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Selskabsoplysninger 

Selskab 
Århus Elite A/S 

Stadion Alle 70 

8000 Århus C 

CVR-nr.: 83 83 99 10 

Hjemstedskommune: Århus 

 

Telefon: 89 38 60 00 

Telefax: 89 38 60 19 

Internet: www.aarhus-elite.dk 

E-mail: info@aarhus-elite.dk 

 

Bestyrelse 
Torben Bjerre-Madsen, formand 

Lars Fournais, næstformand 

Jens Harmsen 

Jesper Ørskov Nielsen 

Erik Meineche Schmidt 

Michael Vad 

 

 

Direktion 
Jan Christensen 
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Ledelsespåtegning 

Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for regnskabsåret 1. juli - 31. december 2010 for 

Århus Elite A/S. Halvårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. 

 

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af 

EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.  

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende 

billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af 

koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli - 31. december 2010. 

 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i 

koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed 

samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. 

 

Århus, den 25. februar 2011 

 

Direktion 
 

Jan Christensen 
Adm. direktør 

 

Bestyrelse 
 

Torben Bjerre-Madsen Lars Fournais Jens Harmsen 
Formand Næstformand 

 

Jesper Ørskov Nielsen Erik Meineche Schmidt Michael Vad 
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Ledelsesberetning 

Generelt 
Århus Elite A/S’s forretningsområder omfatter ”Sport” og ”Faciliteter og Events”. 

 

Aktiviteterne i ”Sport” er fokuseret på fodbold; herunder AGF Fodbold og AGF Talentfodbold, der begge er 

selvstændige afdelinger i modervirksomheden, samt datterselskaberne Dioh Williams Playersponsorat og 

Århus Elite Stadion Fysioterapi. Selskabet Dioh Williams Playersponsorat er afviklet i januar 2011. 

 

Aktiviteterne i ”Faciliteter og events” er fokuseret på driften af NRGi Park & Arena, som forpagtes fra Aarhus 

Kommune og omfatter den 100 % ejede dattervirksomhed Atletion A/S, samt selskabet Århus Elite Display 

Rental. Yderligere har Århus Elite en ejerandel af Tivoli Friheden på 17 %. 

 

 



Århus Elite A/S 4 

Ledelsesberetning 

 år til dato år til dato  hele året 
 31.12. 31.12.    
 2010 2009 2009/10 
 t.kr. t.kr. t.kr.  _______ _______ _______ 

Koncernens hoved- og nøgletal 
Hovedtal 
Nettoomsætning 32.695 54.871 100.525 
Resultat af primær drift (16.990) (9.325) (23.320) 
Resultat før transferaktiviteter og finansielle poster (15.035) (6.386) (18.272) 
Resultat af transferaktiviteter (1.955) (2.939) (5.048) 
Resultat af finansielle poster (414) (1.160) (1.994) 
Resultat før skat (17.404) (10.486) (25.314) 
Periodens resultat (17.404) (10.486) (25.314) 
Koncernens andel af periodens resultat (16.331) (10.099) (24.551) 
 
Langfristede aktiver 33.922 52.893 43.632 
Kortfristede aktiver 67.407 32.306 21.585 
Aktiver i alt 101.329 85.199 65.217 
Aktiekapital 93.111 42.522 46.555 
Egenkapital inkl. minoritet 68.375 26.778 26.358 
Langfristede gældsforpligtelser 518 480 476 
Kortfristede gældsforpligtelser 32.436 57.941 38.383 
 
Pengestrøm fra driften (7.958) 1.441 (12.118) 
Pengestrøm fra investering, netto 2.382 (958) 755 
Pengestrøm fra finansiering 59.272 (187) 14.111 
Pengestrøm i alt 53.696 296 2.748 
 
Investeringer i materielle anlægsaktiver 810 237 724 
 
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 94 118 99 
 
Antal aktier, ultimo 93.110.796 42.522.249 46.555.398 
Antal aktier, gennemsnit for perioden 69.833.097 41.462.562 44.538.824 
Antal aktier, udvandet 93.110.796 42.522.249 46.555.398 
 
Nøgletal 
Resultat pr. aktie (kr.) 0 0 (1) 
Udbytte pr. aktie (kr.) 0 0 0 
Indre værdi pr. aktie (kr.) 0 1 1 
Egenkapitalandel (soliditet) (%) 68 31 40 
Egenkapitalens forrentning (%) 0 0 0 
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Ledelsesberetning 

Mission: ”Fodbold og forretning” 
Med udgangspunkt i fodbold og enkelte andre forretningsområder relateret til Århus Elites kernekompetencer 

og brand, herunder NRGi Park & Arena, skaber vi værdi for vores aktionærer, samarbejdspartnere, fans og 

tilskuere. 

 
Vision: ”Vestdanmarks bedste fodboldvirksomhed – en forretning i balance” 
Visionen for AGF er på sigt at være Vestdanmarks bedste fodboldklub. Det kortsigtede mål er at rykke op i 

Superligaen i sæsonen 2010/11, konsolidere sig i ligaen i sæsonen 2011/12 og på sigt til stadighed at være i 

top-6. Visionen for NRGi Park & Arena er at være den førende udbyder af rammerne for sport, kulturelle og 

kommercielle aktiviteter i Østjylland og dermed bidrage positivt til at sikre, at Århus Elites økonomi kommer i 

balance. 

 

Fokusområder 
I forbindelse med AGF’s nedrykning i sommeren 2010 blev der formuleret en genopretningsplan med 9 

fokusområder. Nedenfor er gengivet status på planens punkter. 

 

1. Målsætning: Oprykning år 1 

Med den nuværende placering som nr. 1 i 1. division, 7 point foran nr. 3, er målsætningen for halvsæsonen 

opfyldt. Det vurderes, at der er gode muligheder for, at målsætningen for året kan opfyldes. 

 

2. Ny cheftræner 

Ansættelse og indføringen af cheftræner Peter Sørensen i AGF er forløbet planmæssigt, og Peter Sørensen og 

staben omkring holdet har i perioden levet op til forventningerne. 

 

3. Fastholdelse af stærk sportslig sektor 

Det har trods væsentlige besparelser været muligt at fastholde en stærk sportslig stab omkring holdet, som har 

arbejdet fokuseret og loyalt med at skabe forudsætningerne for mulig tilbagevenden til Superligaen og fortsat 

udvikling af talenter. 

 

4. Trimning af spillertruppen 

I overensstemmelse med målsætningen om at reducere lønomkostninger, reducere truppens størrelse af 

sportslige hensyn og at skabe plads til nye talenter, har et væsentligt antal spillere forladt selskabet siden 

sommer. I vintertransfervinduet er der tilført to nye spillere, der forventes at styrke startopstillingen (Hjalte Bo 

Nørregaard fra FC København og Søren Berg fra Randers FC), samt blandt andet to islandske og tre georgiske 

ungdomslandsholdsspillere, der på sigt formodes at kunne udvikle sig til A-holdsspillere. 

 

5. Styrkelse af kultur og værdier 

Efterlevelse af selskabets værdisæt er væsentlig for selskabets genopretning – både sportsligt og økonomisk.  

Derfor er det på alle niveauer i organisationen blevet indskærpet, at værdierne ”passion, engagement, ansvar 

og respekt” skal efterleves i alt, hvad vi gør. 
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Ledelsesberetning 

6. Fastholdelse af indtægter 

Selskabet har tidligere estimeret og orienteret om, at nedrykningen koster indtægter i størrelsesordenen 25-30 

mio. kr. Hertil kommer, at omsætningen i forhold til sidste år er reduceret grundet udskilte sportsaktiviteter. 

Generelt er indtjeningen i branchen fortsat påvirket negativt af finanskrisen, men der er blevet arbejdet 

målrettet med fastholdelse af indtægter i form af sponsorater, entré og bodsalg i AGF-regi, hvilket 

omstændighederne taget i betragtning er forløbet tilfredsstillende. På alle tre områder er der registreret 

væsentlig nedgang, men i en størrelsesorden som forventet, hvilket også er tilfældet med de lavere tv-

indtægter, der er givet på forhånd som følge af nedrykningen. De ikke-AGF-relaterede indtægter i NRGi Park 

& Arena har ligeledes udviklet sig som forventet. 

 

7. Væsentlige besparelser 

Der er gennemført væsentlige besparelser gennem blandt andet afskedigelser af administrativt personale og 

spillere. Samtidig er der udvist tilbageholdenhed vedrørende generelle omkostninger og investeringer. Det er 

vurderet, at det ikke har været hensigtsmæssigt at foretage yderligere, kortsigtede omkostningsreduktioner, 

eftersom effekten af sådanne ville have væsentlig negativ effekt på vores produkt – og dermed omsætning og 

mulig tilbagevenden til Superligaen. 

 

8. Organisationsudvikling 

Selskabet har over det seneste år gennemgået en væsentlig udvikling fra at omfatte seks sportsgrene til bare én 

sportsgren. Denne transition er forløbet planmæssigt. Organisationen er således i dag væsentlig mere fokuseret, 

og ressourcerne er allokeret i forhold til, hvor potentialet er størst. Samtidig har organisationen de seneste seks 

måneder været gennem en væsentlig personalereduktion. Der er ansat ny kommerciel direktør, der er startet 

ultimo februar 2011. 

 

9. Tilvejebringelse af kapitalberedskab 

Selskabet har i perioden gennemført en fortegningsemission, der meget tilfredsstillende blev fuldtegnet med et 

bruttoprovenu på 62,8 mio. kr. (nettoprovenu på 59,6 mio. kr.). 

 

Øvrige forhold: 

Arbejdet med forbedring af faciliteterne i NRGi Park & Arena, en investering på 30 mio. kr., der finansieres af 

Aarhus Kommune og betales over forpagtningsaftalen, er påbegyndt og forventes færdig primo april 2011. 

Arbejdet omfatter blandt andet opgradering og udbygning af VIP-faciliteter, opgradering af bodfaciliteter i 

NRGi Park og forbedring af in-load faciliteter til NRGi Arena – alle forhold, der har til formål at øge 

omsætning og indtjening. 
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Ledelsesberetning 

Koncernens resultat for perioden 1. juli – 31. december 2010 udviser et underskud på 17,4 mio. kr., hvilket er i 

overensstemmelse med forventningerne. Resultatet er som følge af nedrykningen væsentligt dårligere end 

samme periode sidste år, hvor der blev realiseret et underskud på 10,5 mio. kr. 

 

Selskabets omsætning er reduceret fra 54,9 mio. kr. til 32,7 mio. kr., hvilket skyldes en kombination af falden-

de sponsorindtægter, tv-indtægter, entréindtægter og bodsalg, hvilket primært kan henføres til nedrykning til 1. 

division og sekundært den økonomiske krise i samfundet, som har ramt branchen hårdt, samt reduceret 

omsætning grundet udskillelse af sportsaktiviteter. Omsætning vedr. sidstnævnte udgør 5,6 mio. kr. 

 

De samlede omkostninger er reduceret med 12,9 mio. kr., som fordeler sig med 5,4 mio. kr. på eksterne 

omkostninger, og 7,5 mio. kr. på personaleomkostninger. Personaleomkostninger er ikke reduceret i samme 

takt som reduktionen i indtægter, hvilket kan begrundes i ønsket om hurtig sportslig tilbagevenden til 

Superligaen, opsigelsesvarsler på afskedigede medarbejdere, samt det faktum, at fodboldspilleres kontrakter 

typisk er af flere års varighed. En del af omkostningsreduktionerne kan tilskrives udskilte sportsaktiviteter. 

 

Egenkapitalen er siden regnskabsåret 2009/10 steget fra 24,9 mio. kr. til 68,0 mio. kr. grundet førnævnte 

kapitaltilførsel. 

 

Pengestrømme fra driften er i regnskabsperioden negative med 7,9 mio. kr. i modsætning til positive 

pengestrømme på 1,4 mio. kr. i samme periode sidste år og negativt med 12,1 mio. kr. ved regnskabsårets 

slutning. Den totale likviditetsvirkning i perioden er positiv med 53,7 mio. kr. grundet kapitaltilførsel ved 

fortegningsemission, i modsætning til negativ 0,3 mio. kr. i samme periode sidste år. 

 

Transaktioner med nærtstående parter 
Der henvises til halvårsregnskabets note 7 for specifikation med nærtstående parter. 

 

 
Forventninger til fremtiden 
Ledelsen forventer fortsat et underskud i regnskabsåret 2010/11 på 29 til 37 mio. kr. 

 

Forventningerne til regnskabsåret 2010/11 repræsenterer ledelsens bedste skøn. Forventningerne og 

målsætningerne indeholder skøn og fremadrettede forventninger, der er behæftet med usikkerhed. Faktiske 

resultater kan afvige fra forventningerne, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og 

afvigelser kan være væsentlige. Forventningerne er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets normale 

procedurer for udarbejdelse af skøn for fremtidige perioder, og er baseret på selskabets anvendte 

regnskabspraksis for indregning og måling. Resultatforventningerne er udarbejdet under forudsætning om 

fortsat drift samt implementering af koncernens strategiplan, herunder planlagte investeringer. 
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Ledelsesberetning 

Forudsætninger indtægter 

Århus Elite A/S vurderer, at AGF’s nedrykning til 1. division alene betyder et samlet indtægtstab i 2010/11 på 

DKK 25-30 mio. i forhold til 2009/10. Dette skyldes: 

 

- Reducerede indtægter fra entré og boddrift svarende til et tilskuerantal på 2006/07 niveau, hvor AGF 

sidst var i 1. division. 

- Reducerede indtægter fra sponsorater grundet visse aftaler har nedrykningsklausuler, samt at nytegning 

og gentegning er påvirket af nedrykning. 

- Tv-indtægter, der repræsenterer det største indtægtstab i 2010/11, hvor AGF som nedrykker kun er 

garanteret et mindre fast beløb. 

 

Derudover er det forventet, at indtjeningen er påvirket negativt af de generelle samfundskonjunkturer, som har 

ramt sportsbranchen hårdt. 

 

Indtægter fra udlejning af faciliteter, herunder arrangementer, forventes i 2010/11 at være i niveau med 

2009/10, på trods af at der i året 2010/11 vil være visse gener forbundet med, at Atletion ombygges og 

forbedres vedrørende eksempelvis VIP-faciliteter samt faciliteter til afvikling af arrangementer. 

 

Forudsætninger omkostninger 

De betydelige, forventede indtægtstab har sat resultatet under pres, og selskabet har derfor implementeret en 

række omkostningsreducerende initiativer. De væsentligste er: 

- Kamp- & spilleromkostninger, administrationsomkostninger samt salgs- & markedsføringsomkostninger 

er reduceret væsentligt 

- Den administrative organisation er reduceret med seks personer. 

- Spillertruppen er reduceret væsentligt i omfang, og flere løntunge spillere er solgt eller lejet ud, hvilket 

betyder reduktioner i såvel spillerlønninger som afskrivninger på transferrettigheder. 

 

 

Forudsætninger transferaktiviteter (excl. afskrivninger transferrettigheder) 

Nettotransferresultatet excl. afskrivninger på transferrettigheder forventes i 2010/11 at være dårligere end 

2009/10, hvilket skyldes, at årets transferaktiviteter er forbundet med væsentlige transferomkostninger, specielt 

restafskrivninger på afhændede spillere. Endvidere skal det fremhæves, at transfermarkedet generelt set er 

særdeles trængt og præget af stor usikkerhed, og at forventninger hertil af samme årsag er afdæmpede. 

 

 

Branchespecifikke & virksomhedsspecifikke risikofaktorer 

Branchespecifikke & virksomhedsspecifikke risikofaktorer har ikke ændret sig i forhold til årsrapporten 

2009/10 samt ”Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S”. 
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Ledelsesberetning 

Aktionærinformation 
Aktieinformation: 

Fondsbørs: NASDAQ OMX Copenhagen A/S 

Aktiekapital: 93.110.796 kr. 

Nominel stykstørrelse: 1 kr. 

Antal aktier: 93.110.796 stk. pr. 31. december 2010 

Aktieklasser: A-aktier og B-aktier 

Antal stemmer pr. aktie: A-aktier 10 stemmer og B-aktier 1 stemme 

Ihændehaverpapir: Ja 

Stemmeretsbegrænsning: For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten betinget af, 

at vedkommende senest 3 måneder før generalforsamlingen enten har fået 

sine aktier noteret på navn i selskabets aktiebog eller anmeldt og 

dokumenteret erhvervelsen af aktierne over for selskabet. 

 

Begrænsninger i omsættelighed: Hvis A-aktier ønskes overdraget, skal aktierne tilbydes de øvrige A-

aktionærer. Hvis øvrige A-aktionærer ikke gør brug af købsretten, kan de 

aktier, der har været genstand for tilbuddet, omsættes frit til mindst samme 

kurs, som blev tilbudt de øvrige aktionærer. 

 For B-aktier gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. 

 

 

Ejerforhold 
Følgende aktionærer har pr. 31. december 2010 anmeldt besiddelse af aktier, som er tillagt enten mindst 5 % af 

aktiekapitalens stemmer eller hvis pålydende værdi overstiger mindst 5 % af aktiekapitalen: 

 

• Alm. Brand: Nom. 7.446.054 B-aktier. Ejerandel: 8,00 %. Stemmeandel: 8,37 %. 
 

 

 

Finanskalender for den resterende del af regnskabsåret 2010/11 

Den 29. april 2011 Periodemeddelelse (1/7 2010 – 31/3 2011) 

Den 23. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse (2010-11) 

Den 28. oktober 2011 Generalforsamling (2010-11) 
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Ledelsesberetning 

Århus Elite A/S har i perioden 1. juli 2010 og frem til 25. februar 2011 sendt følgende 
meddelelser til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 
 

Nr. 15/2010 01.07.2010 Finanskalender for 2010/11 

Nr. 16/2010 27.08.2010 Indberetning om storaktionærers besiddelser 

Nr. 17/2010 24.09.2010 Århus Elite A/S’ årsregnskab 2009/10 

Nr. 18/2010 28.09.2010 Indberetning af ledende medarbejders transaktioner og salg af aktier 

Nr. 19/2010 29.09.2010 Indberetning af ledende medarbejders transaktioner og salg af aktier 

Nr. 20/2010 04.10.2010 Indberetning af ledende medarbejders transaktioner og salg af aktier 

Nr. 21/2010 04.10.2010 Indberetning af ledende medarbejders transaktioner og salg af aktier 

Nr. 22/2010 05.10.2010 Indberetning af ledende medarbejders transaktioner og salg af aktier 

Nr. 23/2010 07.10.2010 Indberetning af ledende medarbejders transaktioner og salg af aktier 

Nr. 24/2010 11.10.2010 Indberetning af ledende medarbejders transaktioner og salg af aktier 

Nr. 25/2010 15.10.2010 Indkaldelse til generalforsamling 

Nr. 26/2010 29.10.2010 Periodemeddelse (1/7 - 30/9 2010) 

Nr. 27/2010 29.10.2010 Forløb af ordinær generalforsamling 

Nr. 28/2010 17.11.2010 Århus Elite A/S’ offentliggør vilkår for fortegningsemission 

Nr. 29/2010 23.11.2010 Århus Elite A/S’ offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission 

Nr. 30/2010 22.12.2010 Århus Elite A/S’ offentliggør resultat af fortegningsemission 

Nr. 31/2010 27.12.2010 Meddelelse om ændringer af aktiebesiddelse efter værdipapirlovens § 29 
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Totalindkomstopgørelse   Koncern 

  År til dato    År til dato Hele 
  31.12. 31.12. året 
  2010 2009 2009/10 
 Note t.kr t.kr. t.kr.                                                          ____ _______ _______ _______ 

Nettoomsætning 2  32.695    54.871 100.525 

Eksterne omkostninger    (20.100) (25.454) (47.877) 

Personaleomkostninger  (25.953) (33.462) (66.250) 

Af- og nedskrivninger      (1.677) (2.341) (4.670)  _______ _______ _______ 

Resultat før transferaktivitet og finansielle poster     (15.035) (6.386) (18.272) 

 

Resultat af transferaktiviteter      (1.955) (2.939) (5.048)  _______ _______ _______ 

Resultat af primær drift (EBIT)  (16.990) (9.325) (23.320) 

 

Ophørende aktiviteter  0 (190) 0 

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder  0 0 (773) 

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 3 0 11 11 

Finansielle indtægter        52 28 113 

Finansielle omkostninger       (466) (1.010) (1.345)  _______ _______ _______ 

Resultat før skat     (17.404) (10.486) (25.314) 

 

Skat af periodens resultat                0 0 0  _______ _______ _______ 

Periodens resultat     (17.404) (10.486) (25.314)  _______ _______ _______   

 

Anden totalindkomst          0 0 0  _______ _______ _______ 

Totalindkomst i alt      (17.404) (10.486) (25.314)  _______ _______ _______  _______ _______ _______ 

 

Fordeling af periodens resultat 

Moderselskabets aktionærer  (16.331) (10.099) (24.551) 

Minoritetsinteressers andel af årets resultat          (1.073) (387) (763)  _______ _______ _______ 

     (17.404) (10.486) (25.314)  _______ _______ _______  _______ _______ _______ 

Fordeling af periodens totalindkomst 

Moderselskabets aktionærer          (16.331) (10.099) (24.551) 

Minoritetsinteressers andel af periodens resultat          (1.073) (387) (763)  _______ _______ _______ 

  (17.404) (10.486) (25.314)  _______ _______ _______  _______ _______ _______ 

 

Resultat pr. aktie (EPS) 

Resultat pr. aktie á 1 kr. (kr.)  0 0 (1) 

Resultat pr. aktie, udvandet á 1 kr. (kr.)  0 0 (1) 
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Balance pr. 31.12.2010 

    Koncern 

  31.12. 31.12. 30.06. 
  2010 2009 2010 
 Note t.kr. t.kr. t.kr.  ____ _______ _______ _______ 

Kontraktrettigheder   5.983 21.056 13.614  _______ _______ _______ 

Immaterielle aktiver  4 5.983 21.056 13.614  _______ _______ _______ 

 

Ombygning af lejede lokaler  14.149 15.519 14.766 

Driftsmateriel og inventar  7.669 9.824 8.760  _______ _______ _______ 

Materielle aktiver  21.818 25.343 23.526  _______ _______ _______ 

 

Kapitalandele i associerede virksomheder  0 373 371 

Værdipapirer, der er disponible for salg     6.121 6.121 6.121  _______ _______ _______ 

Finansielle aktiver  6.121 6.494 6.492  _______ _______ _______ 

 

Langfristede aktiver  33.922 52.893 43.632  _______ _______ _______ 

 

Varebeholdninger  808 260 609  _______ _______ _______ 

 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  7.781 10.711 6.253 

Andre tilgodehavender  7.700 13.611 11.233 

Periodeafgrænsningsposter  1.877 1.903 853  _______ _______ _______ 

Tilgodehavender  17.358 26.225 18.339  _______ _______ _______ 

 

Likvide beholdninger  49.241 1.762 2.637  _______ _______ _______ 

 

Aktiver bestemt for salg  0 4.059 0  _______ _______ _______ 

 

Kortfristede aktiver   67.407 32.306 21.585  _______ _______ _______ 

 

Aktiver  101.329 85.199 65.217  _______ _______ _______  _______ _______ _______ 
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Balance pr. 31.12.2010 

    Koncern 

  31.12. 31.12. 30.06. 
  2010 2009 2010 
 Note t.kr. t.kr. t.kr.  ____ _______ _______ _______ 

Aktiekapital 5 93.111 42.522 46.555 

Overkurs ved emission  0 0 0 

Overført resultat  (25.086) (17.543) (21.620)  _______ _______ _______ 

Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer  68.025 24.979 24.935  _______ _______ _______ 

 

Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser  350 1.799 1.423  _______ _______ _______ 

 

Egenkapital  68.375 26.778 26.358  _______ _______ _______ 

 

Bankgæld  118 206 118 

Finansielle leasingforpligtelser    400 274 358  _______ _______ _______ 

Langfristede forpligtelser  518 480 476  _______ _______ _______ 

 

Finansielle leasingforpligtelser     146 265 141 

Bankgæld   3.155 11.879 10.247 

Leverandørgæld  6.024 6.308 2.447 

Gæld til associeret virksomhed  0 410 0 

Anden gæld  12.546 22.182 17.530 

Periodeafgrænsningsposter  10.565 16.897 8.018  _______ _______ _______ 

Kortfristede forpligtelser  32.436 57.941 38.383  _______ _______ _______ 

 

Forpligtelser  32.954 58.421 38.859  _______ _______ _______ 

 

Passiver  101.329 85.199 65.217  _______ _______ _______  _______ _______ _______ 
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Egenkapitalopgørelse for perioden 1. juli - 31. december 2010 

 Koncern 

    Egen- 
    kapital Egen- 
    tilhørende kapital 
  Overkurs  modersel- tilhørende Egen- 
 Aktie- ved Overført skabets minoritets- kapital 
 kapital emission resultat aktionærer interesser i alt 
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

Egenkapital 01.07.2010 46.555 0 (21.620) 24.935 1.423 26.358  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 
Totalindkomst 0 0 (16.331) (16.331) (1.073) (17.404)  _______ _______ _______ _______ _______ _______  

 
Kapitalforhøjelse 46.556 16.293 0 62.849 0 62.849 
Overført til overført resultat 0 (12.865) 12.865 0 0 0 
Emissionsomkostninger 0 (3.428) 0 (3.428) 0 (3.428)  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

Øvrige transaktioner 46.556 0 12.865 59.421 0 59.421  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 

Egenkapital 31.12.2010 93.111 0 (25.086) 68.025 350 68.375  _______ _______ _______ _______ _______ _______  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 

 

Egenkapitalopgørelse for perioden 1. juli - 31. december 2009 

 Koncern 

    Egen- 
    kapital Egen- 
    tilhørende kapital 
  Overkurs  modersel- tilhørende Egen- 
 Aktie- ved Overført skabets minoritets- kapital 
 kapital emission resultat aktionærer interesser i alt 
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

Egenkapital 01.07.2009 42.522 0    (7.444) 35.078 2.186 37.264  _______ _______ _______ _______       _______      _______ 
 
Totalindkomst 0 0 (10.099) (10.099) (387) (10.486)  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 

Egenkapital 31.12.2009 42.522 0   (17.543) 24.979 1.799 26.778  _______ _______ _______ _______ _______ _______  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
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 Pengestrømsopgørelse for perioden 1. juli - 31. december 2010 

    Koncern 

  31.12 31.12. 30.06. 
  2010 2009 2010 
 Note t.kr. t.kr. t.kr.     ____  _______ _______ _______ 

Resultat af primær drift (EBIT)  (16.990) (9.325) (23.320) 

Af- og nedskrivninger inkl. tab og gevinst 
ved transferaktivitet  6.957 8.032 16.320  _______ _______ _______ 

  (10.033) (1.293) (7.000) 
Ændring i driftskapital: 

Tilgodehavender mv.  1.153 3.565 13.891 

Leverandørgæld, anden gæld mv.  1.336 291 (17.777)  _______ _______ _______ 

Pengestrømme vedrørende primær drift  (7.544) 2.563 (10.886) 

 
Renteindtægter, betalte  52 28 113 

Renteomkostninger, betalte  (466) (1.150) (1.345) 

Betalt selskabsskat  0    0 0  _______ _______ _______ 

Pengestrømme vedrørende drift  (7.958) 1.441 (12.118)  _______ _______ _______ 

 

Køb af kontraktrettigheder  (810) (721) (1.635) 

Salg af kontraktrettigheder mv.  3.368 0 2.629 

Køb af indretning, driftsmateriel og inventar  (176) (237) (239)  _______ _______ _______ 

Pengestrømme vedrørende investeringer  2.382 (958) 755  _______ _______ _______ 

 

Afdrag på lån  (149) (187) (297) 

Kapitalforhøjelse i moderselskabet  62.849 0 14.600 

Emissionsomkostninger ved kapitalforhøjelse  (3.428) 0 (192)  _______ _______ _______ 

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet  59.272 (187) 14.111  _______ _______ _______ 

 

Ændring i likvider   53.696 296 2.748 

 

Likvider primo  (7.610) (10.358) (10.358)  _______ _______ _______ 

Likvider ultimo  46.086 (10.062) (7.610)  _______ _______ _______  _______ _______ _______ 
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Noter 
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Noter 
1. Anvendt regnskabspraksis  
Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter og yderligere 

danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet halvårsregnskab 

for moderselskabet. 

Den i halvårsrapporten anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport for 

2009/10 anvendte og er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU og yderligere danske 

oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi henviser til årsrapporten 2009/10 for nærmere 

beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der i det omfang 

de er defineret heri, er beregnet i overensstemmelse med definitionerne i Den Danske Finansanalytiker-

forenings vejledning ”Anbefaling & Nøgletal 2010”. 

 
Delårsrapporten aflægges i danske kroner (DKK), der er koncernselskabets funktionelle valuta.  

 

 

2. Segmentoplysninger for koncernen 
Segmentopdeling 
Ledelsesmæssigt og rapporteringsmæssigt er koncernen opdelt i 3 forretningsmæssige segmenter, der anses for 

at være koncernens primære segmentopdeling. Segmenterne er uændrede i forhold til sidste år. 

 

Aktiviteten i de 3 forretningsmæssige segmenter er følgende: 

Sportsvirksomhed, herunder TV-penge, sponsorindtægter, transfer, kampomkostninger mv. 

Udlejning af koncernens faciliteter, herunder udlejning ejendom og lokaleleje, udlejning LED-bander mv. 

Cateringdrift/event , herunder bodsalg og andre events i NRGI Arena, konferencer, koncertafviklinger mv. 

Overførsler af varesalg mv. mellem segmenterne er opgjort til faktiske afregningspriser, der svarer til 

markedspriserne for de pågældende varer, tjenesteydelser mv. 
    Ikke 
 Catering-drift/   fordelt/ 
 event Sport Faciliteter elimineret Koncern 
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.  _______ _______ _______ _______ _______ 

1. juli - 31. december 2010 

Indtægter inkl. transferindtægter 7.431 27.365 5.175 0 39.971 

Nettoomsætning mellem segmenter 1.543 622 1.417 (3.582) 0 

Omkostninger (6.010) (44.860) (6.091) 0 (56.961)  _______ _______ _______ _______ _______ 

Resultat af primær drift 2.964 (16.873) 501 (3.582) (16.990)  _______ _______ _______ _______ _______ 

 

1. juli - 31. december 2009 

Indtægter inkl. transferindtægter 10.290 42.958 4.494 0 57.742 

Nettoomsætning mellem segmenter 2.359 757 1.839 (4.955) 0 

Omkostninger (8.812) (52.125) (6.130) 0 (67.067)  _______ _______ _______ _______ _______ 

Resultat af primær drift 3.837 (8.410) 203 (4.955) (9.325)  _______ _______ _______ _______ _______ 
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Noter 

 2010 2009 
 t.kr. t.kr.  _______ _______ 

3. Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 
Renter lån til Århus Elite A/S 0 11  _______ _______ 

 0 11  _______ _______ 

 

Aktiviteter i forbindelse med besiddelse af transferrettigheder er ophørt efter salget af de sidste rettigheder. 

Selskabet har lavet en likvidation pr. 30. juni 2010. 

 

 
4. Tilgang af immaterielle aktiver 
Tilgang af kontraktrettigheder 810 721  _______ _______ 

Periodens tilgang 810 721  _______ _______ 

 

Afgang af kontraktrettigheder 3.190 270  _______ _______ 

Periodens afgang til regnskabsmæssig værdi 3.190 270  _______ _______ 

 
 
5. Aktiekapital 
Aktiekapital 01.07 46.555 42.522 

Kapitaludvidelse, kontant 46.556 0  _______ _______ 

Aktiekapital 31.12. 93.111 42.522  _______ _______ 

 
Aktiekapitalen pr. 31.12.2010 er ændret i forhold til tidligere regnskabsperioder og består af 93.110.796 aktier 
á 1 kr. 

 
Aktiekapitalen pr. 31.12.2010 fordeler sig således:  

A-aktier, 10 stemmer pr. 1 kr. aktie, 586.874 stk. á 1 kr.  

B-aktier, 1 stemme pr. 1 kr. aktie, 92.523.922 stk. á 1 kr.  

 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.  

 

 

 

6. Sikkerhedsstillelse  
Til driftskreditten, der har et kreditmaksimum på 10 mio. kr., er der givet transport i løbende tilgodehavender 

hos Superligaen A/S og Divisionsforeningen med krydskaution mellem Århus Elite A/S og Atletion A/S. 

Herudover er givet pant i 51% af anparterne i Dioh Williams Playersponsorat ApS. 
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Noter 
7. Transaktioner med nærtstående parter 
Århus Elite A/S har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse på Århus Elite A/S. 

 

Koncernens nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter Aarhus Gymnastikforening af 1880 samt 

bestyrelse og direktion. 

 

Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori førnævnte personkreds har væsentlige interesser. 

 

Der foreligger samarbejdsaftale mellem Århus Elite A/S og AGF af 1880 med ret til blandt andet at benytte 

den af DBU udstedte licens til at drive betalt fodbold og til at benytte AGF af 1880's faciliteter. Som følge af 

dette betaler selskabet en afgift, der i halvåret 01.07.2010 - 31.12.2010 udgør 751 t. kr.(2009: 740 t. kr.). 
 
Nærtstående parter omfatter endvidere tilknyttede datterselskaber og associerede selskaber, som fremgår af 
koncernoversigten. Medlemmer af direktion og bestyrelse samt andre ledende medarbejdere i koncernen er i 
perioden vederlagt således: 
 2010 2009 
 t.kr. t.kr.  _______ _______ 

Bestyrelseshonorar 312 425 
Lønninger og gager 1.812 3.857 
Pension 144 183  _______ _______ 

 2.268 4.465  _______ _______ 

Direktøren og enkelte ledende medarbejdere har fri bil til rådighed samt øvrige sædvanlige personalegoder 

(telefon mv.), hvis værdi indgår i ovennævnte lønninger og gager.  
 
Koncernen har i halvåret haft følgende transaktioner med nærtstående parter udover vederlag til ledelsen jf. 
ovenfor: 
 Koncern 

 AGF af Investor- 
 1880 grupper Bestyrelse I alt 
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.  _______ _______ _______ _______ 

2010 

Salg af varer og tjenesteydelser 489 1.098 303 792 

Køb af tjenesteydelser 95 481 201 296 

Licensudgifter 740 0 0 740 

Tilgodehavende ved salg 36 245 151 187 

 

2009 

Salg af varer og tjenesteydelser 245 1.788 0 2.033 

Køb af tjenesteydelser 91 6 0 97 

Licensudgifter 740 0 0 740 
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Noter 
7. Transaktioner med nærtstående parter - forsat 
Køb og salg af varer og tjenesteydelser omfatter almindelige forretningsmellemværender. Transaktionerne er 

gennemført på markedsmæssige vilkår. 

 

Der er ikke stillet sikkerhed eller givet garantier for udeståender på balancedagen. Såvel tilgodehavender som 

gæld vil blive afviklet ved kontant betaling. Der er ikke i regnskabsåret realiseret tab på tilgodehavender hos 

nærtstående parter eller foretaget nedskrivninger af sådanne til imødegåelse af sandsynlige tab. 

 

Transaktioner med dattervirksomheder er elimineret i koncernregnskabet i overensstemmelse med den 

anvendte regnskabspraksis, og samhandlen er sket på normale markedsmæssige vilkår. Transaktioner med 

nærtstående parter omfatter salg af sponsorater og øvrige indtægter samt køb af advokat- og andre 

rådgivningsydelser. 

 
 
8. Begivenheder efter statusdagen 
Selskabet har efter halvårsregnskabets afslutning i vinterens transfervindue solgt Dioh Williams til svenske BK 

Häcken samt skrevet kontakt med Hjalte Bo Nørregaard. De under note 6 nævnte sikkerhedsstillelser er aflyst 

efter halvårsregnskabets afslutning. 

 

Der er herudover ikke indtrådt væsentlige begivenheder efter balancedagen. 


