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K øbenhavns Fondsbørs  
 
B ørsmeddelelse nr. 2003/9 
 
Aalborg den 26. maj 2003 
 
 
 
Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. 
 
Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: 

 
- Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002 – en stigning på 

kr. 3,6 mio. 
 
- Resultatet før skat (EBT) i perioden for 1. januar – 31. marts 2003 blev 

et underskud på kr. 2,3 mio., hvilket er en forbedring på kr. 2,2 mio. i 
forhold til det realiserede underskud i 1. kvartal 2002 på kr. 4,5 mio. 

 
- AaB har erhvervet den resterende del af Aalborg HSH, der herefter vi-

dereføres under navnet AaB Håndbold A/S.  
 

- Aalborg HSH opnåede deltagelse i semifinalerne i TDC Ligaen, hvilket 
medfører, at AaB Håndbold skal deltage i en europæisk turnering til e f-
teråret. 

 
- AaB’s øjeblikkelige placering i SAS Ligaen som nr. 10 er utilfredssti l-

lende. 
 

- Ledelsen forventer, at AaB forbliver i SAS Ligaen. S åfremt dette mod 
forventning skulle mislykkes har ledelsen iværksat udarbejdelse af a l-
ternative handlingsplaner.  

 
- Selskabet fastholder forventningerne om et positivt resultat for 2003 

under forudsætning af, at AaB forbliver i SAS Ligaen. 
 
 
Med venlig hilsen 
AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 
 
 
B ørge 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: 
 
Resultatet før skat for Aalborg Boldspilklub A/S i perioden 1. januar – 31. marts 2003 
blev et underskud på kr. 2,3 mio. hvilket er en forbedring på kr. 2,2 mio. i forhold til 1. 
kvartal 2002. Omsætningen i 1. kvartal 2003 er steget med kr. 3,6 mio. fra kr. 9.7 mio. 
i 1. kvartal 2002 til kr. 13,3 mio. 
 
Udviklingen i resultat samt de underliggende indtægts- omkostningsposter er forløbet 
som forventet. Den positive udvikling skal dog også ses i lyset af, at resultatopgørelse 
samt balance fra selskabet AaB Håndbold A/S indgår i tallene for 2003.  
 
I marts 2003 overtog Aalborg Boldspilklub A/S – med virkning fra den 1. januar 2003 - 
de resterende 2/3 af håndboldselskabet Aalborg HSH ApS. Selskabet er i den forbin-
delse blevet omdannet til et aktieselskab og har fået navnet AaB Håndbold A/S. Fra 
s æsonen 2003 / 04 spiller håndboldholdet i herreligaen under navnet AaB Håndbold.  
 
AaB’s øjeblikkelige placering som nr. 10 i SAS Ligaen er utilfredsstillende og langt 
fra målsætningen om deltagelse i en europæisk turnering. De utilfredsstillende 
resultater kan i nogen udstrækning tilskrives ualmindeligt mange skader i spiller-
truppen. Flere spillere har dog mod forventning he ller ikke slået til og båret det 
nødvendige ansvar.  
 
Alle tiltag er nu i f ørste omgang rettet mod at undgå nedrykning fra SAS Ligaen. 
Når dette er lykkedes s ættes kræfterne ind på at justere truppen, med henblik på 
at få et slagkraftigt hold allerede til næste sæson. Trods de dårlige resultater er 
det tilfredsstillende at konstatere, at mange af de helt unge spillere har vist meget 
gode takter i både spil og gejst. S åfremt det mod forventning skulle mislykkes at 
blive i SAS Ligaen, har ledelsen iværksat udarbejdelse af alternative handlings-
planer.  
 
 
Der er fortsat ingen afklaring vedrørende forsikringssagerne omkring Frank Strandli og 
Lars Thomsen. 
 
 
Aalborg Håndbold A/S: 
 
Aalborg HSH kvalificerede sig til semifinalen i TDC Ligaen, men tabte knebent til Kol-
ding. AaB Håndbold er dermed sikret deltagelse i en europæisk turnering til efteråret. 
 
I såvel semifinalen samt de afsluttende kampe i grundspillet var Aalborg Stadionhal 
fyldt til bristepunktet. Interessen og opbakningen har været meget stor fra såvel spon-
sorer som øvrige tilskuere, hvilket tegner lovende for fremtiden. 
 
Spillertruppen for AaB Håndbold til den kommende sæson er ved at være på plads. 
Nye i truppen bliver målmanden Søren Rasmussen samt Rune Ohm, som begge har 
deltaget på det danske landshold. 
 
Målmand Jan Hyldgård, Mads Kiib og Trond Førde Eriksen forlader truppen. 
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Som ny cheftræner er ansat svenskeren Anders Fältnäs, der med erfaringer fra såvel 
svensk som tysk håndbold har fundamentet til at kunne videreudvikle truppen, så AaB 
Håndbold fastholder sin position i toppen af TDC Ligaen.  
 
 
Aalborg Parken A/S: 
 
Antallet af arrangementer s åsom fester, koncerter, kurser, konferencer osv. i de nye 
restaurationslokaler på Aalborg Stadion er tilfredsstillende. Det resultatmæssige udbyt-
te af de afviklede arrangementer er ikke tilfredsstillende, og Aalborg Parken A/S har 
derfor genereret et større underskud end forventet i 1. kvartal 2003. 
 
Organisatoriske tiltag med henblik på at opnå en væsentlig effektivisering er igangsat. 
Effekten af tiltagene forventes allerede at kunne ses i løbet af 2. kvartal 2003.   
 
 
Forventninger til fremtiden: 
 
Under forudsætning af, at AaB undgår nedrykning fra SAS Ligaen, forventes fortsat et 
positivt resultat for 2003.  
 
De sportslige resultater i fodbold - en af selskabets væsentlige risikofaktorer – har som 
nævnt ikke været gode, hvilket har indebåret faldende løbende indtægter, og sammen 
med manglende indtægter ved europæisk deltagelse medfører det et betydende ind-
t ægtstab i forhold til det tidligere forventede for 2003. Til gengæld er det fortsat ledel-
sens forventning, at der sælges spillere i 2003 for mindst et beløb svarende til gen-
nemsnittet i de seneste år - ca. kr. 10 mio.  
 
 
Anvendt regnskabspraksis: 
 
Delårsrapporten er udarbejdet efter Årsregnskabsloven af 2001 samt gældende dan-
ske regnskabsvejledninger. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrap-
porten for 2002. Resultatopgørelse og Balance aflægges i hele tusinde kroner. 
 
 
Sammenligningstal: 
 
Regnskabet for 1. kvartal 2003 omfatter koncernen og således såvel moderselskabet 
Aalborg Boldspilklub A/S samt datterselskaberne Aalborg Parken A/S og AaB Hån d-
bold A/S. AaB Håndbold A/S er overtaget pr. 1. januar 2003, hvorfor regnskabet for 1. 
kvartal 2002 udelukkende omfatter moderselskaber og Aalborg Parken A/S.
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RESULTATOPGØRELSE: 
 

 1. kvartal 
2003 

1. kvartal 
       2002 

Entreindtægter 475 222 
Sponsorer 8.310 6.888 
TV og radio rettigheder 1.140 1.144 
Præmie og deltagerindtægter 0 126 
Spillersalg og leje 1.066 16 
Andre indtægter 2.324 1.335 
Indtægter i alt 13.315 9.731 

Personaleudgifter 7.453 6.744 
Andre driftsudgifter 5.491 4.747 
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITA) 371 -1.760 

Af- og nedskrivninger -2.213 -2.785 

Resultat før finansielle poster (EBIT) -1.842 -4.545 

Finansielle poster -432 46 
Ordinært resultat før skat (EBT) -2.274 -4.499 
 
 
BALANCE: 
 
 
 
Aktiver: 31.03.2003. 

 
31.03.2002. 31.12.2002 

Immaterielle anlægsaktiver 552 730 595 
Kontraktrettigheder 9.668 23.313 10.044 

 Materielle anlægsaktiver 45.625 34.637 45.793 
Kapitalandele i associeret virksomhed 0 186 133 
Finansielle anlægsaktiver 27.993 13.048 25.048 
Anlægsaktiver i alt 83.838 71.914 81.613 
    
V ærdipapirer 0 18.479 591 
Tilgodehavender og omsætningsaktiver i øvrigt 34.121 28.022 40.556 
Likvide beholdninger 2.698 10.988 2.097 
Omsætningsaktiver i alt 36.819 57.489 43.244 

Aktiver i alt 120.657 129.403 124.857 

 
Passiver: 
 

   

Aktiekapital 43.815 43.815 43.815 
Andre reserver 22.227 33.509 24.225 
Egenkapital i alt 66.042 77.324 68.040 

Hensatte forpligtelser 0 0 0 

Langfristede gældsforpligtelser 24.459 24.125 25.715 
Kortfristede gældsforpligtelser 30.156 27.954 31.102 
Gældsforpligtelser i alt 54.615 52.079 56.817 

Passiver i alt 120.657 129.403 124.857 
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EGENKAPTALFORKLARING:     

       
   Aktie- Overkurs Overført I alt 
   kapital ved resultat  
    Emission   
       

Egenkapital 1. januar 2003        43.815 24.225                -         68.040 
       

Salg af egne aktier           276 276      
       

Resultat 1. kvartal 2003   -2.274 -2.274  
       

Egenkapital 31. marts 2003        43.815 24.225  -1.998  66.042 

 
 
 
   

 1. kvartal 2003 1. kvartal 2002 
   
   
Indre værdi pr. Aktie 75,0 88,5 
Resultat pr. Aktie neg. neg. 
Udbytte pr. Aktie 0 0 
B ørskurs pr. Aktie 38 63 
Overskudsgrad neg. neg. 
Soliditet 54,7 59,8 
Gennemsnitligt antal ansatte 77 54 
   

 


