Københavns Fondsbørs
Børsmeddelelse nr. 2002/4
Aalborg den 28. maj 2002
Delårsrapport 1. kvartal 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S.
Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002:
-

Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod kr. 6,2 mio. i 2001.

-

Resultat før finansielle poster (EBIT) er steget fra kr. - 6,2 mio.
til kr. - 4,6 mio.

-

Resultatet før skat (EBT) perioden for 1. januar – 31. marts
2002 blev et underskud på kr. 4,5 mio. Resultatet er i overensstemmelse med selskabets forventninger og uændret i forhold
til 1. kvartal 2001.

-

I sæsonen 2001 / 2002 opnåede AaB en placering som nr. 4.
Placeringen er ikke tilfredsstillende, idet den ikke opfylder selskabets målsætning om at opnå deltagelse i en europæisk
turnering.

-

AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

-

Selskabet forventer et positivt resultat for 2002.

Med venlig hilsen
AALBORG BOLDSPILKLUB A/S

Ole Mølgaard
Bestyrelsesformand

Børge Bach
Adm. Direktør

Eventuelle henvendelser bedes rettet til Adm. Direktør Børge Bach på 96 35 59 00 eller
40 58 84 77 eller til formand Ole Mølgaard på 98 18 51 33.
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Kommentarer:
I perioden 1. januar – 31. marts 2002 blev resultatet for Aalborg Boldspilklub
A/S et underskud på kr. 4,5 mio. hvilket svarer til selskabets forventninger til
perioden.
Resultatet er uændret i forhold til 1. kvartal 2001. Omsætningen er steget med
kr. 3,5 mio. til kr. 9,7 mio. Resultatet før finansielle poster er forbedret med kr.
1,6 mio. fra minus 6,1 mio. i 2001 til minus 4,5 mio. i 2002.
Sponsorindtægterne er øget med 30 % til kr. 6,9 mio., ligesom der - bl.a. som
følge af en ny Tv-aftale – har været en stigning på Tv-indtægter på kr. 0,8 mio.
For hele året forventes såvel sponsori ndtægter som Tv-indtægter markant forøget i forhold til år 2001.
I sæsonen 2001 / 2002 opnåede AaB en placering som nr. 4 i SAS Ligaen.
Placeringen er ikke tilfredsstillende og opfylder ikke selskabets målsætning om
at opnå deltagelse i en europæisk turne ring.
Det var og er ledelsens vurdering, at AaB’s spillertrup har en bredde og kvalitet, der berettiger en målsætning om at være blandt de tre bedste i SAS Ligaen, hvilket blev bekræftet ved, at AaB langt hen i turneringen var placeret på en
3. plads med et stort pointmæssigt forspring til forfølgerne. Nederlag og pointtab bl.a. til deciderede bundhold medførte i slutfasen, at den forventede 3.
plads ikke blev opnået.
I forbindelse med evalueringen af sæsonen 2001/2002 har cheftræner Peter
Rudbæk og Aalborg Boldspilklub A/S i enighed besluttet at stoppe samarbejdet
med virkning fra den 23. maj 2002. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre
cheftrænerposten.
I april måned er spillertruppen blevet udvidet med Allan Gaarde, der efter at
være solgt til Udinese i Italien i efteråret 2000, er vendt tilbage til AaB.
Der er fortsat ingen afklaring vedrørende de i årsrapporten for 2001 nævnte
forsikringssager o mkring Frank Strandli og Lars Thomsen.

Stadionrestauranten A/S:
Resultatopgørelse og balance omfatter i år 2002 datterselskabet Stadionrestauranten A/S, der blev etableret i 2001 med henblik på at afholde investeringer til modernisering og udvidelse samt varetage driften af restauranter mv. på
Aalborg Stadion. Projektet forløber tilfredsstillende, og der forventes endelig
afslutning og aflevering samt 100 % ibrugtagelse ultimo juni 2002.

2

Forventninger til fremtiden:
Den manglende deltagelse i en europæisk turnering samt cheftrænerskiftet
medfører, at selskabet må nedjustere årets forventede resultat med kr. 4,5 –
5,0 mio. På trods heraf forventer ledelsen – bl.a. som følge af de stigende
sponsor- og Tv-indtægter - et positivt resultat for 2002, idet der fortsat forudsættes realiseret indtægter ved spillersalg på niveau med det oprindelige budgetterede.
I den resterende del af år 2002 vil der blive arbejdet målrettet på at udvikle og
markedsføre forretningen Stadionrestauranten A/S under navnet
”Aalborg Parken” De nye restauranter og øvrige faciliteter er ideelle til mange
formål og aktiviteter Det e r ledelsens forventning, at der kan genereres en
stærkt stigende omsætning på afholdelse af konferencer, kurser, receptioner
og firmafester mv.
Anvendt regnskabspraksis:
Delårsrapporten er udarbejdet efter Årsregnskabsloven af 2001 samt gældende danske regnskabsvejledninger. Som følge af årsregnskabsloven er enkelte
poster i resultatopgørelse og balance ændret tekstmæssigt. Bortset herfra er
anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til tidligere år. Ændringerne har
ingen indvirkning på resultat og bala nce.
Sammenligningstal:
Regnskabet for 1. kvartal 2002 omfatter koncernen og således såvel moderselskabet Aalborg Boldspilklub A/S samt datterselskabet Stadionrestauranten
A/S. Datterselskabet er stiftet den 1. juli 2001 hvorfor regnskabet for 1. kvarta l
2001 udelukkende omfatter moderselskabet.
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RESULTATOPGØRELSE:
Beløb anført i t.kr.
Entreindtægter
Sponsorer
TV og radio rettigheder
Præmie og deltagerindtægter
Spillersalg og leje
Andre indtægter
Indtægter i alt

1. kvartal
2002

1. kvartal
2001

222
6.888
1.144
126
16
1.335
9.731

0
5.231
298
260
22
427
6.238

Personaleudgifter
Andre driftsudgifter
Resultat før afskrivninger (EBITA)

6.744
4.747
-1.760

5.967
3.558
-3.287

Afskrivninger
Resultat før finansielle poster (EBIT)

-2.785
-4.545

-2.877
-6.164

Finansielle poster
Ordinært resultat før skat i associeret virksomhed
Ordinært resultat før skat (EBT)

46
0
-4.499

1.695
0
-4.469

BALANCE:
Aktiver:

1. kvartal
2002

1. kvartal
2001

Immaterielle anlægsaktiver
Kontraktrettigheder
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele i associeret virksomhed
Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt

30.803
23.313
4.564
186
13.048
71.914

3.867
26.746
6.477
0
13.048
50.138

Værdipapirer
Tilgodehavender og omsætningsaktiver i øvrigt
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt

18.479
28.022
10.988
57.489

38.224
15.454
2.475
56.153

129.403

106.291

43.815
33.509
77.324

43.815
33.757
77.572

0

0

24.125
27.954
52.079

2.845
25.874
28.719

129.403

106.291

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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EGENKAPTALFORKLARING:

Egenkapital 1. januar 2002

Aktiekapital

Overkurs
ved
Emission

Overført
resultat

I alt

43.815

38.008

-

81.823

-4.499

-4.499

-4.499

77.324

Resultat 1. kvartal 2002
Egenkapital 31. marts 2002

43.815

38.008

1. kvartal 2002

Indre værdi pr. Aktie
Resultat pr. Aktie
Udbytte pr. Aktie
Børskurs pr. Aktie
Overskudsgrad
Soliditet
Gennemsnitlig antal ansatte

88,2
neg.
0
63
neg.
59,8
54
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1. kvartal 2001

88,5
neg.
0
67
neg.
73,0
40

