Aalborg Boldspilklub A/S
Delårsrapport 1. kvartal 2004

Københavns Fondsbørs
Børsmeddelelse nr. 2004/14
Aalborg den 18. maj 2004

Delårsrapport 1. kvartal 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.
Hovedkonklusionerne for første kvartal 2004:
-

Resultatet før skat (EBT) i perioden for 1. januar – 31. marts 2004 blev
et underskud på kr. 3,8 mio. – mod et underskud på kr. 2.3 mio. i 1.
kvartal 2003, hvor der var realiseret transferindtægter med kr. 1.1 mio.

-

Resultatet for de 100% ejede aktivitetsområder har svaret til forventningerne, medens resultatandelen for det associerede selskab9000
Lux A/S har været negativ mod et forventet overskud. For hele året forventes et acceptabelt overskud.

-

Sportsligt har foråret været en stor succes:
•

Med AaB Fodbold placeret som nr. 5 i SAS Ligaen - med mulighed
for at opnå deltagelse i Royal League. Endvidere har AAB kvalificeret sig til årets Dong Cup finale med mulighed for opnå kvalifikation
til UEFA Cuppen til efteråret.

•

Med bronzemedaljer til AaB Håndbold og deraf kvalifikation til europæisk turnering til efteråret.

•

Med sølvmedaljer til AaB Ishockey.

Sammenfattende har de sportslige resultater medført en stærk og
betydelig eksponering og profilering af AAB Branded

-

-

Selskabet fastholder forventningerne om et positivt resultat for 2004 på
kr. 1 – 3 mio.

Med venlig hilsen
AALBORG BOLDSPILKLUB A/S

Tom Matthiesen
Adm. Direktør
Eventuelle henvendelser bedes rettet til adm. direktør Tom Matthiesen på 96 35 59 00
eller 20 22 39 68.
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Kommentarer:
Resultatet før skat for Aalborg Boldspilklub A/S i perioden 1. januar – 31. marts 2004
blev et underskud på kr. 3,8 mio. eller kr. 1.6 mio. dårligere end tilsvarende periode af
2003.
Såfremt der ses bort fra indtægt på salg af spillere er resultatet for 1. kvartal 2004 forringet med kr. 0,5 mio. i forhold til 2003. Resultatet for 1. kvartal 2004 er under selskabets forventning, og især belastet af, at det 49% ejede selskab 9000 Lux A/S har realiseret et større underskud bl.a. som følge af aflyste og ikke gennemførte arrangementer.
AaB Fodbold:
Den sportslige udvikling i foråret 2004 er tilfredsstillende. I SAS Ligaen er det blevet til 6 sejre, 2 uafgjorte og blot 2 nederlag, og dermed en øjeblikkelige placering
som nr. 5. Endvidere deltager AaB i årets Dong Cup finale den 20. maj i Parken
mod FCK.
Dette betyder at det stadig er muligt at opnå deltagelse i efterårets UEFA Cup
samt den nye nordiske turnering Royale League. Udfaldet af forårets sidste kampe i SAS Ligaen samt Dong Cup finalen har således stor økonomisk betydning for
AaB Fodbold.
AaB Fodbold har medio april 2004 forlænget hovedsponsoratet med Siemens
Mobile med et år, hvorefter aftalen udløber den 30. juni 2005.
AaB Håndbold:
AaB Håndbold opnåede bronzemedaljer i årets TDC Liga efter at have tabt semifinalen til GOG. Placeringen opfylder målsætningen og forventningerne for sæsonen,
En direkte konsekvens af holdets placering er, at der - for 3. år i træk - er opnået deltagelse i en europæisk turnering til efteråret 2004.
Truppen for AaB Håndbold til den kommende sæson er ved at være på plads. Holdet
er stadig ungt og under opbygning, og forventes at ville præge toppen af Ligaen også
de kommende år. Nye i truppen er nordmændene Rune Skjærvold og Kenneth Klev,
som erstatter henholdsvis Christian Back og Jesper Koch.
AaB Håndbold har i foråret fortsat haft meget stor tilskueropbakning, og flere kampe er
afviklet i Gigantium foran ca. 4.000 tilskuere.
Den store interesse for AaB Håndbold forventes at medføre markante indtægtsstigninger i 2004, ligesom omkostninger til fortsat udvikling af aktiviteten vil være stigende.
Det økonomiske resultat forventes forbedret i 2004 i forhold til 2003, men forventes
først at nå et tilfredsstillende niveau i 2005.
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AaB Ishockey:
I den første sæson har AaB Ishockey langt oversteget de stillede forventninger. Det
blev til sølvmedaljer i årets Super Best liga, hvor afgørelsen først faldt i 7. finalekamp.
Få sekunder for udløb af ordinær tid førte AaB, og var således uhyre tæt på guldet.
Den sportslige succes samt de deraf mange kampe har medført, at AaB Ishockey har
realiseret et pænt økonomisk resultat. Overskuddet er dog forholdsvis begrænset, og
der vil fortsat være behov for stærk omkostningsstyring til sæsonen 2004/2005.
Ledelsen i AaB ishockey er ved at sammensætte en trup, som kan gøre sig gældende
i toppen af Ligaen også i den kommende sæson. Indtil videre er profilerne Bo Nordby,
Ronny Larsen, Frederik Åksesen, Michael Smidt og Martin Reitar sikret for endnu en
sæson, ligesom der er skrevet kontrakt med den svenske målmand Martin Holst.
De dårlige og forældede fysiske rammer i Aalborg Skøjtehal medfører, at det er vanskeligt, at generere større indtægtsstigninger. Det forventes, at der i løbet af 2004 i
kommunalt regi vil blive truffet beslutning om etablering af nye faciliteter.
Aalborg Parken:
I marts måned iværksatte AaB’s ledelse en større analyse af den ikke tilfredsstillende
driftsudvikling i Aalborg Parken A/S. Analysen har vist, at der på flere områder kan
effektiviseres, hvorfor det forventes, at der allerede i 2004 kan opnås et stærkt forbedret resultat.
Aalborg Parken realiserer fortsat underskud, men dette er reduceret med ca. 30% i 1.
kvartal 2004 i forhold til tilsvarende periode af 2003.
Aalborg Parken har i marts 2004 overtaget forpagtningen af cafeteriadrift i Gigantium,
hvilket også forventes at bidrage positivt til Aalborg Parkens drift.
9000 lux A/S
Implementeringen af nye aktiviteter i 9000 lux har været vanskeligere end forventet.
Selskabet har måttet aflyse en koncert på grund af begrænset interesse. Endvidere
har selskabet et stærkt stigende aktivitetsniveau, hvilket i opbygningsfasen har medført forholdsvis høje omkostninger og engangsudgifter.
Det økonomiske resultat for 9000 lux A/S har således i 1. kvartals opbyggende fase
været utilfredsstillende og langt under det forventede. For hele året forventes et acceptabelt overskud.
Forventninger til fremtiden:
Ledelsen forventer fortsat et overskud i 2004 på kr. 1 – 3 mio. De kommende kampe i
AaB Fodbold og de deraf følgende placeringer har som tidligere beskrevet stor økonomisk betydning, og er dermed afgørende for, hvorledes det forventede overskud
realiseres.
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Anvendt regnskabspraksis:
Delårsrapporten er udarbejdet efter Årsregnskabsloven af 2001 samt gældende danske regnskabsvejledninger. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2003. Resultatopgørelse og Balance aflægges i hele tusinde kroner.
Sammenligningstal:
Regnskabet for 1. kvartal 2004 omfatter koncernen og således såvel moderselskabet
Aalborg Boldspilklub A/S samt datterselskaberne Aalborg Parken A/S, AaB Håndbold
A/S, AaB Fodbold A/S og AaB ishockey A/S. AaB Ishockey er etableret pr. 1. september 2003, og sammenligningstallene fra 1. kvartal 2003 indeholder derfor ikke aktiviteter fra AaB Ishockey.
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RESULTATOPGØRELSE:
1. kvartal
2004
2.191
9.631
1.393
448
0
4.382
18.045

1. kvartal
2003
475
8.310
1.140
0
1.066
2.324
13.315

Personaleudgifter
Andre driftsudgifter
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITA)

10.273
7.994
-222

7.453
5.491
371

Af- og nedskrivninger
Resultat før finansielle poster (EBIT)

-2.663
-2.885

-2.213
-1.842

Resultat af associeret virksomhed
Finansielle poster
Ordinært resultat før skat (EBT)

-567
-388
-3.840

0
-432
-2.274

31.03.2004.

31.03.2003.

31.12.2003.

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

1.563
10.676
43.250
3.894
27.215
86.598

552
9.668
45.625
0
27.993
83.838

1.632
10.656
43.864
4461
27.402
88.015

Værdipapirer
Tilgodehavender og omsætningsaktiver i øvrigt
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt

75
38.098
13.039
51.212

0
34.121
2.698
36.819

0
42.506
8.430
50.936

137.810

120.657

138.951

76.676
13.205
89.881

43.815
22.227
66.042

76.676
19.012
95.688

0

0

0

23.756
24.173
47.929

24.459
30.156
54.615

24.016
19.247
43.263

137.810

120.657

138.951

Entreindtægter
Sponsorer
TV og radio rettigheder
Præmie og deltagerindtægter
Spillersalg og leje
Andre indtægter
Indtægter i alt

BALANCE:

Aktiver:

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:
Aktiekapital

Overført
resultat

I alt

76.676

19.012

95.688

Køb af egne aktier

-1.967

-1.967

Resultat 1. kvartal 2004

-3.840

-3.840

13.205

89.881

Egenkapital 1. januar 2004

Egenkapital 31. marts 2004

76.676

1. kvartal 2004

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

58,6
neg.
0
46
neg.
65,2
95

1. kvartal 2003

75,0
neg.
0
38
neg.
54,7
77
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