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Aarhus Elite A/S, halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2012

Resultat som forventet i Aarhus Elite A/S
Resumé af halvårsrapport
I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse af periodemeddelelser
aflægger Aarhus Elite A/S hermed halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2012.
Udvalgte hovedpunkter:

•

Koncernens resultat for perioden 1. juli – 31. december 2012 udviser et underskud på 4,8 mio.
kr., hvilket er i overensstemmelse med forventningerne, og en forbedring i forhold til samme
periode sidste regnskabsår hvor der blev realiseret et underskud på 7,7 mio. kr.

•

Koncernens omsætning er steget fra 45,7 mio. kr. til 56,3 mio. kr., hvilket primært skyldes
øgede indtægter fra samarbejdsaftaler og tv, samt at der har været flere hjemmekampe i
Superligaen i dette halvår end i samme periode sidste år, samt en hjemmekamp i Europa
League.

•

Eksterne omkostninger, som primært er relateret til omsætningsstigningen, er i perioden
steget med 3,1 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, mens personaleomkostninger er
steget med 4,1 mio. kr.

•

Pengestrømme fra driften er i regnskabsperioden positive med 1,4 mio. kr. i forhold til
negative pengestrømme på 4,9 mio. kr. i samme periode sidste år.

•

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2012 30,7 mio. kr., og likvide beholdninger inkl.
værdipapirer udgør 22,1 mio. kr.

•

AGF er efter 1. halvår placeret som nr. 6 i Superligaen, 2 point efter en 3. plads.

•

Reserveholdet har kvalificeret sig til at spille med 5 andre hold om titlen som ”Danmarksmester for Reservehold”.

•

AGF har i perioden haft tre spillere med på Ligalandsholdet. Casper Sloth debuterede på Alandsholdet mod Tyrkiet. Flere andre spillere har været på deres respektive nationers
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•

Med placeringer som hhv. nr. 2 og 1 er AGF’s U19- og U15-hold tilfredsstillende placeret. U17holdet har udfordringer og ligger ved årsskiftet på en 11. plads.

•

Selskabet har i halvåret gennemført navneændring fra ”Århus Elite A/S” til ”Aarhus Elite A/S”.

•

Ledelsen forventer at selskabet fortsætter den positive udvikling i indeværende regnskabsår og
forventer dermed en væsentlig reduktion af underskuddet ift. 2011/12, hvor underskuddet var
15,3 mio. kr.

Adm. direktør Jan Christensen udtaler:
”Det er vanskeligt at drive sportsvirksomhed i disse år. Men jeg synes trods alt, at mange ting går i
den rigtige retning for os. Vi har øget omsætningen i et presset marked. Vores underskud er reduceret
betydeligt. Vi har positive pengestrømme på driften.
Vores Superliga hold har gjort det fornuftigt i første halvår. Vi ligger på 6. pladsen – blot 2 points fra
3. pladsen. Mange af vores unge talenter er trådt i karakter. Mest synligt er det på Superliga holdet,
men vi har også spændende talenter på vej i ungdomsrækkerne. Det tegner godt.”
_______
For yderligere oplysninger kontakt bestyrelsesformand Lars Fournais på tlf. 20 10 37 00 eller
administrerende direktør Jan Christensen på tlf. 30 91 00 01.
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