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Geconsolideerde balans
(VOOR BESTEMMING RESULTAAT)

BEDRAGEN x EUR 1.000 31 december 2020 30 juni 2020

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Vergoedingssommen 159.545 161.290
Software 1.827 1.004

161.372 162.294

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen 15.168 16.186
Machines en installaties 269 291
Andere vaste bedrijfsmiddelen 3.537 3.869
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 1.564 1.964

20.538 22.310

Lease activa 147.674 149.324

Financiële vaste activa
Deelnemingen 4.678 4.678
Overige vorderingen 66.167 55.751

70.845 60.429

Totaal vaste activa 400.429 394.357

Vlottende activa

Voorraden 4.379 3.774

Vorderingen
Debiteuren 66.922 50.771
Overige vorderingen 11.035 10.705
Overlopende activa 4.713 2.214

82.670 63.690

Effecten 24.602 24.098

Liquide middelen 70.684 22.496

Totaal vlottende activa 182.335 114.058

Totaal activa 582.764 508.415
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BEDRAGEN x EUR 1.000 31 december 2020 30 juni 2020

PASSIVA

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal 8.250 8.250
Agio 101.120 101.120
Reserve omrekeningsverschillen 1 (1.326)
Overige reserves 120.639 99.978
Onverdeeld resultaat boekjaar 38.493 20.661

Eigen vermogen toe te rekenen aan de
aandeelhouders van de vennootschap 268.503 228.683
Niet-controlerend belang - 117

268.503 228.800

Langlopende verplichtingen
Belastinglatenties 22.025 19.755
Kredietinstellingen - 7
Leaseverplichtingen 142.563 145.220
Overige schulden 18.471 28.312

183.059 193.294

Kortlopende verplichtingen
Crediteuren 38.311 33.984
Kredietinstellingen - 10
Belastingen en premies sociale verzekeringen 24.609 8.803
Leaseverplichtingen 6.812 5.375
Overige schulden 30.660 20.108
Overlopende passiva 30.810 18.041

131.202 86.321

Totaal passiva 582.764 508.415
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening

BEDRAGEN x EUR 1.000

1-7-2020/
31-12-2020

1-7-2019/
31-12-2019

Netto omzet 78.684 110.428

Inkoopwaarde omzet 8.035 6.726
Lonen, salarissen en sociale lasten 44.804 49.447
Afschrijvingen op vaste activa 6.038 5.520
Overige bedrijfskosten 21.078 31.466

Som der bedrijfslasten 79.955 93.159

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en
resultaat vergoedingssomen (1.271) 17.269

Afschrijvingen vergoedingssommen (28.809) (25.759)
Resultaat vergoedingssommen 85.209 79.711

Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en
resultaat vergoedingssommen 55.129 71.221

Resultaat deelneming (2.553) -
Financieel resultaat (820) (907)
Waardeveranderingen effecten 400 103

Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór
belastingen 52.156 70.417

Belastingen resultaat uit bedrijfsuitoefening (13.711) (17.542)

Resultaat uit bedrijfsoefening na
belastingen 38.445 52.875

Toe te rekenen aan de aandeelhouders van
de vennootschap 38.493 52.969

Niet-controlerend belang (48) (94)

38.445 52.875

Per gewoon aandeel vóór en na verwatering (x EUR 1) 2,10 2,89
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Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

BEDRAGEN x EUR 1.000

1-7-2020/
31-12-2020

1-7-2019/
31-12-2019

Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belastingen 38.445 52.875

Posten die uiteindelijk worden overgeboekt naar de winst- en
verliesrekening:
Omrekeningsverschillen deelnemingen (23) 54

Totaal van rechtstreekse vermogensmutaties (23) 54

Totaalresultaat 38.422 52.929

Toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap 38.472 53.013

Niet-controlerend belang (50) (84)

38.422 52.929
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht

BEDRAGEN x EUR 1.000

1-7-2020/
31-12-2020

1-7-2019/
31-12-2019

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen (1.271) 17.269

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen op vaste activa 6.038 5.520
Veranderingen in werkkapitaal
(Toe)/afname vorderingen (13.484) (9.907)
(Toe)/afname voorraden (608) 852
Toe/(af)name kortlopende verplichtingen 30.941 12.991

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
(vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen) 21.616 26.725

Ontvangen rente 97 134
Betaalde rente (1.055) (993)
Betaalde winstbelastingen - (9.608)

Kasstroom uit operationele activiteiten 20.658 16.258

Investeringen in vergoedingssommen (39.150) (66.622)
Investeringen in overige immateriële vaste activa (309) (9)
Investeringen in materiële vaste activa (1.524) (1.611)
Investeringen in financiële vaste activa - (150)
Investeringen in effecten (104) -
Desinvesteringen vergoedingssommen 70.512 64.766
Desinvesteringen materiële vaste activa 2 11
Desinvesteringen financiële vaste activa 2.550 110
Desinvesteringen effecten - 97
Deconsolidatie Ajax Cape Town (1.006) -

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 30.971 (3.408)

Mutatie langlopende verplichtingen (3.610) (3.098)
Dividend - (1.237)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (3.610) (4.335)

Toe/(af)name geldmiddelen 48.019 8.515

Mutatie overzicht geldmiddelen
Geldmiddelen openingsbalans 22.496 61.971
Toe/(af)name geldmiddelen 48.019 8.515
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 169 12

Geldmiddelen eindbalans 70.684 70.498



A F C  A J A X  N V

9

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

1-7-2020/31-12-2020
Beginbalans 8.250 101.120 (1.326) 99.978 20.661 117 228.800

Mutaties
Resultaatbestemming vorig boekjaar - - - 20.661 (20.661) - -
Koersverschillen - - (21) - - (2) (23)
Overboeking naar de winst- en
verliesrekening - - 1.348 - - - 1.348
Resultaat boekjaar - - - - 38.493 (48) 38.445
Deconsolidatie - - - - - (67) (67)

Eindbalans 8.250 101.120 1 120.639 38.493 - 268.503

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 de uitbreiding van
de nieuwbouwplannen voor het sportcomplex de Toekomst. In het boekjaar 2019/2020 is vanuit de reservering een bedrag van
EUR 1,2 miljoen besteed aan de aanleg van velden, het aanpassen van watergangen en bouwkundige advies- en
ontwerpwerkzaamheden en in het 1e halfjaar 2020/2021 een bedrag van EUR 0,3 miljoen met name aan de aanpassing van
watergangen en bouwkundige advies- en ontwerpwerkzaamheden. Van de reservering in de overige reserves resteert per 31 december
2020 derhalve nog een bedrag van EUR 50,7 miljoen.

BEDRAGEN x EUR 1.000

Geplaatst
kapitaal Agio

Reserve
om-

rekenings-
verschillen

Overige
reserves

Onverdeeld
resultaat
boekjaar

Niet-
contro-
lerend
belang Totaal

1-7-2019/31-12-2019
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
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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 2019/2020 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 2019/2020.

COVID-19
Nadat in 2019/2020 het voetbalseizoen voortijdig is beëindigd ter voorkoming van het coronavirus (COVID-19) zijn met ingang van het
seizoen 2020/2021 nieuwe maatregelen van kracht. De competitie 2020/2021 is van start gegaan met een beperkte bezetting van de
stadioncapaciteit, rekening houdend met de 1,5 meter maatregelen. Als gevolg van deze 1,5 meter maatregelen was het mogelijk om in
de maand september weer wedstrijden met beperkt publiek te spelen. De thuiswedstrijden tegen RKC Waalwijk en Vitesse hebben
hierdoor met beperkt publiek kunnen plaatsvinden. Vanaf oktober 2020 worden de wedstrijden door een aanscherping van de
maatregelen gespeeld zonder publiek. Door deze maatregelen is voor het seizoen 2020/2021 sprake van een aanhoudende onzekerheid
over de economische en zakelijke gevolgen van de COVID-19 pandemie. Bij de schattingen, beoordelingen en veronderstellingen in de
halfjaarrekening 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 en de marktwaarde van spelers. Ajax heeft meerdere scenario’s
voor het tweede halfjaar van het seizoen 2020/2021 en het seizoen 2021/2022 doorgerekend waarbij voor het tweede halfjaar van dit
seizoen rekening wordt gehouden met het uitspelen van de competities zonder publiek. Voor het seizoen 2021/2022 is in één van de
scenario's van de veronderstelling uitgegaan dat de reguliere bedrijfsvoering van Ajax gedurende het seizoen 2021/2022 weer is
genormaliseerd. Ajax is daarbij afhankelijk van de voortgang in het vaccinatieprogramma en het versoepelen van de huidige
maatregelen. In scenario’s waarbij is uitgegaan van het spelen zonder publiek zijn naast de gevolgen op mogelijk verminderde
kasstromen uit hoofde van wedstrijdbaten ook de gevolgen van de afspraken inzake partnerships meegenomen. In de scenario’s is
rekening gehouden met positieve effecten van de NOW 3 regeling. In de scenario’s is geen rekening gehouden met mogelijke
verkoopopbrengsten van spelers. De verkoop van spelers zal naar verwachting een positief effect hebben op de kasstroom in de diverse
scenario’s.

Het effect op de geconsolideerde halfjaarrekening is als volgt:

Immateriële en materiële vaste activa en leaseactiva
Bij de beoordeling van een duurzame waardevermindering op immateriële vaste activa van EUR 161,4 miljoen, waaronder de
vergoedingssommen van EUR 159,5 miljoen zijn opgenomen, materiële vaste activa van EUR 20,5 miljoen en lease activa van
EUR 147,7 miljoen, is de impact van COVID-19 in overweging genomen. Hierbij is uitgegaan van de continuïteit van de vennootschap.
Rekening houdend met de huidige liquiditeits- en solvabiliteitspositie is er geen aanleiding om te veronderstellen dat de vennootschap
haar activiteiten niet kan continueren. Dit heeft derhalve niet geresulteerd in duurzame waardeverminderingen.

Financiële vaste activa

Deelnemingen
Onder de deelnemingen is een belang van 13,2% opgenomen in Stadion Amsterdam NV van EUR 2,8 miljoen gewaardeerd tegen de
reële waarde. Een intern uitgevoerde waardeanalyse aan de hand van het meest recente waarderingsrapport, alsmede nieuwe
omgevingsfactoren, inclusief de impact van COVID-19, hebben niet geleid tot indicaties voor een duurzame waardevermindering. De
verwachte kasstromen zijn sterk afhankelijk van Ajax als hoofdhuurder waarbij er sprake is van een sterke onderlinge afhankelijkheid
tussen Stadion Amsterdam NV en Ajax. Ondanks de onzekerheid over de hoogte van de toekomstige kasstromen verwacht de
vennootschap niet een dermate significante wijziging in de toekomstige kasstromen waardoor de continuïteit van Stadion Amsterdam
NV niet zal zijn gewaarborgd. Hierbij is uitgegaan van de inschatting dat COVID-19 een tijdelijke gebeurtenis is waardoor geen
permanent effect op de kasstromen wordt verwacht.

Overige vorderingen
Voor de vorderingen op Stadion Amsterdam NV wordt bij de berekening van de verwachte kredietverliezen uitgegaan van de
boekwaarde en de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte impact
van COVID-19 op de operationele kasstromen en resultaten van Stadion Amsterdam NV en heeft niet geleid tot een aanpassing van de
contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen. De contractueel overeengekomen aflossingen op de leningen aan Stadion
Amsterdam NV zijn na balansdatum ontvangen. De inschatting van de vennootschap is dat het risico op kredietverliezen niet significant
is toegenomen als gevolg van COVID-19. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de voorgaande tekst onder deelnemingen.
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Kredietverliezen debiteuren
De gevolgen van COVID-19 zijn in overweging genomen bij de beoordeling van de kredietwaardigheid van de vorderingen op
debiteuren, namelijk debiteuren inzake vergoedingssommen en overige debiteuren, en als gevolg daarvan de bepaling van verwachte
kredietverliezen. Ten aanzien van de debiteuren inzake vergoedingssommen hanteert de vennootschap een beleid waarbij afdoende
zekerheid wordt verlangd door middel van bankgaranties, garanties van derden en kredietverzekeringen. De impact van COVID-19 op
een eventueel kredietrisico tendeert hierdoor naar nihil. De inschatting van de kans op mogelijke wanbetaling voor de bepaling van de
verwachte kredietverliezen op overige debiteuren is gebaseerd op de beschikbare informatie op de datum van het opmaken van de
halfjaarrekening. De voorziening overige debiteuren is in het eerste halfjaar 2020/2021 niet verhoogd.

Netto omzet

Recettes, seizoenkaarten, business-seats en skybox-plaatsen
Ondanks de aanhoudende onzekerheid rondom de impact van COVID-19 op de bedrijfsvoering, waaronder de bezetting van de
stadioncapaciteit, heeft voor het seizoen 2020/2021 de verkoop van seizoenkaarten, business-seats en skybox-plaatsen plaatsgevonden.
Door een tijdelijke versoepeling van de COVID-19 maatregelen heeft Ajax in september 2 thuiswedstrijden gespeeld met beperkt
publiek, waarbij de wedstrijden alleen toegankelijk waren voor seizoenkaarthouders. Vanaf oktober zijn de maatregelen aangescherpt
waardoor de overige wedstrijden in het eerste halfjaar van 2020/2021 zonder publiek zijn gespeeld. Ajax heeft derhalve beperkte
wedstrijdbaten verantwoord, waarbij het bijbehorende deel van de opbrengst uit hoofde van seizoenkaarten, business-seats en skybox-
plaatsen is toegerekend aan de 2 thuiswedstrijden. De opbrengsten uit hoofde van seizoenkaarten, business-seats en skybox-plaatsen
die niet toegerekend kunnen worden aan de overige gespeelde wedstrijden in de eerste seizoenshelft 2020/2021 zijn voor een bedrag
van EUR 11,6 miljoen opgenomen onder de kortlopende verplichtingen.

Partnerships
In het seizoen 2019/2020 zijn regelingen getroffen in de vorm van behoud van misgelopen voordelen in het seizoen 2019/2020 en
verstrekking van additionele toezeggingen voor het seizoen 2020/2021 voor een bedrag van EUR 1,2 miljoen. In de eerste seizoenshelft
van 2020/2021 is hiervan EUR 0,3 miljoen toegerekend aan de partnershipopbrengsten. De aanhoudende impact van COVID-19,
waaronder het spelen van wedstrijden zonder publiek, heeft als gevolg dat partners ook in de eerste seizoenshelft van 2020/2021 niet
ten volle van de voordelen van de associatie, waaronder begrepen hospitality, met Ajax hebben kunnen genieten. Ajax is continu in
gesprek met partners om regelingen te treffen in de vorm van korting, het behoud van misgelopen voordelen in de eerste seizoenshelft
en verstrekking van additionele toezeggingen vanaf de tweede seizoenshelft, waarbij Ajax voor een aantal partners een inschatting
heeft gemaakt van een eventuele tegemoetkoming gebaseerd op de contractuele afspraken. Deze tegemoetkoming aan partners is in
de eerste seizoenshelft van 2020/2021 onder de kortlopende verplichtingen verwerkt als uitgestelde omzet. De korting wordt verrekend
in de tweede seizoenshelft en de uitgestelde omzet wordt toegerekend aan de partnershipopbrengsten vanaf de tweede seizoenshelft
2020/2021. De hoogte van de uitgestelde omzet is gebaseerd op de reële waarde van de toezeggingen. Van de uitgestelde omzet in het
eerste halfjaar van 2020/2021 is per 31 december 2020 een bedrag van EUR 3,1 miljoen onder de kortlopende verplichtingen
opgenomen.

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 overige baten verantwoord en in het boekjaar waarin de gesubsidieerde
kosten zijn gemaakt.

In de geconsolideerde winst- en verliesrekening is onder de post overige baten een subsidie uit hoofde van de tijdelijke Noodmaatregel
Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) ten bedrage van EUR 3,4 miljoen verantwoord. De hoogte van de subsidie
wordt bepaald door het percentage omzetdaling in de periode november 2020 tot en met januari 2021 ten opzichte van de
referentieomzet in 2019 waarbij is uitgegaan van de netto omzet en het netto transferresultaat. Door de aanhoudende onzekerheid van
COVID-19 is Ajax financieel getroffen als gevolg van de impact op de bedrijfsvoering. Dit heeft als gevolg dat de omzet uit voetbal
gerelateerde baten, partnershipopbrengsten en overige baten dalen, terwijl de grootste kostenposten, waaronder de salariskosten,
doorlopen. Het bedrag van EUR 3,4 miljoen is in de geconsolideerde balans opgenomen onder de post overige vorderingen. Een bedrag
van EUR 2,9 miljoen aan voorschotten is na balansdatum ontvangen. Bij de aanvraag van de subsidie is geen rekening gehouden met
de loonsom van de spelers. De berekening van de aanvraag is gebaseerd op de omzetprognose van de betreffende maanden. De
definitieve berekening en toekenning zijn nog onderhevig aan een accountantscontrole.

Continuïteitsveronderstelling
De in de geconsolideerde halfjaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op een
continuïteitsveronderstelling. Hoewel de toekomstige financiële impact van de uitbraak van COVID-19 ten tijde van het opmaken van
deze halfjaarrekening niet duidelijk is, is de directie van mening dat op basis van de thans beschikbare informatie, de inmiddels
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genomen maatregelen, de huidige liquiditeits- en solvabiliteitspositie en de kwalificatie voor de knock-outfase van de UEFA Europa
League de bij het opmaken van deze halfjaarrekening gehanteerde continuïteitsveronderstelling niet materieel wordt beïnvloed.

Verkoop Ajax Cape Town Ltd.
AFC Ajax NV heeft op 28 september 2020 overeenstemming bereikt met de minderheidsaandeelhouder Cape Town Stars (Proprietary)
Limited over de verkoop van alle aandelen in Ajax Cape Town Ltd. De verkooptransactie is per 30 september 2020 geëffectueerd. De
verkoopopbrengst van de aandelen in Ajax Cape Town Ltd. bedraagt EUR 1 en kan bij invulling van vooraf gestelde voorwaarden verder
oplopen. Deze voorwaarden hebben betrekking op een aandeel in de verkoop van spelers, een aandeel in de verkoop van de
voetballicentie, een aandeel in de verkoop van de gehele club en een aandeel in het liquidatieresultaat bij liquidatie na de
transactiedatum. Het netto boekverlies van EUR 1,2 miljoen en de in de reserve omrekeningsverschillen opgenomen bijbehorende
omrekeningsverschillen van EUR 1,3 miljoen zijn in de winst- en verliesrekening verantwoord onder het resultaat deelneming. In de
geconsolideerde winst- en verliesrekening zijn de opbrengsten en kosten van Ajax Cape Town Ltd. over de periode 1 juli 2020 tot en
met 30 september 2020 verantwoord. In het geconsolideerde kasstroomoverzicht is rekening gehouden met de mutaties als gevolg van
de verkoop van het belang in Ajax Cape Town Ltd.

Seizoensgebonden karakter van tussentijdse bedrijfsactiviteiten
In de vergelijkende cijfers in de balans wordt de opstelling per 30 juni 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
Nieuwe of gewijzigde IFRS standaarden en interpretaties die door de Europese Commissie zijn overgenomen en van toepassing zijn
vanaf het boekjaar 2020/2021 hebben geen impact gehad op de halfjaarverslaggeving van AFC Ajax NV.

Overige nieuwe standaarden, wijzigingen op standaarden en interpretaties die nog niet zijn goedgekeurd door de Europese Commissie
of niet van toepassing zijn op het 1e halfjaar 2020/2021, zijn nog niet (vervroegd) toegepast door de vennootschap.
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Immateriële vaste activa

BEDRAGEN x EUR 1.000

1-7-2020/
31-12-2020

1-7-2019/
31-12-2019

Vergoedingssommen
Aanschafwaarde
Beginbalans 256.345 218.580
Investeringen 36.752 34.624
Desinvesteringen (28.931) (20.433)
Deconsolidatie (184) -
Koersverschillen (4) 8

Eindbalans 263.978 232.779

Cumulatieve afschrijvingen
Beginbalans (95.055) (60.511)
Afschrijvingen (28.809) (25.759)
Afschrijvingen op desinvesteringen 19.315 11.303
Deconsolidatie 113 -
Koersverschillen 3 (5)

Eindbalans (104.433) (74.972)

Boekwaarde
Eindbalans 159.545 157.807

Beginbalans 161.290 158.069

De investeringen in vergoedingssommen hebben betrekking op het aantrekken van onder meer Davy Klaassen, Mohammed Kudus en
Sean Klaiber, aanvullende transfersommen en contractverlengingen.

De desinvesteringen zijn het gevolg van de verkoop van spelers waaronder Donny van de Beek, Sergino Dest, Hakim Ziyech,

Joël Veltman en Sven Botman, en de beëindiging van spelerscontracten.

De afschrijvingen op vergoedingssommen zijn met EUR 3,1 miljoen gestegen, met name als gevolg van het aantrekken van Davy
Klaassen, Mohammed Kudus en Sean Klaiber begin seizoen 2020/2021 en Antony dos Santos in de tweede helft van het seizoen
2019/2020.

De deconsolidatie betreft de onttrekking van de vergoedingssommen van Ajax Cape Town Ltd. als gevolg van de verkoop van alle
aandelen in Ajax Cape Town Ltd. per 30 september 2020.
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Overige vaste activa

SOFTWARE

De investeringen in software in het 1e halfjaar 2020/2021 van EUR 0,3 miljoen (1e halfjaar 2019/2020 nagenoeg nihil) hebben
voornamelijk betrekking op de investeringen in vernieuwingen van de Ajax App en de Ajax website.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De investeringen in de materiële vaste activa in het 1e halfjaar 2020/2021 van EUR 1,3 miljoen (1e halfjaar 2019/2020 EUR 1,5 miljoen)
hebben voornamelijk betrekking op investeringen in een nieuw merchandise- en ticketingsysteem, investeringen in faciliteiten op het
sportpark De Toekomst en investeringen in hardware inzake media en performance werkzaamheden.

LEASE ACTIVA

De investeringen in de lease activa in het 1e halfjaar 2020/2021 van EUR 2,4 miljoen (1e halfjaar 2019/2020 EUR 151,8 miljoen) hebben
betrekking op investeringen in bedrijfsauto’s en tussentijdse mutaties door indexatie van leaseovereenkomsten. Met ingang van 1 juli
2019 is IFRS 16 van toepassing en is in het 1e halfjaar 2019/2020 voor het eerst het gebruiksrecht voor de gehuurde gebouwen en
bedrijfsauto’s op de balans verantwoord.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

De mutaties in de 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

1-7-2020/
31-12-2020

1-7-2019/
31-12-2019

Voetbal
Recettes competitie, nationale beker en vriendschappelijke wedstrijden 275 3.260
Recettes Europese competities - 8.131
Premies Europese competities 40.157 45.021
Seizoenkaarten 411 7.487
Business-seats en skybox-plaatsen 624 9.071
Indirecte wedstrijdbaten 606 694

Subtotaal 42.073 73.664
Partnerships 14.525 17.423
Televisie 5.407 6.768
Merchandising 12.767 11.039
Overige baten 3.912 1.534

Totaal netto omzet 78.684 110.428

Onder de post overige baten is de subsidie uit hoofde van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid
(NOW) voor een bedrag van EUR 3,4 miljoen verantwoord.

De netto omzet wordt onder IFRS 15 als volgt verantwoord:

BEDRAGEN x EUR 1.000

1-7-2020/
31-12-2020

1-7-2019/
31-12-2019

Op een tijdstip 12.650 16.652
Over een periode 66.034 93.776

Totaal netto omzet 78.684 110.428

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

1-7-2020/
31-12-2020

1-7-2019/
31-12-2019

Overige personeelskosten 2.459 4.354
Wedstrijdkosten 10.433 14.548
Huisvestingskosten 1.639 4.443
Beheer- en administratiekosten 6.547 8.121

Totaal overige bedrijfskosten 21.078 31.466
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Resultaat deelneming

BEDRAGEN x EUR 1.000

1-7-2020/
31-12-2020

1-7-2019/
31-12-2019

Verkoopresultaat deelneming (1.205) -
Reserve omrekeningsverschillen (1.348) -

Totaal resultaat deelneming (2.553) -

Onder het resultaat deelneming is het netto verkoopresultaat van de verkoop van alle aandelen in Ajax Cape Town Ltd. verantwoord.
Door de verkoop van het belang in Ajax Cape Town Ltd. is het bijbehorende gedeelte van de reserve omrekeningsverschillen
verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Belastingen

De belastinglast over het resultaat uit bedrijfsuitoefening in de geconsolideerde winst- en verliesrekening over het 1e halfjaar 2020/2021
bedraagt EUR 13,7 miljoen (1e halfjaar 2019/2020 belastinglast EUR 17,5 miljoen), oftewel 26,3% van het resultaat uit
bedrijfsuitoefening vóór belastingen (1e halfjaar 2019/2020 24,9%). Het nominale vennootschapsbelastingtarief bedraagt 25,0%.

Het verschil tussen het nominale vennootschapsbelastingtarief van 25,0% (1e halfjaar 2019/2020 25,0%) en de effectieve belastingdruk
op het resultaat uit bedrijfsuitoefening wordt als volgt verklaard:

PROCENTEN

1-7-2020/
31-12-2020

1-7-2019/
31-12-2019

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

Effectieve belastingdruk 26,3 24,9

De belastingdruk stijgt met name als gevolg van de toepassing van de deelnemingsvrijstelling op het verkoopresultaat van de aandelen
in Ajax Cape Town Ltd. en op het bijbehorende gedeelte van de reserve omrekeningsverschillen dat bij de verkoop van het belang in
Ajax Cape Town Ltd. in de winst- en verliesrekening is verantwoord.

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 zulks 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.
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In het 1e halfjaar 2020/2021 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 is de speler Klaas Jan Huntelaar getransfereerd en de speler Sébastian Haller gecontracteerd. Hiervoor is een
investeringsverplichting aangegaan voor een bedrag van EUR 25,0 miljoen.

De uitbraak van COVID-19 heeft grote gevolgen voor de vennootschap. De financiële impact van COVID-19 op de vennootschap ten
tijde van het opmaken van de halfjaarrekening is nog niet volledig duidelijk. Door het effect van COVID-19 op de bedrijfsvoering van de
vennootschap zullen zowel het operationele resultaat als het resultaat na belastingen in 2020/2021 naar verwachting negatief zijn.

Ajax speelt in de 2e helft van het seizoen 2020/2021 de 1/16-finales in de UEFA Europa League. De hiermee verband houdende omzet
uit Europese competities betreft televisie-inkomsten en plaatsingspremie. Als gevolg van COVID-19 wordt de wedstrijd zonder publiek
gespeeld en zullen er derhalve geen recettes worden gerealiseerd.

Het tuchtorgaan van de Europese voetbalbond UEFA heeft de speler André Onana een schorsing van twaalf maanden opgelegd
vanwege de vaststelling van een dopingovertreding. De schorsing geldt met ingang van 5 februari 2021 en geldt voor alle
voetbalactiviteiten, zowel nationaal als internationaal. Onana en Ajax zijn voornemens in hoger beroep te gaan bij het Court of
Arbitration for Sport (CAS).

De speler Abdelhak Nouri is op 8 juli 2017 tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk onwel geworden en heeft
hierbij hersenschade opgelopen. Nadat uit onderzoek was gebleken dat de behandeling van de speler op het veld in Oostenrijk niet
adequaat was, heeft Ajax aansprakelijkheid erkend voor de gevolgen daarvan. Partijen hebben getracht overeenstemming te bereiken
over de afwikkeling van deze aansprakelijkheid, maar dat is in onderling overleg helaas niet gelukt. Op 23 januari 2021 is namens de
speler een arbitragezaak aangespannen bij de arbitragecommissie van de KNVB met het verzoek een uitspraak te doen in deze zaak.
Ajax is in afwachting van de uitspraak van de arbitragezaak. Het financiële effect is derhalve nog niet in te schatten.

Er zijn geen andere gebeurtenissen na balansdatum met 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. In het 1e halfjaar van 2020/2021 is de geografische informatie over de periode 1 juli 2020 tot 30 september 2020 van Ajax
Cape Town Ltd. opgenomen.
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TOTAAL ACTIVA

BEDRAGEN x EUR 1.000 31 december 2020 31 december 2019

Binnenland 582.738 561.132
Buitenland 26 2.738

Totaal activa 582.764 563.870

NETTO OMZET

BEDRAGEN x EUR 1.000

1-7-2020/
31-12-2020

1-7-2019/
31-12-2019

Binnenland 78.529 109.953
Buitenland 155 475

Totaal netto omzet 78.684 110.428

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

BEDRAGEN x EUR 1.000

1-7-2020/
31-12-2020

1-7-2019/
31-12-2019

Binnenland 20.985 31.109
Buitenland 93 357

Totaal overige bedrijfskosten 21.078 31.466

RESULTAAT NA BELASTINGEN

BEDRAGEN x EUR 1.000

1-7-2020/
31-12-2020

1-7-2019/
31-12-2019

Binnenland 38.503 52.927
Buitenland (10) 42

Totaal resultaat na belastingen 38.493 52.969
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H A L F J A A R V E R S L A G
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Kerncijfers

• De netto omzet bedraagt € 78,7 miljoen, een daling van € 31,7 miljoen door lagere voetbalopbrengsten en partnershipopbrengsten
als gevolg van de coronacrisis.

• De kosten zijn met € 13,1 miljoen gedaald naar € 80,0 miljoen voornamelijk door een daling in de wedstrijdgerelateerde kosten en
salariskosten.

• Het operationele verlies bedraagt € 1,3 miljoen.

• De bijdrage van inkomsten uit transfers van spelers is € 85,2 miljoen, als gevolg van de transfers van Donny van de Beek naar
Manchester United FC, Sergino Dest naar FC Barcelona en Hakim Ziyech naar Chelsea FC.

• De winst na belasting over het eerste halfjaar bedraagt € 38,5 miljoen.

• De vooruitzichten zijn als gevolg van de coronacrisis zeer somber. Ajax verwacht, ondanks de inkomsten uit transfers, een fors
negatief resultaat na belastingen in het boekjaar 2020/2021.

• Het saldo liquide middelen op 31 december 2020 bedraagt € 70,7 miljoen en is gestegen met € 48,2 miljoen ten opzichte van
30 juni 2020 voornamelijk als gevolg van de uitgaande transfers van spelers.

• Het eigen vermogen stijgt met € 39,7 miljoen naar € 268,5 miljoen, 46,1% van het balanstotaal, exclusief leaseverplichtingen is dit
62,0%.

De analyses en het volgende financieel overzicht hebben betrekking op de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 en
worden vergeleken met de periode 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019.

Financieel overzicht
1-7-2020/

31-12-2020
1-7-2019/

31-12-2019
(x € 1 miljoen)

Netto omzet 78,7 110,4
Bedrijfslasten 80,0 93,1

Bedrijfsresultaat vóór afschrijving en resultaat vergoedingssommen -1,3 17,3

Afschrijving vergoedingssommen -28,8 -25,7
Resultaat vergoedingssommen 85,2 79,7

Saldo vergoedingssommen 56,4 54,0

Resultaat deelneming -2,6 -
Financieel resultaat en waardeveranderingen -0,4 -0,8
Belastingen en aandeel derden -13,6 -17,5

Resultaat na belastingen 38,5 53,0

Aantal aandelen per 31 december 18.333.333 18.333.333

Resultaat per aandeel (in euro) +2,10 +2,89
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Toelichting op de ontwikkelingen in de winst- en verliesrekening en de balans

Omzet

De netto omzet bedraagt € 78,7 miljoen, een daling van € 31,7 miljoen door lagere voetbalopbrengsten en partnershipopbrengsten als
gevolg van de coronacrisis.

Voetbal
De voetbalomzet is gedaald met € 31,6 miljoen naar € 42,1 miljoen.

• Inkomsten nationale competities
De inkomsten uit nationale competities hebben betrekking op de 2 gespeelde thuiswedstrijden in de competitie en de 3 gespeelde
vriendschappelijke wedstrijden met beperkt publiek met inachtneming van de 1,5 meter maatregelen. De overige thuiswedstrijden
zijn gespeeld zonder publiek. Als gevolg hiervan zijn de inkomsten uit nationale competities ten opzichte van vorig seizoen gedaald.

Recettes competitie, nationale beker en vriendschappelijke wedstrijden
De recettes zijn gedaald met € 3,0 miljoen naar € 0,3 miljoen.

Seizoenkaarten
De opbrengst uit seizoenkaarten is gedaald met € 7,1 miljoen naar € 0,4 miljoen. Er zijn in de eerste helft van het seizoen
2020/2021 in Amsterdam 40.537 seizoenkaarten verstrekt, een afname van 959.

Business-seats en skyboxen
De inkomsten uit verkochte business-seats en skyboxen zijn gedaald met € 8,5 miljoen naar € 0,6 miljoen. In totaal zijn 3.785
plaatsen verstrekt, een afname van 182.

Jaarkaarten
In totaal komt het aantal in Amsterdam uitgegeven jaarkaarten op 44.322, 1.141 minder dan vorig jaar.

• Recettes Europese competities
Er zijn geen recettes van Europese competities gerealiseerd als gevolg van het spelen van de Europese wedstrijden zonder publiek,
van de Europese wedstrijden zonder publiek, waardoor deze opbrengsten zijn gedaald met € 8,1 miljoen.

• Premies Europese competities
De premies uit Europese competities zijn gedaald met € 4,8 miljoen naar € 40,2 miljoen met name door de mindere sportieve
prestaties. Ajax is in de UEFA Champions League geëindigd op de 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 en de vergoedingen voor

het uitlenen van spelers in opgenomen. De totale indirecte voetbalbaten zijn op € 0,6 miljoen uitgekomen, een daling van € 0,1
miljoen.

Partnerships
De partnershipomzet bestaat uit inkomsten uit bedrijfssponsoring en is dit halfjaar gedaald met € 2,9 miljoen naar € 14,5 miljoen. De
daling komt voornamelijk door de tegemoetkoming aan partners als het gevolg van het niet ten volle kunnen genieten van de voordelen
van de associatie met Ajax. Met ingang van het seizoen 2020/2021 zijn nieuwe partnerships aangegaan met Acronis en Replay en
verlengde contracten met onder meer Ziggo, ABN AMRO en de Vriendenloterij. Daarnaast is een internationale partnership aangegaan
met Sharjah FC. 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 eerste halfjaar 2020/2021.

Televisie
De televisie-inkomsten van € 5,4 miljoen zijn gedaald met € 1,4 miljoen met name door lagere televisie-inkomsten uit de nationale
competitie door minder gespeelde wedstrijden in het eerste halfjaar 2020/2021 ten opzichte van het eerste halfjaar 2019/2020.

Merchandising
Deze omzet is gestegen met € 1,7 miljoen naar € 12,8 miljoen voornamelijk als gevolg van het nieuwe Europese uitshirt.
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Overige baten
De overige baten ten bedrage van € 3,9 miljoen, kennen een stijging van € 2,4 miljoen ten opzichte van vorig seizoen door de subsidie
uit hoofde van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW).

Bedrijfslasten

De kosten zijn met € 13,1 miljoen gedaald naar € 80,0 miljoen voornamelijk door een daling in de wedstrijdgerelateerde kosten en
salariskosten.

Inkoopwaarde omzet
De inkoopwaarde omzet is toegenomen met € 1,3 miljoen naar € 8,0 miljoen in lijn met de stijging van de merchandise omzet.

Lonen, salarissen en sociale lasten
Deze post is afgenomen met € 4,6 miljoen van € 49,4 miljoen naar € 44,8 miljoen voornamelijk door een afname in de salariskosten
voetbal door een daling van de spelerssalarissen als gevolg van de mutaties in de spelersgroep en door het overeengekomen loonoffer
met de spelers.

Het aantal fte’s kende dit jaar een stijging met 2 fte van 409 naar 411.

Afschrijvingen op vaste activa
De afschrijvingen op vaste activa zijn gestegen met € 0,6 miljoen naar € 6,1 miljoen door een toename van de lease activa als gevolg

van nieuwe investeringen en tussentijdse mutaties door indexatie van leaseovereenkomsten.

Overige bedrijfskosten
De totale overige bedrijfskosten zijn met € 10,4 miljoen gedaald naar € 21,1 miljoen.
De belangrijkste onderdelen van de overige bedrijfskosten zijn:
• Overige personeelskosten: daling van € 1,9 miljoen naar € 2,5 miljoen voornamelijk door een lagere verantwoording onder IFRS 16

van de leasekosten bedrijfsauto’s en lagere kosten spelersverzekeringen.
• Wedstrijdkosten: daling van € 4,1 miljoen naar € 10,4 miljoen met name als gevolg van lagere organisatiekosten en overige

wedstrijdgerelateerde kosten voor de wedstrijden in de nationale en Europese competities als gevolg van de coronacrisis. De
wedstrijdkosten kennen een stijging door de kosten van de eenmalige solidariteitsbijdrage van Ajax uit de ontvangen gelden door
UEFA Champions League deelname.

• Huisvestingskosten: daling van € 2,8 miljoen naar € 1,6 miljoen voornamelijk als gevolg van een lagere recette-afhankelijke huur
door het spelen van de thuiswedstrijden met beperkt of geen publiek.

• Beheer- en administratiekosten: daling van € 1,6 miljoen naar € 6,6 miljoen onder meer door een daling van scoutingskosten, reis-
en verblijfkosten en verkoopkosten.

Vergoedingssommen

De afschrijvingen op vergoedingssommen zijn gestegen met € 3,1 miljoen naar € 28,8 miljoen met name als gevolg van het aantrekken
van Antony dos Santos in de tweede helft van het seizoen 2019/2020 en Davy Klaassen, Mohammed Kudus en Sean Klaiber begin
seizoen 2020/2021.

Het resultaat vergoedingssommen bedraagt € 85,2 miljoen. Met name de transfers van Donny van de Beek, Sergino Dest en Hakim
Ziyech hebben voor dit resultaat gezorgd. Het resultaat vergoedingssommen bestaat daarnaast uit opleidingsvergoedingen, ontvangen
solidariteitsbijdragen voor getransfereerde voormalige Ajax-spelers en aandelen uit transfersommen bij doorverkoop.

Resultaat deelneming

Ajax heeft op 28 september 2020 overeenstemming bereikt met de minderheidsaandeelhouder Cape Town Stars Ltd. over de verkoop
van alle aandelen in Ajax Cape Town. De verkooptransactie is per 30 september 2020 geëffectueerd. Het totale resultaat uit hoofde van
deze verkooptransactie van € 2,6 miljoen negatief is verantwoord onder het resultaat deelneming.
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Financieel resultaat, belastingen en aandeel derden

Deze post kende een verbetering van € 4,3 miljoen voornamelijk door de afgenomen belastinglast op het resultaat.

Balans

In de vergelijkende balanscijfers is de opstelling per 30 juni 2020 gehanteerd. Hierdoor spelen seizoensinvloeden een rol in de
vergelijking.

De boekwaarde van de vergoedingssommen bedraagt € 159,5 miljoen en is nagenoeg gelijk gebleven. De financiële vaste activa zijn
met € 10,4 miljoen gestegen met name door de toename in de lange termijn vorderingen uit transfers. De kortlopende vorderingen,
met een looptijd korter dan één jaar, zijn met € 19,0 miljoen toegenomen, onder meer door hogere korte termijn vorderingen op clubs
inzake speler transfers. Ajax heeft op 31 december 2020 € 70,7 miljoen aan liquide middelen. Dit betreft een stijging van € 48,2 miljoen
ten opzichte van 30 juni 2020. Deze stijging is onder andere veroorzaakt door de uitgaande transfers van spelers. De waarde van de
beleggingsportefeuille bedraagt € 24,6 miljoen en bestaat uit obligaties.

De langlopende verplichtingen zijn gedaald met in totaal € 10,2 miljoen naar € 183,1 miljoen door lagere langlopende
transferverplichtingen. De kortlopende verplichtingen zijn gestegen naar € 131,2 miljoen. De stijging van € 44,9 miljoen wordt
veroorzaakt door onder meer hogere te betalen transferverplichtingen, niet toegerekende en uitgestelde omzet als gevolg van de
coronacrisis, te betalen solidariteitsbijdrage en te betalen vennootschapsbelasting. Na toevoeging van het resultaat bedraagt het totaal
eigen vermogen € 268,5 miljoen, 46,1% van het balanstotaal, exclusief leaseverplichtingen 62,0%. De overige reserves bedragen, voor
verwerking van het onverdeeld resultaat, € 120,6 miljoen.

Buitenlandse deelnemingen

Als gevolg van de verkoop van de aandelen in Ajax Cape Town zijn de opbrengsten en kosten van Ajax Cape Town, met een belang van
51% van AFC Ajax NV, alleen voor de periode 1 juli 2020 tot en met 30 september 2020 voor 100% in de geconsolideerde cijfers
opgenomen, onder aftrek van een minderheidsbelang derden.

AFC Ajax USA Inc. is voor 100% in de geconsolideerde cijfers opgenomen. Het doel van de deelneming is in eerste instantie het
aangaan van commerciële partnerships in de Verenigde Staten.

Verwachtingen

De verwachtingen zijn zeer somber, de kans dat dit seizoen met publiek wordt gevoetbald achten wij nagenoeg nihil. Dit betekent dat
het operationeel verlies verder zal oplopen, ook omdat de UEFA Champions League premies in de eerste helft van het boekjaar zijn
ontvangen. Door de gerealiseerde transfers aan het begin van het seizoen is de verwachting dat het saldo vergoedingssommen positief
zal eindigen. Dit is echter onvoldoende om de negatieve gevolgen van het coronavirus, welke tot uitdrukking komen in het operationele
resultaat, te compenseren. Het resultaat na belastingen in het seizoen 2020/2021 zal naar verwachting daarom fors negatief zijn.

Verbonden partijen

Voor een toelichting op verbonden partijen wordt verwezen naar pagina 16 en 17.

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 2019/2020.
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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 2020/2021 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 2020/2021 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, 17 februari 2021

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

Aan de Raad van Commissarissen en de directie van AFC Ajax NV

Onze conclusie
Wij hebben de tussentijdse financiële informatie over de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 van AFC Ajax NV te
Amsterdam beoordeeld.

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de in deze halfjaarstukken opgenomen tussentijdse
financiële informatie over de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 van AFC Ajax NV niet, in alle van materieel belang zijnde
aspecten, is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Deze tussentijdse financiële informatie bestaat uit:
• De geconsolideerde balans per 31 december 2020.
• De geconsolideerde winst- en verliesrekening over de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020.
• De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor onze conclusie
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2410, 'Het
beoordelen van tussentijdse financiële informatie door de accountant van de entiteit'. Deze beoordeling is gericht op het verkrijgen van
een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de tussentijdse financiële informatie.’

Wij zijn onafhankelijk van AFC Ajax NV zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Wij vestigen de aandacht op de toelichting rondom Covid-19, op pagina 10 en 11, in de tussentijdse financiële informatie, waarin de
effecten van Covid-19 op de tussentijdse financiële informatie zijn beschreven. Onze conclusie is niet aangepast als gevolg van deze
aangelegenheid.

Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van commissarissen voor de tussentijdse financiële informatie
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met
IAS 34 zoals aanvaard binnen de Europese Unie. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die
het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van de tussentijdse financiële informatie mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de
vennootschap

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de tussentijdse financiële informatie
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte
assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie.

De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij
een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen
controleoordeel tot uitdrukking.

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in
overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2410.

Onze beoordeling bestond onder andere uit:
• Het actualiseren van ons inzicht in de entiteit en haar omgeving met inbegrip van de interne beheersing, en in het van toepassing

zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de tussentijdse financiële informatie te kunnen identificeren waar het
waarschijnlijk is dat zich risico’s op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het in reactie
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hierop opzetten en uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het
verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing met betrekking tot het opstellen van tussentijdse financiële informatie.
• Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de vennootschap.
• Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de tussentijdse financiële informatie.
• Het verkrijgen van assurance-informatie dat de tussentijdse financiële informatie overeenkomt met of aansluit op de onderliggende

administratie van de entiteit.
• Het evalueren van de verkregen assurance-informatie.
• Het overwegen of zich wijzigingen hebben voorgedaan in de grondslagen voor de financiële verslaggeving of de toepassing daarvan

en of nieuwe transacties de toepassing van nieuwe grondslagen voor de financiële verslaggeving noodzakelijk maken.
• Het overwegen of het bestuur alle gebeurtenissen heeft onderkend die een aanpassing van of een toelichting in de tussentijdse

financiële informatie kunnen vereisen.
• Het overwegen of de tussentijdse financiële informatie is opgesteld en weergegeven in overeenstemming met het van toepassing

zijnde stelsel van financiële verslaggeving en de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen
weergeeft.

Amsterdam, 17 februari 2021

Deloitte Accountants B.V.
J. Holland
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