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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 

Thomas Bruno 

Lars C. Bærentsen 

Jan Børjesson 

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 2009 for 

Århus Elite A/S. Halvårsrapporten er ikke revideret 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 2009 samt af resultatet af 

koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli - 31. december 2009. 

 

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 26. februar 2010 

 

Direktion 
 

Jan Christensen 
Adm. direktør 

 

Bestyrelse 
 

Torben Bjerre-Madsen Lars Fournais Thomas Bruno  
Formand Næstformand 

 

Lars C. Bærentsen  Jan Børjesson  Jesper Ørskov Nielsen   

 

Erik Meineche Schmidt  Michael Vad  
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 Ledelsesberetning 

Generelt 
Århus Elite offentliggjorde den 25. september 2009 en ny strategi som indebærer, at selskabet fremover 

fokuserer på ”fodbold og forretning”. Det betyder, at man i regnskabsperioden har afhændet Bakken Bears, 

Århus Elite Dans og Århus Elite Floorball, ligesom man har indgået aftale om afhændelse af Århus Elite 

Badminton pr. 31. januar 2010. Århus GF har fundet en ny investorkreds, og Århus Elite A/S har derfor den 

25. februar 2010 afhændet sin ejerandel. 

 

Aktiviteterne i Århus Elite A/S er i dag organiseret således, at AGF Fodbold, AGF Fodboldtalentskole og 

Århus Elite Stadion Fysioterapi er placeret som selvstændige afdelinger i modervirksomheden. Under 

aktiviteten ”Sport” er desuden datterselskaberne Dioh Williams Playersponsorat ApS og det associerede 

selskab Transferselskabet AGF placeret.  

 

Driften af Atletion-komplekset er i henhold til aftalen med Århus Kommune placeret i den 100%-ejede 

dattervirksomhed Atletion A/S. Under aktiviteten ”Faciliteter og Events” er ligeledes placeret 

datterselskaberne ”Århus Elite Event” og ”Århus Elite Display Rental”, ligesom Århus Elite besidder 17% af 

aktierne i Tivoli Friheden. 
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Ledelsesberetning 

 

Koncernoversigt pr. 1. marts 2010 
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Ledelsesberetning 

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

kompetencer og brand, herunder Atletion, skaber vi værdi for vores aktionærer, samarbejdspartnere, fans og 

tilskuere. 

 
Vision 2014: ”Vestdanmarks bedste fodboldvirksomhed – en forretning i balance” 
Århus Elite skal: 

• have den bedst placerede fodboldklub i Vestdanmark målt over de næste fem år. Delmål er, at AGF til 

stadighed skal være i top 6 og at vinde medaljer senest 2012/2013 

• inden 2014 være den førende udbyder af rammerne for sportslige, kulturelle og kommercielle aktiviteter i 

Østjylland 

• inden 2014 udvikle to nye forretningsområder fortrinsvis relateret til sport og underholdning med en 

samlet omsætning på over 50 mio. kr. 

• fra 2014 forrente egenkapitalen på et niveau, der svarer til den 10-årige risikofri rente + et risikotillæg på 

3%. 

 

Fokusområder 
I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2008/2009 blev følgende fokusområder for året formuleret for 

Århus Elite A/S: 

 

• Fokus på fodboldforretningen 

• Nye ejere til øvrige elitesportsforretninger 

• Udvikling af Atletion   

• Omkostningsstyring og videreudvikling af forretningssystemer 

 
Ved aflæggelsen af halvårsrapporten er status på disse fokusområder som følger: 
 
Fokus på fodboldforretningen: 

• Målsætningen om en placering i top 6 opfyldt, idet AGF overvintrer på en 6. plads. AGF lå på 1. pladsen i 

SAS-ligaen i 7 uger i starten af sæsonen, med en væsentlig stigning i bl.a. tilskuertal til følge i perioden. 

• AGF har fem A-landsholdsspillere, én ligalandsholdsspiller og 10 u-landsholdsspillere. 

• Niveauet af sponsor- og samarbejdsaftaler i AGF fastholdes trods vanskelige samfundskonjunkturer  

• Selskabet har efter halvårsregnskabets afslutning i vinterens transfervindue solgt den nyligt debuterende A-

landsholdsspiller Michael Lumb til Zenit St. Petersborg, ophævet kontrakten med Jeremiah White og 

Jesper Blicher, udlejet Nando Rafael, og har undladt at forlænge med Lars Pleidrup. Selskabet har som 

erstatning skrevet kontakt med følgende transferfrie spillere: Martin Jørgensen, Stephan Petersen og 

Dennis Cagara. 
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Ledelsesberetning 

Nye ejere til øvrige elitesportsforretninger: 

Der er fundet nye ejere til Århus Elite Dans, Århus Elite Floorball og Bakken Bears i første halvdel af 

regnskabsåret, og Århus Elite Badminton samt Århus GF er afhændet i januar/februar 2010. 

 

Udvikling af Atletion: 

• I overensstemmelse med selskabets strategi om i fremtiden at være den førende udbyder af rammerne for 

sportslige, kulturelle og kommercielle aktiviteter i Østjylland har Atletion øget omsætningen og forbedret 

indtjeningen. 

• Århus Kommune har givet tilsagn til at investere 30 mio. kr. i forbedring af faciliteterne i Atletion-

komplekset. Forbedringerne betales af Århus Elite gennem tilsvarende stigning i forpagtningsafgiften. 

• Der er endvidere indgået en principaftale med Århus Kommune om en forlængelse af forpagtningsaftalen. 

Vilkårene for aftalen forhandles i løbet af regnskabsårets anden halvdel.  

 

Omkostningsstyring og videreudvikling af forretningssystemer: 

• Arbejdet med at udvikle selskabets økonomistyring, forretningsgange og systemer forløber som planlagt. 

• Selskabet har ansat ny økonomidirektør til tiltrædelse 1. marts 2010. 
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Ledelsesberetning 

 IFRS IFRS IFRS 
 år til dato år til dato  hele året 
 31.12. 31.12. 30.06 
 2009 2008 2008/09 
 t.kr. t.kr. t.kr.  _______ _______ _______ 

Koncernens hoved- og nøgletal 
Hovedtal 
Nettoomsætning 54.871 48.197 106.181 
Resultat af primær drift (9.325) (15.735) (39.140) 
Resultat før transferaktiviteter og finansielle poster (6.386) (10.689) (27.757) 
Resultat af transferaktiviteter (2.939) (5.046) (11.383) 
Resultat af finansielle poster (1.161) (754) (4.333) 
Resultat før skat (10.486) (16.489) (43.473) 
Periodens resultat (10.486) (16.489) (43.473) 
Koncernens andel af periodens resultat (10.099) (15.968) (42.573) 
 
Langfristede aktiver 52.893 313.300 60.697 
Kortfristede aktiver 32.306 42.128 34.656 
Aktiver i alt 85.199 355.428 95.353 
Aktiekapital 42.522 40.403 42.522 
Egenkapital inkl. minoritet 26.778 53.600 37.264 
Langfristede gældsforpligtelser 480 249.970 462 
Kortfristede gældsforpligtelser 57.941 51.858 57.627 
 
Pengestrøm fra driften 1.441 (9.995) (25.305) 
Pengestrøm fra investering, netto (958) (7.605) 308.921 
Pengestrøm fra finansiering (187) (235) (238.642) 
Pengestrøm i alt 296 (17.835) 44.974 
 
Investeringer i materielle anlægsaktiver 237 4.181 7.516 
 
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 118 135 128 
 
Antal aktier, ultimo 42.522.249 40.402.875 42.522.249 
Antal aktier, gennemsnit for perioden 41.462.562 40.377.839 41.437.526 
Antal aktier, udvandet 42.522.249 40.402.875 42.522.249 
 
Nøgletal 
Resultat pr. aktie (kr.) 0 0 (1) 
Udbytte pr. aktie (kr.) 0 0 0 
Indre værdi pr. aktie (kr.) 1 2 1 
Egenkapitalandel (soliditet) (%) 31 15 39 
Egenkapitalens forrentning (%) 0 0 0 
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Ledelsesberetning 

Koncernens resultat for perioden 1. juli - 31. december 2009 udviser et underskud på 10,5 mio. kr., hvilket er i 

overensstemmelse med forventningerne og betydeligt bedre end samme periode sidste år, hvor der blev 

realiseret et underskud på 16,5 mio. kr. Resultatet er i overensstemmelse med selskabets forventninger og 

betragtes som acceptabelt.  

 

Selskabet har i perioden øget omsætningen med 14% trods de vanskelige samfundskonjunkturer og det faktum, 

at Bakken Bears’ omsætning i perioden ikke indgår i halvårets omsætning. Eksterne omkostninger er i samme 

periode steget med 12%, mens personaleomkostninger er reduceret med 2%. Dette betyder, at resultatet før 

transferaktiviteter og finansielle poster er forbedret med 4,3 mio. kr. til et underskud på 6,4 mio. kr. Hertil 

kommer en positiv udvikling på transferaktiviteter, hvor det negative resultat på 2,9 mio. kr. er 2,1 mio. kr. 

bedre end i samme periode sidste år. 

 

Den positive resultatudvikling kan primært henføres til den fortsættende del af koncernen. Indtægterne i såvel 

Århus GF som Århus Elite Badminton, Århus Elite Floorball og Århus Elite Dans har været væsentlig under 

forventningerne. 

 

Den begrænsede reduktion i personaleomkostninger i regnskabsperioden er begrundet i strategien om fortsat 

sportslig succes i AGF, at aktiviteterne i vinterens handelsaktiviteter i transfervindue først har effekt fra 

finansårets 2. halvdel samt ønsket om at levere de fraseparerede selskaber i sportslig god stand til de fremtidige 

ejere.  
 

Egenkapitalen er siden regnskabsårets slutning faldet med 10,5 mio. kr. til ca. 27 mio. kr. Balancen er slanket 

væsentligt fra 355,4 mio. kr. sidste år ved samme tid til 85,2 mio. kr.  

 

Pengestrømme fra driften er i regnskabsperioden positive med 1,4 mio. kr. i modsætning til negative 

pengestrømme på 10,0 mio. kr. i samme periode sidste år og -25,3 mio. kr. i 2008/09. Den totale 

likviditetsvirkning i perioden er positiv med 0,3 mio. kr. i modsætning til -17,8 mio. kr. i samme periode sidste 

år.   

 

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

 

Fortsættende selskaber i koncernen 
AGF Fodbold 
AGF opnåede i 1. halvår et tilfredsstillende sportsligt resultat. Holdet startede sæsonen på 1. pladsen med deraf 

følgende positiv effekt på tilskuertallet, og opfyldte målsætningen om at være i den bedste halvdel med en 

placering som nr. 6 ved årsskiftet. Klubben er repræsenteret på landsholdene med et historisk højt antal spillere 

fra A-truppen. Ved landskampen mod USA i NRGi Park var der således tre AGF-spillere på banen samtidig – 

to på det danske og én på det amerikanske landshold. 
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Ledelsesberetning 

Trods et presset marked er der fortsat en stigning i indtægterne hos AGF Foldbold. Dette skyldes fastholdelse 

af sponsoromsætningen, en fortsat positiv udvikling i publikumsopbakning og en mindre stigning i TV-

indtægter. I et ligeledes udfordrende transfermarked har AGF også været i stand til at forbedre udviklingen på 

dette område. Det vurderes, at AGF har den stærkeste trup i mange år. 

 

Atletion A/S 
Atletion har i perioden haft en stigning i omsætningen og forbedring i indtjeningen. Dette skyldes bl.a., at der i 

1. halvår har været en stigning i tilskuertallet til AGF’s kampe, at man har øget bodsalget til kampene, og at 

der har været en positiv udvikling indenfor hotel- og konferencefaciliteterne. Endelig er der afviklet en 

landskamp mellem Danmark og USA med 15.000 tilskuere.  

 

Århus Elite har indgået en principaftale med Århus Kommune vedrørende forlængelse af forpagtningsaftalen. 

Forhandlingerne med kommunen forventes tilendebragt i løbet af finansåret. Århus Kommune har besluttet at 

ombygge Atletion-faciliteterne for 30,4 mio. kr., hvilket skal betales af Århus Elite gennem stigning i 

forpagtningsafgiften. Ombygningen gør det bl.a. muligt at afvikle EM-fodbold i 2011 for U21-landshold, 

ligesom VIP-faciliteterne udbygges.  

 

Selskaber, der udtræder af koncernen 
Århus GF A/S 
Århus GF lå ved kalenderårets slutning på en skuffende 11. plads i ligaen. På indtægtssiden har selskabet ikke 

levet op til forventningerne. Der er arbejdet på at tilpasse omkostningerne til den nedgang i 

indtægtsmuligheder, der har ramt håndboldklubberne generelt, og således også Århus GF. Denne indsats vil 

dog kun få delvis effekt i dette regnskabsår, eftersom den væsentligste omkostning, spillerlønninger, er bundet 

op på længerevarende spillerkontrakter. Århus Elite A/S’ ejerandel af Århus GF er overdraget til en ny 

ejerkreds. Århus GF vil uændret have NRGi Arena som hjemmebane og domicil. 

   

Århus Elite Badminton A/S 
Århus Elite Badminton har spillet sig frem til medaljeslutspillet i januar 2010. Indtægterne i selskabet har ikke 

levet op til forventningerne. Af samme årsag som for håndbold har det ikke været muligt at reducere 

omkostningerne i samme takt og omfang, som indtægterne er reduceret. Selskabets direktion og sportslige 

ledelse er fratrådt som følge af, at Højbjerg Badmintonklub og Viby Badmintonklub pr. 1. februar 2010 

overtog selskabet.  

 

Selskaber og afdelinger, der er udtrådt af koncernen 
Bakken Bears ApS 
Bakken Bears blev i sæsonen 2009/10 atter pokalmestre, og det er overvejende sandsynligt, at holdet vil være 

blandt kandidaterne til det danske mesterskab. 
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Ledelsesberetning 

En ny ejerkreds bestående af lokale erhvervsfolk har i efteråret overtaget selskabet på basis af årsregnskabet 

2008/09. Bakken Bears vil også fremover, i lighed med de øvrige fraseparerede selskaber, afvikle kampe i 

NRGi Arena. 

 

Århus Elite Dans 
Århus Elite Dans har haft et lavt aktivitetsniveau i halvåret på grund af graviditet og familieforøgelse. Peter og 

Kristina Stokkebroe har overtaget aktiviteterne i afdelingen pr. 31. december 2009.   

 

Århus Elite Floorball 
Århus Elite Floorball var ved årets udgang placeret som nummer tre i ligaen, og det forventes, at holdet vil 

være med i medaljekampen om det danske mesterskab. Desuden blev holdet pokalmestre i 2009. Selskabets 

indtægter har ikke levet op til forventningerne, og af hensyn til selskabets fremtid under nye ejere er 

omkostningerne kun i begrænset omfang reduceret. Afdelingen er pr. 31. december 2009 overtaget af 

moderklubben Team Århus Floorball. 

 
Forventninger til fremtiden 
For regnskabsåret fastholder selskabet forventningerne om en betydelig fremgang i resultatet i forhold til sidste 

år, til trods for at årets resultat påvirkes negativt af udtrådte og udtrædende aktiviteter og selskaber. 

 

For 2. halvår forventes således en fortsat resultatbedring i forhold til såvel samme periode 2008/09 som 1. 

halvår 2009/10. 

 

Emission 
For at sikre et tilstrækkeligt finansielt råderum har bestyrelsen besluttet at gennemføre en rettet emission 

ultimo marts 2010 gennem udstedelse af op til 10 % nye aktier. Herved vil selskabet blive tilført et provenu i et 

anslået niveau på 12,0-16,0 mio. kr., hvilket sammen med koncernens øvrige indtægter og kreditfaciliteter vil 

sikre det fornødne kapitalberedskab. Kapitalforhøjelsen gennemføres til markedskurs uden fortegningsret for 

selskabets eksisterende aktionærer. Der foreligger bindende tegningstilsagn, der sikrer emissionens 

gennemførelse som forudsat. 
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Ledelsesberetning 

Aktionærinformation 
Aktieinformation: 

Fondsbørs: NASDAQ OMX Copenhagen A/S 

Aktiekapital: 42.522.249 kr. 

Nominel stykstørrelse: 1 kr. 

Antal aktier: 42.522.249 stk. pr. 31. december 2009 

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 2009 anmeldt besiddelse af aktier, som er tillagt enten mindst 5% af 

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

 

• Investorgruppen Århus Elite: Nom. 16.935.769 B-aktier. Ejerandel: 39,83%. Stemmeandel: 35,98% 

o Bricks And Two A/S: Nom. 4.562.883 B-aktier. Ejerandel: 10,73%. Stemmeandel: 9,54% 

o Koncernen Investeringsselskabet Søndergade A/S: Nom. 6.597.331 stk. B-aktier. Ejerandel: 15,52%. 

Stemmeandel: 13,80% 

� Investeringsselskabet Søndergade A/S: Nom. 3.597.331 B-aktier. Ejerandel: 8,46%. Stemmeandel: 

7,53% 

� Investeringsselskabet af 13. december 2007 A/S: Nom. 3.000.000 B-aktier. Ejerandel: 7,06%. 

Stemmeandel: 6,28%. 

• Investorgruppen (En kreds af erhvervspersoner fra Århus-området): Nom. 87.297 A-aktier og nom. 

3.413.536 B-aktier. Ejerandel: 8,23%. Stemmeandel: 8,97% 

• Aarhus Gymnastikforening af 1880: Nom. 294.732 A-aktier og 100.000 B-aktier. Ejerandel: 0,93%. 

Stemmeandel: 6,37%. 
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Ledelsesberetning 

Finanskalender for den resterende del af regnskabsåret 2009/10 

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

Den 24. september 2010 Årsregnskabsmeddelelse (2009-10) 

Den 29. oktober 2010 Generalforsamling (2009-10) 

 

Århus Elite A/S har i perioden 1. juli 2009 og frem til 26. februar 2010 sendt følgende 
meddelelser til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 
 

Nr. 09/2009 25.09.2009 Årsrapport 2008/09 

Nr. 10/2009 12.10.2009 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Nr. 11/2009 30.10.2009 Periodemeddelelse for perioden 1. juli 2009 – 31. oktober 2009 

Nr. 12/2009 30.10.2009 Forløb af ordinær generalforsamling 

Nr. 13/2009 10.11.2009 Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner og salg af aktier 

Nr. 14/2009 10.12.2009 Århus Elite sælger Bakken Bears 

Nr. 01/2010 22.01.2010 Martin Busk trækker sig fra bestyrelsen i Århus Elite A/S* 

Nr. 02/2010 29.01.2010 Ny næstformand samt ny økonomidirektør i Århus Elite A/S 

 

*Da Århus Elite ved en fejl udsendte pressemeddelelse knap én time inden børsmeddelelsen, har selskabet 

modtaget en påtale herom fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 
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Resultatopgørelse for perioden 1. juli – 31. december 2009 

    Koncern 

  År til dato    År til dato Hele 
  31.12. 31.12. året 
  2009 2008 2008/09 
 Note t.kr t.kr. t.kr.                                                          ____ _______ _______ _______ 

Nettoomsætning 2    54.871   48.197 106.181 

Eksterne omkostninger    (25.454) (22.748) (55.199) 

Personaleomkostninger    (33.462) (34.170) (73.670) 

Af- og nedskrivninger      (2.341) (1.968) (5.069)  _______ _______ _______ 

Resultat før transferaktivitet og finansielle poster    (6.386)  (10.689) (27.757) 

 

Resultat af transferaktiviteter      (2.939) (5.046) (11.383)  _______ _______ _______ 

Resultat af primær drift (EBIT)  (9.325) (15.735) (39.140) 

 

Ophørende aktiviteter  (190) 0 0 

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 3 11 (1.052) (1.690) 

Finansielle indtægter        28 11.923 15.962 

Finansielle omkostninger       (1.010) (11.625) (18.605)  _______ _______ _______ 

Resultat før skat     (10.486) (16.489) (43.473) 

 

Skat af periodens resultat                0 0 0  _______ _______ _______ 

Periodens resultat     (10.486) (16.489) (43.473)  _______ _______ _______  _______ _______ _______ 

 

Fordeling af periodens resultat 

Minoritetsinteressers andel af årets resultat          (387) (521) (900)  _______ _______ _______ 

Periodens resultat, moderselskabets aktionærer     (10.099) (15.968) (42.573)  _______ _______ _______  _______ _______ _______ 

 

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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Totalindkomstopgørelse 

    Koncern 

  År til dato    År til dato Hele 
  31.12. 31.12. året 
  2009 2008 2008/09 
 Note t.kr t.kr. t.kr.                                                          ____ _______ _______ _______ 

Periodens resultat     (10.486)   (16.489) (43.473)  _______ _______ _______ 

 

Anden totalindkomst efter skat                0 0 0  _______ _______ _______ 

Totalindkomst i alt     (10.486) (16.489) (43.473)  _______ _______ _______  _______ _______ _______ 

 

Fordeling af periodens totalindkomst 

Moderselskabets aktionærer          (10.099) (15.968) (42.573) 

Minoritetsinteressers andel af periodens resultat          (387) (521) (900)  _______ _______ _______ 

  (10.486) (16.489) (43.473)  _______ _______ _______  _______ _______ _______ 
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Balance pr. 31.12.2009 

    Koncern 

  31.12. 31.12. 30.06. 
  2009 2008 2009 
 Note t.kr. t.kr. t.kr.  ____ _______ _______ _______ 

Goodwill  0 585 0 

Kontraktrettigheder  21.056  29.775 26.458  _______ _______ _______ 

Immaterielle aktiver 4 21.056 30.360 26.458  _______ _______ _______ 

 

Ombygning af lejede lokaler  15.519 14.573 16.454 

Driftsmateriel og inventar  9.824 11.498 11.304  _______ _______ _______ 

Materielle aktiver  25.343 26.071 27.758  _______ _______ _______ 

 

Kapitalandele i associerede virksomheder  374 998 360 

Værdipapirer, der er disponible for salg     6.120 255.871 6.121  _______ _______ _______ 

Finansielle aktiver  6.494 256.869 6.481  _______ _______ _______ 

 

Langfristede aktiver  52.893 313.300 60.697  _______ _______ _______ 

 

Varebeholdninger  260 457 369  _______ _______ _______ 

 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  10.711 14.953 12.529 

Tilgodehavender hos associerede virksomheder  0 753 0 

Andre tilgodehavender  13.611 18.769 19.205 

Tilgodehavende selskabsskat  0 0 0 

Periodeafgrænsningsposter  1.903 3.520 1.248  _______ _______ _______ 

Tilgodehavender  26.225 37.995 32.982  _______ _______ _______ 

 

Værdipapirer, der er disponible for salg     0 0 0  _______ _______ _______ 

 

Likvide beholdninger  1762 3.676 1.305  _______ _______ _______ 

 

Aktiver bestemt for salg  4.059 0 0  _______ _______ _______ 

 

Kortfristede aktiver  32.306 42.128 34.656  _______ _______ _______ 

 

Aktiver  85.199 355.428 95.353  _______ _______ _______  _______ _______ _______ 

 



Århus Elite A/S 16 

Balance pr. 31.12.2009 

    Koncern 

  31.12. 31.12. 30.06. 
  2009 2008 2009 
 Note t.kr. t.kr. t.kr.  ____ _______ _______ _______ 

Aktiekapital 5 42.522 40.403 42.522 

Overkurs ved emission  0 0 0 

Overført resultat  (17.545) 10.632 (7.444)  _______ _______ _______ 

Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer  24.977 51.035 35.078  _______ _______ _______ 

 

Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser  1.799 2.565 2.186  _______ _______ _______ 

 

Egenkapital  26.778 53.600 37.264  _______ _______ _______ 

 

Bankgæld  206 249.425 206 

Finansielle leasingforpligtelser    274 545 256  _______ _______ _______ 

Langfristede forpligtelser  480 249.970 462  _______ _______ _______ 

 

Finansielle leasingforpligtelser     265 391 456 

Bankgæld  6 11.879 3.006 11.663 

Leverandørgæld  6.308 9.143 7.017 

Gæld til associeret virksomhed  410 0 387 

Anden gæld  22.182 25.267 28.148 

Periodeafgrænsningsposter  16.897 14.051 9.956  _______ _______ _______ 

Kortfristede forpligtelser  57.941 51.858 57.627  _______ _______ _______ 

 

Forpligtelser  58.421 301.828 58.089  _______ _______ _______ 

 

Passiver  85.199 355.428 95.353  _______ _______ _______  _______ _______ _______ 
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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   (17.545) 24.977 1.799 26.778  _______ _______ _______ _______ _______ _______  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 

 

Egenkapitalopgørelse for perioden 1. juli - 31. december 2008 

 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 01.07.2008 40.352 0    26.227 66.579 3.086 69.665  _______ _______ _______ ______________             _______ 
 
Totalindkomst 0 0 (15.968) (15.968) (521) (16.489)  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 
Kapitalforhøjelse 51 373 0 424 0 424 
Emissionsomkostninger 0 (373) 373 0 0 0  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

Øvrige transaktioner 51 0 373 424 0 424  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 

Egenkapital 31.12.2008 40.403 0   10.632 51.035 2.565 53.600  _______ _______ _______ _______ _______ _______  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
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 Pengestrømsopgørelse for perioden 1. juli - 31. december 2009 

    Koncern 

  31.12 31.12. 30.06. 
  2009 2008 2009 
 Note t.kr. t.kr. t.kr.     ____  _______ _______ _______ 

Resultat af primær drift (EBIT)  (9.325) (15.735) (39.140) 

Af- og nedskrivninger inkl. tab og gevinst 
ved transferaktivitet  8.032 7.676 13.797  _______ _______ _______ 

  (1.293) (8.059) (25.343) 
Ændring i driftskapital: 

Tilgodehavender mv.  3.565 (9.808) (4.707) 

Leverandørgæld, anden gæld mv.  291 7.574 4.621  _______ _______ _______ 

Pengestrømme vedrørende primær drift  2.563 (10.293) (25.429) 

 
Renteindtægter, betalte  28 11.923 18.729 

Renteomkostninger, betalte  (1.150) (11.625) (18.605) 

Betalt selskabsskat  0    0 0  _______ _______ _______ 

Pengestrømme vedrørende drift  1.441 (9.995) (25.305)  _______ _______ _______ 

 

Køb af kontraktrettigheder  (721) (11.037) (15.650) 

Salg af kontraktrettigheder mv.  0 2.479 6.517 

Køb af indretning, driftsmateriel og inventar  (237) (4.181) (7.516) 

Indskud ved stiftelse eller kapitaludvidelse 
i datterselskaber (minoritetsandel)  0 0 (2.866) 

Salg af virksomhed 7 0 1.925 0 

Køb af virksomhed  0 (396) (396) 

Salg/køb af værdipapirer, der indgår   
under finansielle aktiver  0 3.605 328.832  _______ _______ _______ 

Pengestrømme vedrørende investeringer  (958) (7.605) 308.921  _______ _______ _______ 

 

Provenu ved optagelse af lån  0 0 310 

Afdrag på lån  (187) (659) (250.024) 

Kapitalforhøjelse i moderselskabet  0 424 11.254 

Emissionsomkostninger ved kapitalforhøjelse  0 0 (182)  _______ _______ _______ 

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet  (187) (235) (238.642)  _______ _______ _______ 

 

Ændring i likvider  296 (17.835) 44.974 

 

Likvider primo  (10.358) 18.505 (55.332)  _______ _______ _______ 

Likvider ultimo  (10.062) 670 (10.358)  _______ _______ _______  _______ _______ _______ 
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Noter 

Noteoversigt 
1. Anvendt regnskabspraksis 

2. Segmentoplysninger for koncernen 

3. Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 

4. Tilgang af immaterielle aktiver 

5. Aktiekapital 

6. Sikkerhedsstillelse 

7. Ophørende sportsgrene i koncernen 

8. Transaktioner med nærtstående parter 

9. Begivenheder efter statusdagen 
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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 

2008/09 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 2008/09 for nærmere 

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

der er defineret heri er beregnet i overensstemmelse med definitionerne i Den Danske 

Finansanalytikerforenings vejledning ”Anbefaling & Nøgletal 2005”. 

 

Følgende nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag af relevans for Århus Elite er trådt i kraft med 

virkning for regnskabsåret 2009/10: 

 

• IAS 1, Præsentation af årsregnskaber.  

• IFRS 8, Driftssegmenter. 

• IAS 23, Låneomkostninger. 

 

Anvendelsen af disse nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag har ikke medført ændringer i anvendt 

regnskabspraksis for så vidt angår indregning og måling, men har haft betydning for henholdsvis 

præsentationen af totalindkomstopgørelsen og koncernens segmentoplysninger. 

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

 

 

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

at være koncernens primære segmentopdeling. 

 

Aktiviteten i de tre forretningsmæssige segmenter er følgende: 

• Underholdningsvirksomhed i Danmark 

• Udlejning af koncernens faciliteter 

• Cateringdrift 

 

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

markedspriserne for de pågældende varer, tjenesteydelser mv. 
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Noter 

2. Segmentoplysninger for koncernen, fortsat 
    Ikke 
 Catering/   fordelt/ 
 Event Sport Faciliteter elimineret Koncern 
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.  _______ _______ _______ _______ _______ 

1. juli - 31. december 2009 

Indtægter inkl. transferindtægter 2.871 t. kr. 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 (8.200) 203 (4.955) (9.325)  _______ _______ _______ _______ _______ 

 

1. juli - 31. december 2008 

Indtægter inkl. transferindtægter 3.450 t. kr. 7.919 37.528 4.731 1.469 51.647 

Nettoomsætning mellem segmenter 2.150 0 1.458 (3.608) 0 

Omkostninger (7.958) (50.291) (6.952) (2.181) (67.382)  _______ _______ _______ _______ _______ 

Resultat af primær drift 2.111 (12.763) (763) (4.320) (15.735)  _______ _______ _______ _______ _______ 

 

 

 2009 2008 
 t.kr. t.kr.  _______ _______ 
3. Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 
Renter lån til Århus Elite A/S 11 (1.052)  _______ _______ 

 11 (1.052)  _______ _______ 

 

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

Eneste aktivitet i virksomheden er et tilgodehavende hos Århus Elite i form af et lån, der forfalder 30. juni 

2010. 

 

 
4. Tilgang af immaterielle aktiver 
Tilgang af kontraktrettigheder 721 11.037 

Tilgang af goodwill 0 585  _______ _______ 

Periodens tilgang 721 11.622  _______ _______ 

 

Afgang af kontraktrettigheder 270 2.479  _______ _______ 

Periodens afgang til regnskabsmæssig værdi 270 2.479  _______ _______ 
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Noter 

5. Aktiekapital 
Aktiekapitalen pr. 31.12.2009 er uændret i forhold til tidligere regnskabsperioder og består af  42.522.249 
aktier á 1 kr. 

 
Aktiekapitalen pr. 31.12.2009 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, 41.935.375 stk. á 1 kr.  

 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.  

 

 

6. Sikkerhedsstillelse 
Til driftskreditten på 15 mio. kr., som er stillet til rådighed af selskabets bankforbindelse, 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 der givet pant i 51% af anparterne i Dioh Williams Playersponsorat ApS. 

 

 

 7. Ophørende sportsgrene i koncernen 
Datterselskabet Bakken Bears er afhændet i perioden uden resultatpåvirkning.  

 

Afdelingerne Århus Elite Floorball og Århus Elite Dans er afhændede pr. 31.12.2009 og er medtaget under 

finansielle poster. 

 

Århus Elite Badminton og Århus GF var pr. 31.12.2009 stadig en bestående del af koncernen. De to selskaber 

indgår samlet med en omsætning på 4.272 t. kr. og med en resultatpåvirkning på -3.276 t. kr. Selskaberne 

indgår med 4.059 t. kr. i aktiver og 4.059 t. kr. i passiver.  

 

Der er indgået aftale om afhændelse af Århus Elite Badminton pr. 31. januar 2010. Der er den 25. februar 2010 

indgået aftale med Århus GF angående afhændelse Århus Elite A/S’ 80%’s ejerandel af Århus GF med 

virkning fra 1. marts 2010. 
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Noter 

8. 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 og 

Investorgruppen Århus Elite samt bestyrelse og direktion. 

 

De øvrige parter som indgår i betegnelsen ”Investorgruppen Århus Elite” er Bricks And Two A/S, Koncernen 

Investeringsselskabet Søndergade A/S, Investeringsselskabet Søndergade A/S samt Investeringsselskabet af 

13. december 2007 A/S.  

 

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 01.07.2009 - 31.12.2009 udgør 740 t. kr.(2008: 725 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: 
 2009 2008 
 t.kr. t.kr.  _______ _______ 

Bestyrelseshonorar 425 425 
Lønninger og gager 3.857 3.604 
Pension 183 169  _______ _______ 

 4.465 4.198  _______ _______ 

 

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

(telefon mv.), hvis værdi indgår i ovennævnte lønninger og gager. 
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Noter 

8. Transaktioner med nærtstående parter, fortsat 
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.  _______ _______ _______ _______ 

2009 

Salg af varer og tjenesteydelser 245 1.788 0 2.033 

Køb af tjenesteydelser 91 6 0 97 

Licensudgifter 740 0 0 740 

Lejeudgifter 0 0 0 0 

 

2008 

Salg af varer og tjenesteydelser 0 1.845 0 1.845 

Køb af tjenesteydelser 0 59 19 78 

Licensudgifter 725 0 0 725 

Lejeudgifter 0 222 0 222 

 

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. 

 

 

9. Begivenheder efter statusdagen 
Selskabet har efter halvårsregnskabets afslutning i vinterens transfervindue solgt den nyligt debuterende A-

landsholdsspiller Michael Lumb til Zenit St. Petersborg, ophævet kontrakten med Jeremiah White og Jesper 

Blicher, udlejet Nando Rafael, og har undladt at forlænge med Lars Plejdrup. Selskabet har som erstatning 

skrevet kontakt med følgende transferfrie spillere: Martin Jørgensen, Stephan Petersen og Dennis Cagara. 
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Noter 

Med hensyn til udskillelse af sportsgrene, er der indgået aftale om at udskille Århus Elite Badminton, der i 

første kvartal 2010 overtages af 2 af moderklubberne, der begge hidtil har været minoritetsaktionærer.  

 

Århus GF har fundet en ny investorkreds, og Århus Elite A/S har derfor den 25. februar 2010 afhændet sin 

ejerandel. 


