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Geconsolideerde balans
(VOOR BESTEMMING RESULTAAT)

BEDRAGEN x EUR 1.000 31 december 2019 30 juni 2019

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Vergoedingssommen 157.807 158.069
Software 1.075 943

158.882 159.012

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen 16.742 16.596
Machines en installaties 355 365
Andere vaste bedrijfsmiddelen 4.251 4.368
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 643 1.228

21.991 22.557

Lease activa 151.762 -

Financiële vaste activa
Deelnemingen 4.454 4.303
Overige vorderingen 65.656 35.082

70.110 39.385

Totaal vaste activa 402.745 220.954

Vlottende activa

Voorraden 2.604 3.456

Vorderingen
Debiteuren 54.179 68.178
Overige vorderingen 4.243 6.206
Overlopende activa 5.287 2.107

63.709 76.491

Effecten 24.314 24.308

Liquide middelen 70.498 61.971

Totaal vlottende activa 161.125 166.226

Totaal activa 563.870 387.180
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BEDRAGEN x EUR 1.000 31 december 2019 30 juni 2019

PASSIVA

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal 8.250 8.250
Agio 101.120 101.120
Reserve omrekeningsverschillen (991) (1.035)
Overige reserves 99.979 49.297
Onverdeeld resultaat boekjaar 52.969 51.919

Eigen vermogen toe te rekenen aan de
aandeelhouders van de vennootschap 261.327 209.551
Niet-controlerend belang 365 449

261.692 210.000

Langlopende verplichtingen
Belastinglatenties 17.665 17.098
Kredietinstellingen 14 19
Leaseverplichtingen 146.197 -
Overige schulden 26.899 38.289

190.775 55.406

Kortlopende verplichtingen
Crediteuren 29.899 47.547
Kredietinstellingen 14 19
Belastingen en premies sociale verzekeringen 24.056 18.265
Leaseverplichtingen 6.342 -
Overige schulden 22.175 35.369
Overlopende passiva 28.917 20.574

111.403 121.774

Totaal passiva 563.870 387.180
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening

BEDRAGEN x EUR 1.000

1-7-2019/
31-12-2019

1-7-2018/
31-12-2018

Netto omzet 110.428 104.268

Inkoopwaarde omzet 6.726 4.825
Lonen, salarissen en sociale lasten 49.447 41.301
Afschrijvingen op vaste activa 5.520 1.875
Overige bedrijfskosten 31.466 28.782

Som der bedrijfslasten 93.159 76.783

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en
resultaat vergoedingssomen 17.269 27.485

Afschrijvingen vergoedingssommen (25.759) (18.508)
Resultaat vergoedingssommen 79.711 17.880

Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en
resultaat vergoedingssommen 71.221 26.857

Financieel resultaat (907) 332
Waardeveranderingen effecten 103 (99)

Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór
belastingen 70.417 27.090

Belastingen resultaat uit bedrijfsuitoefening (17.542) (6.612)

Resultaat uit bedrijfsuitoefening na
belastingen 52.875 20.478

Toe te rekenen aan de aandeelhouders van
de vennootschap 52.969 20.301

Niet-controlerend belang (94) 177

52.875 20.478

Per gewoon aandeel vóór en na verwatering (x EUR 1) 2,89 1,11
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Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

BEDRAGEN x EUR 1.000

1-7-2019/
31-12-2019

1-7-2018/
31-12-2018

Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belastingen 52.875 20.478

Posten die uiteindelijk worden overgeboekt naar de winst- en
verliesrekening:
Omrekeningsverschillen deelnemingen 54 (91)

Totaal van rechtstreekse vermogensmutaties 54 (91)

Totaalresultaat 52.929 20.387

Toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap 53.013 20.236

Niet-controlerend belang (84) 151

52.929 20.387
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht

BEDRAGEN x EUR 1.000

1-7-2019/
31-12-2019

1-7-2018/
31-12-2018

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen 17.269 27.485

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen op vaste activa 5.520 1.875
Veranderingen in werkkapitaal
(Toe)/afname vorderingen (9.907) 11.300
(Toe)/afname voorraden 852 1.713
Toe/(af)name kortlopende verplichtingen 12.991 (12.921)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
(vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen) 26.725 29.452

Ontvangen rente 134 182
Betaalde rente (993) (1)
Betaalde winstbelastingen (9.608) 27

Kasstroom uit operationele activiteiten 16.258 29.660

Investeringen in vergoedingssommen (66.622) (38.011)
Investeringen in overige immateriële vaste activa (9) (23)
Investeringen in materiële vaste activa (1.611) (3.782)
Investeringen in financiële vaste activa (150) (138)
Desinvesteringen vergoedingssommen 64.766 36.064
Desinvesteringen materiële vaste activa 11 29
Desinvesteringen financiële vaste activa 110 180
Desinvesteringen effecten 97 156

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (3.408) (5.525)

Mutatie langlopende verplichtingen (3.098) (5)
Dividend (1.237) -

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (4.335) (5)

Toe/(af)name geldmiddelen 8.515 24.130

Mutatie overzicht geldmiddelen
Geldmiddelen openingsbalans 61.971 12.190
Toe/(af)name geldmiddelen 8.515 24.130
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 12 151

Geldmiddelen eindbalans 70.498 36.471
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Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen

BEDRAGEN x EUR 1.000

Geplaatst
kapitaal Agio

Reserve
om-

rekenings-
verschillen

Overige
reserves

Onverdeeld
resultaat
boekjaar

Niet-
contro-
lerend
belang Totaal

1-7-2019/31-12-2019
Beginbalans 8.250 101.120 (1.035) 49.297 51.919 449 210.000

Mutaties
Dividend - - - - (1.237) - (1.237)
Resultaatbestemming vorig boekjaar - - - 50.682 (50.682) - -
Koersverschillen - - 44 - - 10 54
Resultaat boekjaar - - - - 52.969 (94) 52.875

Eindbalans 8.250 101.120 (991) 99.979 52.969 365 261.692

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 november 2017 betreffende het boekjaar 2016/2017 hebben de
aandeelhouders ingestemd met het voorstel van de directie om de in de overige reserves opgenomen vrije reserves voor een bedrag

van EUR 36,7 miljoen niet beschikbaar te stellen voor dividenduitkering. De geldmiddelen die toebehoren aan het bedrag van EUR 36,7
miljoen worden beschikbaar gesteld ten behoeve van de realisatie van de nieuwe bouwplannen voor het sportcomplex de Toekomst. In
2017/2018 is vanuit deze reservering een bedrag van EUR 4,7 miljoen besteed aan de aankoop van grond en in 2018/2019 een bedrag
van EUR 3,1 miljoen met name aan de vervanging van velden.
Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 november 2019 betreffende het boekjaar 2018/2019 hebben de
aandeelhouders ingestemd met het voorstel van de directie om de in de overige reserves opgenomen vrije reserves voor een
additioneel bedrag van EUR 23,3 miljoen niet beschikbaar te stellen voor dividenduitkering. De geldmiddelen die toebehoren aan het
bedrag van EUR 23,3 miljoen worden beschikbaar gesteld ten behoeve van een uitbreiding van de nieuwbouwplannen voor het
sportcomplex de Toekomst. In het 1e halfjaar 2019/2020 is vanuit de reservering een bedrag van EUR 0,8 miljoen besteed aan de
aanleg van velden en het aanpassen van watergangen.
Van de reservering in de overige reserves resteert per 31 december 2019 derhalve nog een bedrag van EUR 51,4 miljoen.

BEDRAGEN x EUR 1.000

Geplaatst
kapitaal Agio

Reserve
om-

rekenings-
verschillen

Overige
reserves

Onverdeeld
resultaat
boekjaar

Niet-
contro-
lerend
belang Totaal

1-7-2018/31-12-2018
Beginbalans 8.250 101.120 (1.018) 47.108 2.189 640 158.289

Mutaties
Resultaatbestemming vorig boekjaar - - - 2.189 (2.189) - -
Koersverschillen - - (65) - - (26) (91)
Resultaat boekjaar - - - - 20.301 177 20.478

Eindbalans 8.250 101.120 (1.083) 49.297 20.301 791 178.676
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Toelichting op de halfjaarrekening

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De halfjaarrekening is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 ‘Tussentijdse financiële verslaggeving’. De halfjaarrekening moet in
samenhang gelezen worden met de jaarrekening over het boekjaar 2018/2019 die opgesteld is op basis van IFRS zoals aanvaard binnen
de Europese Unie. De grondslagen voor financiële verslaggeving en berekeningsmethoden in deze halfjaarrekening zijn consistent met
de toegepaste grondslagen en berekeningsmethoden in de jaarrekening over het boekjaar 2018/2019 met uitzondering van de
wijzigingen in IFRS die vanaf 1 juli 2019 voor het eerst zijn toegepast.

Nieuwe groepsmaatschappij
Op 13 augustus 2019 is door de vennootschap AFC Ajax USA Inc., een Delaware company, opgericht. De vennootschap houdt 100%
van het stemgerechtigde kapitaal en beschikt over de beslissende zeggenschap ter zake van het bestuur en het financiële beleid van de
groepsmaatschappij. Het doel van AFC Ajax USA Inc. is in eerste instantie het aangaan van commerciële partnerships in de Verenigde
Staten. Het belang in AFC Ajax USA Inc. is in het 1e halfjaar 2019/2020 voor het eerst in de consolidatie opgenomen. De financiële
impact op de cijfers over het 1e halfjaar 2019/2020 is nagenoeg nihil.

Seizoensgebonden karakter van tussentijdse bedrijfsactiviteiten
In de vergelijkende cijfers in de balans is de opstelling per 30 juni 2019 gehanteerd. Hierdoor spelen seizoensinvloeden een rol in de
vergelijking.

Deze invloeden hebben met name betrekking op vooruitontvangen bedragen uit de verkoop van seizoenkaarten en opbrengsten
business-seats en skybox-plaatsen. De opbrengsten seizoenkaarten worden in de loop van het boekjaar naar rato van het aantal
gespeelde thuiswedstrijden in de Eredivisie als omzet verantwoord. De opbrengsten business-seats en skybox-plaatsen worden over een
periode verantwoord en toegerekend naar rato van het aantal gespeelde thuiswedstrijden in alle competities.

Indien Ajax deelneemt aan de UEFA Champions League of de UEFA Europa League is de omzet in het eerste halfjaar van het boekjaar
doorgaans hoger dan de omzet in het tweede halfjaar. Het resultaat in het tweede halfjaar is verder mede afhankelijk van het verloop
van de diverse competities en eventuele transfers van spelers.

Toepassing van aangepaste en nieuwe International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese
Unie
De standaard IFRS 16 – Leases is de nieuwe standaard voor de verslaggeving inzake leaseovereenkomsten en vervangt met ingang van
1 juli 2019 IAS 17. Onder IFRS 16 moeten huurders voor gehuurde gebouwen, bedrijfsauto’s en overige bedrijfsmiddelen een
gebruiksrecht (lease activa) en de contante waarde van de leaseverplichtingen op de balans verantwoorden. Dit leidt tot een hoger
balanstotaal en een lagere solvabiliteit. In de winst- en verliesrekening worden de huurkosten onder IFRS 16 verantwoord als
afschrijvingskosten en interestkosten. Hierdoor neemt het bedrijfsresultaat toe.

Door AFC Ajax NV is voor gehuurde gebouwen en bedrijfsauto’s het gebruiksrecht (lease activa) en de contante waarde van de
leaseverplichtingen op de balans verantwoord. Bij de verwerking van de overgang naar IFRS 16 in 2019/2020 is gebruik gemaakt van
de aangepaste retrospectieve methode waarbij het gebruiksrecht en de contante waarde van de leaseverplichtingen aan elkaar gelijk
zijn en de vergelijkende cijfers niet zijn aangepast. De leaseovereenkomsten worden geactiveerd gedurende de looptijd van niet-
opzegbare perioden waarbij alleen rekening is gehouden met verlengingsopties indien de uitoefening ervan als redelijk zeker is
geïdentificeerd. Met dergelijke verlengingsopties is rekening gehouden bij de activering van de leaseovereenkomsten van gebouwen
met name voor de Johan Cruijff Arena met een verlengingsoptie van 20 jaar. Voor kortlopende leaseovereenkomsten met een maximale
looptijd van 12 maanden en leaseovereenkomsten voor activa met een geringe waarde gelden vrijstellingen waarvan door AFC Ajax NV
gebruik is gemaakt. Daarnaast zijn voor de bedrijfsauto’s de volgende praktische oplossingen toegepast:
- verwerking van elk leasecomponent en alle daarmee verband houdende niet-leasecomponenten als één enkele leasecomponent;
- de portefeuilletoepassing op een portefeuille van leaseovereenkomsten met vergelijkbare eigenschappen waarbij de verwachting is

dat de effecten van deze toepassing niet materieel zullen verschillen van de toepassing van IFRS 16 op individuele
leaseovereenkomsten binnen de portefeuille.

Alle leaseverplichtingen zijn bij eerste toepassing berekend op basis van de marginale rentevoet per 1 juli 2019. De gebruikte marginale
rentevoet bedraagt 0% tot 1,34% afhankelijk van de gebruiksduur van het met een gebruiksrecht overeenstemmend actief en
bedrijfsspecifieke informatie.

In de leaseverplichtingen zijn de variabele leasebetalingen niet meegenomen. De variabele leasebetalingen zijn voor een bedrag van
EUR 2,7 miljoen direct verantwoord onder de overige bedrijfskosten in de winst- en verliesrekening en hebben met name betrekking op
de recette-afhankelijke huur van de Johan Cruijff Arena.
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In de jaarrekening van 2019/2020 wordt een aansluiting opgenomen tussen de operationele leaseverplichtingen volgens de
jaarrekening 2018/2019 en de leaseverplichtingen onder IFRS 16 per 1 juli 2019.

De financiële impact van IFRS 16 op de balans per 1 juli 2019 is als volgt:

BEDRAGEN x EUR 1.000

Jaarrekening
2018/2019

Impact
IFRS 16

Aangepaste
balans per
1 juli 2019

ACTIVA

Vaste activa

Lease activa - 154.332 154.332

Financiële vaste activa
Overige vorderingen 39.385 317 39.702

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen - 10 10

Totaal activa 387.180 154.659 541.839

PASSIVA

Langlopende verplichtingen
Leaseverplichtingen - 148.165 148.165

Kortlopende verplichtingen
Leaseverplichtingen - 6.494 6.494

Totaal passiva 387.180 154.659 541.839
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De financiële impact van IFRS 16 op de winst- en verliesrekening over het 1e halfjaar 2019/2020 is:

1e halfjaar
2019/2020

1e halfjaar
2019/2020

BEDRAGEN x EUR 1.000
Exclusief
IFRS 16

Impact
IFRS 16

Inclusief
IFRS 16

Netto omzet 110.435 (7) 110.428

Inkoopwaarde omzet 6.726 - 6.726
Lonen, salarissen en sociale lasten 49.447 - 49.447
Afschrijvingen op vaste activa 1.977 3.543 5.520
Overige bedrijfskosten 35.550 (4.084) 31.466

Som der bedrijfslasten 93.700 (541) 93.159

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en
resultaat vergoedingssomen 16.735 534 17.269

Afschrijvingen vergoedingssommen (25.759) - (25.759)
Resultaat vergoedingssommen 79.711 - 79.711

Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en
resultaat vergoedingssommen 70.687 534 71.221

Financieel resultaat 82 (989) (907)
Waardeveranderingen effecten 103 - 103

Resultaat uit bedrijfsuitoefening
vóór belastingen 70.872 (455) 70.417

Belastingen resultaat uit bedrijfsuitoefening (17.542) - (17.542)

Resultaat uit bedrijfsuitoefening
na belastingen 53.330 (455) 52.875

Toe te rekenen aan de aandeelhouders van
de vennootschap 53.424 (455) 52.969

Niet-controlerend belang (94) - (94)

53.330 (455) 52.875
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Immateriële vaste activa

BEDRAGEN x EUR 1.000

1-7-2019/
31-12-2019

1-7-2018/
31-12-2018

Vergoedingssommen
Aanschafwaarde
Beginbalans 218.580 130.854
Investeringen 34.624 40.578
Desinvesteringen (20.433) (7.467)
Koersverschillen 8 (13)

Eindbalans 232.779 163.952

Cumulatieve afschrijvingen
Beginbalans (60.511) (42.879)
Afschrijvingen (25.759) (18.508)
Afschrijvingen op desinvesteringen 11.303 7.129
Koersverschillen (5) 8

Eindbalans (74.972) (54.250)

Boekwaarde
Eindbalans 157.807 109.702

Beginbalans 158.069 87.975

De investeringen in vergoedingssommen hebben betrekking op het aantrekken van onder meer Edson Alvarez en Alex Mendez,
aanvullende transfersommen en contractverlengingen.

De desinvesteringen zijn het gevolg van de verkoop van spelers waaronder Matthijs de Ligt, Kasper Dolberg, Rasmus Kristensen, Mateo
Cassierra en Vaclav Cerny en de beëindiging van spelerscontracten.

De afschrijvingen op vergoedingssommen zijn met EUR 7,3 miljoen gestegen, met name als gevolg van het aantrekken van Edson
Alvarez begin seizoen 2019/2020 en Quincy Promes, Lisandro Martinez, Razvan Marin en Lisandro Magallán in de tweede helft van het
seizoen 2018/2019.
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Overige vaste activa

SOFTWARE

De investeringen in software in het 1e halfjaar 2019/2020 zijn nagenoeg nihil (1e halfjaar 2018/2019 nagenoeg nihil).

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De investeringen in de materiële vaste activa in het 1e halfjaar 2019/2020 van EUR 1,5 miljoen (1e halfjaar 2018/2019 EUR 3,8 miljoen)
hebben voornamelijk betrekking op investeringen in voetbalvelden en andere faciliteiten op het sportpark De Toekomst en investeringen
in de nieuwe fanshop in Batavia Stad.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

De investeringen in de financiële vaste activa van EUR 0,2 miljoen hebben betrekking op de aankoop van 1 certificaat van een aandeel
in Stadion Amsterdam NV (de ArenA). Dit betreft een belang van 0,2% in Stadion Amsterdam NV (1e halfjaar 2018/2019 EUR 0,1
miljoen).

De overige mutaties in financiële vaste activa worden met name veroorzaakt door een toename in de langlopende debiteurenpositie
inzake vergoedingssommen.

Vlottende activa

EFFECTEN

De post effecten betreft een beleggingsportefeuille die wordt aangehouden bij een bank. De bank voert voor rekening en risico van AFC
Ajax NV het beheer over deze beleggingen, aan de hand van vooraf opgestelde beleggingsrichtlijnen. Per balansdatum worden de
beleggingen aangehouden in obligaties. De reële waarde van de obligaties is gelijk aan de genoteerde prijzen binnen niveau 1 van de
reële waarde hiërarchie.

Effecten worden gewaardeerd tegen reële waarde. Koersresultaten worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. Deze
koersresultaten betreffen mogelijke dividenden of ontvangen rente over de gehouden effecten. De reële waarde van de effecten is te
verdelen in niveaus van de volgende reële waarde hiërarchie:
• Genoteerde prijs in een actieve markt voor gelijke bezittingen en verplichtingen (niveau 1);
• Gegevens anders dan een genoteerde prijs binnen niveau 1, dit betreffen observeerbare bezittingen, zowel direct (de prijs) als

indirect (afgeleide prijs) (niveau 2).

De in de beleggingsportefeuille begrepen liquiditeiten worden opgenomen onder de liquide middelen.
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Netto omzet

BEDRAGEN x EUR 1.000

1-7-2019/
31-12-2019

1-7-2018/
31-12-2018

Voetbal
Recettes competitie, nationale beker en vriendschappelijke wedstrijden 3.260 2.800
Recettes Europese competities 8.131 8.427
Premies Europese competities 45.021 45.894
Seizoenkaarten 7.487 6.069
Business-seats en skybox-plaatsen 9.071 7.640
Indirecte wedstrijdbaten 694 1.096

Subtotaal 73.664 71.926
Partnerships 17.423 16.989
Televisie 6.768 5.678
Merchandising 11.039 9.088
Overige baten 1.534 587

Totaal netto omzet 110.428 104.268

De netto omzet wordt onder IFRS 15 als volgt verantwoord:

BEDRAGEN x EUR 1.000

1-7-2019/
31-12-2019

1-7-2018/
31-12-2018

Op een tijdstip 16.652 14.627
Over een periode 93.776 89.641

Totaal netto omzet 110.428 104.268

De netto omzet die wordt verantwoord op een tijdstip betreft met name recettes en merchandising. De netto omzet verantwoord over
een periode heeft voornamelijk betrekking op premies, seizoenkaarten, business-seats en skybox-plaatsen, partnerships en televisie.

Overige bedrijfskosten

BEDRAGEN x EUR 1.000

1-7-2019/
31-12-2019

1-7-2018/
31-12-2018

Overige personeelskosten 4.354 3.170
Wedstrijdkosten 14.548 10.675
Huisvestingskosten 4.443 7.735
Beheer- en administratiekosten 8.121 7.202

Totaal overige bedrijfskosten 31.466 28.782
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Belastingen

De belastinglast over het resultaat uit bedrijfsuitoefening in de geconsolideerde winst- en verliesrekening over het 1e halfjaar 2019/2020
bedraagt EUR 17,5 miljoen (1e halfjaar 2018/2019 belastinglast EUR 6,6 miljoen), oftewel 24,9% van het resultaat uit
bedrijfsuitoefening vóór belastingen (1e halfjaar 2018/2019 24,4%). Het nominale vennootschapsbelastingtarief bedraagt 25,0%.

Het verschil tussen het nominale vennootschapsbelastingtarief van 25% (1e halfjaar 2018/2019 25%) en de effectieve belastingdruk op
het resultaat uit bedrijfsuitoefening wordt als volgt verklaard:

PROCENTEN

1-7-2019/
31-12-2019

1-7-2018/
31-12-2018

Nominaal belastingtarief in Nederland 25,0 25,0
Deelnemingsvrijstelling 0,0 (0,5)
Objectvrijstelling (0,1) (0,5)
Niet-aftrekbare kosten deelnemingen 0,1 0,5
Niet-aftrekbare kosten overig 0,1 0,2
Aanpassing IFRS 15 0,0 (0,3)
Correctie voorgaande boekjaren (0,2) 0,0

Effectieve belastingdruk 24,9 24,4

Verbonden partijen

AFC Ajax NV en haar moedermaatschappij Vereniging Amsterdamsche Footballclub ‘Ajax’ (73% belang) zijn verbonden partijen. AFC
Ajax NV heeft de activiteiten voortgezet van de Vereniging Amsterdamsche Footballclub ‘Ajax’, Amsterdam (‘de Vereniging’). De
onderneming van de Vereniging is ingebracht in AFC Ajax NV, gevestigd te Amsterdam, met uitzondering van de KNVB licentie.
Toen in mei 1998 de huidige structuur van Ajax ontstond, kon op basis van de regelgeving binnen de KNVB alleen aan verenigingen en
stichtingen een licentie worden verleend om deel te nemen aan de diverse voetbalcompetities. Het Bestuur Betaald Voetbal van de
KNVB heeft toen een besluit genomen dat een accordering inhoudt van de volgende opzet:
De Vereniging Amsterdamsche Footballclub ‘Ajax’, Amsterdam blijft licentiehouder, terwijl AFC Ajax NV haar middelen beschikbaar stelt

om het de Vereniging mogelijk te maken van de licentie gebruik te maken. De lasten en lusten zijn echter geheel voor AFC Ajax NV.

In het 1e halfjaar 2019/2020 hebben geen transacties plaatsgevonden tussen AFC Ajax NV en de Vereniging Amsterdamsche
Footballclub ‘Ajax’ behoudens het om niet gebruik maken van de KNVB licentie.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum zijn de spelers Luis Orejuela en Kaj Sierhuis getransfereerd. Met deze transfers is een positief resultaat
vergoedingssommen gerealiseerd van EUR 0,8 miljoen. Met betrekking tot de transfer van Hakim Ziyech is overeenstemming bereikt
met Chelsea FC. De definitieve overgang van Hakim Ziyech is per 1 juli 2020 en afhankelijk van nog nader in te vullen voorwaarden,
waarbij het tijdstip van invulling van deze voorwaarden bepalend is voor het boekjaar waarin de transfer zal worden verantwoord. Het
verwachte resultaat vergoedingssommen van deze transfer bedraagt EUR 26,8 miljoen. Het resultaat vergoedingssommen betreft de
opbrengst uit verkoop van spelers onder aftrek van het aandeel van derden, transferkosten en de boekwaarde op de transferdatum.

AFC Ajax NV heeft een belang van 51% in de buitenlandse groepsmaatschappij Ajax Cape Town Ltd. Als gevolg van een strategische
heroriëntatie is de directie van AFC Ajax NV aan het overwegen of de vennootschap haar belang in Ajax Cape Town Ltd zal aanhouden.

De vennootschap heeft samen met Stern een lidmaatschap in Coöperatieve Contractpartners XXVI U.A. De coöperatie heeft als doel het
ten minste kostendekkend (laten) beheren en/of financieren van het wagenpark van AFC Ajax NV. In 2019 heeft Stern haar leasetak
SternLease aan ADL Automotive verkocht. ADL Automotive zal de leaseovereenkomsten van de coöperatie overnemen en alle
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bedrijfsauto’s die AFC Ajax NV krachtens de leaseovereenkomsten van de coöperatie leaset van de coöperatie kopen en in eigendom
verwerven. De coöperatie zal vervolgens in 2020 worden opgeheven. Gezien het geringe belang en het niet beschikken over beslissende
zeggenschap door AFC Ajax NV zijn de financiële gegevens van de coöperatie niet in de geconsolideerde halfjaarrekening opgenomen.

Ajax speelt in de 2e helft van het seizoen 2019/2020 de 1/16-finales in de UEFA Europa League. De hiermee verband houdende omzet
uit Europese competities betreft recettes, televisie-inkomsten en plaatsingspremie.

Er zijn geen andere gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de vennootschap en de in de
geconsolideerde halfjaarrekening betrokken groepsmaatschappij tezamen.

Overige informatie

Voor nadere toelichting op de ontwikkeling van de onderscheiden posten in de balans en winst- en verliesrekening verwijzen wij naar
het in deze halfjaarlijkse financiële verslaggeving opgenomen halfjaarverslag.

Segmentinformatie

Per operationeel segment
De hoofdactiviteit van AFC Ajax NV is de bedrijfsvoering van een professionele voetbalclub. Alle activiteiten van AFC Ajax NV
ondersteunen deze bedrijfsvoering en het succes van het eerste elftal is van groot belang voor de voortdurende ontwikkeling van AFC
Ajax NV. Zodoende beschouwt de directie AFC Ajax NV als opererend in één operationeel segment, zijnde voetbal.

Per geografisch gebied
De buitenlandse geografische informatie heeft betrekking op de buitenlandse groepsmaatschappijen Ajax Cape Town Ltd. en AFC Ajax
USA Inc.

TOTAAL ACTIVA

BEDRAGEN x EUR 1.000

1-7-2019/
30-12-2019

1-7-2018/
31-12-2018

Binnenland 561.132 265.416
Buitenland 2.738 3.665

Totaal activa 563.870 269.081

NETTO OMZET

BEDRAGEN x EUR 1.000

1-7-2019/
31-12-2019

1-7-2018/
31-12-2018

Binnenland 109.953 103.760
Buitenland 475 508

Totaal netto omzet 110.428 104.268
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OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

BEDRAGEN x EUR 1.000

1-7-2019/
31-12-2019

1-7-2018/
31-12-2018

Binnenland 31.109 28.318
Buitenland 357 464

Totaal overige bedrijfskosten 31.466 28.782

RESULTAAT NA BELASTINGEN

BEDRAGEN x EUR 1.000

1-7-2019/
31-12-2019

1-7-2018/
31-12-2018

Binnenland 52.927 19.976
Buitenland 42 325

Totaal resultaat na belastingen 52.969 20.301
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Kerncijfers

• Het resultaat na belastingen bedraagt € 53,0 miljoen positief, een stijging van € 32,7 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar
2018/2019.

• De netto omzet bedraagt € 110,4 miljoen, een toename van € 6,2 miljoen door een stijging van de merchandise omzet en TV baten,
het winnen van de Johan Cruijff schaal en een stijging van de verkochte seizoenkaarten, business-seats en skybox- plaatsen.

• De bedrijfslasten zijn met € 16,4 miljoen gestegen naar € 93,1 miljoen als gevolg van de toename in de spelerssalarissen, de
veranderagenda vastgesteld door de Eredivisie CV en stijging van de inkoopkosten.

• Het bedrijfsresultaat vóór saldo vergoedingssommen bedraagt € 17,3 miljoen positief.

• Het saldo vergoedingssommen bedraagt € 54,0 miljoen positief voornamelijk als gevolg van de transfers van Matthijs de Ligt naar
Juventus en Kasper Dolberg naar OGC Nice.

• Het totaal eigen vermogen stijgt met € 51,7 miljoen naar € 261,7 miljoen, 63,6% van het balanstotaal exclusief leaseverplichtingen.

• De selectie van het eerste elftal bestaat nu uit 27 spelers. Daarnaast zijn 6 contractspelers verhuurd en hebben 35 spelers een
jeugdcontract. Bij Ajax hebben 22 speelsters een arbeidscontract.

De analyses en het volgende financieel overzicht hebben betrekking op de periode van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019 en
worden vergeleken met de periode 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018.

Financieel overzicht
1-7-2019/

31-12-2019
1-7-2018/

31-12-2018
(x € 1 miljoen)

Netto omzet 110,4 104,3
Bedrijfslasten 93,1 76,8

Bedrijfsresultaat vóór afschrijving en resultaat vergoedingssommen 17,3 27,5

Afschrijving vergoedingssommen -25,7 -18,5
Resultaat vergoedingssommen 79,7 17,9

Saldo vergoedingssommen 54,0 -0,6

Financieel resultaat en waardeveranderingen -0,8 0,2
Belastingen en aandeel derden -17,5 -6,8

Resultaat na belastingen 53,0 20,3

Aantal aandelen per 31 december 18.333.333 18.333.333

Resultaat per aandeel (in euro) +2,89 +1,11
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Toelichting op de ontwikkelingen in de winst- en verliesrekening en de balans

Omzet

Voetbal
De voetbalomzet is gestegen met € 1,7 miljoen naar € 73,7 miljoen.

• Inkomsten nationale competities 
Seizoenkaarten
De opbrengst uit seizoenkaarten is gestegen met € 1,4 miljoen naar € 7,5 miljoen. Er zijn in de eerste helft van het seizoen
2019/2020 in Amsterdam 41.496 seizoenkaarten verstrekt, een toename van 1.953.

Business-seats en skyboxen
Ook de inkomsten uit verkochte business-seats en skybox-plaatsen zijn gestegen met € 1,4 miljoen naar € 9,1 miljoen. In totaal zijn
3.967 plaatsen verkocht, een toename van 410.
In totaal komt het aantal in Amsterdam uitgegeven jaarkaarten op 45.463 stuks, 2.363 meer dan vorig jaar.

Recettes competitie, nationale beker en vriendschappelijke wedstrijden
Deze recettes zijn gestegen met € 0,5 miljoen voornamelijk als gevolg van het winnen van de Johan Cruijff schaal bij de start van
het nieuwe voetbaljaar op 27 juli waarbij PSV met 2-0 werd verslagen.

• Recettes Europese competities
De Europese recettes zijn gedaald met € 0,3 miljoen naar € 8,1 miljoen doordat één thuiswedstrijd minder werd gespeeld in
Europees verband.

• Premies Europese competities
De premies uit Europese competities zijn gedaald met € 0,9 miljoen naar € 45,0 miljoen door de mindere sportieve prestaties.
Ondanks de bijzonder goede start met ruime overwinningen eindigden we op een derde plaats in de poule waardoor we
aangewezen zijn op een Europees vervolg in de UEFA Europa League.

• Indirecte wedstrijdbaten
Hier zijn onder meer de vergoedingen voor het ter beschikking stellen van spelers aan nationale elftallen, de vergoedingen voor het
uitlenen van spelers, alsmede de horecaomzet op sportpark de Toekomst in opgenomen. De totale indirecte voetbalbaten zijn op
€ 0,7 miljoen uitgekomen.

Partnerships
De partnershipomzet bestaat uit inkomsten uit bedrijfssponsoring en is dit halfjaar gestegen met € 0,4 miljoen naar € 17,4 miljoen. De
stijging komt voornamelijk door nieuwe partnerships met onder andere Iconix, Makita en MyHeritage en verbeterde contracten met
onder meer adidas en Bud. Daarnaast zijn de opbrengsten vanuit eSports hoger. De toepassing van IFRS 15 heeft in de winst- en
verliesrekening invloed op de verantwoording van variabele elementen in de omzet uit partnerships waardoor een lagere omzet wordt

verantwoord in het 1e halfjaar 2019/2020.

Televisie
De televisie-inkomsten van € 6,8 miljoen zijn gestegen met € 1,1 miljoen met name door hogere televisie-inkomsten uit de UEFA
Champions League met Ajax als enige deelnemer.

Merchandising
De sportieve resultaten hebben de omzet uit merchandising positief beïnvloed. Deze omzet is gestegen met € 2,0 miljoen naar € 11,0
miljoen. Op zaterdag 14 december is een derde Official Fanshop in Batavia Stad Fashion Outlet in Lelystad geopend.

Bedrijfslasten

Inkoopwaarde omzet
De inkoopwaarde is gestegen met € 1,9 miljoen naar € 6,7 miljoen en wordt met name verklaard door de stijging van de merchandise
omzet.
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Lonen, salarissen en sociale lasten
Deze post is gestegen met € 8,1 miljoen naar € 49,4 miljoen voornamelijk door een toename van de salariskosten voetbal door een
stijging van de spelerssalarissen. De kosten van het overige personeel zijn nagenoeg gelijk gebleven.

Ajax Amsterdam kende dit halfjaar een stijging van ruim 35 FTE van 374 naar 409 welke wordt verklaard door een toename van het
aantal contracten binnen het vrouwenvoetbal, de voetbal ondersteunende afdelingen, de commerciële afdelingen en de stafafdelingen
door het verruilen van externe collega’s voor interne collega’s.

Afschrijvingen op vaste activa
De afschrijvingen zijn gestegen met € 3,6 miljoen als gevolg van IFRS 16 waarbij een verschuiving plaatsvindt van huurkosten naar
afschrijvingskosten en interestkosten.

Overige bedrijfskosten
De totale overige bedrijfskosten zijn met € 2,7 miljoen toegenomen naar € 31,5 miljoen. 
De belangrijkste onderdelen van de overige bedrijfskosten zijn:
• Overige personeelskosten: stijging met € 1,2 miljoen naar € 4,4 miljoen door hogere kosten voor spelersverzekeringen,

opleidingskosten en uitzendkrachten.
• Wedstrijdkosten: stijging van € 3,9 miljoen naar € 14,6 miljoen met name door de kosten gepaard gaande met de veranderagenda

vastgesteld door de Eredivisie CV.
• Huisvestingskosten: daling van € 3,3 miljoen naar € 4,4 miljoen voornamelijk als gevolg van IFRS 16 waarbij een verschuiving

plaatsvindt van huurkosten naar afschrijvingskosten en interestkosten.
• Beheer- en administratiekosten: stijging van € 0,9 miljoen onder meer door een stijging van reis- en verblijfskosten, verzekeringen

en verkoopkosten.

Vergoedingssommen

De afschrijvingen op vergoedingssommen zijn met € 7,3 miljoen gestegen naar € 25,8 miljoen met name als gevolg van het aantrekken
van Quincy Promes, Lisandro Martinez, Razvan Marin en Lisandro Magallan in de tweede helft van het seizoen 2018/2019 en
Edson Alvarez begin seizoen 2019/2020.
Het resultaat vergoedingssommen bedraagt € 79,7 miljoen. Met name de transfers van Matthijs de Ligt en Kasper Dolberg hebben voor
dit resultaat gezorgd. Het resultaat vergoedingssommen bestaat daarnaast uit ontvangen solidariteitsbijdragen voor getransfereerde
voormalige Ajax-spelers.

Financieel resultaat, belastingen en aandeel derden

Deze post kende een mutatie van € 11,7 miljoen voornamelijk door de toegenomen belastinglast op het resultaat en een stijging van
interestkosten als gevolg van IFRS 16.

Balans

In de vergelijkende balanscijfers is de opstelling per 30 juni 2019 gehanteerd. Hierdoor spelen seizoensinvloeden een rol in de
vergelijking.

De boekwaarde van de vergoedingssommen bedraagt € 157,8 miljoen en is nagenoeg gelijk gebleven. Onder financiële vaste activa is
bij overige vorderingen sprake van een stijging van € 30,6 miljoen veroorzaakt door de toename in de lange termijn vorderingen uit
transfers. De kortlopende vorderingen, met een looptijd korter dan één jaar, zijn met € 12,8 miljoen afgenomen, onder meer door
lagere korte termijn vorderingen op clubs inzake spelerstransfers.

Ajax beschikt op 31 december 2019 over € 70,5 miljoen liquide middelen. De waarde van de beleggingsportefeuille bedraagt € 24,3
miljoen en bestaat uit obligaties. Na toevoeging van het resultaat bedraagt het totaal eigen vermogen € 261,7 miljoen, gelijk aan 63,6%
van het balanstotaal exclusief leaseverplichtingen. De overige reserves bedragen voor verwerking van het onverdeeld resultaat
€ 100,0 miljoen. De langlopende schulden zijn gestegen met in totaal € 135,4 miljoen naar € 190,8 miljoen door het opnemen van de
leaseverplichtingen als gevolg van IFRS 16. De kortlopende schuldpositie is gedaald naar € 111,4 miljoen. Dit betreft onder meer nog te
betalen transferverplichtingen, betalingsverplichtingen aan spelers en overig personeel, vooruit ontvangen wedstrijd- en
sponsorinkomsten en belastingen.
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Buitenlandse deelneming

Ajax Cape Town is met een belang van 51% van Ajax, voor 100% in de geconsolideerde cijfers opgenomen, onder aftrek van een
minderheidsbelang derden. Als gevolg van een strategische heroriëntatie overweegt de directie van Ajax momenteel of zij haar belang
in Ajax Cape Town zal aanhouden. Ajax Cape Town heeft een negatief resultaat voor belastingen van € 0,2 miljoen, een verslechtering
van € 0,6 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2018/2019.

Op 13 augustus 2019 is AFC Ajax USA Inc. opgericht door Ajax. Het belang in AFC Ajax Inc. is in het 1ste halfjaar 2019/2020 in de
consolidatie opgenomen. De financiële impact is nagenoeg nihil.

Verwachtingen

Ajax verwacht voor het gehele boekjaar 2019/2020 door uitschakeling van de UEFA Champions League een negatief operationeel
resultaat. Door de reeds gerealiseerde transferresultaten is de verwachting een positief netto resultaat voor het gehele boekjaar
2019/2020 te realiseren.

Verbonden partijen

Voor een toelichting op verbonden partijen wordt verwezen naar pagina 16.

Risico's en onzekerheden

Voor de voornaamste risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten en de strategie van Ajax wordt verwezen naar de Corporate
Governance verklaring in het verslag van de directie in de jaarrekening 2018/2019.
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Bestuurdersverklaring

Verklaring als bedoeld in art. 5:25d lid 2 sub c Wft

De directie van de vennootschap verklaart hierbij, dat, voor zover haar bekend:

1. de halfjaarrekening van de vennootschap over het eerste halfjaar van het boekjaar 2019/2020 een getrouw beeld geeft van de
activa, de passiva, de financiële positie en van de winst van de vennootschap en de gezamelijk in de consolidatie opgenomen
ondernemingen.

2. het halfjaarverslag van de vennootschap over het eerste halfjaar van het boekjaar 2019/2020 een getrouwe weergave bevat van:
a. de belangrijke gebeurtenissen die zich de eerste zes maanden van het desbetreffende boekjaar hebben voorgedaan en van het

effect daarvan op de halfjaarrekening,
b. de belangrijkste transacties met verbonden partijen die in deze periode zijn aangegaan,
c. de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de overige zes maanden van het desbetreffende boekjaar.

Amsterdam, 19 februari 2020

Directie AFC Ajax NV
Edwin van der Sar
Susan Lenderink
Marc Overmars
Menno Geelen
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Beoordelingsverklaring

Aan: de directie van AFC Ajax NV

Opdracht
Wij hebben de in deze halfjaarrekening opgenomen (verkorte) geconsolideerde tussentijdse financiële informatie over de periode 1 juli
2019 tot en met 31 december 2019 van AFC Ajax NV te Amsterdam bestaande uit de balans, winst- en verliesrekening, het overzicht
van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht met de toelichting,
waarin opgenomen een overzicht van gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen, beoordeeld. De
directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de tussentijdse financiële informatie in
overeenstemming met IAS 34, “Tussentijdse Financiële Verslaggeving", zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Het is onze
verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij de tussentijdse financiële informatie op basis van onze beoordeling.

Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling van de tussentijdse financiële informatie verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse Standaard 2410, “Het beoordelen van tussentijdse financiële informatie door de accountant van de entiteit". Een
beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het inwinnen van inlichtingen, met name bij personen die verantwoordelijk
zijn voor financiën en verslaggeving, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een
beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle die is uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden en stelt ons niet in staat zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben genomen van alle aangelegenheden van
materieel belang die bij een controle onderkend zouden worden. Om die reden geven wij geen controleverklaring af.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de tussentijdse financiële
informatie over de periode 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019 niet, in alle van materieel belang zijnde opzichten, is opgesteld in
overeenstemming met IAS 34, “Tussentijdse Financiële Verslaggeving", zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Amsterdam, 19 februari 2020

Deloitte Accountants B.V.
J. Holland
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