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Meddelelse nr. 01/2011

Århus Elite A/S, halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2010

Resultat som forventet – sportslig målsætning for halvåret opfyldt
Resumé af halvårsrapport
I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse af periodemeddelelser
aflægger Århus Elite A/S hermed halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2010.
Udvalgte hovedpunkter:
•

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
nedrykning til 1. division 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. Dette skyldes en
kombination af faldende sponsorindtægter, tv-indtægter, entréindtægter og bodsalg, hvilket
primært kan henføres til nedrykningen. Endvidere har udskillelse af sportsaktiviteter påvirket
omsætningen negativt.

•

Omkostningerne 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 indtægter, hvilket skyldes ønsket om hurtig tilbagevenden
til Superligaen, opsigelsesvarsler på afskedigede medarbejdere, samt det faktum, at
fodboldspilleres kontrakter typisk er af flere års varighed.

•

Pengestrømme fra driften er i regnskabsperioden negativ med 7,9 mio. kr.

•

Selskabet har i halvåret gennemført en fortegningsemission, der meget tilfredsstillende blev
fuldtegnet med et bruttoprovenu på 62,8 mio. kr. (nettoprovenu på 59,6 mio. kr.).

•

Egenkapitalen er siden regnskabsåret 2009/10 steget fra 24,9 mio. kr. til 68,5 mio. kr.
grundet førnævnte kapitaltilførsel, hvilket sikrer et solidt kapitalberedskab.

•

AGF er efter 1. halvår placeret som nr. 1 i 1. division, 7 point foran nr. 3. Dermed er
målsætningen for halvsæsonen opfyldt.

•

I overensstemmelse med målsætningen om at reducere lønomkostninger, mindske truppen af
sportslige hensyn, og skabe plads til nye talenter, har et væsentligt antal spillere forladt
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selskabet siden sommer. Samtidig er truppen styrket gennem tilknytning af erfarne
Superliga-spillere, ligesom flere udenlandske talenter er blevet tilført.
•

Der er gennemført væsentlige besparelser gennem blandt andet afskedigelser af
administrativt personale og spillere. Samtidig er der udvist tilbageholdenhed vedrørende
generelle omkostninger og investeringer.

•

Arbejdet med forbedring af faciliteterne i NRGi Park & Arena, en investering på 30 mio. kr.
der finansieres af Aarhus Kommune og betales af Århus Elite 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
inload-faciliteter til NRGi Arena – alle forhold, der har til formål at øge omsætning og
indtjening.

•

Århus Elite A/S forventer fortsat et underskud i regnskabsåret 2010/11 på 29 til 37 mio. kr.

Adm. direktør Jan Christensen udtaler:

”Det har været en udfordrende periode for alle i selskabet siden nedrykningen. Men jeg er glad for,
at vi har fulgt, og leveret i forhold til, vores genopretningsplan, og jeg ser med fortrøstning på
fremtiden. Resultatet for halvåret har som forventet været kraftigt påvirket af nedrykningen til 1.
Division og er isoleret set utilfredsstillende. Men jeg hæfter mig ved, at vi i perioden har formået at
gennemføre væsentlige besparelser samtidig med, at vi har leveret solide sportslige resultater. Den
netop gennemførte emission, der som bekendt blev fuldtegnet, styrker selskabets finansielle
beredskab væsentligt og viser, at der er stor opbakning og tiltro til, at vi i fremtiden kan skabe
sportslige resultater og få økonomien i balance”.
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