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Københavns Fondsbørs

BØRSMEDDELELSE NR. 2002/6
Aalborg, den 26. november 2002

Delårsrapport 3. kvartal 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S
Hovedkonklusionerne for 3. kvartal 2002
•

Omsætningen eksklusive indtægter fra salg af spillere i perioden 1. januar – 30. september 2002 blev på kr. 37,1 mio., hvilket er en stigning på 42% i forhold til samme
periode i 2001. Fremgangen er på kr. 11 mio., hvoraf kr. 4,4 mio. kan henføres til Aalborg Parken A/S.

•

Resultatet før skat (EBT) for perioden 1. januar – 30. september 2002 blev et underskud på kr. 9,3 mio., hvilket svarer til afskrivningerne.

•

AaB’s placering i SAS Ligaen som nr. 3 er tilfredsstillende, især under hensyntagen
til, at de benyttede spillere er blandt de yngste i ligaen.

•

Ledelsen forventer kun begrænsede indtægter på salg af spillere i den resterende del af
år 2002 - hvilket vil resultere i et encifret millionunderskud efter skat.

•

I 2003 forventes fortsat stigende indtægter og faldende udgifter. Ledelsen forve nter på
den baggrund et positivt resultat i 2003.

Med venlig hilsen
AALBORG BOLDSPILKLUB A/S

Børge Bach
Adm. Direktør
Eventuelle henvendelser bedes rettet til Adm. Direktør Børge Bach på 96 35 59 00 eller
40 58 84 77.
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Kommentarer
Udviklingen i AaB har i perioden 1. januar til 30. september 2002 været påvirket af flere
væsentlige forhold. Spillertruppen har været ramt af mange skader, hvilket har betydet ekstraordinære udgifter til leje af spillere. Der har desuden været afholdt betydelige udgifter i
forbindelse med udskiftning af cheftræner. Samtidig er det ikke lykkedes at realisere de
forventede indtæ gter ved salg af spillere.
Periodens resultat før disse ekstraordinære udgifter samt salg af spillere udviser en fremgang på kr. 2,5 mio. i forhold til samme periode i 2001. Selskabets primære indtæ gter og
omkostninger følger således den linie, som er lagt.
Indtægterne for perioden 1. januar – 30. september 2002 udgør kr. 39,5 mio. mod kr. 40,9
mio. i tilsvarende periode af 2001. Udviklingen i selskabets primære indtægtsposter fremgår af resultatopgørelsen, men kan i øvrigt anskues således:

Indtægter i alt ..................................................................................
Heraf vedrørende salg af spillere ....................................................
Heraf vedrørende Aalborg Parken..................................................

2002
39,5
2,4
4,4

2001
40,9
14,7
0

Som det fremgår udgør indtægterne ekskl. spillersalg i de tre første kvartaler af 2002 kr.
37,1 mio. mod kr. 26,2 mio. i 2001. På disse poster er der således en samlet stigning på kr.
10,9 mio. eller 42%, hvilket ledelsen finder meget tilfredsstillende.
Sponsorindtægter kr. 20,9 mio. og tv- indtægter kr. 5,1 mio. er steget med henholdsvis 27%
og 59% i forhold til 3. kvartal 2001.
Indtægten ved salg af spillere i år 2002 på kr. 2,4 indeholder bl.a. forventet forsikringserstatning for Lennart Bak. Kontraktrettigheden og samtlige forpligtelser vedr. Lennart Bak
er udgiftsført.
Stigningen i personale- og andre driftsudgifter på kr. 6,8 mio. kan primært he nføres til de i
ovenfor afsnit 1 nævnte ekstraordinære udgifter samt udgifter vedr. Aalborg Parken A/S.
AaB har fastholdt en god start i SAS Ligaen, og den øjeblikkelige placering som nr. 3 er
tilfredsstillede. Denne vurdering skal også ses i lyset af, at truppen har været plaget af
mange skadede nøglespillere, hvorfor mange unge spillere har fået meget spilletid på SAS
ligaholdet. De unge har gjort det flot og bekræfter ledelsens tro på, at der er et stort potentiale i truppen til at opnå den sportslige målsætning samt gode muligheder for at generere
indtægter ved salg af spillere.
Truppens potentiale bekræftes også af, at AaB for tiden har Jimmy Nielsen på Alandsholdet, Michael Silberbauer, Thomas Augustinussen, Rasmus Würts og Martin Pedersen på U-21 landsholdet. Endvidere er Klebér Saaranpää udtaget til det Svenske Alandshold, Andres Oper og Indrek Zelinski til det estiske A- landshold.
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Der er fortsat ingen afklaring vedrørende de i årsrapporten for 2001 nævnte forsikringssager omkring Frank Strandli og Lars Thomsen. Begge sager behandles i retssystemet, og der
forventes tidligst afklaring i år 2003. Det er fortsat ledelsens og dens rådgiveres vurdering,
at sagerne bør resultere i udbetaling af den fulde forsikringssum.

Aalborg Parken A/S
Resultatopgørelse og balance omfatter i år 2002 tillige datterselskabet Aalborg Parken A/S,
der blev etableret i 2001 med henblik på at foretage investeringer til modernisering og udvidelse samt varetagelse af driften af restauranter mv. på Aalborg Stadion.
De nye faciliteter er taget i brug i 3. kvartal 2002 til såvel AaB’s hjemmekampe som til
fest-, møde- og kursusaktivitet for eksterne kunder. Aktiviteten i de tre første måneder har
været høj og særdeles tilfredsstillende.
Selskabet er derfor blevet bekræftet i, at disse aktiviteter i løbet af kort tid vil give en betydelig omsætning, og Aalborg Parken A/S vil blive et væsentligt forretningsområde for
Aalborg Boldspilklub A/S.

Forventninger til fremtiden
Der er ingen ændringer i selskabets forventning til resultatet for år 2002, der som angivet i
halvårsrapporten, fortsat vil være et underskud efter skat på et encifret millionbeløb. Et
positivt resultat for året er betinget af, at der realiseres de oprindelig budgetterede indtæ gter ved spillersalg.
Det er ledelsens vurdering, at udviklingen på det europæiske spillermarked sammenholdt
med AaB’s ønske om at bevare en spillertrup, der har mulighed for at indfri selskabets
sportslige målsætning vil medføre, at der kun bliver beskedne indtægter på salg af spillere i
den resterende del af år 2002.
I år 2003 forventes fortsat stigende indtægter, mens der arbejdes på at reducere driftsudgifterne – herunder især personaleudgifterne. Som en konsekvens heraf er der igangsat en
tilpasning af spillertruppen, som skal reduceres fra de nuværende ca. 35 kontraktspillere til
ca. 30, heraf 6-8 unge spillere på deltids kontrakter.
Den forventede udvikling i de primære indtægter og udgifter sammenhold t med, at ledelsen anser det for sandsynligt, at der opnås indtægter på salg af spillere i 2003 medfører, at
der i år 2003 forventes et tilfredsstillende positivt resultat.
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Anvendt regnskabspraksis
Delårsrapporten er udarbejdet efter Årsregnskabsloven af 2001 samt gældende danske
regnskabsvejledninger. Som følge af ændringerne i årsregnskabsloven er enkelte poster i
resultatopgørelse og balance ændret tekstmæssigt. Bortset herfra er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til tidligere år. Ændringerne har ingen indvirkning på resultat og balance.

Sammenligningstal
Regnskabet for 1. januar – 30. september 2002 omfatter koncernen og således såvel moderselskabet Aalborg Boldspilklub A/S som datterselskabet Aalborg Parken A/S. Regnskabet for den tilsvarende periode af år 2001 omfatter udelukkende moderselskabet.
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RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR – 30. SEPTEMBER

Entreindtægter
Sponsorer
TV- og radio rettigheder
Præmie og deltagerindtægter
Spillersalg og leje
Andre indtægter
Indtægter i alt
Personaleudgifter
Andre driftsudgifter
Resultat før afskrivninger (EBITA)
Afskrivninger
Resultat før finansielle poster (EBIT)
Finansielle poster
Ordinært resultat før skat i associeret virksomhed
Ordinært resultat før skat (EBT)

2002
t.kr.
4.711
20.894
5.077
492
2.358
5.945
39.477
24.129
16.569
-1.221
9.117
-10.338
1.021
0
-9.317

2001
t.kr.
4.229
16.519
3.202
540
14.735
1.631
40.857
18.403
15.504
6.950
8.646
-1.696
2.495
0
799

2002
t.kr.
38.254
18.974
7.611
186
13.048
78.073

2001
t.kr.
3.595
26.598
5.787
500
13.255
49.735

11.099
27.175
1.260
39.534
119.079

18.329
20.331
16.359
55.019
104.754

43.815
28.692
72.507

43.815
39.025
82.840

0

0

27.150
19.422
46.572
119.079

1.895
20.019
21.914
104.754

BALANCE 30. SEPTEMBER
AKTIVER
Immaterielle anlægsaktiver
Kontraktrettigheder
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele i associeret virksomhed
Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt
Værdipapirer
Tilgodehavender og omsætningsaktiver i øvrigt
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
PASSIVER
Aktiekapital
Andre reserver
Egenkapital i alt
Hensatte forpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser i alt
Passiver i alt
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EGENKAPITALFORKLARING

Aktiekapital

Overkurs ved
emission

Overført
resultat

I alt

43.815

38.009

43.815

38.009

-9.317
-9.317

81.824
-9.317
72.507

Egenkapital 1. januar 2002
Resultat 1. jan. - 30. sept. 2002
Egenkapital 30. september 2002

HOVED- OG NØGLETAL
1. JANUAR – 30. SEPTEMBER
2002

2001

Indre værdi pr. aktie

82,7

94,5

Resultat pr. aktie

neg.

0,9

Udbytte pr. aktie

0

0

Børskurs pr. aktie

51

56

neg.

neg.

60,9%

79,1%

56

41

Overskudsgrad
Soliditet
Gennemsnitlig antal ansatte
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