Aalborg Boldspilklub A/S
Delårsrapport 1. halvår 2004

Københavns Fondsbørs
Børsmeddelelse nr. 2004/17
Aalborg den 26.august 2004
Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.
Hovedkonklusionerne for første halvår 2004:
-

Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et underskud på kr. 1.6 mio.
mod et minus i samme periode 2003 på kr. 3.0 mio.

-

Resultatet før skat (EBT) for første halvår af 2004 blev et underskud på
kr. 5,5 mio., hvilket er på niveau med resultatet i 1. halvår 2003. Aktivitetsniveauet er markant øget med en omsætning på kr. 40.5 mio. i
2004 mod kr. 29.8 mio. i 2003.

-

Resultatet for de 100% ejede aktivitetsområder har i stor udstrækning
levet op til forventningerne.

-

Udviklingen i det associerede selskab 9000 Lux har i 2. kvartal 2004
været positiv. Selskabet fik i 2. kvartal et resultat på 0.

-

Sportsligt har foråret været tilfredsstillende:
• Med AaB Fodbold placeret som nr. 5 i SAS Ligaen, og deltagelse i
årets Dong Cup finale med kvalifikation til UEFA til følge. Første
kamp på udebane mod Zalgiris fra Litauen blev vundet 3-1. Der er
returopgør dags dato.

-

•

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

•

Med sølvmedaljer til AaB Ishockey.

Selskabet fastholder forventningerne om et positivt resultat for 2004.
Den nu suspenderede spillerstrejke kan dog få stor indflydelse på den
sportslige og økonomiske udvikling såvel kortsigtet som langsigtet,
hvorfor opnåelse af et positivt resultat kan blive betinget af transferindtægter inden årets udgang.

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:
Halvåret har været præget af en fortsat indkøring af ”det nye AaB” med udvidede
aktiviteter og flere forretningsområder end i samme periode af 2003. Organisationen er udvidet og forretningsgange og procedurer er fortsat under forandring og
indkøring. Der hersker dog ikke tvivl om, at det nye og udvidede forretningsgrundlag i fremtiden vil vise sig bæredygtigt, idet koncernens branding og synlighed i
markedet er øget markant bl.a. gennem tilknytning af og stærk eksponering via
håndbold og ishockey.
Aalborg Boldspilklub A/S fik i perioden 1. januar – 30. juni 2004 et underskud før skat
på kr. 5,5 mio., hvilket er kr. 0,2 mio. dårligere end tilsvarende periode af 2003.
Resultatet for 2. kvartal blev et underskud på kr. 1,6 mio., hvilket er en forbedring på
kr. 1,4 mio. i forhold til 2. kvartal 2003. Omsætningen er i samme periode steget med
ca. 37% til kr.22.5 mio.
Resultat for såvel 1. som 2. kvartal 2004 ligger under det budgetterede. Dette skyldes
bl.a., at resultatet for det nyetablerede associerede selskab 9000 Lux i første halvår
ikke har indfriet forventningerne – uagtet en markant forbedring i 2. kvartal.
1. halvår 2004 har sportsligt set været tilfredsstillende:
•
•
•

AaB Fodbold blev nr. 5 i SAS Ligaen og deltog i årets Dong Cup finale med
kvalifikation til UEFA Cuppen til følge.
AaB Håndbold blev nr. 3 i TDC Ligaen, og sikrede dermed deltagelse i efterårets EHF Cup.
AaB Ishockey blev nr. 2 efter 7 spændende finalekampe, hvor holdet i sidste
kamp kun var få sekunder fra at have sikret sig guldet.

Den nu suspenderede spillerstrejke blandt fodboldspillere i Spillerforeningen kan få
negativ betydning på såvel det økonomiske som sportslige område. AaB må bl.a. spille returopgør i UEFA Cuppen med meget begrænset forberedelse, og kan på den
baggrund miste videre deltagelse i turneringen. Endvidere vil såvel sponsorindtægter
som entre- og TV indtægter både på kort og længere sigt kunne blive reducerede –
uden mulighed for reduktion af omkostninger i samme omfang.
AaB Fodbold:
AaB Fodbold havde et godt forår, men måtte alligevel nøjes med en slutplacering som
nr. 5 i SAS Ligaen med samme pointantal som nr. 4. AaB var således meget tæt på at
kvalificere sig til Royale League.
AaB tabte årets finale i Dong Cuppen, men dette rakte alligevel til en kvalifikation til
efterårets UEFA Cup, idet vinderen af pokalfinalen samtidig blev Danske Mestre.
Den første kamp i kvalifikationen til UEFA Cuppen på udebane mod Zalgiris fra Litauen vandt AaB med 3-1, og har således gode muligheder for avancement til næste runde. Som følge af spillerstrejken må AaB til returkampen stille op med begrænset forberedelse. Dette kan betyde, at AaB går glip af betydelige indtægter, som en fortsat deltagelse i turneringen kan indbringe.
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AaB Fodbold har i 1. halvår realiseret et mindre underskud, men resultatet er bedre
end budgetteret, bl.a. som følge af ekstra indtægter fra deltagelsen i Dong Cuppen.
AaB Fodbold er inde i en god økonomisk udvikling, som nu risikerer at blive påvirket af
spillerstrejken, således at der – uden spillersalg – for hele året må forventes underskud i afdelingen.
AaB Håndbold:
AaB indleder den nye sæson i håndboldligaen den 4. september på hjemmebane i
Stadionhallen. Ledelsen vurderer, at truppen er stærk, og står godt rustet til at forsvare
bronzemedaljerne fra sidste sæson.
Interessen for at følge og samarbejde med AaB Håndbold er fortsat meget stor. Således er antallet af sæsonkort til den kommende sæson stærkt forøget, og der forventes
derfor mange tilskuere til kampene i Stadionhallen. Antallet af sponsorer er ligeledes
fortsat stigende med pæne indtægtsstigninger til følge.
AaB Håndbold har i 1. halvår trods den sportslige succes realiseret et underskud, der
ligger noget over det forventede. Målsætningen med at placere AaB Håndbold i toppen af dansk håndbold har især krævet betydelig øgning af spiller- og trænergager.
Det forventes, at det med det nuværende omkostningsniveau og en fortsat stigning i
indtægterne vil være muligt fremover at generere tilfredsstillende resultater.
AaB Håndbold deltager som følge af placeringen som nr. 3 i TDC Ligaen i efterårets
EHF Cup. En sportslig udfordring, som ligeledes kan bidrage positivt til selskabets
økonomiske resultat i 2004.
AaB Ishockey:
AaB Ishockey erobrede sølv i den første sæson. Succesen har haft positiv effekt på
selskabets indtægter herunder specielt entre- og sponsorindtægter. I forberedelserne
til den nye sæson er der stor efterspørgsel efter selskabets sponsorprodukter ligesom
der også er solgt betydeligt flere sæsonkort end tidligere i AIK regi.
De forældede fysiske rammer i Aalborg Skøjtehal sætter dog – indtil videre - en begrænsning på selskabets indtægtsmuligheder, og det kan derfor blive vanskeligt at
følge enkelte af konkurrenterne, der har betydeligt bedre fysiske rammer og kapacitet.
AaB følger spændt de igangværende budgetforhandlinger i Aalborg Kommune angående to nye skøjtehaller, som vil give Aalborg skøjte faciliteter på niveau med de andre storbyer i Danmark.
AaB Ishockey har i 1. halvår som budgetteret realiseret et mindre overskud før skat.
Selskabet forventes også fremover at realisere overskud baseret på det nuværende
omkostningsniveau, da det må konstateres, at stigninger på indtægtssiden begrænses
af de nuværende rammer.
Til den nye sæson har AaB Ishockey fået sammensat en spændende trup, som efter
ledelsens opfattelse har gode muligheder for at fastholde positionen i toppen af dansk
ishockey. Truppen har med tilgang af svenskerne Martin Holst og Robert Burakovsky,
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russeren Pavel Komarov og finnen Sami Mettovaara i fuldt omfang fået erstatning for
de udenlandske spillere, der stoppede efter sidste sæson.
Aalborg Parken:
Aalborg Parken realiserede i 1. halvår 2004 fortsat underskud. Dette er dog reduceret
med knap 30% i forhold til tilsvarende periode af 2003. I 2. halvår af 2004 forventes
driftsresultaterne yderligere forbedret.
I løbet af 2. kvartal 2004 er ledelsen i Aalborg Parken udskiftet og der er iværksat en
række tiltag med henblik på at effektivisere arbejdet på alle områder. Optimeringen af
arbejdsrutinerne forventes at reducere selskabets variable omkostninger markant. Dette sammen med en efterfølgende forstærket salgsindsat forventes at medføre, at Aalborg Parken fra 2005 kan realisere tilfredsstillende driftsresultater.
9000 Lux:
Det økonomiske resultat for 9000 lux A/S i 1. halvårs opbyggende fase har ikke kunnet
leve op til de relativt høje forventninger, men selskabet er inde i en positiv udvikling.
For 2. kvartal er der realiseret et 0 resultat før skat, hvilket er en markant forbedring i
forhold til 1. kvartal, hvor resultatet i høj grad var negativt påvirket af, at selskabet måtte afholde betydelige udgifter i forbindelse med en aflyst koncert.
For hele året forventes nu et resultat på 0.
Forventninger til fremtiden:
Ledelsen forventer fortsat, at der kan realiseres et overskud for regnskabsåret 2004.
UEFA deltagelsen for AaB Fodbold, samt den suspenderede spillerstrejke og de efterfølgende konsekvenser har som tidligere beskrevet stor økonomisk betydning. Udviklingen vil vise, i hvilket omfang der skal skabes transferindtægter for at opnå overskud
for hele 2004.
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. halvår 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. halvår 2003 indeholder derfor ikke aktiviteter fra AaB Ishockey.
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RESULTATOPGØRELSE:
2. kvartal
2004
3.259
11.469
1.662
1.880
275
3.981
22.526

2. kvartal
2003
2.067
7.932
2.008
0
-48
4.494
16.453

1. halvår
2004
5.450
21.100
3.055
2.328
275
8.363
40.571

1. halvår
2003
2.542
16.242
3.148
0
1.018
6.818
29.768

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

11.706
10.028
792

10.248
6.354
-149

21.979
18.022
570

17.701
11.845
222

Af- og nedskrivninger
Resultat før finansielle poster (EBIT)

-2.096
-1.304

-2.188
-2.337

-4.759
-4.189

-4.401
-4.179

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

-27
-284
-1.615

0
-654
-2.991

-594
-672
-5.455

0
-1.086
-5.265

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

BALANCE:

30.06.2004.

30.06.2003.

31.12.2003.

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

1.492
10.405
42.429
3.867
26.992
85.185

500
8.975
44.536
0
27.604
81.615

1.632
10.656
43.864
4.461
27.402
88.015

Værdipapirer
Tilgodehavender og omsætningsaktiver i øvrigt
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt

75
39.129
9.979
49.183

9
31.924
2.058
33.991

0
42.506
8.430
50.936

134.368

115.606

138.951

76.676
11.590
88.266

44.091
18.961
63.052

76.676
19.012
95.688

0

0

0

23.732
22.370
46.102

26.754
25.800
52.554

24.016
19.247
43.263

134.368

115.606

138.951

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. halvår 2004

-5.455

-5.455

11.590

88.266

Egenkapital 1. januar 2004

Egenkapital 30. juni 2004

76.676

1. halvår
2004
Indre værdi pr. Aktie
Resultat pr. Aktie
Udbytte pr. Aktie
Børskurs pr. Aktie
Overskudsgrad
Soliditet
Gennemsnitligt antal ansatte

57,6
neg.
0
neg.
65,7
95

1. halvår
2003
72,0
neg.
0
44
neg.
54,5
77
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