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Århus Elite A/S – årsrapport 2010/2011:
Resultat som forventet i Århus Elite A/S

I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse af årsregnskabsmeddelelser
aflægger Århus Elite A/S hermed årsrapport for perioden 1. juli 2010 - 30. juni 2011.
Århus Elite A/S’ resultat for regnskabsåret 2010/11 er et underskud på 34,8 mio. kr. mod et
underskud på 25,3 mio. kr. året før. Resultatet er utilfredsstillende, men i overensstemmelse med de
udmeldte forventninger.
Resultatet kan tilskrives flere forhold. Væsentligst er AGF’s nedrykning til 1. division, hvilket har
betydet markant færre indtægter i form af tv-penge, entré, bodsalg og sponsorindtægter. Derudover
er selskabet som andre virksomheder i branchen ramt af de generelle samfundskonjunkturer.
På trods af det utilfredsstillende resultat har koncernen realiseret en stor del af årets målsætninger,
herunder blandt andet:
•

AGF sikrede sig oprykning til Superligaen efter en sæson, hvor holdet lå på 1. pladsen i 1.
division fra start til slut.

•

Der er realiseret betydelige omkostningsbesparelser, og udbygningen af
forretningssystemerne er fortsat.

•

Selskabet har gennemført en opgradering af NRGi Park & Arena, hvilket forbedrer
brugerforholdene og øger indtjeningspotentialet.

•

Afviklingen af U21 europamesterskaberne i fodbold, en af Danmarks største
sportsbegivenheder nogensinde, hvor blandt andet finalen blev afviklet på NRGi Park, forløb
planmæssigt.

•

Den planlagte fortegningsemission blev gennemført med et meget tilfredsstillende resultat.
Kapitaltilførslen på 62,8 mio. kr. (nettoprovenu 59,4 mio. kr.) giver selskabet mulighed for at
fortsætte udviklingen af forretningen.
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Egenkapitalen er som følge af årets resultat og den gennemførte emission øget fra 26,4 mio. kr. til
50,9 mio. kr.

Kapitalberedskab
Koncernen er i regnskabsåret gået fra at have en nettorentebærende gæld på ca. 8 mio. kr. til en
positiv likviditet på ca. kr. 30 mio. kr. Dette kan henføres til, at værdipapirer og likvide beholdninger
er styrket som følge af emissionen samt den negative effekt af underskuddet.
Forventninger til fremtiden
For 2011/12 forventer selskabet et negativt resultat, der dog vil være væsentligt bedre end den
seneste sæson i Superligaen 2009/10 (-25,3 mio. kr.), og dermed markant bedre end 2010/11 (-34,9
mio. kr.). Sportsligt er forventningen for indeværende sæson en sikker konsolidering i Superligaen.

Administrerende direktør Jan Christensen udtaler:
”Efter at vi i nogle år har arbejdet med at slanke forretningen i Århus Elite, så den kun består af AGF
og driften af NRGi Park & Arena, var det en streg i regningen, at vi skulle spille i 1. division i sidste
sæson. Sammenholdt med konjunkturerne i samfundet har dette ophold kostet dyrt. Det har været et
hårdt år, hvor omsætningsnedgangen har fordret omkostningsbesparelser i størrelsesordenen 16,7
mio. kr.
Jeg glæder mig dog over, at den primære målsætning, oprykning til Superligaen, er lykkedes.
Sportsligt er vi kommet styrket igennem et vanskeligt år med en ny træner, en stærk og trimmet
trup, og en forstærket talentudvikling.
Oprykningen i sig selv gør, at indtjeningspotentialet er væsentligt styrket. Der er stadig store
udfordringer for branchen, men alt andet lige stiger indtægterne fra entré, bodsalg, tv og sponsorer
markant, når man er en del af Superligaen. Kombineret med en fortsat videreudvikling af
aktiviteterne i NRGi Park og Arena skal vi udnytte dette til at skabe væsentlig bedre økonomiske
resultater i indeværende og kommende år.”
Bestyrelsesformand Torben Bjerre-Madsen udtaler:
”Vi glæder os over den store opbakning fra regionen, hvilket blandt andet har udmøntet sig i et stort
tilskuertal over hele sæsonen og en særdeles flot emission. Vores start på den nye sæson viser, at vi
er på rette vej – det gælder såvel den sportslige som den økonomiske udvikling. Så jeg er
fortrøstningsfuld ved, at vi på sigt kan vende tilbage til toppen af dansk fodbold og få en forretning i
økonomisk balance.”
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For yderligere oplysninger kontakt bestyrelsesformand Torben Bjerre-Madsen på tlf. 22 23 50 00 eller
administrerende direktør Jan Christensen på tlf. 30 91 00 01.
Med venlig hilsen
Torben Bjerre-Madsen
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