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Jaarverslag
Informatie over de rapportage en de rechtspersoon
Informatie over de rechtspersoon

Naam van de rechtspersoon

MVV Maastricht B.V.

Rechtsvorm van de rechtspersoon

Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid

Zetel van de rechtspersoon

Maastricht

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

41076318

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de
wettelijke groottecriteria

Klein

SBI-code

Veldvoetbal

Straatnaam NL

Geusseltweg

Huisnummer NL

11

Postcode NL

6225XS

Vestigingsplaats NL

Maastricht

Informatie over de rapportage

Startdatum van de periode waarop de jaarrekening
betrekking heeft

1 juli 2021

Einddatum van de periode waarop de jaarrekening
betrekking heeft

30 juni 2022

Startdatum van de voorgaande periode waarop de
jaarrekening betrekking heeft

1 juli 2020

Einddatum van de voorgaande periode waarop de
jaarrekening betrekking heeft

30 juni 2021

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)

Nee

Type grondslag

Commercieel

Rapporteringsvaluta van het document

Euro

Datum van opmaak van de jaarrekening
Jaarrekening vastgesteld (J/N)

31 oktober 2022
Ja

Datum van vaststelling van de jaarrekening

15 november 2022

Heraanlevering van het document op basis van
inhoudelijk en onoverkomelijke onjuistheden (J/N)

Nee

E-mailadres

erik.noor@mvv.nl
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Jaarrekening
Enkelvoudige jaarrekening
Balans

Euro
30 juni 2022

Balans voor of na resultaatbestemming

30 juni 2021

Na
resultaatbestemming

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa

185.208

192.227

Financiële vaste activa

133.644

63.730

Totaal van vaste activa

318.852

255.957

8.700

8.700

Vorderingen

656.984

940.942

Liquide middelen

422.867

582.136

1.088.551

1.531.778

1.407.403

1.787.735

101

100

Overige reserves

-526.387

41.164

Totaal van eigen vermogen

-526.286

41.264

Langlopende schulden

964.934

1.122.094

Kortlopende schulden

968.755

624.377

1.407.403

1.787.735

Vlottende activa
Voorraden

Totaal van vlottende activa
Totaal van activa
Passiva
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

Totaal van passiva

4 VAN 20

Toelichting op de jaarrekening
Algemene toelichting
Algemene toelichting

Beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van MVV Maastricht B.V. bestaan voornamelijk uit het exploiteren van een Betaald Voetbal
Organisatie en de daarmee samenhangende commerciële activiteiten. MVV Maastricht B.V. beoogt hierbij het
belang te dienen van zowel degenen die direct bij de beoefening van de voetbalsport zijn betrokken als ook van
het publiek. Binnen dit doel kan MVV Maastricht B.V. al datgene verrichten wat daartoe behoort of daarmee
verband houdt, alles in de ruimste zin.

Beschrijving van de locatie van de feitelijke activiteiten
MVV Maastricht B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Geusseltweg 11, 6225XS te Maastricht en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41076318.

Continuïteit

Informatieverschaffing over continuïteit
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Het nettoresultaat bedraagt over het boekjaar 2021-2022 € 568.000 negatief (2020-2021: € 368.000
negatief) en het eigen vermogen bedraagt einde boekjaar € 526.000 negatief (2020-2021: € 41.000 positief).

Het seizoen 2021-2022 heeft zich, net als voorgaand seizoen, gekenmerkt als een uitzonderlijk jaar vanwege de
coronapandemie. In het seizoen zijn er wedstrijden zonder publiek gespeeld. Dit heeft uiteraard een forse impact
gehad op de kaartverkoop en de sponsorinkomsten. In het seizoen 2021-2022 heeft MVV vanuit de overheid
steun ontvangen, waaronder de NOW-regeling. Daarnaast heeft MVV gebruikgemaakt van de regeling voor uitstel
van betaling van belasting, en heeft zij met de gemeente afspraken gemaakt over uitgestelde betaling van de
huurverplichtingen. Per jaareinde bedraagt de totale gezamenlijke positie aan langlopende schulden aan de
gemeente en de belastingdienst € 965.000. Deze positie wordt in overeenstemming met de geldende regels en
gemaakte afspraken afgelost.

Voor het seizoen 2022/2023 heeft de directie een prognose uitgewerkt, inclusief een sluitende
liquiditeitsbegroting. In de prognose is conform overeenkomst rekening gehouden met een tweede agiostorting
van een van de aandeelhouders. De begrote sponsorinkomsten zijn grotendeels gerealiseerd. Op basis van de
financiële positie per einde boekjaar en de prognose over het boekjaar 2022/2023 (eindigend op 30 juni 2023)
verwacht de directie dat de bedrijfsactiviteiten duurzaam kunnen worden voortgezet. Vanuit de prognose kan
MVV aan haar verplichtingen jegens derden voldoen, hiermee is de continuïteit voor het komend jaar
gewaarborgd. Op grond van voorgaande feiten en omstandigheden heeft de directie van MVV de
continuïteitsveronderstelling gehanteerd bij het opstellen van de jaarrekening.

Groepsverhoudingen

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire
directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van MVV Maastricht B.V. of de
moedermaatschappij van MVV Maastricht B.V. en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
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Schattingen

Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van MVV
Maastricht B.V. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 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.

7 VAN 20

Algemene grondslagen voor verslaggeving
Algemene grondslagen voor verslaggeving

Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. In afwijking met het Besluit Modellen
Jaarrekening is in de winst-en-verliesrekening een separate regel opgenomen voor de post ''Resultaat
vergoedingssommen''. Eén en ander is opgenomen ten behoeve van het inzicht voor de gebruiker van de
jaarrekening; dit is tevens gebruikelijk in de branche waarin de organisatie actief is.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.
"
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van
het voorgaande jaar. De cijfers voor 2020-2021 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met
2021-2022 mogelijk te maken.

Schattingsw ijzigingen

Toelichting op de aard en de kwantitatieve effecten van een schattingswijziging indien deze van belang is voor de
verslagperiode of toekomstige perioden
In 2021-2022 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan.

Stelselw ijzigingen

Informatieverschaffing over stelselwijzigingen
In 2021-2022 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.
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Leases

Grondslag van operationele leases
Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan 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 winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.
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Grondslagen
Grondslagen voor de w aardering van activa en passiva

Grondslag van materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van
de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment
van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Grondslag van financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige
vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze
vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt
dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de
effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de
effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering
gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Grondslag van bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
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De vennootschap 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 bijzonderwaardeverminderingsverlies wordt direct als 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. De in aftrek te brengen kosten bij het bepalen van de opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de
geschatte kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te
realiseren.

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 waarbij een disconteringsvoet wordt gehanteerd.

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.

Grondslag van voorraden
Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde op
basis van de FIFO-methode. Voor eventuele incourante voorraad wordt een voorziening getroffen.

Grondslag van vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de
transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde
van de vordering.
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Grondslag van 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.

Grondslag van langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste
verwerking opgenomen. 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.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als
interestlast verwerkt.

Grondslag van 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.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Grondslagen voor 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.
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Grondslag van omzetverantwoording
Netto-omzet betreft de opbrengst uit levering van goederen en diensten aan derden, onder aftrek van kortingen
en van over de omzet geheven belastingen. De netto-omzet en andere opbrengsten worden gewaardeerd tegen
de reële waarde van de vergoeding die is ontvangen of waarop recht is verkregen.

De netto-omzet van de te onderscheiden opbrengstcategorieën wordt als volgt in het boekjaar verantwoord:
- Recettes en premies: in de periode dat de wedstrijden worden gespeeld.
- Seizoenkaarten: naar rato van het aantal gespeelde thuiswedstrijden in de competitie.
- Business seats en skybox plaatsen: lineair verdeeld over het boekjaar.
- Indirecte wedstrijdbaten: bij levering van de prestatie.
- Sponsoring en reclame: lineair naar rato van de looptijd van de overeenkomst. De variabele elementen op het
moment dat de bijbehorende voorwaarden zijn vervuld. Overige baten bij levering van de prestatie.
- Televisie: TV opbrengsten naar rato van het aantal gespeelde wedstrijden.
- Merchandising: opbrengsten merchandising bij levering van de artikelen. Overige naar rato van de looptijd van
de overeenkomst.

Indien in de bovenstaande opbrengstcategorieën opbrengsten worden verantwoord die zijn gerelateerd aan
wedstrijden dan worden deze opbrengsten verwerkt in de periode dat de wedstrijden worden gespeeld.

Grondslag van overheidssubsidies
Projectsubsidies worden verantwoord naar rato van de looptijd van de projecten waar deze subsidies betrekking
op hebben. De opbrengsten uit hoofde van projectsubsidies zijn verantwoord als overige bedrijfsopbrengsten.

Exploitatiesubsidies worden verantwoord over de periode waarop zij betrekking hebben. Subsidies ter dekking
van bedrijfskosten zijn in de jaarrekening in mindering gebracht op deze kosten.

13 VAN 20

Grondslag van overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-enverliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
MVV Maastricht B.V. heeft twee pensioenregelingen afgesloten, één voor contractspelers en één voor de
technische staf. De pensioenregelingen voor de contractspelers en technische staf betreffen een beschikbare
premieregeling, waarbij financiering geschiedt door afdrachten aan een pensioenverzekeraar.

Daarnaast heeft MVV Maastricht B.V. een overbruggingsregeling afgesloten voor de contractspelers. Deze
overbruggingsregeling betreft een beschikbare premieregeling, waarbij financiering geschiedt door afdrachten aan
Stichting Contractspelersfonds KNVB (CFK).

Grondslag van afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor
ingebruikneming afgeschreven volgens de lineaire methode over de verwachte economische levenssduur van het
actief. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Grondslag van overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Grondslag van financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslag van belastingen over de winst of het verlies
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-enverliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren
(voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) 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.
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Balans
Vorderingen
Uitsplitsing

Euro
30 juni 2022

Totaal van vorderingen

656.984

30 juni 2021

940.942

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over vorderingen met een looptijd langer dan een jaar
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar, tenzij anders vermeld. De reële waarde van
de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat
waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

Eigen vermogen
Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over eigen vermogen
"
In juli 2021 is door MVV Maastricht B.V. een prioriteitsaandeel (het zogenaamde 'gouden aandeel' uitgegeven
aan MVV Maastricht.

Zoals toegelicht in de paragraaf 'Gebeurtenissen na balansdatum' heeft er na balansdatum een
aandelentransactie plaatsgevonden van de door de Stichting MVV Maastricht 2018 gehouden aandelen in MVV
Maastricht B.V.. Samenhangend met deze aandelentransactie tussen Stichting MVV Maastricht 2018 en Dutch
Soccer Holdings LLC is tussen Stichting MVV Maastricht 2018 en MVV Maastricht B.V. overeengekomen dat de
verkoopprijs van de aandelen ad € 734.400,- in twee tranches (50% bij levering van de aandelen aan Dutch
Soccer Holdings LLC, 50% vóor 30 juni 2023) als agio door Stichting MVV Maastricht 2018 gestort zal worden in
MVV Maastricht B.V. De eerste tranche van 50% is door Stichting MVV Maastricht 2018 op 12 september 2022
gestort.
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Aandelenkapitaal
Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over gestort en opgevraagd aandelenkapitaal
Geplaatst en volgestort zijn 100 gewone aandelen nominaal € 1,00
Geplaatst en volgestort is 1 prioriteitsaandeel nominaal € 1,00

Overige reserves

Informatieverschaffing over overige reserves
Vanuit de resultaatbestemming is een bedrag van € 567551 in mindering gebracht op de overige reserves.

Langlopende schulden
Uitsplitsing

Euro
30 juni 2022

Totaal van langlopende schulden

30 juni 2021

964.934

1.122.094

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Voorwaartse verliesverrekening
MVV Maastricht B.V. beschikt over fiscaal compensabele verliezen ter grootte van € 1.720.919. Vanaf 1 januari
2022 kunnen deze verliezen onbeperkt verrekend worden met toekomstige winsten. Omdat er in de nabije
toekomst niet voldoende fiscale winsten worden verwacht zijn deze verliezen niet opgenomen in de balans.
Overheidsbaten
Er is een recht op de Subsidieregeling topsportwedstrijden en topsportevenementen inkomstenderving
kaartverkoop COVID-19. In de periode 13 november 2021 tot en met 4 december 2021 zijn er wedstrijden
gespeeld zonder of met beperkt aantal toeschouwers als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID19. De subsidieregeling is ten tijde van het opstellen van de jaarrekening nog niet definitief. De directie heeft gelet
op voorgaande de subsidiebaten - maximaal 4 x € 55.000 - nog niet verantwoord.
Huurverplichtingen
Met ingang van 1 januari 2011 huurt MVV Maastricht B.V. 'Stadion de Geusselt' van de gemeente Maastricht
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voor de duur van 20 jaar en derhalve eindigend op 31 december 2030. De aanvangshuurprijs zal € 75.000 per
jaar bedragen. De huurprijs is gelijk aan 3% van de, in de door de KNVB goedgekeurde begroting van MVV
Maastricht B.V. , opgenomen totale kosten voor het betreffende boekjaar. De huurprijs wordt jaarlijks, voor het
eerst met ingang van 1 juli 2011, aangepast aan de gewijzigde en door de KNVB goedgekeurde begroting van
MVV Maastricht B.V. , met dien verstande dat de minimale huurprijs € 75.000 zal bedragen.

Per 1 januari 2013 is een aanvullende huurovereenkomst van toepassing met betrekking tot de huur van de
gedane investering in de toegangscontrole 'Stadion de Geusselt' door de gemeente Maastricht. De duur van deze
overeenkomst is 10 jaar, derhalve eindigend op 31 december 2022. De huurprijs bedraagt € 12.785 per jaar.

Vanaf 1 augustus 2015 is een aanvulling op de huurovereenkomst van toepassing voor de huur van
kunstgrasvelden. Deze overeenkomst loopt tot en met 31 december 2030. De jaarlijkse huurprijs bedraagt €
40.000, oplopend tot € 55.000 vanaf jaar 5.

Per 1 juli 2016 is daarnaast een aanvulling op bovenstaande huurovereenkomst van toepassing met betrekking
tot de bijdrage in de bouwkundige kosten van de verbouwing van de kleed- en wasruimten 'Stadion de Geusselt'
door de gemeente Maastricht. De looptijd is 20 jaar, derhalve eindigend op 30 juni 2036. De verhoging bedraagt
€ 7.029 per jaar.

Tevens is per 1 augustus 2016 een aanvullende huurovereenkomst van toepassing met betrekking tot de huur
van de gedane investering in het camerasysteem van 'Stadion de Geusselt' door de gemeente Maastricht. De
duur van deze overeenkomst is 10 jaar, derhalve eindigend op 31 juli 2026. De huurprijs bedraagt tot en met 31
juli 2022 € 11.207 per jaar. Per 1 augustus 2022 bedraagt de huurprijs € 4.295 per jaar.
Huurverplichtingen (vervolg)
Met ingang van 1 maart 2020 is een aanvullende huurovereenkomst van toepassing met betrekking tot door de
gemeente gefinancierde bouwkosten van de berging. De huurovereenkomst loopt 10 jaar en eindigt 29 februari
2030. De jaarlijkse huur bedraagt € 7.454.

Vanaf 1 april 2021 is een aanvullende huurovereenkomst van toepassing met betrekking tot de bijdrage in de
bouwkomsten van de commandoruimte die door de gemeente Maastricht is gefinancierd. Deze overeenkomst
heeft een duur van 20 jaar en eindigt op 31 maart 2041. De jaarlijkse huurprijs bedraagt € 9.815.

Met ingang van 1 januari 2011 huurt MVV Maastricht B.V., middels tussenkomst van de gemeente Maastricht, de
sponsorruimte voor de duur van 20 jaar, derhalve eindigend op 31 december 2030. De aanvangshuurprijs van
het gehuurde bedraagt € 132.600 per jaar. Door Bryant Park Netherlands Acquisition I B.V. wordt over een
periode van 20 jaar een huurkorting verleend. Tot en met 2025 bedraagt de huurkorting € 10.000 per jaar.
Daarna bedraagt de huurkorting € 5.000 tot en met 2030.
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Met ingang van 30 juni 2017 huurt MVV Maastricht B.V. inventaris ten behoeve van LEDboarding, voor een
periode van zes jaren. De huurovereenkomst eindigt op de laatste wedstrijd van het voetbalseizoen 2022/2023.
De minimale jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 63.000.

Door MVV Maastricht B.V. is een overeenkomst afgesloten met betrekking de huur van een copier. De minimale
jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 8.400 tot en met juni 2026.

Informatieverschaffing over operationele leases
Door MVV Maastricht B.V. zijn leaseovereenkomsten afgesloten met betrekking tot vervoermiddelen. De
jaarlijkse leaseverplichting bedraagt € 52.500 per jaar voor een periode van een jaar.
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Overige toelichtingen
Gemiddeld aantal w erknemers
Uitsplitsing
1 juli 2021 - 30 juni 2022

1 juli 2020 - 30 juni 2021

Gemiddeld aantal werknemers over de periode
werkzaam binnen Nederland

31

26

Gemiddeld aantal werknemers over de periode
werkzaam buiten Nederland

0

Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de
periode

31

26

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode
Gedurende het jaar 2021-2022 waren 31 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (20202021: 26). Er waren geen medewerkers werkzaam in het buitenland.
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Ondertekening van de jaarrekening

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger
E. Noor (Algemeen Directeur)
1 juli 2021 - 30 juni 2022

Soort bestuurder of commissaris

Bestuurder (huidig)

Locatie van de ondertekening door bestuurders en
commissarissen

Maastricht

Datum van de ondertekening door bestuurders en
commissarissen
Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)

31 oktober 2022
Ja

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger
J. Verwijlen
1 juli 2021 - 30 juni 2022

Soort bestuurder of commissaris

Commissaris (huidig)

Locatie van de ondertekening door bestuurders en
commissarissen

Maastricht

Datum van de ondertekening door bestuurders en
commissarissen
Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)

31 oktober 2022
Ja

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger
O. Hoes
1 juli 2021 - 30 juni 2022

Soort bestuurder of commissaris

Commissaris (huidig)

Locatie van de ondertekening door bestuurders en
commissarissen

Maastricht

Datum van de ondertekening door bestuurders en
commissarissen
Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)

31 oktober 2022
Ja
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