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Københavns Fondsbørs 
 
BØRSMEDDELELSE NR. 2003/5 
 
Aalborg, den 24. marts 2003 
 
 
Årsregnskabsmeddelelse 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S 
 
Bestyrelsen i AaB A/S har dags dato, mandag den 24. marts 2003, behandlet og godkendt årsrap-
porten og årsregnskabsmeddelelsen for 2002. 
 
Markedssituationen. 
 
• AaB A/S har konstateret, at den negative udvikling på transfermarkedet i 2002 er fortsat 

frem til transfervinduet lukkede 1. marts 2003. Derfor har ledelsen i forbindelse med udar-
bejdelsen af årsrapporten for 2002 besluttet, at foretage en fornyet vurdering af selskabets 
kontraktrettigheder, så disse matcher de nugældende markedsvilkår.   

 
• På baggrund heraf er der foretaget en ekstraordinær nedskrivning af kontraktrettigheder på 

kr. 6,5 mio. Nedskrivningen har efter skat belastet årets resultat med kr. 4,6 mio.  
 
• Den regnskabsmæssige værdi af kontraktrettigheder udgør herefter kr. 10,0 mio. 
 
• Den kraftige reduktion af den regnskabsmæssige værdi af kontraktrettigheder sammen-

holdt med, at prisen på spillere fremover forventes meget lavere end de seneste år medfø-
rer, at ordinære afskrivninger på kontraktrettigheder i de kommende år vil være ca. kr. 5 til 
6 mio. og således blive markant lavere end de seneste år. I forhold til år 2002 en reduktion 
på kr. 10 – 11 mio.  

 
Årets resultat. 
 
• Som en konsekvens af ovennævnte udgør de samlede af- og nedskrivninger på kontraktret-

tigheder for 2002 kr. 16,7 mio.  
 
• Årets resultat før ekstraordinær nedskrivning på kontraktrettigheder udgør kr. –9,2 mio., 

hvilket svarer til selskabets tidligere udmeldinger. Årets resultat efter den ekstraordinære 
nedskrivning på kontraktrettigheder blev på kr. –13,8 mio. Egenkapitalen udgør pr. 31. de-
cember 2002 kr. 68,0 mio. 

 
• De samlede indtægter før transferindtægter er steget med 36% og udgør for 2002 kr. 51,6 

mio. Alene sponsorindtægter er steget med 21% og udgør for 2002 kr. 28,4 mio.  
 
• Resultat før af- og nedskrivninger på kontraktrettigheder samt transferindtægter er forbed-

ret fra kr. –10,6 mio. i 2001 til kr. –7,8 mio. i 2002. 
 
• Ovennævnte resultat på kr. –7,8 mio. er i væsentlig grad påvirket af, at AaB A/S ikke op-

nåede kvalifikation til deltagelse i en europæiske turnering, udskiftning af cheftræner samt 
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mange skader og heraf følgende udgifter til leje af spillere. Den samlede resultatpåvirkning 
heraf er ca. kr. 8 mio. 

 
Fremtiden. 
 
• Selskabet forventer et positivt resultat for 2003.  
 

o Såfremt selskabet realiserer indtægter ved salg af spillere som i gennemsnit i de se-
nere år ( ca. kr. 10 mio. pr. år før skat ) vil egenkapitalen blive forrentet med 
mindst 5%. Såfremt AaB A/S tillige kvalificerer sig til en europæisk turnering vil 
egenkapitalforrentningen blive på mere end 10% 

 
• Bestyrelsen har vedtaget en ny lønstruktur, som betyder en mere præstationsbetinget løn til 

spillere. Den nye lønstruktur indføres glidende ved indgåelse af nye kontrakter, og forven-
tes at være implementeret fuldt ud i år 2005. 

 
• Den nye lønstruktur medfører, at grundlønningerne vil blive reduceret i forhold til nuvæ-

rende niveau med ca. 30%. Spillerne vil som tillæg til grundlønnen kunne opnå væsentlige 
præstationsbetingede løntillæg afhængig af holdets placering herunder kvalifikation til en 
europæisk turnering, ligesom spillerne får andel i selskabets nettoindtægt ved spillersalg. 
Spillerlønningerne vil ved fuld løntillæg kunne overstige det nuværende niveau. 

 
• Den nye lønstruktur skal sikre at AaB A/S kan opnå et 0 resultat også såfremt selskabets 

sportslige målsætning ikke opfyldes, og der ikke realiseres indtægter ved salg af spillere.  
 
Regnskabspraksis. 
 
Anvendt regnskabspraksis er ændret for regnskabsåret 2002 for at være i overensstemmelse 
med den nye årsregnskabslov. Ændringen omfatter gæld og finansielle forpligtelser, som tidli-
gere har været indregnet til pålydende værdi, men med virkning for 2002 er indregnet til amor-
tiseret kostpris. Herudover er der foretaget enkelt reklassifikationer i balancen. Den ændrede 
regnskabspraksis har ikke haft beløbsmæssig indvirkning på årsregnskabet eller sammenlig-
ningstal.  
 
Generalforsamling. 
 
Årsrapporten forventes at foreligge den 7. april 2003. Der afholdes ordinær generalforsamling 
den 23. april 2003 kl. 15.00 i Aalborg Parken.  
 
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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GENERELT 
 
I regnskabsåret 2002 fik Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) et underskud efter skat på kr. 13,8 mio., mod 
et overskud på kr. 0,2 mio. i år 2001. Årets resultat er belastet med kr. 4,5 mio. – kr. 6,5 mio. før skat – 
vedrørende ekstraordinære nedskrivninger på spillerkontrakter, jf. senere afsnit. Den samlede omsæt-
ning for koncernen i 2002 blev på kr. 55,7 mio. mod kr. 57,8 mio. i år 2001. 
 
Egenkapitalen udgør kr. 68,0 mio. og balancen andrager i alt kr. 124,9 mio. ultimo 2002. 
 
Resultatopgørelsen for koncernen omfatter i år 2002 datterselskabet Aalborg Parken A/S, der blev etab-
leret i 2001 med henblik på at foretage investeringerne til modernisering og udvidelse, samt varetage 
driften af restauranter mv. på Aalborg Stadion. Moderniseringen omfattede etablering af 4 restauranter 
af varierende størrelser på 1. og 2. sal med udsigt over banen samt af et nyt cafeteria i stueplan. Kapaci-
teten er i alt på omkring 1.200 spisende gæster. Projektet blev afsluttet i 3. kvartal 2002 og køkken og 
restaurationsfaciliteterne er løbene taget i anvendelse til konferencer, receptioner, kurser og fester. Ef-
terspørgslen på faciliteterne har været så stor, at ledelsen er overbeviste om, at investeringen på ca. kr. 
37 mio. vil blive rentabel.  
 
Reduktionen af årets resultat i forhold til år 2001 kan primært henføres til et fald i indtægter på salg af 
spillere fra kr. 20,0 mio. i 2001 til kr. 4,1 mio. i 2002. Nettoindtægten på spillersalg er i 2002 opgjort til 
kr. 3,0 mio. mod kr. 13,2 mio. i 2001 - et fald på kr. 10,2 mio.  
 
De i ledelsesberetningen for 2001 udtrykte forventninger om betydelige transferindtægter er således 
ikke blevet indfriet, idet transfermarkedet i Europa – som følge af den økonomiske udvikling – er blevet 
forværret i gennem år 2002. 
 
Selskabet har desuden måtte konstatere, at den negative udvikling på transfermarkedet i 2002 er fortsat 
frem til transfervinduet lukkende 1. marts 2003. Derfor har ledelsen i forbindelse med udarbejdelsen af 
årsrapporten for 2002 besluttet, at foretage en fornyet vurdering af selskabets kontraktrettigheder, så 
disse matcher de nugældende markedsvilkår.   
 
Denne fornyede vurdering har medført en nedskrivning på kr. 6,5 mio. De samlede af- og nedskrivnin-
ger udgør herefter kr. 16,7 mio. og den regnskabsmæssige værdi af kontraktrettigheder udgør kr. 10 
mio.  
 
Ved vurderingen er der især taget hensyn til spillernes niveau og udvikling, skadesforløb, varighed af 
kontrakterne samt lønforhold. I vurderingen indgår udelukkende tilkøbte spillere, idet unge spillere af 
”egen avl” stort set ikke indgår i værdien af kontraktrettighederne.  
 
Ved indgangen til år 2002 forventedes det, at AAB ville kvalificere sig til deltagelse i  en international 
turnering, hvilket med en  4. plads ikke blev indfriet. Nettoeffekten heraf andrager ca. kr. 4- 5 mio. 
 
Selskabets øvrige indtægter har i 2002 haft den forventede positive udvikling. Sponsorindtægterne på 
kr. 28,4 i 2002 er øget med 21% eller kr. 5,0 mio. i forhold til 2001. Entreindtægter er steget til kr. 5,9 
mio. i 2002 fra kr. 5,1 mio. i 2001 og tv-indtægter er vokset til kr. 6,3 mio. i 2002 mod kr. 4,0 mio. i 
2001. 
 
Trods de stigende indtægter er arbejdet med at opnå bedre balance mellem indtægter og udgifter uden 
indregning af indtægter fra spillersalg ikke lykkedes på tilfredsstillende vis i 2002. Årsagen hertil skal 
bl.a. findes i ekstra omkostninger i 2002 på grund af en – ikke planlagt - udvidelse af spillertruppen som 
følge af, at mange nøglespillere har haft længerevarende skader. Endvidere har der været ekstra om-
kostninger i forbindelse med afbrydelse af samarbejdet med den tidligere cheftræner før tiden. Disse 
omkostninger kan i alt opgøres til ca. kr. 3 – 4 mio. 
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De samlede personale - og driftsudgifter samt afskrivninger har andraget kr. 76,2 mio. mod kr. 61,9 mio. 
i år 2001, eller en stigning på kr. 14,3 mio. Af de stigende udgifter i 2002 vedrører ca. kr. 6,5 mio. Aal-
borg Parken A/S og kr. 3 – 4 mio. ovennævnte udgifter til afvikling af cheftræner og det uventede ska-
desforløb. Desuden kan kr. 6,5 mio. henføres til nedskrivning af kontraktrettigheder. 
 
 
SPORTSLIG BERETNING 
 
I sæsonen 2001 / 2002 opnåede AaB en placering som nr. 4 i SAS Ligaen. Placeringen var utilfredsstil-
lende og opfyldte ikke selskabets målsætning om at opnå deltagelse i en europæisk turnering.  
 
I indeværende sæson 2002 / 2003 er AaB placeret på 4. pladsen. Ledelsen anser truppen for så god, at 
placeringen kan forbedres i forårets afgørende kampe. Dette kræver dog, at holdet udviser større stabili-
tet, end det har været tilfældet i de seneste sæsoner. Ledelsen er overbevist om at stabiliteten vil vise 
sig, såfremt truppen undgår en fortsættelse af de mange skader på nøglespillere, og at de unge spillere 
fortsat udvikler deres store potentiale.  
 
Poul Erik Andreasen tiltrådte som cheftræner for SAS Liga truppen kort inden starten på sæsonen 
02/03, idet Peter Rudbæk og AaB – efter sæsonsafslutningen 2001/2002 - med kort varsel enedes om at 
afbryde samarbejdet. 
  
Spillertruppen har gennem hele regnskabsåret været ramt af mange og langvarige skader, hvilket har nød-
vendiggjort en større spillertrup. Der blev bl.a. indgået en kontrakt med Diego Tur for det meste af efterårs-
sæsonen, som nu er forlænget til også at gælde forårssæsonen. Aftalerne er indgået som følge af længereva-
rende skader på Kleber Saaranpää og Bård Borgersen samt de nærmeste afløsere Thomas Bælum og Jacob 
Krüger.  
 
I april måned blev spillertruppen styrket med Allan Gaarde, der efter at være solgt til Udinese i Italien i 
efteråret 2000, er vendt tilbage til AaB. 
 
I år 2002 har to store AaB koryfæer Torben Boye og Henrik Rasmussen sluttet karrieren, ligesom Len-
nart Bak er blevet erklæret fodboldinvalid. Indrek Zelinski er med virkning fra marts 2003 udlejet til 
den svenske klub Landskrona Bois. 
 
AaB’s trup indeholder mange nuværende landsholdsspillere. Brian Priske og Michael Silberbauer har 
begge haft deres debut på A-landsholdet, ligesom Brian Priske, Allan K. Jepsen og Jimmy Nie lsen var 
med på det seneste ligalandshold. Thomas Augustinussen, Michael Silberbauer, Rasmus Würts og Mar-
tin Pedersen har i 2002 været faste på U21 landsholdet. Andres Oper er fast mand på det estiske lands-
hold, mens Bård Borgersen og Kleber Saaranpää har optrådt på deres respektive A-landshold.  
 
 
REGNSKABSBERETNING 
 
Årets resultat blev et underskud på kr. 13,8 mio., hvilket er kr. 14,0 mio. dårligere end overskuddet på 
kr. 0,2 mio. i år 2001. 
  
Balancesummen pr. 31. december 2002 er på kr. 124,9 mio. og egenkapitalen andrager kr. 68 mio.  
 
Entreindtægterne er realiseret med kr. 6 mio., hvilket er en stigning på kr. 0,9 mio. i forhold til 2001. 
 
Sponsorindtægterne er i 2002 realiseret med kr. 28,4 - en stigning på kr. 5,0 mio. eller 21% i forhold til 
år 2001.  
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Tv- og radioindtægterne udgjorde i 2002 kr. 6,3 mio., hvilket er en forøgelse på kr. 2,3 mio. i forhold til 
2001. 
 
Præmie- og deltagerindtægterne har udgjort kr. 0,3 mio., hvilket er et fald på kr. 0,5 mio. i forhold til 
2001. 
 
Indtægt på spillersalg og leje er realiseret med kr. 4,1 mio. – et fald på kr. 15,9 mio. i forhold til 2001. 
Avancen efter fradrag af omkostninger og restafskrivninger er i 2002 faldet med kr. 10.2 mio. til kr. 3,0 
mio. mod ca. kr. 13,2 mio. i år 2001  
 
Lennart Bak blev medio 2002 erklæret fodboldinvalid. I årsregnskabet er der foretaget restafskrivninger 
på Lennart Bak, samt afsat gager for den resterende kontraktperiode, ligesom der i regnskabet er optaget 
den forventede indtægt fra den af AaB tegnede karrierestopforsikring. Den samlede påvirkning på resul-
tatopgørelsen er en nettoindtægt på kr. 1,4 mio. Forsikringsselskabet har betalt den forventede sum i 
januar 2003.  
 
Andre indtægter er realiseret med kr. 10,6 mio. eller kr. 6,0 mio. højere end i år 2001. Stigningen skyl-
des primært omsætning fra datterselskabet Aalborg Parken A/S, hvis omsætning er konsolideret for hele 
året mod kun 6 måneder i år 2001. 
 
Udgifter til sponsorer og reklamer er realiseret med kr. 3,0 mio., hvilket er en stigning på kr. 2,0 mio. i 
forhold til år 2001. Stigningen er bl.a. begrundet i, at AaB i år 2001 vandt en sag omkring fradrag for 
moms på udgifter til sponsorarrangementer, hvilket medførte en indtægt på kr. 1,0 mio. Stigningen er i 
øvrigt en følge af stigningen i sponsorindtægterne og antallet af sponsorer.    
 
Kamp- og spilleromkostninger er realiseret med kr. 8,9 mio., et fald på kr. 1,0 mio. i forhold til 2001.  
 
Administrationsomkostningerne kr. 4,3 mio. er steget med kr. 1,8 mio. i forhold til år 2001. Her af ud-
gør stigningen i Aalborg Parken A/S 1,3 mio. 
 
Personaleudgifterne er realiseret med kr. 32,5 mio. hvilket er en stigning på kr. 7,7 mio. i forhold til 
2001, hvoraf kr. 3,9 mio. hidrører fra Aalborg Parken A/S.  
 
Af- og nedskrivninger på kontraktrettigheder udviser en stigning på kr. 3,3 mio. og udgør for 2002 kr. 
16,7 mio. Af årets af- og nedskrivning udgør nedskrivningerne kr. 6,5 mio., der kan henføres til værdi-
regulering  af kontraktrettighederne.   
 
Regnskabsmæssig værdi på kontraktrettigheder udgør pr. 31. december 2002 kr. 10 mio. mod kr. 24,9 
mio. i år 2001 – eller en reduktion på kr. 15 mio. Tilgangen af nye spillere har i 2002 været særdeles 
begrænset. 
 
Saldoen på investering i lokaleindretning er ultimo 2002 på kr. 37,7 mio., hvilket er en stigning på kr. 
21,0 mio. i forhold til sidste år. Stigningen og hovedparten af saldoen vedrører moderniseringen af køk-
ken og restaurationsfaciliteterne på Aalborg Stadion. 
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SÆRLIGE FORHOLD 
 
I erkendelse af at udviklingen mod at opnå balance mellem indtægter og udgifter har bestyrelsen vedta-
get en ny lønstruktur, som indføres glidende ved indgåelse af nye kontrakter, og forventes at være im-
plementeret fuldt ud i år 2005. 
 
Den nye lønstruktur medfører, at grundlønningerne vil blive reduceret i forhold til nuværende niveau 
med ca. 30%. Spillerne vil som tillæg til grundlønnen kunne opnå væsentlige præstationsbetingede løn-
tillæg afhængig af holdets placering herunder kvalifikation til en europæisk turnering, ligesom spillerne 
får andel i selskabets nettoindtægt ved spillersalg. Spillerlønningerne vil ved fuld løntillæg kunne over-
stige det nuværende niveau. 
 
Den nye lønstruktur skal sikre at AaB kan opnå et 0 resultat også såfremt selskabets sportslige målsæt-
ning ikke opfyldes, og der ikke realiseres indtægter ved salg af spillere.  
 
Behandlingen af forsikringssagerne vedrørende Frank Strandli og Lars Thomsen, der blev erklæret fod-
boldinvalide i 2001, er meget langvarige og endnu ikke afsluttet. De to sager behandles i lands- og by-
retten i København, og såvel AaB som selskabets juridiske rådgivere vurderer fortsat, at chancerne for 
at vinde sagerne og få udbetalt forsikringssummerne er gode. Sagerne forventes tidligst afsluttet i 2004. 
 
Som omtalt tidligere er der udover afskrivninger på kontraktrettigheder foretaget en nedskrivning på kr. 
6,5 mio. Kontraktrettighederne har herefter en regnskabsmæssig værdi på kr. 10 mio.  
 
 
RISIKOFAKTORER 
 
Selskabets væsentligste driftsrisiko er knyttet til de sportslige resultater. Selskabet er som alle øvrige 
fodboldselskaber afhængig af gode sportslige resultater både på kort og lang sigt. Placering i toppen af 
SAS Ligaen er ikke kun afgørende for muligheden for deltagelse i internationale turneringer, men har 
også stor betydning for øvrige indtægtsområder. Manglende sportslige resultater begrænser interessen 
for AaB og har derfor afgørende betydning for entré-, sponsor- og tv-indtægter.  
 
Selskabets målrettede arbejde med talentudvikling forventes også de kommende år at skabe mulighed 
for transferindtægter.  De indgåede samarbejdsaftaler med en række nordjyske klubber forventes at 
styrke selskabets muligheder herfor. Med vedtagelsen af den nye lønstruktur har selskabet blandt andet 
søgt at gøre indtjeningen mindre afhængig af transferindtægter. 
 
 
FORVENTNINGER TIL 2003 
 
Selskabet forventer et positivt resultat for 2003.  
 
Såfremt selskabet realiserer indtægter ved salg af spillere som i gennemsnit i de senere år ( ca. kr. 10 
mio. pr. år før skat ) vil egenkapitalen blive forrentet med mindst 5%. Såfremt AaB tillige kvalificerer 
sig til en europæisk turnering vil egenkapitalforrentningen blive på mere end 10% 
 
Der forventes en fortsat stigning i sponsorindtægter, tv-indtægter samt entreindtægter.  
 
På udgiftssiden har det vist sig, at den planlagte reduktion på spillerlønninger har haft længere reakti-
onstid end forventet. Der arbejdes dog målrettet på at opnå nogen reduktion allerede i 2003 og en mere 
markant besparelse i takt med, at bestående kontrakter udløber og at beslutning om reduktion af antallet 
af spillere bliver gennemført. 
 



Aalborg Boldspilklub A/S 
Årsregnskabsmeddelelse 2002 

 

Side 7 af 13 
 

Dattervirksomheden Aalborg Parken A/S har i 2002 realiseret et underskud, ligesom der – som følge af 
en fortsat indkøring og betydelige renter og afskrivninger – budgetteres med underskud i år 2003. I 
indkøringsfasen vil der fortsat herske usikkerhed om resultatudviklingen. 
 
Den regnskabsmæssige værdi på kontraktrettigheder er ultimo regnskabsåret reduceret til kr. 10 mio. 
Det tilsvarende beløb var – som følge af betydelige spillerindkøb i 1998 og 1999 – for 3 år siden kr. 32 
mio. Nedskrivningen på kontraktrettigheder i år 2002 vil sammen med det seneste års tilbageholdenhed 
med dyre spillerindkøb medføre, at af- og nedskrivningerne i 2003 og 2004 forventes at falde til kr. 5-6 
mio. kr. årligt mod realiseret i 2001 kr. 13,4 mio. og i 2002 kr. 16,7 mio. - en reduktion på kr. 8-11 mio.  
 
De ekstraordinære nedskrivninger på spillerkontrakter forventes ligeledes at sikre, at der også fremover 
vil blive konstateret gevinster ved salg af tilkøbte spillere samt egne udviklede spillere – uagtet den 
aktuelle krise i europæisk fodbold. Sammenfattende kan denne forventede ”normalisering” af lønfor-
hold og transferniveau således på sigt vise sig at blive en fordel og medvirke til realisering af målsæt-
ningen om løbende overskud – før indregning af transfer. 
 
På det sportslige område er det målsætningen, at indeværende sæson 2002/2003 afsluttes med en place-
ring, der giver kvalifikation til deltagelse i en europæisk turnering i efteråret. Det er ledelsens opfattelse 
at truppens aktuelle niveau sammenholdt med konkurrenternes gør, at forventningerne bør kunne blive 
indfriet. 
 
 
HÆNDELSER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB 
 
I august måned 2001 erhvervede AaB 33 1/3% af anpartskapitalen i håndboldklubben Aalborg HSH 
ApS. Samtidig indgik AaB aftale om samarbejde med HSH omkring sponsorarbejde og administration.  
 
Den 1. marts 2003 overtog AaB de sidste 66 2/3% af anpartskapitalen i Aalborg HSH ApS og omdøbte 
selskabet til AaB Håndbold ApS. Fra næste sæson i håndboldligaen vil ligaholdet spille under navnet 
AAB – håndbold. 
 
Det er AaB’s forventning, at overtagelsen af håndbolden vil styrke såvel håndbolden samt AaB bran-
ded, og dermed få en positiv indflydelse på AaB koncernens samlede indtægter. 
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HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 
 
  
( t.kr. ) 1998 1999 2000 2001 2002 
      
Resultatopgørelse      
Entréindtægter 5.620 8.523 5.351 5.070 5.967 
Sponsorindtægter 13.561 18.588 21.866 23.393 28.407 
TV- og radioindtægter 2.998 5.031 3.925 4.004 6.347 
Præmie- og deltagerindtægter 105 3.142 1.614 808 318 
Andre indtægter 2.462 4.021 2.511 4.614 10.570 
Indtægter før spillersalg  24.746 39.305  35.267  37.889  51.609 
Spillersalg og spillerleje 4.961 1.359 17.610 19.960 4.087 
Indtægter i alt  29.707 40.664  52.877  57.849  55.696 
Personaleudgifter  15.933 22.289  21.045  24.776  31.883 
Andre driftsudgifter  15.108 19.656  21.815  22.224  25.182 
Resultat før af- og nedskrivninger  -1.334 -1.281  10.017  10.849  -1.369 
Af- og nedskrivninger  9.493 14.022  17.716  14.927  19.070 
Resultat før finansielle poster  -10.827 -15.303  -7.699  -4.078  -20.439 
Finansielle poster  2.314 33  1.708  2.714  846 
Resultat før skat  -8.513 -15.270 

  
-5.992 

  
-1.364 

  
-19.593 

Årets resultat  -5.599 -11.264  -4.880  181  -13.783 
      
Balance      
Kontraktrettigheder  21.450 31.980  24.392  24.948  10.044 
Andre anlægsaktiver  7.707 10.653  23.353  35.132  71.569 
Omsætningsaktiver  90.848 67.643  56.575  67.954  43.244 
Aktiver i alt  120.005 110.276  104.320  128.034  124.857 
      
Egenkapital  100.686 88.906  82.041  81.823  68.040 
 
 

     

Nøgletal      
Overskudsgrad neg. neg. neg. 0,3% neg. 
Resultat pr. aktie ( DKK )  neg. neg.  neg.  0  neg. 
Udbytte pr. aktie ( DKK ) 0 0 0 0 0 
Indre værdi pr. aktie 115,0 101,5 93,6 93,4 77,6 
Soliditet  83,9% 80,6% 78,6% 63,9% 54,5% 
Børskurs pr. aktie ultimo året 152 106 51 51 38 
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 35 39 40 53 67 
      
Investering i      
Kontraktrettigheder  26.685 25.745 8.645 13.934 1.820 
Materielle anlægsaktiver  5.584   1.454   1.734 1.974  27.029 
Finansielle anlægsaktiver  0   0   7.500 5.748  12.000 
      
Antal tilskuere i gennemsnit      
AaB’s hjemmekampe 8.326 9.760 6.924 6.850 6.688 
Kampe i Faxe Kondi Ligaen totalt  5.160 5.480 5.740 5.839 6.442 
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RESULTATOPGØRELSE 
1. JANUAR – 31. DECEMBER 2002 
 
 Moderselskab Koncernen 
 

  2002 2001  2002 2001 
  tkr. tkr.  tkr. tkr. 
 

Entreindtægter  5.967 5.070  5.967 5.070 
Sponsorer  28.407 23.393  28.407 23.393 
TV/radio-rettigheder  6.347 4.004  6.347 4.004 
Præmie og deltagerindtægter m.v.  318 808  318 808 
Spillersalg og leje   4.087 19.960  4.087 19.960 
Andre indtægter   5.099 2.330  10.570 4.614 
       
Nettoomsætning  50.225 55.565  55.696 57.849 
 

Sponsor og reklame  5.752 1.868  3.047 995 
Kamp- og spilleromkostninger  8.873 9.859  8.874 9.859 
Omkostninger spillerhandler og spillerleje   467 4.268  467 4.268 
Administration  2.889 2.434  4.251 2.543 
Andre udgifter  5.870 3.013  7.933 4.559 
       
Andre eksterne udgifter i alt  23.851 21.442  24.571 22.224 
 

Personaleudgifter  27.136 23.276  32.494 24.776 
       
Udgifter i alt  50.987 44.718  57.065 47.000 
 

RESULTAT FØR AF- OG NEDSKRIVNINGER  -762 10.847  -1.369 10.849 
 

Af- og nedskrivninger  18.623 14.921  19.070 14.927 
       
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER  -19.385 -4.074  -20.439 -4.078 
 

Resultat af dattervirksomhed  -1.589 -4  0 0 
Resultat af associeret virksomhed  -76 -14  -76 -14 
Finansielle indtægter  1.645 3.055  1.645 3.055 
Finansielle omkostninger  -188 -327  -723 -327 
       
RESULTAT FØR SKAT  -19.593 -1.364  -19.593 -1.364 
 

Skat af årets resultat  5.810 1.545  5.810 1.545 
       
ÅRETS RESULTAT  -13.783 181  -13.783 181 
       
 
 
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 
Overført resultat  -13.783 181  -13.783 181 
       
DISPONERET I ALT  -13.783 181  -13.783 181 
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BALANCE 31. DECEMBER 
AKTIVER 
 Moderselskab Koncernen 
 

  2002 2001  2002 2001 
  tkr. tkr.  tkr. tkr. 
 

Goodwill / lejerettigheder  17 37  17 37 
Kontraktrettigheder  10.044 24.948  10.044 24.948 
Licensrettighed  578 737  578 737 
       
Immaterielle anlægsaktiver  10.639 25.722  10.639 25.722 
        

Ejendomme  1.352 1.352  1.352 1.352 
Lokaleindretning  2.779 3.088  37.707 16.994 
Inventar og driftsmidler  2.740 2.642  6.734 2.778 
       
Materielle anlægsaktiver  6.871 7.082  45.793 21.124 
        

Kapitalinteresser i dattervirksomhed  6.384 496  0 0 
Kapitalinteresser i associeret virksomhed  133 186  133 186 
Kapitalandele   48 48  48 48 
Rettighed  12.000 0  12.000 0 
Udlån tilknyttet virksomhed  7.500 0  0 0 
Depositum  13.000 13.000  13.000 13.000 
       
Finansielle anlægsaktiver  39.065 13.730  25.181 13.234 
       
ANLÆGSAKTIVER  56.575 46.534  81.613 60.080 
        

Handelsvarer  895 1.077  1.141 1.188 
       
Varebeholdninger  895 1.077  1.141 1.188 
        

Sponsorer  6.414 1.720  6.879 1.830 
Udskudt skatteaktiv   11.865 6.555  11.865 6.555 
Andre tilgodehavender  19.833 19.734  19.833 22.943 
Tilgodehavender hos tilknyttet virksomhed  0 2.772  0 0 
Periodeafgrænsningsposter  361 405  838 462 
       
Tilgodehavender  38.473 31.186  39.415 31.790 
        

Børsnoterede obligationer  591 30.724  591 30.724 
       
Værdipapirer  591 30.724  591 30.724 
        

Indlån  1.692 3.286  2.097 4.252 
       
Likvide beholdninger  1.692 3.286  2.097 4.252 
        

OMSÆTNINGSAKTIVER  41.651 66.273  43.244 67.954 
       
AKTIVER  98.226 112.807  124.857 128.034 
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BALANCE 31. DECEMBER 
PASSIVER 
 Moderselskab Koncernen 
 

  2002 2001  2002 2001 
  tkr. tkr.  tkr. tkr. 
 

Aktiekapital  43.815 43.815  43.815 43.815 
Overkurs ved emission  24.225 38.008  24.225 38.008 
Overført resultat  0 0  0 0 
       
EGENKAPITAL  68.040 81.823  68.040 81.823 
       
 

Hensættelse til udskudt skat  0 0  0 0 
       
HENSATTE FORPLIGTELSER  0 0  0 0 
       
 

Gæld vedrørende kontraktrettigheder  1.650 3.180  1.650 3.180 
Anlægslån  0 0  23.134 15.000 
Prioritetsgæld   931 947  931 947 
       
Langfristede gældsforpligtelser  2.581 4.127  25.715 19.127 
       
 

Kortfristet del af langfristet gæld   16 15  520 15 
Driftskonto  8.245 8.695  8.245 8.695 
Beregnede feriepenge  2.573 2.328  2.633 2.328 
Offentlige kreditorer  431 2.009  934 2.009 
Gæld vedrørende kontraktrettigheder  6.535 2.900  6.535 2.900 
Anden gæld  4.200 8.547  6.444 8.774 
Periodeafgrænsningsposter  5.605 2.363  5.791 2.363 
       
Kortfristede gældsforpligtelser i alt  27.605 26.857  31.102 27.084 
       
GÆLDSFORPLIGTELSER  30.186 30.984  56.817 46.211 
       
PASSIVER  98.226 112.807  124.857 128.034 
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 
 
 Moderselskab Koncernen 
 

  2002 2001  2002 2001 
  tkr. tkr.  tkr. tkr. 
 
Årets resultat før skat  -19.593 -1.364  -19.593 -1.364 
Resultat af dattervirksomhed og associeret virksomhed 1.665 28  76 14 
Ikke kontante poster, af- og nedskrivninger  18.623 14.921  19.070 14.927 
Ændring i driftskapital  -4.232 -2.670  -958 -2.711 
       
Pengestrømme fra ordinær drift   -3.537 10.915  -1.405 10.866 
 
Tilbagebetalte skatter  0 4.664  0 4.664 
       
Pengestrømme fra driftsaktivitet  -3.537 15.579  -1.405 15.530 
       
 

Investering i kontraktrettigheder  -1.820 -13.934  -1.820 -13.934 
Ændring i gæld vedrørende kontraktrettigheder  2.105 -267  2.105 -267 
Investering i lokaleindretning  -192 -139  -21.507 -14.482 
Salg af ejendomme   0 2.302  0 2.302 
Investering i inventar, netto  -1.317 -1.134  -5.329 -1.276 
Investering i aktier og anparter  -7.000 -748  0 -248 
Investering i depositum  0 -5.500  0 -5.500 
Rettighed / forudbetalt husleje   -12.000 0  -12.000 0 
Udlån tilknyttet virksomhed  -7.500 0  0 0 
       
Pengestrømme fra investeringsaktivitet  -27.724 -19.420  -38.551 -33.405 
       
 

Efterbetalt emissionsomkostning  0 -399  0 -399 
Afdrag på og optagelse af realkredit- og anlægslån  -16 -1.893  8.118 13.107 
Forøgelse af trækningsret på driftskredit   3.000 0  3.000 0 
       
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet  2.984 -2.292  11.118 12.708 
       
 

Ændring i likvider  -28.277 -6.133  -28.838 -5.167 
 
Likvider primo  31.315 37.448  32.281 37.448 
       
LIKVIDER ULTIMO  3.038 31.315  3.443 32.281 
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EGENKAPITALOPGØRELSE 
 
 

  Primo Tilgang Afgang Ultimo 
      
Aktiekapital  43.815 0 0 43.815 
Overkurs ved emission  38.008 0 -13.783 24.225 
Overført resultat  0 -13.783 13.783 0 
      
  81.823 -13.783 0 68.040 
      
 
 
Aktiekapitalen i Aalborg Boldspilklub A/S er opdelt i A-aktier og B-aktier á kr. 50. Antal A-aktier 
74.600 stk. Antal B-aktier 801.700 stk. Den nominelle aktiekapital udgør kr. 43,8 mio. 
 
Beholdningen af egne aktier er på i alt 20.906 stk. Beholdningen omfatter B-aktier. Anskaffelsessum-
men for egne aktier fratrækkes direkte i egenkapitalen. 


