Aarhus, den 27. september 2019

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 07/2019

AGF A/S
Stadion Allé 70
DK-8000 Aarhus C.
t +45 89 38 60 00
f +45 89 38 60 19
www.agf.dk
CVR-nr. 83839910
LEI: 213800NZF3NQOYOQUX61

AGF A/S – årsrapport 2018/19
Bestyrelsen for AGF A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens årsrapport for perioden 1.
juli 2018 - 30. juni 2019.
Koncernens resultat før skat er et overskud på 10 mio. kr. mod et underskud før skat i 2017/18
på 10 mio. kr. Resultatet er i overensstemmelse med de opjusterede udmeldte forventninger for
regnskabsåret.
Det forbedrede resultat kan dels henføres til højere event-, tv- og sponsorindtægter og en
fremgang i tilskuertallet til Superliga-kampene, hvilket har resulteret i højere billet- og
bodsalgsindtægter, dels en væsentlig stigning i transferindtægter.
Omsætningen er steget fra 113 mio. kr. til 131 mio. kr. De væsentligste årsager til denne fremgang
er en vækst i billet-, entré- og tv-indtægter fra 24 mio. kr. til 31 mio. kr., en vækst i
sponsorindtægterne fra 52 mio. kr. til 55 mio. kr. samt en vækst i restaurations- og
cateringvirksomhed fra 16 mio. kr. til 20 mio. kr. Den samlede fremgang har resulteret i en
rekordhøj omsætning.
Koncernens eksterne omkostninger er steget med 6 mio. kr. fra 46 mio. kr. i 2017/18 til 52 mio.
kr. i 2018/19. Denne omkostningsstigning kan primært henføres til driftsomkostninger og
vareforbrug i restaurations- og cateringvirksomhed.
Andre driftsindtægter er steget med 10 mio. kr. fra 0 mio. kr. i 2017/18 til 10 mio.kr. i 2018/19,
hvilket kan henføres til netto transferindtægter.
Koncernens likviditetsberedskab inkl. værdipapirer pr. 30. juni 2019 udgør 43 mio. kr. i forhold til
12 mio. kr. året før.
Egenkapitalen er netto steget med 28 mio. kr. til 56 mio. kr., svarende til en soliditetsgrad på
57%. Nettostigningen kan henføres til årets resultat samt en rettet emission.
Pengestrømme fra den primære drift er 12 mio. kr. mod 2 mio. kr. året før.

Forventninger
For regnskabsåret 2019/20 forventer koncernen et positivt resultat før skat mellem 5 og 15 mio.
kr. Som forudsætning for det forventede resultat er der bl.a. regnskabsmæssigt budgetteret med
en 8.-plads i Superligaen og en omsætning på niveau med 2018/19. Den sportslige målsætning
er en top 6-placering.
Hændelser efter regnskabsårets udløb
Efter balancedagen er fondsbørsmeddelelse nr. 06/2019 offentliggjort. Meddelelsen beretter om
positive økonomiske forventninger til regnskabsåret 2019/20, da der er solgt en spiller til et
væsentligt beløb. Der er ikke indtrådt andre væsentlige begivenheder efter balancedagen.
Bestyrelsesformand Lars Fournais udtaler:
”Hele organisationen har de senere år arbejdet hårdt for at skabe en forretning i balance, og det
begynder vi nu at høste frugterne af. Det fundament, vi står på, har aldrig været stærkere i kraft
af en sund økonomi, en stærk kommerciel platform, en spillertrup med et stort potentiale og en
flot opbakning i byen og regionen. Vores fornemmeste opgave er nu at bygge videre på den
positive udvikling, så vi kan tage de næste skridt både sportsligt og kommercielt, hvilket er en
opgave, der til stadighed kræver ydmyghed og hårdt arbejde.”
Adm. direktør Jacob Nielsen udtaler:
”Den

kommercielle

udvikling

i

selskabet

fortsætter

den

opadgående

kurve.

Vores

sponsoromsætning er for tredje år i træk historisk høj, og vi kan også notere os en pæn vækst i
billet-, bodsalgs- og merchandise-indtægter. For første gang i mange år har vi realiseret betydelige
transferindtægter, og vores eventafdeling har haft et rekordhøjt aktivitetsniveau, hvilket også har
bidraget positivt til regnskabet. Samlet set har selskabet aldrig haft en højere omsætning, og med
baggrund i en stram omkostningsstyring kan vi præsentere det bedste resultat i selskabets over
40-årige historie. Det kan vi være tilfredse med, og nu gælder det om at holde fast i momentum.
Vores ambition er at konsolidere os i toppen af dansk fodbold, og der er vi meget langt fra endnu.
Både sportsligt og kommercielt har vi stadig et uforløst potentiale, vi skal udnytte, men vi er på
rette kurs, og ved fælles hjælp – og ikke mindst med byens og regionens opbakning – så er jeg
overbevist om, at vi også lykkes.”
______________
For yderligere oplysninger kontakt bestyrelsesformand Lars Fournais på tlf. 2010-3700 eller
administrerende direktør Jacob Nielsen på tlf. 2274-8685.
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