactiedatum van de betreffende
spelers.
De inkoopwaarde omzet omvat de inkoopwaarde van verkochte merchandise artikelen evenals de
inkoop van food & beverage.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies, die classificeren als exploitatiesubsidies, worden verantwoord op het moment dat
sprake is van een redelijke mate van zekerheid van ontvangst van de subsidie en een redelijke mate
van zekerheid dat wordt voldaan aan alle aan de subsidie verbonden voorwaarden. De subsidie wordt in
de netto-omzet onder de subsidies & giften verantwoord en in het boekjaar waarin de gesubsidieerde
kosten zijn gemaakt.
In de geconsolideerde winst-en-verliesrekening is onder de subsidies & giften een subsidie uit hoofde
van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) verantwoord
ter tegemoetkoming van de loonkosten in het seizoen 2020/2021. De hoogte van de subsidie wordt
bepaald door het percentage omzetdaling in meetperioden ten opzichte van de referentieperiode
(kalenderjaar 2019). De definitieve berekeningen van de NOW-subsidies zijn nog onderhevig aan
accountantswerkzaamheden 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 voor de defintieve subsidieafrekeningen, nog wijzigen en kan mogelijk
gevolgen hebben voor de hoogte van de NOW subsidies zoals deze momenteel zijn opgenomen in de
jaarrekening.
Pensioenlasten
Go Ahead Eagles Holding B.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Op
de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing
en betaalt Go Ahead Eagles Holding B.V. verplichte, contractuele of op vrijwillige basis premies aan
pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten
zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien
dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde
premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
Afschrijvingen op immateriële vaste activa
De afschrijving op immateriële vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgingsprijs en de duur
van de arbeidsovereenkomst.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
De afschrijvingen materiële vaste activa worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en
worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Belastingen over de winst of het verlies
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit
voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.
Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en
latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en
financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van
deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Go Ahead Eagles Holding B.V.
geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de
financiële baten en lasten.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest,
ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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3.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 30 juni 2021
Activa
Vaste activa
1 Immateriële vaste activa
Vergoedingsommen
€
Stand per 1 juli 2020
Aanschafwaarden
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per 1 juli 2020

32.769
-32.769
-

Mutaties
Betaalde vergoedingsommen
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Afschrijvingen op desinvesteringen
Saldo mutaties

72.558
-20.734
-34.378
34.378
51.824

Stand per 30 juni 2021
Aanschafwaarden
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per 30 juni 2021

70.949
-19.125
51.824

De geactiveerde vergoedingsommen betreffen transfergelden en bijkomende kosten (o.a.
solidariteitsbijdragen en opleidingsvergoedingen).
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2 Materiële vaste activa
Bedrijfs- Inventarissen
gebouwen en
-terreinen
€
€

Vervoermiddelen
€

Totaal
€

Stand per 1 juli 2020
Aanschafwaarden
Cumulatieve afschrijvingen

10.712.913
-3.108.044

699.978
-533.631

98.840
-86.378

11.511.731
-3.728.053

Boekwaarden per 1 juli 2020

7.604.869

166.347

12.462

7.783.678

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen op materiële
vaste activa
Desinvesteringen
Afschrijvingen op desinvesteringen

-

145.205

-

145.205

-388.057
-293.430

-55.786
-94.269

-4.500
-22.069

-448.343
-409.768

293.430

94.269

22.069

409.768

Saldo mutaties

-388.057

89.419

-4.500

-303.138

10.419.483
-3.202.671
7.216.812

750.914
-495.148
255.766

76.771
-68.809
7.962

11.247.168
-3.766.628
7.480.540

Stand per 30 juni 2021
Aanschafwaarden
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per 30 juni 2021

De economische levensduur varieert van 5 tot 30 jaar.
De juridische eigendom van de gronden is in handen van de gemeente Deventer. De vennootschap
heeft een opstalovereenkomst met een looptijd van 30 jaar die in 2005 is ingegaan.
De WOZ-waarde bedraagt € 6.025.000.
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Financiële vaste activa

3 Overige vorderingen
Lening u/g P. Ax
Lening Coöperatie Eerste Divisie

30-06-2021
€

30-06-2020
€

26.537
26.537

28.337
13.613
41.950

Lening u/g P. Ax:
Dit betreft een verstrekte lening in hoofdsom groot € 50.000.
De lening zal worden afgelost in maandelijkse termijnen van € 150, voor het eerst op 1 juli 2008.
Er wordt geen rente berekend en omtrent zekerheden is niets overeengekomen.

Lening Coöperatie Eerste Divisie
Boekwaarde per 1 juli
Aflossing in boekjaar
Boekwaarde per 30 juni

2020 / 2021
€

2019 / 2020
€

13.613

13.613

-13.613
-

13.613

Dit betreft een renteloze lening aan de Coöperatie Eerste Divisie ten behoeve van het werkkapitaal.

Vlottende activa
Voorraden

4 Handelsgoederen
Merchandise artikelen
Voorziening voor incourantheid

30-06-2021
€

30-06-2020
€

53.162
-5.000
48.162

33.748
-5.000
28.748
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Vorderingen

5 Debiteuren

30-06-2021
€

30-06-2020
€

1.594.382
-323.396
1.270.986

439.446
-387.669
51.777

-

1.239

81.668

-

1.020.815
75.288
45.000
30.727
3.439
2.179
1.177.448

142.500
100.000
35.501
95.512
24.138
14.584
3.379
2.179
13.416
431.209

511.159
501.709
409.867
250.131
43.698
2.435
596.610
2.315.609

836.278
10.167
131
8.767
121.946
596.610
1.573.899

Vorderingen op handelsdebiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

6 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Stichting Contractspelersfonds KNVB
7 Rekening-courant KNVB
Rekening-courant KNVB
8 Overige vorderingen
Te factureren transferopbrengsten
Te vorderen overige subsidies (NOW, TVL)
Te ontvangen bonussen horeca
Nog te factureren bedragen
Te ontvangen bedragen
Restitutie 2,5% heffing
Vooruitbetaalde kosten
UCC Solidarity
Compensatie FC Twente, kortlopend deel
Rekening-courant Stichting Eagles4Deventer
Waarborgsommen
Overige

9 Liquide middelen
Rabobank, rekening-courant
ABN AMRO Bank N.V., rekening-courant
ABN AMRO MeesPierson, rekening-courant
ABN AMRO MeesPierson, spaarrekening
Kas
Kruisposten en gelden onderweg
Bouwdepot lening Gemeente Deventer

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de vennootschap.
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Informatieverschaffing over liquide middelen
Het bouwdepot van de Gemeente Deventer is beschikbaar en vrij opneembaar voor Go Ahead Eagles
Holding B.V.
Go Ahead Eagles Holding B.V. kan dit opnemen onder de voorwaarde dat in dat geval per direct de
risico reserve volgestort wordt tot 10% van de hoofdsom (in plaats van de periodieke stortingen zoals
vermeld bij de toelichting op langlopende schulden).

Passiva
10 Groepsvermogen
Voor een toelichting op het eigen vermogen verwijzen wij u naar de toelichting op de enkelvoudige
jaarrekening.

Voorzieningen
11 Latente belastingverplichtingen
2020 / 2021
€
35.625
-35.625
-

Stand per 1 juli
Mutatie boekjaar
Stand per 30 juni

2019 / 2020
€
35.625
35.625

12 Langlopende schulden
Stand per 30 Aflossingsjuni 2021 verplichting
Totaal

€
4.792.749

€

-

Resterende
looptijd > 1
jaar
€
4.792.749

Resterende looptijd > 5 jaar
€ 4.329.885
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13 Obligaties

2020 / 2021
€

2019 / 2020
€

850.875
-828.175
22.700

850.875
-828.175
22.700

-

-

850.875
-828.175
22.700

850.875
-828.175
22.700

Stand per 1 juli
Uitgegeven obligaties
Cumulatieve aflossing
Saldo per 1 juli
Saldo mutaties
Stand per 30 juni
Uitgegeven obligaties
Cumulatieve aflossing
Saldo per 30 juni

Van de uitgegeven obligaties wordt jaarlijks door de notaris bij loting bepaald welke obligaties afgelost
gaan worden. Daarnaast vindt aflossing plaats op verzoek en indien de liquiditeit het toelaat. Een
kortlopend deel is dan ook niet als zodanig verantwoord.
14 Overige schulden

2020 / 2021
€

2019 / 2020
€

Saldo per 1 juli

105.200

106.400

Retour genomen parkeerplaatsen
Saldo per 30 juni

-1.200
104.000

-1.200
105.200

Waarborgsommen

Dit saldo betreft de ontvangen waarborgsommen voor de verharde parkeerplaatsen. De
waarborgsommen hebben een langlopend karakter.
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Lening o/g Gemeente Deventer

2020 / 2021
€

2019 / 2020
€

5.000.000
-333.951
4.666.049

6.000.000
-218.241
5.781.759

-

-115.710
-1.000.000
-1.115.710

5.000.000
-333.951
4.666.049

5.000.000
-333.951
4.666.049

Stand per 1 juli
Hoofdsom
Cumulatieve aflossing
Saldo per 1 juli
Mutaties
Aflossing
Verlaging hoofdsom en bouwdepot
Saldo mutaties
Stand per 30 juni
Hoofdsom
Cumulatieve aflossing
Saldo per 30 juni

Go Ahead Eagles Holding B.V. heeft een geldlening afgesloten bij de Gemeente Deventer waarvan de
voorwaarden in 2020/2021 zijn aangepast. De hoofdsom van de lening is verlaagd naar maximaal
€ 5.000.000. Het niet opgenomen restant van de hoofdsom wordt in bouwdepot aangehouden en zal,
indien niet volledig opgenomen, worden aangewend als aflossing.
Het beschikbare bouwdepot zal maximaal € 596.610 bedragen welke alsnog opgenomen kan worden tot
einde looptijd onder de voorwaarde dat Go Ahead Eagles in dat geval per direct de risico reserve
volstort tot 10% van de hoofdsom (in plaats van de periodieke stortingen zoals hieronder genoemd).
Over het opgenomen en niet afgeloste deel van de lening is een vaste rente van 2,2% per jaar
verschuldigd per 31 december 2020. De rente staat vast voor de resterende looptijd van de lening.
Aanvullend is afgesproken dat er gedurende de jaren 2020-2025 jaarlijks een additionele (rente)storting
plaats zal vinden in de risico reserve van de gemeente Deventer ter grootte van € 25.633 op jaarbasis.
Aflossing vindt plaats volgens een annuïteitenschema gebaseerd op 30 jaar. De aflossingsverplichting
voor de jaren 2020 en 2021 zijn opgeschort waarmee de looptijd is verlengd tot 31 december 2048.
Als zekerheid is 1e recht van hypotheek verstrekt op de opstallen aan de Vetkampstraat 1 te Deventer
bestaande uit het stadion en bijbehorende gebouwen.
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Kortlopende schulden

15 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing
Vennootschapsbelasting
Stichting Contractspelersfonds KNVB

30-06-2021
€

30-06-2020
€

244.569
316.145
140.567
3.566
704.847

58.378
140.321
22.410
221.109

1.179.486
375.702
325.000
102.736
74.284
27.130
25.000
17.721
15.338
114.455
2.256.852

808.189
74.284
27.750
20.000
8.000
20.725
22.878
52.627
1.034.453

-

22.878

16 Overige schulden
Vooruitontvangen bedragen
Restitutie overige subsidies (NOW/TVL)
Nog te betalen afrekeningen
Restitutie full compensation sponsoren
Rente leningen o/g
Reservering vakantiegeld / -dagen
Accountantskosten
Nog te betalen bonussen
Netto lonen en transitievergoedingen
Overige rekening-courant
Overige

Overige rekening-courant
Rekening-courant KNVB

Over het gemiddelde saldo van de rekening-courantverhoudingen is in het boekjaar 2020/2021 geen
rente berekend (2019/2020: nihil).
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Huurverplichting:
De vennootschap heeft een huurverplichting voor veldverwarming van € 14.190 per jaar. De
overeenkomst loopt tot 28 februari 2039.
De vennootschap heeft een huurverplichting voor led-boarding van € 48.000 per jaar in geval van Eerste
Divisie en € 100.000 per jaar in geval van Eredivsie lopend tot en met 2022/2023.
Inlenersaansprakelijkheid:
De vennootschap heeft een voorwaardelijke verplichting uit hoofde van inlenersaansprakelijkheid.
De niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid
Go Ahead Eagles Holding B.V. vormt tezamen met Go Ahead Eagles Voetbal B.V. en Go Ahead Eagles
Voetbalopleiding B.V. een fiscale eenheid voor zowel de vennootschapsbelasting als de omzetbelasting.
Op grond hiervan zijn genoemde vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk voor
vennootschapsbelasting- en omzetbelastingschulden van de tot de fiscale eenheid behorende
vennootschappen.
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen activa
Op grond van gesloten transferovereenkomsten heeft Go Ahead Eagles Voetbal B.V. recht op een
vergoeding bij eventuele toekomstige transfers van verkochte contractspelers mits aan de in de
overeenkomsten genoemde voorwaarden is voldaan. Dergelijke voorwaardelijke
nabetalingsverplichtingen zijn eveneens aanwezig voor aangetrokken contractspelers.
Informatieverschaffing over operationele leases
De operational leaseverplichting bedraagt ultimo boekjaar € 149.711 (2019/2020: € 142.981).
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3.6
Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over de periode 01-07-2020 tot en met 30-06-2021
2020 / 2021
€

2019 / 2020
€

2.106.865
865.271
711.961
265.857
189.604
151.399
115.000
79.651

2.351.000
1.465.068
650.157
554.903
245.223
174.114
175.217
92.088

4.485.608

5.707.770

17 Netto-omzet
Sponsoring
Wedstrijdbaten
Media gerelateerde baten
Subsidies & giften
Horeca
Merchandise
Prijzengeld
Overige baten

In de categorie "Subsidies & giften" is onder andere een bate verwerkt uit hoofde van de tijdelijke
Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) als tegemoetkoming in de
loonkosten als gevolg van omzetverlies in een bepaalde periode. Voor een toelichting op de verwerking
van de NOW wordt verwezen naar de grondslagen van waardering en resultaatbepaling.
2020 / 2021
€

2019 / 2020
€

-20.734
1.467.703
17.957
15.111
-59.774

-26.027
449.012
4.659
-77.335

1.420.263

350.309

88.252
3.675

86.968
88.576

91.927

175.544

18 Resultaat vergoedingsommen
Afschrijvingen vergoedingsommen
Transferbaten
Opleidingsvergoedingen
Solidariteitsbijdragen
Makelaarskosten

19 Inkoopwaarde van de omzet
Inkoopwaarde merchandise
Inkoopwaarde food & beverage
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Personeelskosten
2020 / 2021
€

2019 / 2020
€

1.968.273
44.221
2.012.494
-26.039

1.869.404
13.205
8.800
1.891.409
-6.063

1.986.455

1.885.346

20 Lonen en salarissen
Bruto salarissen
Huur spelers
Verhuur spelers
Ontvangen uitkeringen

Gemiddeld aantal werknemers
2020 / 2021

Aantal

Gemiddeld aantal werknemers
2019 / 2020

Aantal

Gemiddeld aantal werknemers

41,00

47,00

21 Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

2020 / 2021
€

2019 / 2020
€

448.343

474.422

388.057
55.786
4.500
448.343
-

410.235
60.537
4.500
475.272
-850

448.343

474.422

Afschrijvingen materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventarissen
Vervoermiddelen
Boekresultaat vervoermiddelen
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2020 / 2021
€

2019 / 2020
€

536.512
388.414
365.678
162.438
88.757
116.977
401.828
5.110

588.488
371.817
740.098
216.107
88.513
128.754
486.645
8.119

2.065.714

2.628.541

98.448
93.000
70.995
49.606
42.202
38.473
27.500
25.327
15.325
15.000
6.399
2.904
51.333

98.661
45.938
71.365
77.122
45.375
42.959
55.211
17.273
25.500
27.935
18.076
15.929
8.164
38.980

536.512

588.488

163.488
76.526
51.946
41.952
14.190
13.109
11.772
5.000
10.431

153.333
75.544
58.094
34.890
14.190
11.784
11.214
12.768

388.414

371.817

22 Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Wedstrijd- en trainingskosten
Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Inhuur algemeen management
Inhuur algemeen directeur
Verhuiskostenvergoeding
Reiskosten en kilometervergoedingen
Inhuur technische staf
Vergoeding personeel
Inhuur fysiotherapie
Inhuur afdeling communicatie
Inhuur veiligheidscoördinator
Studie- en opleidingskosten
Inhuur financieel management
Uitzendkrachten
Bedrijfskleding
Overige

Huisvestingskosten
Onderhoud onroerend goed
Gas, water en elektra
Belastingen en zakelijke lasten
Schoonmaakkosten
Huur veldverwarming
Assurantiepremie onroerende zaak
Beveiligingskosten
Huur stadion
Overige
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2020 / 2021
€

2019 / 2020
€

-64.271
165.931
74.834
53.800
28.688
28.058
11.549
6.883
789
584
58.833

324.087
96.092
56.061
69.582
44.700
45.512
26.446
5.000
7.888
10.148
6.260
1.489
46.833

365.678

740.098

162.438

216.107

66.267
19.584
2.906

58.721
25.827
3.965

88.757

88.513

44.274
39.901
28.952
2.325
1.525

61.990
32.992
28.650
5.122

116.977

128.754

Verkoopkosten
Mutatie voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren
Reclame, advertenties en promotiemateriaal
Representatiekosten
Heffingen KNVB
LED-boarding
Ticketing
Inhuur commercieel management
Afboeking dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren
Fanshop
Hostess
Kids- en Juniorclub
Kosten ladiesnight
Overige

Autokosten
Autokosten
Kantoorkosten
Kosten automatisering
Porti- en telefoonkosten
Kantoorbenodigdheden

Algemene kosten
Abonnementen en contributies
Accountantskosten
Verzekeringen
Notariskosten
Overige
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2020 / 2021
€

2019 / 2020
€

132.058
51.794
32.408
30.349
28.691
22.158
9.500
2.570
92.300

131.983
60.057
52.840
95.007
25.184
33.138
19.532
9.500
4.936
54.468

401.828

486.645

5.110

8.119

115.160
2.666
6.468

138.986
2.038
-

124.294

141.024

115.160

138.986

Wedstrijd- en trainingskosten
Reis- en verblijfkosten
Uitrusting en wedstrijdmateriaal
Kosten bus- en autocombi's
Kosten beveiliging en kassiers
Clubkostuums
Medische begeleiding
Scoutingswerkzaamheden
Kosten trainingskamp
Scheidsrechterskosten
Overige

Overige bedrijfskosten
Overige
Financiële baten en lasten
23 Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente leningen o/g
Kosten kredietinstelling
Rente investeringsfonds

Rente leningen o/g
Rente lening o/g Gemeente Deventer
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4.1 Enkelvoudige balans per 30 juni 2021

(na voorstel resultaatverdeling)

€

Activa

30 juni 2021
€

€

30 juni 2020
€

Vaste activa
Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

24

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 25

7.058.812

7.409.917

741.604

157.354

Vlottende activa
Vorderingen

Groepsmaatschappijen

26

-

250.273

Liquide middelen

27

1.511.403

606.908

9.311.819

8.424.452

41

€

Passiva
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agioreserve
Overige reserves

Langlopende schulden
Overige schulden

Kortlopende schulden

Groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden

28
29
30

30 juni 2021
€

8.625
4.178.115
117.682

30 juni 2020
€

€

8.625
4.178.115
-525.031
4.304.422

3.661.709

4.666.049

4.666.049

31
32

33
34
35

126.497

-

140.567
74.284

22.410
74.284
341.348

96.694

9.311.819

8.424.452
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4.2 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening
over de periode 01-07-2020 tot en met 30-06-2021
€
Netto-omzet
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

36
37
38

351.105
24.826

2020 / 2021
€
550.000

€

349.772
24.382

2019 / 2020
€
550.000

Som der bedrijfslasten

375.931

374.154

Bedrijfsresultaat

174.069

175.846

-115.606

-138.993

58.463

36.853

-

-

58.463

36.853

584.250

316.526

642.713

353.379

Rentelasten en soortgelijke kosten

39

Resultaat vóór belastingen
Belastingen
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Netto resultaat na belastingen

40
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4.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9
Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de
Raad voor de Jaarverslaggeving. Voor zover mogelijk wordt de richtlijn verslaggeving KNVB
modelstaten toegepast zoals opgenomen in het Licentiereglement en richtlijnen seizoen 2020/2021. De
jaarrekening is opgesteld in euro's.
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de
geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd
volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met de betreffende paragraaf van de
geconsolideerde jaarrekening.
Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat
wordt verwezen naar de opgenomen toelichting op de geconsolideerde balans en winst-enverliesrekening.
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4.4 Toelichting op de enkelvoudige balans per 30 juni 2021
Activa
Vaste activa
24 Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en
-terreinen
€
Stand per 1 juli 2020
Aanschafwaarden
Cumulatieve afschrijvingen

9.551.265
-2.141.348

Boekwaarden per 1 juli 2020

7.409.917

Mutaties
Afschrijvingen op materiële
vaste activa

-351.105

Saldo mutaties

-351.105

Stand per 30 juni 2021
Aanschafwaarden
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per 30 juni 2021

9.551.265
-2.492.453
7.058.812

De economische levensduur varieert van 15 jaar tot 30 jaar.
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Financiële vaste activa
30-06-2021
€

30-06-2020
€

741.604

157.354

2020 / 2021
€

2019 / 2020
€

Boekwaarde per 1 juli

157.354

-

Resultaat
Mutatie voorziening
Boekwaarde per 30 juni

584.250
741.604

316.526
-159.172
157.354

25 Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Go Ahead Eagles Voetbal B.V.

Go Ahead Eagles Voetbal B.V.

Dit betreft een 100% deelneming in Go Ahead Eagles Voetbal B.V., gevestigd te Deventer.

Vlottende activa
Vorderingen

26 Groepsmaatschappijen

30-06-2021
€

30-06-2020
€

-

250.273

Rekening-courant Go Ahead Eagles Voetbal B.V.

Over het gemiddelde saldo van de rekening-courantverhouding is in het boekjaar 2020/2021 geen rente
berekend (2019/2020: nihil).

27 Liquide middelen

30-06-2021
€

30-06-2020
€

409.867
250.131
254.795
596.610
1.511.403

10.167
131
596.610
606.908

ABN AMRO MeesPierson, rekening-courant
ABN AMRO MeesPierson, spaarrekening
Rabobank, rekening-courant
Bouwdepot lening Gemeente Deventer

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de vennootschap.
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Informatieverschaffing over liquide middelen
Het bouwdepot van de Gemeente Deventer is beschikbaar en vrij opneembaar voor Go Ahead Eagles
Holding B.V.
Go Ahead Eagles Holding B.V. kan dit opnemen onder de voorwaarde dat in dat geval per direct de
risico reserve volgestort wordt tot 10% van de hoofdsom (in plaats van de periodieke stortingen zoals
vermeld bij de toelichting op langlopende schulden).

Passiva
Eigen vermogen
28 Geplaatst kapitaal
Het kapitaal van Go Ahead Eagles Holding B.V. is verdeeld in één of meer gewone aandelen en één
prioriteitsaandeel, elk aandeel nominaal groot één euro (€ 1,00).
Naast het prioriteitsaandeel zijn 8.624 gewone aandelen geplaatst en volgestort.
Het prioriteitsaandeel is niet gerechtigd tot de winst van de vennootschap, maar betreft een zogeheten
golden share waaraan bijzondere stemrechten zijn verbonden met betrekking tot de kernwaarden van Go
Ahead Eagles.

29 Agioreserve
Stand per 1 juli
Mutaties
Stand per 30 juni

2020 / 2021
€

2019 / 2020
€

4.178.115
4.178.115

4.178.115
4.178.115

-525.031
642.713
117.682

-878.410
353.379
-525.031

30 Overige reserves
Stand per 1 juli
Uit voorgestelde winstverdeling
Stand per 30 juni
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Voorzieningen

Deelneming Go Ahead Eagles Voetbal B.V.

2020 / 2021
€

2019 / 2020
€

-

159.172
-159.172
-

Stand per 1 juli
Mutatie boekjaar
Stand per 30 juni
31 Langlopende schulden

Stand per 30 Aflossingsjuni 2021 verplichting
Totaal

€
4.666.049

€

-

Resterende
looptijd > 1
jaar
€
4.666.049

Resterende looptijd > 5 jaar
€ 4.203.185

32 Overige schulden
Lening o/g Gemeente Deventer

30-06-2021
€

30-06-2020
€

4.666.049

4.666.049
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Lening o/g Gemeente Deventer

2020 / 2021
€

2019 / 2020
€

5.000.000
-333.951
4.666.049

6.000.000
-218.241
5.781.759

-

-115.710
-1.000.000
-1.115.710

5.000.000
-333.951
4.666.049

5.000.000
-333.951
4.666.049

Stand per 1 juli
Hoofdsom
Cumulatieve aflossing
Saldo per 1 juli
Mutaties
Aflossing
Verlaging hoofdsom en bouwdepot
Saldo mutaties
Stand per 30 juni
Hoofdsom
Cumulatieve aflossing
Saldo per 30 juni

Go Ahead Eagles Holding B.V. heeft een geldlening afgesloten bij de Gemeente Deventer waarvan de
voorwaarden in 2020/2021 zijn aangepast. De hoofdsom van de lening is verlaagd naar maximaal
€ 5.000.000. Het niet opgenomen restant van de hoofdsom wordt in bouwdepot aangehouden en zal,
indien niet volledig opgenomen, worden aangewend als aflossing.
Het beschikbare bouwdepot zal maximaal € 596.610 bedragen welke alsnog opgenomen kan worden tot
einde looptijd onder de voorwaarde dat Go Ahead Eagles in dat geval per direct de risico reserve
volstort tot 10% van de hoofdsom (in plaats van de periodieke stortingen zoals hieronder genoemd).
Over het opgenomen en niet afgeloste deel van de lening is een vaste rente van 2,2% per jaar
verschuldigd per 31 december 2020. De rente staat vast voor de resterende looptijd van de lening.
Aanvullend is afgesproken dat er gedurende de jaren 2020-2025 jaarlijks een additionele (rente)storting
plaats zal vinden in de risico reserve van de gemeente Deventer ter grootte van € 25.633 op jaarbasis.
Aflossing vindt plaats volgens een annuïteitenschema gebaseerd op 30 jaar. De aflossingsverplichting
voor de jaren 2020 en 2021 zijn opgeschort waarmee de looptijd is verlengd tot 31 december 2048.
Als zekerheid is 1e recht van hypotheek verstrekt op de opstallen aan de Vetkampstraat 1 te Deventer
bestaande uit het stadion en bijbehorende gebouwen.
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Kortlopende schulden

33 Groepsmaatschappijen

30-06-2021
€

30-06-2020
€

126.497

-

Rekening-courant Go Ahead Eagles Voetbal B.V.

Over het gemiddelde saldo van de rekening-courantverhouding is in het boekjaar 2020/2021 geen rente
berekend (2019/2020: nihil).

34 Belastingen en premies sociale verzekeringen

30-06-2021
€

30-06-2020
€

140.567

22.410

74.284

74.284

Vennootschapsbelasting
35 Overige schulden
Rente leningen o/g

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa
De niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid
Go Ahead Eagles Holding B.V. vormt tezamen met Go Ahead Eagles Voetbal B.V. en Go Ahead Eagles
Voetbalopleiding B.V. een fiscale eenheid voor zowel de vennootschapsbelasting als de omzetbelasting.
Op grond hiervan zijn genoemde vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk voor
vennootschapsbelasting- en omzetbelastingschulden van de tot de fiscale eenheid behorende
vennootschappen.

Voorstel resultaatverwerking
Het bestuur van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven.
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders is het resultaat na belastingen van de vennootschap over het boekjaar 1 juli 2020 tot en
met 30 juni 2021 ad € 642.713 toegevoegd aan de overige reserves.
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4.5
Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over de periode
01-07-2020 tot en met 30-06-2021
2020 / 2021
€

2019 / 2020
€

550.000

550.000

36 Netto-omzet
Huuropbrengsten stadion De Adelaarshorst
Gemiddeld aantal werknemers
2020 / 2021

Aantal

Gemiddeld aantal werknemers
2019 / 2020

Aantal

Gemiddeld aantal werknemers

-

-

2020 / 2021
€

2019 / 2020
€

351.105

349.772

24.826

24.382

24.826

24.382

37 Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijvingskosten gebouwen
38 Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten
Huisvestingskosten
Belastingen en zakelijke lasten
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Financiële baten en lasten
2020 / 2021
€

2019 / 2020
€

115.160
446

138.986
7

115.606

138.993

115.160

138.986

584.250

316.526

39 Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente leningen o/g
Kosten kredietinstelling

Rente leningen o/g
Rente lening o/g Gemeente Deventer
40 Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Go Ahead Eagles Voetbal B.V.
Deventer, 27 oktober 2021
Go Ahead Eagles Holding B.V.
{{esl:Signer7:signature:size(200,50)}} {{esl:Signer8:signature:size(200,50)}}

ValidSigned door H. de Vroome ValidSigned door A.P. Kroes

De heer H. de Vroome
Directeur

De heer A.P. Kroes
Directeur

52

Go Ahead Eagles Holding B.V. te Deventer

5. Overige gegevens
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5.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de aandeelhouders en het bestuur van Go Ahead Eagles Holding B.V.

A. Verklaring over de jaarrekening 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021
Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening voor het jaar eindigend op 30 juni 2021 van Go Ahead Eagles Holding B.V.
te Deventer gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van Go Ahead Eagles Holding 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
alsmede, mits niet in strijd met, alle van materieel belang zijnde aspecten inzake financiële
verslaggeving zoals opgenomen in het Licentiereglement en richtlijnen seizoen 2020/2021 van de KNVB
voor zover toepasbaar.
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 met
30 juni 2021; en
3. 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 verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Go Ahead Eagles Holding B.V. zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (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 controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Benadrukking van aangelegenheden

Wij vestigen de aandacht op het onderdeel COVID-19 in de toelichting op pagina 19 van de jaarrekening
waarin de onzekerheden zijn omschreven rondom de mogelijke gevolgen van het COVID-19 virus voor
Go Ahead Eagles Holding B.V. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 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 anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 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 voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW alsmede alle van materieel belang zijnde aspecten inzake
financiële verslaggeving zoals opgenomen in het Licentiereglement en richtlijnen seizoen 2020/2021 van
de KNVB voor zover toepasbaar. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 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 continuïteitsveronderstelling, 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 haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De met governance belaste personen zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.
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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-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 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, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 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 onder 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 geschikt 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 verkeerd 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 passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen 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 controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteiten 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.

56

Go Ahead Eagles Holding B.V. te Deventer

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Twello, 27 oktober 2021

Namens deze

drs. J. Klouth RA
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