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AGF A/S, halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2017
AGF A/S fastholder forventningerne
Resumé af halvårsrapport:
I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse af periodemeddelelser
aflægger AGF A/S hermed halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2017.
Udvalgte hovedpunkter:
•

Resultatet for perioden 1. juli - 31. december 2017 udviser et underskud på 3,9 mio. kr.,
hvilket er inden for det forventede, men dog i den lave ende affødt af de utilfredsstillende
sportslige resultater. Endvidere har nedgang i transferindtægter samt ændringer i
trænerteamet påvirket resultatet negativt.

•

Koncernens omsætning er steget til 58,3 mio. kr. fra 54,6 mio. kr. i samme periode sidste
år. Udviklingen kan primært begrundes med den positive udvikling i sponsorindtægter.

•

Eksterne omkostninger er steget med 0,4 mio. kr. fra 23,0 mio. kr. i samme periode sidste
år til 23,4 mio. kr., hvilket primært relaterer sig til drift af koncernens faciliteter.
Personaleomkostninger er steget med 1,9 mio. kr. fra 31,4 mio. kr. i samme periode sidste
år til 33,3 mio. kr., hvilket primært skyldes investering i den sportslige sektor og ændringer
i trænerteamet.

•

Pengestrømme vedrørende drift er i regnskabsperioden negative med 3,3 mio. kr. mod
positive 0,2 mio. kr. i samme periode sidste år. Pengestrømme fra investeringer er negative
med 5,5 mio. kr., primært som følge af køb af kontraktrettigheder. Pengestrømme fra
finansieringsaktiviteter i perioden er positive med 11,1 mio. kr., som alene stammer fra to
emissioner foretaget i perioden. Den totale likviditetsvirkning i perioden er som følge heraf
positiv med 2,3 mio. kr.

•

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2017 33,9 mio. kr. i forhold til 33,5 mio. kr. sidste
år. Likvide beholdninger inkl. værdipapirer udgør 11,3 mio. kr. i forhold til 16,9 mio. kr.
sidste år. Koncernen har pr. 31. december 2017 et tilfredsstillende kapitalberedskab.

•

AGF er efter de første 19 kampe i efterårssæsonen placeret på en 11. plads i Alka
Superligaen

med

19

point

–

syv

point

fra

en

placering,

som

giver

adgang

til

mesterskabsspillet.
•

Som en konsekvens af en længere periode med svingende og utilfredsstillende resultater
blev samarbejdet med cheftræner Glen Riddersholm bragt til ophør den 30. september
2017, og i stedet blev David Nielsen, der indtil da med stor succes havde stået i spidsen
for Lyngby Boldklub, ansat som ny cheftræner på en kontrakt, der gælder til sommeren
2020.

•

Pr. 1. januar 2018 skiftede selskabet navn fra Aarhus Elite A/S til AGF A/S.

Forventninger
AGF A/S fastholder forventningerne for regnskabsåret 2017/18.
Adm. direktør Jacob Nielsen udtaler:
”På mange områder følger selskabets udvikling i regnskabsperioden den plan, vi har lagt. Vi
oplever fortsat en vækst på sponsorsiden, vi har fremgang i tilskuertallet og vores eventafdeling
bidrager også positivt til økonomien. Vi må dog samtidig konstatere, at vi sportsligt ikke har
præsteret som forventet i den første halvdel af sæsonen, og det kan også aflæses i det økonomiske
resultat. Vi er stadigvæk inden for rammen af vores forventninger, men det er i den lave ende, og
vi har alle et stort arbejde, der skal gøres for at præstere bedre sportsligt i den resterende del af
sæsonen.”
_______
For yderligere oplysninger kontakt bestyrelsesformand Lars Fournais på tlf. 2010-3700 eller
administrerende direktør Jacob Nielsen på tlf. 2274-8685.
Med venlig hilsen
AGF A/S

