
Aalborg Boldspilklub A/S 
Delårsrapport 1. halvår 2003 

Københavns Fondsbørs  
 
Børsmeddelelse nr. 2003/18 
 
Aalborg den 21. august 2003 
 
Delårsrapport 1. halvår 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. 
 
Hovedkonklusionerne for første halvår 2003: 

 
- Indtægter udgør kr. 29,8 mio. mod kr. 26,4 mio. i 2002 – en stigning på 

kr. 3,4 mio. eller ca. 13%. 
 
- Resultatet før skat (EBT) i perioden for 1. halvår 2003 blev et under-

skud på kr. 5,3 mio., hvilket er en forbedring på kr. 1,0 mio. i forhold til 
det realiserede underskud i 1. halvår 2002 på kr. 6,3 mio. 

 
- AaB har solgt Andres Oper og Brian Priske i juli måned 2003. Nettoind-

tægten ved salget godt kr. 3. mio. indgår ikke i resultatet før 1. halvår 
2003. 

 
- Den 24. juni 2003 indgik Aalborg Boldspilklub A/S sammen med Nord-

jyske Holding A/S aftale om at etablere et fælles event- og marketing-
selskab. 

 
- Aalborg Boldspilklub A/S udvider aktiekapitalen med garanteret netto-

provenu på ca. kr. 30 mio. 
 

- AaB Håndbold har indgået hovedsponsoraftale med Spar Nord Bank 
A/S for en tre årig periode. 

 
- AaB har indgået kontrakt med den norske landsholdspiller  

Trond Andersen. 
 

- Aalborg Boldspilklub A/S har den 15. august 2003 indgået betinget af-
tale med Aalborg Ishockey Klub om at overtage visse aktiver, aktiviteter 
og forpligtelser, herunder særligt retten til at spille i landets bedste is-
hockey-række SuperBest-ligaen under navnet AaB Ishockey. 

 
- Selskabet fastholder forventningerne om et positivt resultat for 2003, 

idet ledelsen forventer, at der i året opnås indtægter på salg af spillere 
på netto kr. 10 mio., hvoraf ca. kr. 4 mio. er realiseret dags dato.  

 
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: 
 
Resultatet før skat for Aalborg Boldspilklub A/S i 1. halvår 2003 blev et underskud på 
kr. 5,3 mio. hvilket er en forbedring på kr. 1,0 mio. i forhold til 1. halvår 2002.  
Resultatet før finansielle poster i 1. halvår 2003 på kr. -4,2 mio. er forbedret med kr. 
2,7 mio. i forhold til 1. halvår 2002. 
 
Omsætningen i 1. halvår 2003 er steget med kr. 3,4 mio. fra kr. 26,4 mio. i 1. halvår 
2002 til kr. 29,8 mio., mens personale- og driftsudgifterne samlet er steget med  
kr. 2,6 mio. fra kr. 26,9 mio. i 2003 til kr. 29,5 mio.  
 
Resultatet før afskrivninger i 1. halvår 2003 på kr. 0,2 mio. er således forbedret med 
kr. 0,8 i forhold til 1. halvår 2002, hvilket primært skal henføres til fodboldaktiviteten. 
Den positive udvikling er opnået på trods af, at entré- og tv-indtægterne – som konse-
kvens af skuffende sportslige resultater – er realiseret på et væsentligt lavere niveau 
end forventet. 
 
Afskrivninger er som forventet faldet med kr. 1,9 mio. til kr. 4,4 mio. i 1. halvår, og det 
fremtidige niveau for afskrivninger pr. halvår forventes fastholdt på dette niveau. Heri 
er indeholdt en stigning i afskrivningerne i Aalborg Parken på kr. 0,8 mio. som følge af 
afskrivning på indretningen af de nye restauranter.   
 
De finansielle udgifter udgør kr. 1,1 mio., mod en indtægt på kr. 0,6 mio. i 1. halvår 
2002.  Merudgiften kan henføres til investeringen i Aalborg Parken. 
 
AaB fik en god afslutning på sæsonen 2002 / 03 i SAS ligaen med sejre i de sid-
ste 4 kampe. Selv om nedrykningen på et tidspunkt var truende nær, sluttede AaB 
derfor som nr. 6 i SAS ligaen. 
 
Indledningen på den nye sæson er resulteret i 1 sejr, 1 uafgjort og 2 nederlag, 
hvilket ikke er tilfredsstillende. Ledelsen er dog sikker på, at der er potentiale i de 
mange unge spillere i truppen, men de har manglet støtte fra rutinerede spillere, 
som uheldigvis har været skadet i såvel sidste som i indeværende sæson. De 
skadede spillere belaster stadig lønningerne, og efterlader således et pres på 
lønomkostningerne i det omfang, der ansættes erstatninger. På trods heraf har 
ledelsen fundet det nødvendigt, at ansætte enkelte klassespillere til at løfte trup-
pen i niveau inden transfervinduet lukker 31. august 2003. Foruden den norske 
landsholdspiller Trond Andersen og Allan Olesen forventes yderligere ansat 1 til 2 
nye spillere.  
 
Behovet for nye spillere skal dog også ses i lyset af, at AaB i juli måned solgte Andres 
Oper til Torpedo Moskva og Brian Priske til Genk, samt at kontrakten med Diego Tur 
ikke blev forlænget. Provenuet for salget af Oper og Priske indgår ikke i resultatet for 
1. halvår. 
 
Den 24. juni 2003 indgik Aalborg Boldspilklub A/S sammen med Nordjyske Holding 
A/S aftale om at etablere et fælles event- og marketingselskab. Samtidig offentliggjor-
de Aalborg Boldspilklub A/S, at selskabet på baggrund af opbakning fra en række 
fremtrædende nordjyske investorer, ville udvide aktiekapitalen. 
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Arbejdet med at tilrettelægge kapitaludvidelsen forløber planmæssigt, og dags dato 
har der været afholdt ekstraordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S, hvor 
bestyrelsen fik bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelsen. Der henvises til re-
ferat fremsendt til fondsbørsen dags dato. Børsprospekt forventes offentliggjort primo 
september, og kapitalforhøjelsen forventes gennemført ultimo september 2003. Kapi-
talen forventes udvidet med netto ca. kr. 30 mio.   
 
Der er fortsat ingen afklaring vedrørende forsikringssagerne omkring Frank Strandli og 
Lars Thomsen. 
 
Aalborg Håndbold A/S: 
 
Spillertruppen for AaB Håndbold er med den nye cheftræner Anders Fältnäs i spidsen 
i fuld gang med forberedelserne til den kommende sæson. De nye spillere i truppen 
målmanden Søren Rasmussen samt Rune Ohm har i optaktsfasen indtil videre marke-
ret sig som klare forstærkninger.  Der er derfor store forventninger til en sportslig god 
første sæson for AaB Håndbold. 
 
AaB Håndbold deltager i Europa cuppen med første kamp den 8. eller 9. november 
2003. Modstander findes ved lodtrækning den 21. oktober 2003. 
 
Økonomisk er AaB Håndbold inde i en positiv udvikling, især er det glædeligt at kon-
statere, at antallet af sponsorer og sponsorindtægterne er stærkt stigende. Senest har 
AaB Håndbold indgået en tre årig hovedsponsoraftale med Spar Nord Bank A/S. Der 
henvises til fondsbørsmeddelelse desangående fremsendt dags dato. 
 
Aalborg Parken A/S: 
 
Det resultatmæssige udbytte for Aalborg Parken A/S er fortsat ikke tilfredsstillende.  
 
Diverse tiltag med henblik på at opnå en væsentlig effektivisering er løbende igangsat 
i 2. kvartal 2003. Der arbejdes dog fortsat med diverse væsentlige ændringer, og pro-
cessen forventes ikke afsluttet før ultimo 2003.  
 
Driftsresultaterne forventes derfor først at være tilfredsstilende i 2004. De igangsatte 
ændringer er baseret på en omsætning på nuværende niveau. En forøget omsætning 
via bl.a. event- og marketingselskabet vil forbedre driften yderligere. 
 
Hændelser efter regnskabsperiodens udløb: 
 
AaB har via Event- og marketingselskabet indgået betinget aftale med Gigantium og 
Aalborg DH om etablering af et driftselskab Gigantium Arena A/S, som skal foretage 
investering i og udlejning af tribuner samt lyd- og lysudstyr til arrangementer i Gigan-
tium bl.a. håndboldkampe. AaB Håndbold vil dog fortsat spille hovedparten af holdets 
kampe i Aalborg Stadionhal.  
 
Aalborg Boldspilklub A/S har den 15. august 2003 indgået betinget aftale med Aalborg 
Ishockey Klub (AIK) om at overtage visse aktiver, aktiviteter og forpligtelser, herunder 
særligt retten til at spille i landets bedste ishockey-række SuperBest-ligaen.  
 

Side 3 af 6 



Aalborg Boldspilklub A/S 
Delårsrapport 1. halvår 2003 

Aftalen er bl.a. betinget af, at AaB Ishockey A/S kan overtage AIKs licens til at spille i 
SuperBest-ligaen, at AaB Ishockey A/S får tilladelse til at spille under navnet AaB Is-
hockey samt godkendelse af generalforsamlingen i AIK. Betingelserne forventes at 
være opfyldt inden udgangen af september måned. 
 
Aftalen mellem AaB og Aalborg Ishockey Klub medfører i hovedtræk: 
 

• AaB Ishockey i SuperBest-ligaen fra sæsonen 2003/04 
• AaB stifter nyt 100% ejet datterselskab – AaB Ishockey A/S 
• AaB Ishockey A/S indgår samarbejdsaftale med AIK 

 
Formålet med erhvervelsen af aktiviteterne fra AIK er dels at styrke AaB’s i forvejen 
stærke brand og dels at udvide aktivitetsniveauet med endnu en sportsaktivitet, der 
nyder stor opbakning og opmærksomhed fra såvel supportere, sponsorer og medierne 
generelt. 
 
Forventninger til fremtiden: 
 
Med investeringen i event- og marketingselskabet og herunder Gigantium Arena A/S 
samt etableringen af AaB Ishockey A/S forventer ledelsen på sigt et stigende aktivi-
tetsniveau. Event- og marketingselskabet direkte og Gigantium Arena A/S indirekte 
indgår som associerede selskaber i AaB-koncernen, mens AaB Ishockey A/S indgår 
som et 100% ejet datterselskab. 
 
Aktiviteterne i henholdsvis event- og marketingselskabet samt Gigantium Arena A/S er 
under opstart, hvorfor de ikke forventes at påvirke aktivitetsniveauet for indeværende 
regnskabsår i nævneværdig omfang. AaB Ishockey A/S, der indgår som 100% ejet 
datterselskab deltager i SuperBest-ligaen fra sæsonstarten 2003/04, hvorfor indtæg-
terne herfra – primært sponsor- og entréindtægter – vil have positiv indflydelse på om-
sætningen i AaB. 
 
Ledelsen fastholder forventningerne om et positivt resultat for indeværende regn-
skabsår. Forventningen baseres på en stram omkostningsstyring samt forventning om 
realisering af nettotransferindtægter i niveauet kr. 10 mio. Der er i år til dato netto rea-
liseret transferindtægter for kr. 4 mio., hvilket betyder at der skal sælges spillere for 
yderligere minimum kr. 6 mio. netto  
 
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: 
 
Delårsrapporten for 1. halvår 2003 omfatter koncernen og således såvel moderselska-
bet Aalborg Boldspilklub A/S samt datterselskaberne Aalborg Parken A/S og AaB 
Håndbold A/S. AaB Håndbold A/S er overtaget pr. 1. januar 2003, hvorfor delårsrap-
porten for 1. halvår 2002 udelukkende omfatter moderselskaber og Aalborg Parken 
A/S.
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RESULTATOPGØRELSE: 
 

Beløb anført i t.kr. 1. halvår 
2003 

1. halvår 
       2002 

Entreindtægter 2.542 2.847 
Sponsorer 16.242 14.141 
TV og radio rettigheder 3.148 3.024 
Præmie og deltagerindtægter 0 189 
Spillersalg og leje 1.018 2.354 
Andre indtægter 6.818 3.808 
Indtægter i alt 29.768 26.363 
Personaleudgifter 17.701 15.761 
Andre driftsudgifter 11.845 11.230 
Resultat før afskrivninger (EBITA) 222 -628 
Afskrivninger 4.401 6.297 
Resultat før finansielle poster (EBIT) -4.179 -6.925 
Finansielle poster -1.086 623 
Ordinært resultat før skat (EBT) -5.265 -6.302 
 
 
BALANCE: 
 
Aktiver: 1. halvår 

2003 
1. halvår 

       2002 
Immaterielle anlægsaktiver 34.398 36.706 
Kontraktrettigheder 8.975 21.197 

 Materielle anlægsaktiver 10.638 6.937 
Kapitalandele i associeret virksomhed 0 186 
Finansielle anlægsaktiver 27.604 13.048 
Anlægsaktiver i alt 81.615 78.074 
  
Værdipapirer 9 14.028 
Tilgodehavender og omsætningsaktiver i øvrigt 31.924 29.678 
Likvide beholdninger 2.058 2.254 
Omsætningsaktiver i alt 33.991 45.960 

Aktiver i alt 115.606 124.034 

 
Passiver: 
 

 

Aktiekapital 44.091 43.815 
Andre reserver 18.961 31.707 
Egenkapital i alt 63.052 75.522 

Hensatte forpligtelser 0 0 

Langfristede gældsforpligtelser 26.754 23.435 
Kortfristede gældsforpligtelser 25.800 25.077 
Gældsforpligtelser i alt 52.554 48.512 

Passiver i alt 115.606 124.034 
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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 277 277
  
Resultat 1. halvår 2003 -5.265 -5.265

   
Egenkapital 30. juni 2003       43.815 24.225 -4.989 63.052
 
 
 
  

 1. halvår 2003 1. halvår 2002 
   
   
Indre værdi pr. Aktie 72,0 86,2 
Resultat pr. Aktie neg. neg. 
Udbytte pr. Aktie 0 0 
Børskurs pr. Aktie 44 47 
Overskudsgrad neg. neg. 
Soliditet 54,5 60,9 
Gennemsnitlig antal ansatte 77 56 
  
 


	Københavns Fondsbørs
	
	
	
	
	
	AALBORG BOLDSPILKLUB A/S


	Adm. Direktør





