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Amsterdam, 18 mei 2015
Tussentijdse verklaring AFC Ajax
AFC Ajax NV maakt bekend dat de club vanaf het begin van dit boekjaar, 1 juli 2014 tot
en met het derde kwartaal, dat loopt tot en met 31 maart 2015, een vennootschappelijke
omzet kende van € 80,2 miljoen. Het vennootschappelijke operationele resultaat, na het
derde kwartaal, was € 16,9 miljoen. Het resultaat voor belasting bedraagt € 36,2 miljoen
positief.
Ajax verwacht een operationele winst voor het hele boekjaar te kunnen realiseren. Het
laatste kwartaal van het lopende boekjaar zal sprake zijn van minder wedstrijdbaten.
Door de verkoop van spelers verwacht Ajax door een positief resultaat
vergoedingssommen in het huidige boekjaar ook een positief netto resultaat.
Op sportief gebied valt te melden dat in de periode 1 januari 2015 tot en met heden een
aantal mutaties heeft plaatsgevonden.
Stefano Denswil en Tobias Sana vertrokken naar respectievelijk Club Brugge en Malmö FF
en Robert van Koesveld naar sc Heerenveen. Ajax verhuurde Sheraldo Becker (PEC
Zwolle), Ruben Ligeon (NAC) en Lerin Duarte (sc Heerenveen). Andre Onana kwam van
FC Barcelona naar Ajax, Daley Sinkgraven van sc Heerenveen en Kasper Dolberg van
Silkeborg IF. De broers Nemanja (AZ) en Dragisa (NAC) Gudelj tekenden aan het eind
van het seizoen een contract bij Ajax. Het contract met Ilan Boccara werd ontbonden.
Nieuwe contracten waren er voor de Ajacieden Abdelhak Nouri, Donny van de Beek,
Zakaria El Azzouzi, Mauro Savastano, Vaclav Cerny, Elton Acolatse, Indy Groothuizen,
Adham El Idrissi, Terry Lartey Sanniez, Stan van Bladeren, Pelle Clement, Carel Eiting en
Damil Dankerlui.
Van de A-selectie verlengden in de genoemde periode Lasse Schöne, Lucas Andersen,
Peter Leeuwenburgh, Riechedly Bazoer, Arek Milik, Kenny Tete en Jairo Riedewald hun
contract.
Sportief gezien deed Ajax ook dit seizoen op drie fronten mee. De strijd om de KNVB
beker hield voor Ajax al op 18 december 2014 op, na een nederlaag tegen Vitesse. Ajax
werd in de 8e finale van de UEFA Europa Leauge uitgeschakeld door het Oekraïense
Dnipro Dnipropetrovsk. Na vier landstitels op rij moest Ajax dit seizoen in de Eredivisie
genoegen nemen met de tweede plaats.
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