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Aarhus Elite A/S – årsrapport 2013/14:
Underskud på 18,7 mio. kr. Emissionsproces forløber planmæssigt.

I

overensstemmelse

med

reglerne

for

børsnoterede

selskabers

afgivelse

af

årsregnskabsmeddelelser aflægger Aarhus Elite A/S hermed årsrapport for perioden 1. juli
2013 - 30. juni 2014.

Koncernens resultat er et underskud på 18,7 mio. kr. mod et underskud i 2012/13 på 6,5
mio. kr. Underskuddet, der er utilfredsstillende, skyldes primært den historisk dårlige
sportslige forårssæson, herunder de organisatoriske ændringer, der har været en følge
heraf. En anden væsentlig årsag til det markant dårligere resultat ift. året før er
transferaktiviteter. I 2013/14 er der ikke realiseret transfer i nævneværdig grad grundet
manglende

efterspørgsel

på

spillere,

hvilket

igen

skyldes

manglende

individuelle

præstationer og de generelt skuffende sportslige resultater.

Trods de manglende sportslige resultater er omsætningen steget fra 106,1 mio. kr. til 108,2
mio. kr. Sponsorindtægterne er steget fra 42,0 mio. kr. til 46,6 mio. kr. (fra 35,0 mio. kr. i
2011/12), mens tv-indtægter og merchandise-indtægter er faldet. NRGi Park & Arenas
omsætning er faldet fra 29,7 mio. kr. til 29,2 mio. kr.

Koncernens eksterne omkostninger er reduceret med 2,0 mio. kr. fra 50,0 mio. kr. i 2012/13
til 48,0 mio. kr. i 2013/14. Denne omkostningsreduktion skyldes primært reducerede kampog spillerudgifter.

Personaleomkostninger er steget med 5,7 mio. kr., fra 64,6 mio. kr. til 70,3 mio. kr, hvilket
bl.a. skyldes ekstra omkostninger til cheftrænerskifte, såvel som andre organisatoriske
ændringer som følge af dårlige sportslige resultater. Personaleomkostninger vedrører såvel

sportsligt som administrativt og operationelt personale i AGF og NRGi Park & Arena. I
personaleomkostninger

indgår

omkostninger

i

forbindelse

med

indgået

forlig

med

Spillerforeningen i relation til den såkaldte feriepengesag.

Koncernens likviditetsberedskab incl. værdipapirer pr. 30. juni 2014 udgør 4,5 mio. kr. ift.
18,0 mio. kr. året før. Selskabets værdipapirholdning er realiseret i takt med behov for
driftslikviditet.
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likviditetsberedskab

er

derfor

ved

årsskiftet

væsentligt

reduceret ift. sidste år. Koncernens egenkapital pr. 30. juni 2014 udgør 10,0 mio. kr.
bestående af aktiekapital på 23,3 mio. kr. og overført resultat på -13,3 mio. kr.
Pr. 30. juni 2014 konstaterer ledelsen således et kapitaltab i henhold til Selskabslovens
§119, dvs. at Selskabet har tabt mere end halvdelen af den nominelle aktiekapital. Selskabet
har bl.a. derfor planlagt en kapitaludvidelse i form af en fortegningsemission, der skal finde
sted i 4. kvartal 2014. I den forbindelse har ledelsen udarbejdet et budget og en plan for
koncernens fremtid, hvor koncernen er trimmet, og som indeholder besparelser og et
behersket investeringsprogram. Ledelsen forventer, at kapitaludvidelsen bliver gennemført
som planlagt og vurderer, at koncernen ud fra strategiplaner og lagte budgetter har
tilstrækkelig likviditet til at fortsætte driften i de kommende år.

Forventninger til fremtiden
Aarhus Elite A/S vurderer, at AGF’s nedrykning til NordicBet Ligaen medfører et samlet tab
af indtægter på ca. 20-25 mio. kr. Dette, i sammenhæng med de usikkerheder, der er
forbundet med en sæson i NordicBet Ligaen, betyder, at Selskabet for det kommende
regnskabsår forventer et underskud i størrelsesordenen 24-27 mio. kr. Dette er en
forbedring ift. det i juni meddelte forventede underskud på 27-32 mio. kr. Under
forudsætning af at emissionen gennemføres, er det ledelsens opfattelse, at finansieringen af
likviditetsbehovet

for

2014/15

er

sikret.

Der

foreligger

forhåndstilkendegivelser

fra

investorer, der underbygger ledelsens forudsætninger om, at emissionen gennemføres som
planlagt.

Bestyrelsesformand Lars Fournais udtaler:
”Det er naturligvis yderst bedrøveligt, at AGF i maj måtte se i øjnene, at nedrykningen var
en realitet. De sportslige resultater har i markant grad påvirket det netop afsluttede
årsregnskab og vil desværre få endnu større påvirkning i det kommende år.
Siden nedrykningen til NordicBet Ligaen har vi arbejdet intenst på en ny plan for selskabet
under overskriften ”Det Nye AGF”. Udover at der er sket store ændringer i både den

sportslige sektor og i ledelsen, indebærer planen, at økonomien er tilpasset den nye
virkelighed, dvs. der er gennemført besparelser, og relevante organisatoriske ændringer.
Målet for AGF Fodbold er oprykning til Superligaen i sommeren 2015, hvilket der arbejdes
målrettet på. En stærkt fornyet spillertrup med både talent og erfaring, såvel som en
kompetent og erfaren sportslig ledelse anført af cheftræner Morten Wieghorst, fokuserer
stærkt på målet.”
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For yderligere oplysninger kontakt bestyrelsesformand Lars Fournais på tlf. 2010-3700 eller
administrerende direktør Jacob Nielsen på tlf. 2274-8685.
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