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OMX Nordic Exchange Copenhagen 

 

Århus den 22. februar 2008 

Meddelelse nr. 01/2008 

Cvr. Nr. 83839910 

Fondsbørsmeddelelse 
 

Århus Elite A/S, halvårsrapport 2007/08 for perioden 1. juli 2007 – 31. december 2007 
 

 

Bestyrelsen for Århus Elite A/S har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli 

2007 til 31. december 2007. Halvårsrapporten omfatter modervirksomheden Århus Elite A/S med tilhørende 

datterselskaber og associeret virksomhed. 

 

Hovedpunkter 

• Koncernens resultat for perioden 1. juli 2007 til 31. december 2007 udviser et overskud på 1.354 t.kr., 

hvilket er en forbedring på 2.306 t.kr. i forhold til halvårsrapporten for samme periode året før.  

 

• Nettoomsætningen er øget til 49.475 t. kr. i perioden 1. juli 2007 til 31. december 2007 mod 34.607 t.kr. 

i samme periode året før, hvilket er en forøgelse på 43 %. 

 

• Egenkapitalen i koncernen udgør 70.565 t.kr. 

  

• Der er i perioden gennemført en kontant emission med et provenu på 46.823. t.kr. 

 

• Århus Elite Cibor Invest ApS, som er et 100 % ejet datterselskab af Århus Elite A/S, har opbygget en 

pantebrevsportefølje på op mod 250 mio. kr. Det forventes, at engagementet, over de næste 4 år, vil 

bidrage med en årlig positiv resultatpåvirkning. 

 

•  Århus Elite A/S foretager opjustering af det forventede resultat for regnskabsåret 2007/08 til et 

nulresultat.  

 

 

For yderligere oplysninger kontakt koncerndirektør Lars Windfeld på tlf. 40 11 60 25 

 

Med venlig hilsen 

Lars Windfeld 

Koncerndirektør 
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Ledelsespåtegning 

Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli – 31. december 2007 for Århus 
Elite A/S.   

 

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 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. 31.12.2007 samt af resultatet af koncernens 

aktiviteter og pengestrømme for perioden 01.07.2007 - 31.12.2007.  

Halvårsrapporten er ikke revideret af selskabets revisor. 

 

Århus, den 22. februar 2008 

Direktion 
 

Lars Windfeld 

Adm. direktør 

 

 

Bestyrelse 
 

 

Torben Bjerre-Madsen                         Martin Busk                           Jan Børjesson 

formand                                                næstformand 

 

Lars C. Bærentsen                               Jesper Ørskov Nielsen          Michael R. Simonsen 

 

Michael Vad                                          Erik M. Schmidt 
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Ledelsesberetning 

  1.halvår 1.halvår Hele året 
  2007/08 2006/07 2006/07  
  t.kr. t.kr. t.kr.    _______ _______ _______  

Koncernens hoved- og nøgletal 
Hovedtal 

Nettoomsætning   49.475 34.607 68.694  

Resultat af primær drift  122 (2.758) (9.979)  

Resultat af finansielle poster  1.232 1.800 2.566  

Resultat før skat  1.354 (958) (7.511)  

Årets resultat  1.354 (952) (7.511)  

Moderselskabets andel af årets resultat  1.784 (793) (7.315)  

 
Langfristede aktiver  301.788 10.753 22.185  

Kortfristede aktiver  130.325 114.662 122.388  

Aktiver i alt  432.113 125.415 144.573  

Aktiekapital  40.353 36.684 16.684  

Egenkapital  70.565 26.520 19.685  

 

Langfristede gældsforpligtelser  981 271 789  

Kortfristede gældsforpligtelser  360.567 98.624 123.824  

 
Pengestrøm fra driften  (24.801) (11.240) 5.674  

Pengestrøm fra investering, netto  (268.171) (25) (7.927)  

Pengestrøm fra finansiering  46.267 (103) 699  

Pengestrøm i alt  (246.705) (11.368) (1.554)  

 
Investeringer i materielle anlægsaktiver  23.924 5.498 2.168  

 
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte  132 121 127  

 
Antal aktier, ultimo  40.352.802 36.684.366 36.684.366  

Antal aktier, gennemsnit for året  38.518.569 36.684.366 36.684.366  

Antal aktier, udvandet  40.352.802 36.684.366 36.684.366  

 
Nøgletal 

Resultat pr. aktie  0 0 0  

Udbytte pr. aktie  0 0 0  

Indre værdi pr. aktie  2 1 1  

Egenkapitalandel (soliditet)  16 21 14  

Egenkapitalens forrentning (%)  3 - -  
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Generelt 

Koncernens aktiviteter er organiseret således, at fodboldaktiviteten AGF Fodbold samt koncernens Medie- og 

Event-aktiviteter er placeret som to selvstændige divisioner i modervirksomheden, Århus Elite A/S. Driften af 

Atletion er i henhold til den indgåede aftale med Århus Kommune placeret i den 100 % ejede 

dattervirksomhed, Atletion A/S. 
 

Koncernens øvrige sportsaktiviteter med minoritetsinteresser er placeret i selvstændige dattervirksomheder 

og associeret virksomhed, ligesom koncernens 2 pantebrevsaktiviteter er placeret i 100 % ejede 

dattervirksomheder. Den selskabsretlige struktur for Århus Elite-koncernen ser herefter således ud: 

 

Koncernoversigt 
 
Koncernstruktur 

 

 

 

 

 

 

Århus Elite 

A/S 

 

Atletion A/S  

(100%) 

 

Århus GF A/S 

(80%) 

Bakken  
Bears ApS  

(80%) 

 

Transfer- 
selskabet 
AGF ApS  

(50%)  

 

Dioh Williams 
Transfersel- 
Skab ApS  

(51%)  

 

Århus Elite 
Cibor Invest 

ApS  
(100%)  

 

AGF  
Sponsor ApS 

(100%) 
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Ledelsesberetning  
Koncernens resultat for perioden 1. juli – 31. december 2007 udviser et overskud på 1.354 t.kr., hvilket er en 

forbedring i forhold til halvårsrapporten for samme periode i 2006 og bedre end forventet.   

Koncernens nettoomsætning for perioden er steget til 49.474 t.kr., hvilket er en forøgelse på 43 % i forhold til 

samme periode i 2006. Forøgelsen skyldes primært stigning i sponsorindtægter, TV-indtægter og 

transferindtægter.    

Det forbedrede resultat skyldes primært aktiviteten i AGF Fodbolddivisionen i Århus Elite A/S. 

 

Egenkapitalen er i regnskabsperioden steget med 50.605 t.kr. til 70.565 t.kr. Stigningen er sammensat af 

periodens resultat og en gennemført kontant emission med et provenu på 46.823 t.kr., samt fratrukne 

emissionsomkostninger på ca. 800 t.kr. Af emissionsprovenuet er anvendt 10.000 t.kr. til at købe 16,7 % af 

aktiekapitalen i Tivoli Friheden A/S. 

Opkøbet er begrundet i et ønske om at sikre en bedre fælles ressourceudnyttelse og samtidig drage fordel af 

mulige synergier. Investeringen er medtaget under anlægsaktiver. 

 

Pengestrømme fra driften udgør i regnskabsperioden 1. juli til 31. december 2007 -24.801 t.kr. 

Pengestrømme fra investeringsaktiviteterne udgør -268.171 t.kr. mod -25 t.kr. i samme periode i 2006. 

Stigningen skyldes etableringen af en pantebrevsportefølje på ca. 250.000 t.kr. i det 100 % ejede 

datterselskab Århus Elite Cibor Invest ApS. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteten udgør 46.267 

t.kr. og stammer primært fra den kontante kapitalforhøjelse i moderselskabet på 46.820 t. kr. 

 

 

Moderselskabet, Århus Elite A/S 

Halvårsrapporten for Århus Elite A/S incl. fodbolddivisionen AGF Fodbold, og Medie- og Eventdivisionen, 

udviser et overskud på 1.535 t.kr., hvilket er en forbedring på 2.240 t.kr. i forhold til samme periode i 2006, og 

bedre end forventet. 

 

  

AGF Fodbold 

Den positive afvigelse i koncernresultatet kan primært henføres til Moderselskabets fodbolddivision, AGF 

Fodbold, som havde en god fremgang i forretningen med en samlet vækst på 33 % i sponsorindtægterne i 

forhold til samme periode 2006, samt stigende entré- TV-indtægter. 

 

Transferindtægterne har ligeledes været stigende, og større end forventet, og AGF Fodbold følger fortsat den 

strategi, der blev lagt i 2005, og fokuserer målrettet på spillere fra egen talentmasse, suppleret med markante 

spillere udefra. 3 spillere på førsteholdet var i januar 2008 med U/21-landsholdet i Sydafrika, og i alt har AGF 

Fodbold 12 spillere på de danske U-landshold, og 1 islandsk U-landsholdsspiller. 

 

I forbindelse med oprykningen til SAS Ligaen investerede AGF Fodbold i spillerne Kim Madsen, Ulrik 

Lindkvist, Jerry Lucena, Alex Valencia og Dioh Williams, hvilket har betydet markant øgede omkostninger til 

løn og afskrivninger. Stigningen skyldes styrkelse af SAS-liga truppen, den sportslige organisation, samt 

fastholdelse af ovennævnte strategi. 
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Inden forårssæsonen er AGF Fodbold placeret på 10-pladsen i SAS-Ligaen. Holdet spiller forårssæsonen 

med en stort set uændret trup, på nær en forstærkelse med tilgangen af Mads Jørgensen fra Brøndby IF, efter 

regnskabsperiodens udløb. 

 

Den sportslige målsætning er fortsat en placering i top 8 i SAS Ligaen i denne sæson.. 

 

Århus Elite Floorball 

Århus Elite A/S har i første halvår indgået en samarbejdsaftale med Team Aarhus Floorball om at drive 

klubbens førstehold under navnet Århus Elite Floorball. Holdet er pt. placeret på andenpladsen i UMBRO 

Ligaen, Vest og tæller seks danske landsholdsspillere. Målet er at præge udviklingen af floorball i Danmark og 

sikre Århus Elite Floorball en topplacering. 

 

Århus Elite Dans 

Ligeledes har Århus Elite A/S i første halvår indgået en samarbejdsaftale med danserne Kristina Juel 

Stokkebroe og Peter Stokkebroe under navnet Århus Elite Dans. Parret har indledt deres karriere som 

professionelle flot og har senest hentet en andenplads ved en stor asiatisk turnering. Målet er et 

verdensmesterskab for professionelle i latinamerikansk dans inden for de næste tre år. 

 

 

Dattervirksomheder 
 

Århus GF A/S 

Århus GF opfylder p.t. sin sportslige målsætning med en placering som nr. 2 i Tele2 Ligaen, samt gode 

muligheder for en slutspilsplads og hermed kvalifikation til deltagelse i næste sæsons internationale 

turneringer. 

Holdet deltog i efteråret 2007 i EHF Cup og nåede til anden runde, men tabte efter et par tætte opgør til det 

tyske storhold TBV Lemgo. 

 

Sponsorindtægterne er fra 1. juli – 31. december 2007 steget med 30 % i forhold til samme periode 2006. 

 

Århus GF A/S har for perioden realiseret et underskud på 529 t.kr. mod et underskud på 350 t.kr. for samme 

periode i 2006.  

 

Bakken Bears ApS 

Bakken Bears har som danske mestre fulgt flot op på guldsæsonen 2006/07 og ligger placeret som nr. 1 i 

Canal Digital Ligaen. Holdet deltog i efteråret 2007 i FIBA EuroCup, men tabte knebent til KK Igokea fra 

Bosnien-Hercegovina. 

 

Sponsorindtægterne er fra 1. juli – 31. december 2007 steget med 145 % i forhold til samme periode 2006. 

 

Selskabet har i regnskabsperioden realiseret et underskud på 275 t.kr. mod et underskud på 166 t.kr. i 

samme perioden 2006. 
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Århus Elite A/S har øget sin ejerandel i datterselskabet Bakken Bears fra 60 % til 80 %. 

  

Atletion A/S 

1. oktober blev Peter Kjærgård ansat som direktør i Atletion A/S med ansvar for videreudvikling af det 

forretningsmæssige potentiale for komplekset. 

 

I 1. halvår har Atletion A/S afviklet to EM-kvalifikationskampe i fodbold, Danmark-Liechtenstein og Danmark-

Spanien. Begge kampe blev overværet af ca. 20.000 tilskuere, og afviklingen blev en succes for hele Århus. 

 

Atletion A/S har færdiggjort VIP- og konferencefaciliteter i afsnittet i NRGi Arena og i NRGi Park. Begge 

steder betyder ombygningen og moderniseringen, at den samlede kapacitet er forøget med op til 60 % i 

forhold til tidligere. Kapacitetsforøgelsen forventes først at bidrage væsentligt til øgede aktiviteter og positivt til 

selskabets drift i næste regnskabsår.    

 

Atletion A/S har pr. 31.12.2007 realiseret et overskud på t.kr. 29, hvilket er en mindre forbedring i forhold til 

samme periode 2006 Imidlertid er forventningerne til det samlede årsresultat reduceret, idet der ikke forventes 

væsentlig indtjening på større eventaktiviteter i den resterende del af årsregnskabsperioden. 

 
AGF Sponsor ApS 

Det 100 % ejede investeringsselskab AGF Sponsor ApS har i regnskabsperioden realiseret et overskud på 

1.181 t.kr., hvilket svarer til det forventede. 

 

Århus Elite Cibor Invest ApS 

AGF Fodboldtalentselskab ApS har ændret navn til Århus Elite Cibor Invest ApS, som er et 100 % ejet 

datterselskab af Århus Elite A/S. Selskabet har i slutningen af regnskabsperioden opbygget en 

pantebrevsportefølje på op mod 250 mio. kr. gennem et samarbejde med Alm. Brand Bank. Porteføljen er 

primært bestående af pantebreve med 1. prioritet og alle liggende inden for 60 % af pantets realistiske 

handelsværdi. Finansieringen stilles til rådighed af Alm. Brand Bank. 

Det forventes, at engagementet, over de næste 4 år, vil bidrage med en årlig positiv resultatpåvirkning på 3 – 

3.5 mio. kr., hvor resultateffekten i indeværende regnskabsår vil være ca. halvdelen. I regnskabsperioden har 

selskabet, der begyndte sine aktiviteter i december 2007, realiseret et overskud på 58 t.kr. 

 

Dioh Williams Transferselskab ApS 

Resultatet i det 51 % ejede playersponsoratselskab Dioh Williams Transferselskab ApS følger 

forventningerne. Selskabet investerede i august 2007 i transferrettighederne for den liberianske 

fodboldlandsholdsspiller Dioh Williams, der blev hentet til AGF Fodbold fra BK Häcken. Dioh Williams 

Transferselskab ApS har pr. 31.12.2007 realiseret et underskud på 663 t.kr.  

 

Transferselskabet AGF ApS 

Aktiviteterne i den 50 % ejede associerede virksomhed, Transferselskabet AGF ApS, omfatter 

transferrettighederne til Kari Arnason og Oluf Persson. Selskabet har i regnskabsperioden realiseret et 

underskud på 1.220 t.kr. 
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Playersponsorselskabet Tobias Grahn ApS 

Der er i regnskabsperioden foretaget likvidation af selskabet og ingen resultatpåvirkning i halvårsrapporten. 

 

Værditest og måling 

I moderselskabet er ejerandelene i dattervirksomhederne og associerede virksomheder indregnet til kostpris 

eller genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere. Der er foretaget værdiregulering på ejerandelen i 

Transferselskabet AGF ApS med -610 t.kr. 
 

Resultatforventninger for Århus Elite A/S 2007/08 

Århus Elite A/S realiserede i sidste regnskabsår ( 2006/07 ) et underskud på 7.511 t.kr.  I årsrapporten for 

2006/07 i fondsbørsmeddelelse nr. 19. af 18. oktober 2007 forventede Århus Elite A/S et underskud for 

indeværende regnskabsår, som var mindre end i regnskabsåret 2006/07. 

Århus Elite A/S opjusterer forventningerne for regnskabsåret 2007/08 til et nulresultat.  

 

 

Århus Elite A/S har i perioden 1. juli 2007 og frem til 22. februar 2008 sendt følgende 

meddelelser til fondsbørsen: 
 

Nr. 12 – 2007 Finanskalender for Århus Elite A/S 

Nr. 13 – 2007 Kapitalforhøjelse i Århus Elite A/S 

Nr. 14 – 2007 Resultat af kontant emission i Århus Elite A/S 

Nr. 15 – 2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006/2007 

Nr. 16 – 2007 Resultat af kontant emission i Århus Elite A/S 

Nr. 17 – 2007 Meddelelse i henhold til Værdipapirlovens § 28a 

Nr. 18 – 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

Nr. 19 – 2007 Årsrapport 2006/2007 

Nr. 20 – 2007 Forløb af ordinær generalforsamling 

Nr. 21 – 2007 Århus Elite A/S´ periodemeddelelse for perioden 1. juli – 31. oktober 2007 

Nr. 22 – 2007 Udvidelse af pantebrevsportefølje  

Nr. 23 – 2007 Indberetning om storaktionærers besiddelser  

 

 

Finanskalender 2007/08 

ultimo april 2008 Periodemeddelelse (1/7 – 31/3 2008)  

26. september 2008 Årsregnskabsmeddelelse (2007/2008)  

24. oktober 2008 Generalforsamling (2007/2008)  
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 Resultatopgørelse for perioden 1. juli – 31. december 2007 

  Koncern 

     2007/08 2006/07 
    Note t.kr. t.kr.     ____ _______ _______ 

 Nettoomsætning   49.475 34.607 

 Eksterne omkostninger  (22.801) (17.762) 

 Personaleomkostninger  (30.989) (22.983) 

 Af- og nedskrivninger  (1.258) (639)     _______ _______ 

 Resultat før transferaktivitet 
 og finansielle poster  (5.573) (6.777) 

 

 Resultat af transferaktivitet  5.695 4.019     _______ _______ 

 Resultat af primær drift (EBIT)  122 (2.758) 

 

 Indtægter af kapitalandele i associerede 
 virksomheder  7 (610) 0 

 Finansielle indtægter  5.556 3.940 

 Finansielle omkostninger  (3.714) (2.140)     _______ _______ 

 Resultat før skat  1.354 (958) 

 

 Skat af årets resultat  0 6     _______ _______ 

 Årets resultat   1.354 (952)     _______ _______     _______ _______ 

 

 Fordeling af årets resultat 

 Moderselskabets aktionærer  1.784 (793) 

 Minoritetsinteresser  (430) (159)  _______ _______ 

     1.354 (952)  _______ _______ 

 

 Resultat pr. aktie  

 Resultat pr. aktie (EPS) á 1 kr. 4 0 0 

 Resultat pr. aktie, udvandet (ESP-D) á 1 kr. 4 0 0 
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Balance pr. 31.12. 2007 

  Koncern 

     31.12 2007 31.12 2006 
    Note t.kr. t.kr.     ____ _______ _______ 

               Goodwill    0 723 

 Kontraktrettigheder   16.525 4.238     _______ _______ 

 Immaterielle aktiver 5 16.525 4.961     _______ _______ 

 

 Ombygning af lejede lokaler  13.401 3.015 

 Driftsmateriel og inventar  10.523 2.483     _______ _______ 

 Materielle aktiver 6 23.924 5.498     _______ _______ 

 

 Kapitalandele i associerede virksomheder  3.346 294 

 Værdipapirer   257.993 0     _______ _______ 

 Finansielle aktiver  261.339 294     _______ _______ 

 

 Langfristede aktiver  301.788 10.753     _______ _______ 

 

 

 Varebeholdninger  296 464     _______ _______ 

 

 Tilgodehavender fra salg og 
 tjenesteydelser   14.937 9.848 

 Tilgodehavende hos associerede virksomheder  450 0 

 Andre tilgodehavender  13.884 9.162 

 Periodeafgrænsningsposter  2.399 2.130     _______ _______ 

 Tilgodehavender  31.670 21.140     _______ _______ 

 

 Værdipapirer, der indgår i handelsbeholdning  71.983 77.239     _______ _______ 

 

 Likvide beholdninger  26.376 15.819     _______ _______ 

 

 Kortfristede aktiver  130.325 114.662     _______ _______ 

 

               Aktiver    432.113 125.415     _______ _______     _______ _______ 
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Balance pr. 31.12. 2007 

  Koncern 

     31.12 2007 31.12 2006 
    Note t.kr. t.kr.     ____ _______ _______ 

                Aktiekapital   8 40.353 36.684 

 Overført resultat   27.134 (10.477)       _______ _______ 

 Egenkapital tilhørende moderselskabets 
  Aktionærer   67.487 26.207     _______ _______ 

 

 Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser  3.078 313     _______ _______ 

 

  Egenkapital   70.565 26.520     _______ _______ 

 

 

 Finansielle leasingforpligtelser  981 271     _______ _______ 

 Langfristede forpligtelser  981 271     _______ _______ 

 

 Finansielle leasingforpligtelser  398 107 

                Bankgæld    323.947 76.499 

 Leverandørgæld   5.002 4.908 

  Anden gæld   18.072 7.475 

 Periodeafgrænsningsposter  13.148 9.635     _______ _______ 

 Kortfristede forpligtelser  360.567 98.624     _______ _______ 

 

 Forpligtelser   361.548 98.895     _______ _______ 

 

 

                Passiver    432.113 125.415     _______ _______     _______ _______ 
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Egenkapitalopgørelse for perioden 1. juli – 31. december 2007 

 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 01.07.2007 36.684 0 (16.999) 19.685 277 19.962  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 

Periodens resultat  0 0 1.784 1.784 (430) 1.354  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

Samlede indregnede indtægter 
og omkostninger 0 0 1.784 1.784 (430) 1.354  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 

Kapitalforhøjelse 3.669 43.154 0 46.823 3.231 50.054 

Overført til overført resultat 0 (42.349) 42.349 0 0 0 

Emissionsomkostninger 0 (805) 0 (805) 0 (805)  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

Øvrige transaktioner 3.669 0 42.349 46.018 3.231 49.249  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 

Egenkapital 31.12.2007 40.353 0 27.134 67.487 3.078 70.565  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
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Egenkapitalopgørelse for perioden 1. juli – 31. december 2006 

 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 01.07.2006 36.684 0 (9.684) 27.000 471 27.471  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 

Periodens resultat  0 0 (793) (793) (158) (951)  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

Samlede indregnede indtægter 
og omkostninger 0 0 (793) (793) (158) (951)  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

  

Egenkapital 31.12.2006 36.684 0 (10.477) 26.207 313 26.520  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
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Pengestrømsopgørelse for perioden 1. juli – 31. december  

  Koncern 

     2007 2006 
    Note t.kr. t.kr.     ____ _______ _______ 

 Resultat af primær drift (EBIT)  122 (2.758) 

 Af- og nedskrivning incl. tab og gevinst ved transferaktivitet  (4.444) (1.469)      _______ _______ 

     (4.322) (4.227) 

 Ændring i driftskapital: 

 Tilgodehavender mv.  (19.579) (5.790) 

 Leverandørgæld, anden gæld mv.  (2.748) (2.444)      _______ _______ 

 Pengestrømme vedrørende primær drift  (26.649) (12.461) 

 

 Renteindtægter, betalt  5.556 2.744 

 Renteomkostninger, betalt  (3.714) (1.517) 

 Betalt selskabsskat  6 (6)      _______ _______ 

 Pengestrømme vedrørende drift  (24.801) (11.240)      _______ _______ 

 

 Køb af kontraktrettigheder  (15.657) (2.825) 

 Salg af kontraktrettigheder mv.  8.599 4.850 

 Salg/køb af værdipapirer, der indgår 
 under finansielle aktiver, netto  (253.628) 0 

 Køb af indretning, driftsmateriel og inventar  (10.718) (2.050) 

 Tilgang ved stiftelse eller kapitaludvidelse 
 i datterselskaber eller associerede selskaber  3.233 0      _______ _______ 

 Pengestrømme vedrørende investeringer  (268.171) (25)      _______ _______ 

 

 Provenu ved optagelse af lån  422 0 

 Afdrag på lån   (170) (103) 

 Kapitalforhøjelse i moderselskabet  46.820 0 

 Emissionsomkostninger ved kapitalforhøjelse  (805) 0      _______ _______ 

 Pengestrømme vedrørende finansierings- 
                Aktivitet    46.267 (103)      _______ _______ 

 

 Ændring i likvider  (246.705) (11.368) 

 

 Likvider primo   (50.866) (49.312)      _______ _______ 

 Likvider ultimo   (297.571) (60.680)      _______ _______      _______ _______  
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Noter         

Noteoversigt 

 1. Anvendt regnskabspraksis 

 2. Regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder 

 3. Segmentoplysninger for koncernen 

 4. Resultat pr. aktie 

 5. Tilgange af immaterielle aktiver 

 6. Til- og afgange af materielle aktiver 

 7. Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 

 8. Aktiekapital 

 9. Eventualforpligtelser, eventualaktiver og sikkerhedsstillelser 

 10. Nærtstående parter 

 11. Begivenheder efter balancedagen 
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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. 

 

Det er første gang koncernen aflægger delårsrapport efter IAS 34, hvilket i forhold til tidligere delårsrapporter 

har medført en mere detaljeret præsentation af henholdsvis resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 

og pengestrømsopgørelse samt mere detaljerede noteoplysninger for en række områder. Sammenligningstal i 

delårsrapporten er tilpasset så de afspejler den ændrede præsentationsform. 

 

Den i delårsrapporten anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport for 

2006/2007 anvendte, og som er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU og yderligere 

danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi henviser til årsrapporten 2006/07 for 

nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der 

er beregnet i overensstemmelse med definitionerne i Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning 

”Anbefaling & Nøgletal 2005” 

Følgende nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag er trådt i kraft med virkning for regnskabsåret 

2007/08. 
 

 

• IAS 32, Finansielle instrumenter: Præsentation 

• IFRS 7, Finansielle instrumenter: Oplysninger 

• IFRIC 7, Anvendelse af omregningsmetoder i IAS 29, Regnskabsaflæggelse i hyperinflations-
økonomier 

• IFRIC 8, IFRS 2´s anvendelsesområde 

• IFRIC 9, Omvurdering af indbyggede afledte finansielle instrumenter 

• IFRIC 10, Delårsrapporter og nedskrivninger 

 

Anvendelsen af disse nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag har ikke medført ændringer i anvendt 
regnskabspraksis for så vidt angår indregning og måling. 

 

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

2. Regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder 

Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes 

fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er 

væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt andet ved opgørelsen af af- og nedskrivninger på 

immaterielle og materielle aktiver, hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser samt værdiansættelsen af 

kontraktrettigheder. 

 

De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens 

natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede 

begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er virksomheden underlagt risici og usikkerheder, 

som kan føre til, at de faktiske resultater afviger fra disse skøn.  

 

Koncernen følger de til en hver tid gældende bestemmelser og vejledninger fra IFRS. 

 
 

3. 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 3 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. 

 

 
1. juli – 31. december 2007    Ikke 
 Catering- Under-  fordelt/  
 drift holdning Udlejning elimineret Koncern 
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.    _______ _______ _______ _______ _______ 

Indtægter, inkl. transferindtægter, 8.745 t.kr. 11.894 40.705 4.118 1.503 58.220 

Nettoomsætning mellem segmenter 1.398 0 1.598 (2.996) 0 

Omkostninger (10.108) (37.671) (8.088) (2.231) (58.098)  _______ _______ _______ _______ _______ 

Resultat af primær drift 3.184 3.034 (2.372) (3.724)  122  _______ _______ _______ _______ - -_______ 
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Noter  
 
1. juli – 31. december 2006    Ikke 
 Catering- Under-  fordelt/  
 drift holdning Udlejning elimineret Koncern 
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.    _______ _______ _______ _______ _______ 

Indtægter, inkl. transferindtægter, 5.283 t.kr. 10.238 23.031 5.586 1.035 39.890 

Nettoomsætning mellem segmenter 989 30 644 (1.663) 0 

Omkostninger (9.484) (23.876) (7.068) (2.220) (42.648)  _______ _______ _______ _______ _______ 

Resultat af primær drift 1.743 (815) (838) (2.848) (2.758)  _______ _______ _______ _______ -- -_______ 

 

4. Resultat pr. aktie 

Beregning af resultat pr. aktie er baseret på følgende grundlag: 
 2007 2006 
 t.kr. t.kr.  _______ _______ 

Resultat til moderselskabets aktionærer anvendt ved beregning 
af resultat pr. aktie 1.784 (793)  _______ _______ 

Resultat anvendt til beregning af udvandet resultat pr. aktie 1.784 (793)  _______ _______ 

 
 2007 2006 
 stk. stk.  _______ _______ 

Antal aktier anvendt til beregning af resultat pr. aktie 38.518.569 36.684.366  _________ _________ 

 

 
 
    2007 2006 
    t.kr. t.kr.     _______ _______ 

5. Tilgange af immaterielle aktiver 

Tilgang af kontraktrettigheder 15.657 2.826     _______ _______ 

    15.657 2.826     _______ _______ 

 
   

    2007 2006 
    t.kr. t.kr.     _______ _______ 

6. Til- og afgange af materielle aktiver 

Ombygning af lejede lokaler 2.675 1.049 

Driftsmidler og inventar    8.049 1.001     _______ _______ 

Periodens tilgange   10.724 2.050     _______ _______ 

 

Driftsmidler og inventar  24 599     _______ _______ 

Periodens afgange til regnskabsmæssig værdi 24 599       _______ _______ 
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Noter  
    2007 2006 
    t.kr. t.kr.     _______ _______ 

7. Indtægter af kapitalandele i associerede 
virksomheder 
Nedskrivning af kapitalandele i associerede 

virksomheder    (610) 0     _______ _______ 

    (610) 0     _______ _______ 

 
 
   Moderselskab 

    2007 2006 
    t.kr. t.kr.     _______ _______ 

8. Aktiekapital 

Aktiekapital 01.07.   36.684 36.684 

Konvertering af ansvarlig lånekapital 0 0

  

Kapitalnedsættelse 0 0 

Kapitaludvidelse, kontant  0 3.669     _______ _______ 

Aktiekapital 31.12.  36.684 40.353     _______ _______ 

 
 

 

Aktiekapitalen består af 40.352.802 aktier á 1 kr. 

 

Aktiekapitalen pr. 31.12.2007 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, 39.765.928 stk. á 1 kr. 

 

Aktierne er fuldt indbetalte. 

 
 

9. Eventualforpligtelser, eventualaktiver og sikkerhedsstillelser 
Selskabet har fra tidligere regnskabsår fremførbar skatteunderskud, og har derfor ikke afsat skat af periodens 

resultat 

 
 
10. Transaktioner med nærtstående parter 

Århus Elite A/S har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse på Århus Elite A/S. 
 

Medlemmer af moderselskabets direktion, bestyrelse samt andre ledende medarbejdere i koncernen er i 
perioden vederlagt således :   
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Noter     2007 2006 
     t.kr. t.kr.      _______ _______ 

Vederlag til ledelsesmedlemmer 

Hensat bestyrelseshonorar     350 0 

Lønninger og gager     2.485 1.809 

Pension     132 66      _______ _______ 

     2.944 1.679      _______ _______ 

 
 

Ud over ledelsesaflønninger har der i perioden været følgende transaktioner med nærtstående parter: 

   

 Associeret Andre nært. Nøglepersoner 
 virksomhed parter i ledelsen I alt 
 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.  ___________ __________ ___________ _______ 

2007 

Salg af varer 0 1.786 0 1.786 

Salg af kontraktrettigheder 0 1.250 0 1.250 

Køb af tjenesteydelser 0 0 34 34 

Licensudgifter 0 696 0 696 

Tilgodehavender  450 1.914 0 0 

 

2006 

Salg af varer 0 833 0 833 

Køb af tjenesteydelser 0 0 232 232 

Licensudgifter 0 595 0 595 

Leverandørgæld 0 133 0 133 

Tilgodehavender  0 208 0 208 

 

 

Der er ikke stillet sikkerhed eller givet garantier for udeståender på balancedagen. Tilgodehavender og gæld 

vil blive afviklet ved kontant betaling. Der er ikke realiseret tab eller foretaget nedskrivning på tilgodehavender. 

 
 
11. Hændelser efter regnskabsårets udløb 
 

Atletion A/S har investeret i LED-bander og -storskærme til brug i NRGi Park og NRGi Arena. I sidstnævnte vil 

der også blive installeret en såkaldt kube under loftet. Den nye teknologi giver blandt andet nye 

annonceringsmuligheder for Århus Elite A/S’s samarbejdspartnere og derigennem nye indtjeningsmuligheder 

for Århus Elite A/S, samt et markant kvalitetsløft for tilskuere og interessenter. 

 
 


