Jaarcijfers AFC AJAX NV
Amsterdam, 27 september 2022

Ondanks sportieve successen boekte Ajax een verlies van € 24,3 miljoen over het boekjaar 2021/2022 door de
aanhoudende coronacrisis.
De coronacrisis heeft een forse impact gehad op de financiële resultaten van het seizoen 2021/2022. De pandemie had
een zeer negatieve impact op de transfermarkt wat resulteerde in een verlies op de transferresultaten van € 19,3 miljoen.
Daarnaast speelde Ajax met name in de eerste seizoenshelft wedstrijden met beperkt en zonder publiek, dit leidde tot
een operationeel verlies van € 7,6 miljoen.
Ajax 1 behaalde in het seizoen 2021/2022 sportieve successen door als winnaar de groepsfase van de UEFA Champions
League 2021/2022 af te sluiten en daarmee de achtste finale te bereiken. Door opnieuw het landskampioenschap te
veroveren kwalificeerde de club zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League 2022/2023. Tenslotte
bereikte Ajax in 2021/2022 de finale van de KNVB Beker.

Kerncijfers
De netto-omzet steeg met ruim 51% naar € 189,2 miljoen. Dit is een gevolg van hogere voetbalomzet,
partnershipomzet en omzet uit merchandising.
De voetbalomzet (voornamelijk ticketverkoop en premies uit Europese competitie) groeide naar € 98,9 miljoen
(+ 106%) door sportieve resultaten in de UEFA Champions League en doordat in het seizoen 2020/2021 nagenoeg
alle wedstrijden zonder publiek werden gespeeld door coronamaatregelen.
De omzet merchandising en partnerships is gestegen met € 25,4 miljoen naar € 74,8 miljoen door de succesvolle
verkoop van het iconische Europese tenue en door het aangaan van nieuwe partnerships in het seizoen 2021/2022.
De kosten stegen met ruim 24% naar € 196,8 miljoen voornamelijk door een stijging van salariskosten, wedstrijd
gerelateerde kosten en door de schikking met de familie Nouri.
Het operationele verlies bedraagt dit boekjaar derhalve € 7,6 miljoen, tegenover een operationeel verlies van
€ 33,1 miljoen in 2020/2021.
De inkomsten uit transfers van spelers bedroegen € 37,8 miljoen als gevolg van de transfers van Ryan Gravenberch
naar FC Bayern München, Noa Lang naar Club Brugge, David Neres naar FC Shakhtar Donetsk, Kjell Scherpen naar
Brighton & Hove Albion en Jurgen Ekkelenkamp naar Hertha BSC. Dit is 56% minder dan in het seizoen 2020/2021
(€ 86,1 miljoen).
Het nettoverlies (resultaat na belastingen) bedraagt € 24,3 miljoen, in het seizoen 2020/2021 was dit een nettoverlies
van € 8,1 miljoen.
Verwachtingen: Ajax kwalificeerde zich voor het seizoen 2022/2023 voor de groepsfase UEFA Champions League.
In het boekjaar 2022/2023 hebben bovendien transfers plaatsgevonden van onder anderen Antony dos Santos,
Lisandro Martínez, Sébastien Haller, Nico Tagliafico en Perr Schuurs. Mede door deze reeds gerealiseerde
transferresultaten verwacht Ajax een positief nettoresultaat voor het boekjaar 2022/2023.
Het volgende financieel overzicht heeft betrekking op de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 en wordt
vergeleken met de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.
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Bedrijfsresultaat vóór afschrijving en resultaat vergoedingssommen
Afschrijving vergoedingssommen
Resultaat vergoedingssommen
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Aantal aandelen per 31 december
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Toelichting
De volledige jaarlijkse financiële verslaglegging per 30 juni 2022, inclusief de toelichting op de jaarrekening, is te vinden
op ajax.nl.
Amsterdam, 27 september 2022
Het persbericht is opgesteld op basis van het jaarverslag waarbij op 27 september 2022 door Deloitte Accountants B.V.
een goedkeurende accountantsverklaring is afgegeven. De jaarrekening wordt uiterlijk 30 september 2022 openbaar
gemaakt. De jaarrekening dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
De oproeping tot bijwoning van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal geschieden uiterlijk op de
tweeënveertigste dag voor die van de vergadering door middel van een aankondiging die op de website van de
vennootschap (www.ajax.nl) zal worden geplaatst. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden
op 11 november 2022 om 14.00 uur. Het jaarverslag van AFC Ajax NV zal uiterlijk 30 september 2022 digitaal beschikbaar
zijn. Hierbij zal de goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant worden opgenomen. Het
jaarverslag komt via internet beschikbaar op het adres: www.ajax.nl > club > organisatie > Cijfers & Jaarverslag.
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