NIEUWS

22 maart 2016

FC Twente trekt jaarrekening in
FC Twente dreigt opnieuw gestraft te worden door de KNVB. De club zit al in zware problemen en heeft
nu de jaarrekening 2014/2015 in moeten trekken, meldde de club maandag.
Onlangs dook een tweede overeenkomst op rond de transfer van Dusan Tadic. Een deel van het contract werd volgens
de krant Tubantia geheim gehouden en dus kwam 1,8 miljoen euro aan vergoedingen niet in de boeken. Twente zette
een onafhankelijk advocatenkantoor op de zaak en de club lijkt het verhaal nu te bevestigen; het gevolg is dat de
jaarcijfers niet kloppen.
"Daarom kunnen we niet anders dan de eerder ingediende jaarrekening intrekken. Dat zal ongetwijfeld leiden tot
nieuwe sancties van de KNVB-licentiecommissie. Naast een boete moeten we helaas ook rekening houden met nieuwe
puntenaftrek", aldus interim-directeur Onno Jacobs. De club hoort de cijfers namelijk op tijd in te leveren en dat is nu
niet gebeurd. Voor 1 mei 2016 moet er een nieuwe jaarrekening liggen.
De licentiecommissie van de KNVB bekijkt wat de gevolgen zijn van het intrekken van de nanciële cijfers van de
eredivisionist. "FC Twente heeft binnen het huidige plan van aanpak driemaal niet voldaan aan de nanciële
doelstellingen. Als gevolg daarvan kreeg FC Twente eerst een publieke waarschuwing en daarna twee keer drie
winstpunten in mindering. De volgende mogelijke sancties zijn nogmaals drie punten in mindering en vervolgens
uiteindelijk het verlies van de licentie", is de commissie van de voetbalbond maandagavond duidelijk.
"FC Twente zou dan opnieuw de wrange vruchten plukken van het gevoerde beleid in de achterliggende periode. We
zullen dit moeten accepteren, maar het is natuurlijk een hard gelag voor iedereen in en rondom FC Twente", zegt
Jacobs somber.
De club dreigt toch al de licentie te verliezen vanwege wanbeleid in de afgelopen jaren. Onlangs stapte het bestuur van
de club op aanraden van een onderzoekscommissie op. De licentiecommissie buigt zich, los van deze jaarcijfers, nog
over de nanciën van de club.
Bron: ANP
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17 mei 2022

BDO geeft Vitesse geen controleverklaring vanwege
Russische eigenaar
Vitesse krijgt voorlopig geen handtekening van controlerend accountant BDO
onder de jaarrekening over het vorige voetbalseizoen. Dat heeft alles te
maken met Valeriy... 
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25 januari 2022

Ajax leidt grootste omzetverlies van Europese
topclubs door coronapandemie
De coronapandemie zorgt voor grote omzetverliezen bij de landskampioenen
van de acht grootste voetbalcompetities in Europa. Ajax noteerde het grootste
omzetverlies... 
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09 december 2021

Volkskrant: ING intensief betrokken bij financiering
omstreden WK in Qatar
ING verstrekt al jaren leningen aan Qatar National Bank (QNB) en helpt de
Qatarese bank met internationale obligatie-emissies. QNB gebruikt die
nanciële middelen... 

NIEUWS

03 februari 2021

Messi verdient lekker bij Barcelona
Voetballer Lionel Messi is een echte grootverdiener bij FC Barcelona. Geen
nieuws, maar hoe groot precies was nog niet bekend. Tot nu toe. 
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26 januari 2021

Deloitte: 'Corona kost de grootste Europese
voetbalclubs 2 miljard euro'
De twintig grootste Europese voetbalclubs lopen zo'n 2 miljard euro mis
vanwege de coronapandemie. 

