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Københavns Fondsbørs, Børsmeddelelse nr. 2005/10 
 
Aalborg den 22. august 2005 
 
Delårsrapport 1. halvår 2005 for Aalborg Boldspilklub A/S. 
 
Hovedkonklusionerne for første halvår 2005: 

 
- Den samlede omsætning er for 2. kvartal 2005 kr. 19,9 mio. mod kr. 

22,5 mio. året før. Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2005 er et un-
derskud på kr. 1,2 mio. mod et minus i samme periode 2004 på kr. 1.6 
mio. – en forbedring på kr. 0,4 mio. 

 
- Den samlede omsætning for første halvår 2005 er kr. 36,2 mio. mod kr. 

40,6 mio. i første halvår 2004. Resultatet før skat (EBT) for første halv-
år af 2005 blev et underskud på kr. 4,7 mio., hvilket er 0,8 mio. bedre 
end resultatet i 1. halvår 2004.  

 
- AaB Fodbold sluttede sæsonen tilfredsstillende med en placering som 

nr. fire i SAS Ligaen og kvalificerede sig dermed til Royal League. Star-
ten på den nye sæson har ikke levet op til forventningerne. 

 
- AaB Håndbold sluttede sæsonen på en skuffende 7. plads og kvalifice-

rede sig dermed ikke til deltagelse i en af de europæiske turneringer. 
 

- AaB Ishockey vandt igen sølvmedaljer i sæsonen 2004/05 efter seks 
tætte kampe i finalen mod Herning Blue Fox. 

 
- AaB har overtaget eliteholdet i herreligaen i basketball fra Aalborg Ba-

sketball Klub. Basket aktiviteterne drives fremover i AaB Basket A/S. 
 

- Aalborg Parken fortsætter med at følge den lagte plan mod et break 
even-resultat og realiserede i første halvår 2005 et resultat før skat 
(EBT) på kr. -1,3 mio. mod kr. -2,2 mio. i første halvår 2004. 

 
- Udviklingen i det associerede selskab 9000 Lux har i 1. halvår 2005 

været positiv. Selskabet påvirker AaB’s halvårsregnskab positivt med 
kr. 0,1 mio. mod en negativ påvirkning i 1. halvår 2004 på kr. 0,6 mio. 

 
- AaB indgik i juni måned aftale med Spar Nord Bank om et hovedspon-

sorat i fodbold for de næste fire år. Aftalen er vigtig i bestræbelserne på 
at forsætte den positive resultatudvikling. 

 
- AaB fastholder forventningerne om et positivt resultat for 2005. 

 
Med venlig hilsen 
AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 
 
Per Søndergaard 
Bestyrelsesformand 
Eventuelle henvendelser bedes rettet til 4055 7780
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Kommentarer: 
 
Aalborg Boldspilklub A/S fik i perioden 1. januar – 30. juni 2005 et underskud før skat 
på kr. 4,7 mio., hvilket er kr. 0,8 mio. bedre end tilsvarende periode af 2004. 
 
Resultatet for 2. kvartal 2005 blev et underskud på kr. 1,2 mio., hvilket er en forbedring 
på kr. 0,4 mio. i forhold til 2. kvartal 2004.  
 
På trods af en nedgang i den samlede omsætning i første halvår 2005 på kr. 4,4 mio. i 
forhold til samme periode året før, har AaB realiseret et resultat, der er kr. 0,8 mio. 
bedre end tilsvarende periode af 2004. Dette skyldes primært en fortsat meget stram 
styring af omkostningerne i samtlige forretningsområder, og de samlede udgifter er 
således faldet med knap 10% fra 1. halvår 2004 til 1. halvår 2005. 
 
En del af indtægtsnedgangen kan henføres til, at der i 2. kvartal 2005 er indtægtsført 
ca. kr. 1,2 mio. på kvalifikation til Royal League. I tilsvarende periode af 2004 var der 
til gengæld en indtægt fra deltagelsen i pokalfinalen i 2004 samt ekstra sponsorind-
tægter på bonus vedr. kvalifikation til UEFA Cup’en på i alt kr. 2,8 mio. En 
indtægtsnedgang for disse forhold på kr. 1,6 mio. 
 
Nedgang i entreindtægten på kr. 1,1 mio. fra 1. halvår 2004 til første halvår 2005 kan 
henføres til det skuffende sportslige forår i AaB Håndbold, samt at der i AaB Fodbold i 
2004 modsat 2005 blev realiseret entreindtægter fra kampe i pokalturneringen. 
 
Sponsorindtægterne er faldet som følge af ovennævnte bonus ved kvalifikation til UE-
FA Cup’en i 2004. En anden væsentlig årsag er, at hovedsponsoratet i AaB Fodbold i 
sæsonen 2004/05 kun delvist har været solgt, idet det oprindeligt var planen, at sup-
plere Siemens med en anden hovedsponsor for sæsonen 2004/05.  
 
AaB er en attraktiv samarbejdspartner for erhvervsvirksomheder, og der har således 
aldrig været så mange erhvervsvirksomheder i AaB’s netværk som på nuværende 
tidspunkt. I den forbindelse er det af stor betydning, at AaB Fodbold i juni indgik aftale 
om et længevarende hovedsponsorat. Spar Nord Bank er således hovedsponsor i AaB 
Fodbold i de næste fire år i perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2009 med mulighed for for-
længelse i yderligere et år. Økonomien i aftalen lever op til selskabets forventninger, 
samtidig med at aftalen forventes at give AaB’s brand endnu mere opmærksomhed 
nationalt og i særdeleshed i Nordjylland. 
 
Som et led i selskabets forretningsstrategi blev AaB i juni måned enige med Aalborg 
Basketball Klub om at fortsætte eliteholdet i herreligaen i regi af AaB. AaB Basket A/S 
blev derfor stiftet, og deltager i herreligaen allerede i den kommende sæson. AaB’s 
involvering i basketball vil medvirke til at brede AaB’s brand endnu mere såvel lokalt 
som nationalt. Økonomisk forventes AaB Basket at være en nulforretning.   
 
 
AaB Fodbold: 
 
AaB Fodbold havde et godt forår og opnåede en slutplacering som nr. fire i SAS 
Ligaen. AaB har således kvalificeret sig til Royal League i vinteren 2005/06. 
Slutplaceringen opfylder selskabets målsætning om en placering i top fire og er til-
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fredsstillende i betragtning af en meget dårlig start på sæsonen i efteråret 2004 med 
kun fire point efter syv kampe. 
 
Starten på den nye sæson 2005/06 har været en skuffelse.  
 
Den sportslige målsætning for AaB Fodbold er fortsat at slutte i top fire i SAS Ligaen 
og dermed kvalificere sig til deltagelse i en af de europæiske turneringer eller Royal 
League. 
 
AaB Fodbold har i 1. halvår realiseret et mindre underskud, men resultatet er bedre 
end forventet bl.a. som følge af ekstra indtægter fra kvalifikation til Royal League. AaB 
Fodbold er generelt inde i en forbedret økonomisk udvikling, og der er i AaB Fodbold 
fortsat fokus på tilpasning af spillertrup og omkostningsniveau.  
 
 
AaB Håndbold: 
 
 
AaB indleder den nye sæson med pokalottendedelsfinalen på udebane mod Hvidovre 
den 3. september. De udskiftninger som er foretaget i truppen, har i forberedelsesfa-
sen vist, at truppen er blevet bedre. Ledelsen har derfor fortsat store forventninger til 
den kommende sæson, der bør resultere i en topplacering i Ligaen og dermed delta-
gelse i en af de europæiske turneringer. 
 
Interessen for at følge og samarbejde med AaB Håndbold er fortsat meget stor. Antal-
let af solgte sæsonkort til den kommende sæson er stort, og der forventes mange til-
skuere til kampene i Aalborg Stadionhal. Enkelte kampe mod attraktive modstandere 
forventes placeret i Gigantium Arena, der pt. er ved at blive forbedret, så det bliver en 
bedre håndboldkulisse. Antallet af sponsorer er ligeledes fortsat stigende med pæne 
indtægtsstigninger til følge. 
 
AaB har i august måned afholdt Spar Nord Cup med deltagelse af 
Flensburg/Handewitt, Kolding I.F, Århus GF og AaB. Turneringen blev tilskuermæssigt 
en succes, og AaB vil arbejde på at gentage denne event næste år. 
 
AaB Håndbold har i 1. halvår realiseret et underskud, der er større end forventet. 
Dette skyldes primært de skuffende sportslige resultater i foråret 2005, og slutpla-
ceringen som nr. syv opfyldte således ikke AaB Håndbolds målsætning om en 
placering i top fire. Indtægter ved kampe på tv, kampe i slutspil, og bonus fra 
sponsorer udeblev eller blev således betydeligt mindre end forventet. 
 
 
AaB Ishockey: 
 
AaB Ishockey gentog bedriften fra 2004 og erobrede sølvmedaljer i Oddset Ligaen. 
Sportsligt har de to første sæsoner for AaB ishockey således være en meget stor suc-
ces. 
 
Økonomisk har AaB Ishockey som forventet realiseret et mindre overskud i 1. halvår 
2005. 
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Truppen til den kommende sæson er tæt på at være på plads. Nye spillere i forhold til 
den seneste sæson er Dmitri Yakushin, Mikael Burakovsky, Jonas Elofsson, Jens 
Nielsen og senest Brad Ralph. Ledelsen forventer, de nye spillere er forstærkninger i 
forhold til de spillere, som de erstatter, og forventer at AaB Ishockey igen vil være med 
i medaljekampen i den kommende sæson. 
 
 
Aalborg Parken: 
 
Aalborg Parken fortsætter med at forbedre det økonomiske resultat. I 1. halvår 2005 
realiseres fortsat underskud kr. 1,3 mio., men over 40% mindre end underskuddet i 
tilsvarende periode af 2004 på kr. 2,2 mio. Udviklingen følger selskabets forventninger, 
og den giver ledelsen yderligere tro på, at selskabet kan nå break even inden for en 
overskuelig periode.  
 
 
 
9000 Lux A/S 
 
AaB’s resultatandel for det associerede selskab blev for det første halvår af 2005 et 
lille overskud. En klar forbedring i forhold til det realiserede underskud i 1. halvår 2004 
på kr. 0,6 mio. 
 
 
 
Forventninger til fremtiden: 
 
AaB fastholder forventningerne om at realisere et overskud i 2005. 
 
To væsentlige forudsætninger herfor er opfyldt, idet AaB Fodbold har kvalificeret sig til 
Royal League, og der er indgået et nyt hovedsponsorat gældende fra 1. juli 2005.  
 
Primært grundet de manglende sponsorindtægter i første halvår 2005 er det dog fort-
sat usikkert om selskabets samlede indtægter excl. transfer vil blive realiseret på til-
strækkeligt højt niveau, så dette alene sikrer selskabet et overskud. Realisering af et 
spillersalg kan derfor fortsat blive nødvendig. 
 
Der har i sommerpausen været konkrete tilbud på spillere i AaB Fodbold. Ledelsen har 
ikke fundet tilbuddene attraktive nok, hvilket bl.a. er vurderet på baggrund af de sports-
lige udfordringer i andet halvår, med deltagelse i Royal League, som kræver en stærk 
spillertrup. Det er imidlertid ledelsens vurdering, at der kan realiseres spillersalg, og at 
dette vil blive gjort, såfremt det er nødvendigt for at realisere et overskud i 2005. 
 
 
Internationale regnskabsstandarder (IFRS) 
 
Selskabets regnskabsaflæggelse er med virkning fra 1. januar 2005 omfattet af de in-
ternationale regnskabsstandarder (IFRS). Selskabet vurderer, at overgangen til brug 
af de internationale regnskabsstandarder kun i begrænset omfang vil påvirke koncer-
nens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af koncernens aktiviteter. 
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Selskabets ledelse har valgt at udskyde implementeringen af de internationale 
regnskabsstandarder (IFRS) til årsrapporten for 2005. 
 
Anvendt regnskabspraksis: 
 
Delårsrapporten er udarbejdet efter Årsregnskabsloven af 2001 samt gældende dan-
ske regnskabsvejledninger. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrap-
porten for 2004. Resultatopgørelse og Balance aflægges i hele tusinde kroner. 
 
Delårsrapporten er ikke revideret. 
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Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for peri-
oden 1. januar – 30. juni 2005 for Aalborg Boldspilklub A/S. 
 
Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regn-
skabsvejledninger og danske oplysningskrav til delårsrapportering for børsnoterede 
selskaber. 
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten 
giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. 
juni 2005 samt af resultatet af koncernens aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar – 
30. juni 2005. 
 
Aalborg den 22. august 2005 
 
 
Direktion 
 
 
Lars Vadsholt Jørgensen 
Økonomidirektør 
 
 
 
Bestyrelse 
 
 
 
Per Søndergaard Pedersen Eigild Bødker Christensen Finn V. Nielsen 
Formand Næstformand 
 
 
 
Ole Mølgaard Jesper Møller Christensen Poul Sørensen 
 
 
 
Jørn Simonsen 
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RESULTATOPGØRELSE: 
 

2. kvartal
2005

2. kvartal
2004

1. halvår 
2005 

1. halvår 
2004

Entreindtægter 2.611 3.259 4.362 5.450
Sponsorer 8.698 11.469 16.944 21.100
TV og radio rettigheder 2.130 1.662 3.830 3.055
Præmie og deltagerindtægter 1.485 1.880 1.535 2.328
Spillersalg og leje 235 275 235 275
Andre indtægter 4.718 3.981 9.251 8.363
Indtægter i alt 19.877 22.526 36.157 40.571
Personaleudgifter 10.463 11.706 21.626 21.979
Andre driftsudgifter 7.607 10.028 14.580 18.022
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITA) 1.807 792 -49 570
Af- og nedskrivninger -2.597 -2.096 -3.815 -4.759
Resultat før finansielle poster (EBIT) -790 -1.304 -3.864 -4.189
Resultat af associeret virksomhed 191 -27 143 -594
Finansielle poster -576 -284 -998 -672
Ordinært resultat før skat (EBT) -1.175 -1.615 -4.719 -5.455
 
 
BALANCE: 
 
 
 
Aktiver: 30.06.2005 30.06.2004 

 
31.12.2004

Immaterielle anlægsaktiver 1.722 1.492 1.696
Kontraktrettigheder 7.052 10.405 7.109

 Materielle anlægsaktiver 39.826 42.429 41.777
Kapitalandele i associeret virksomhed 3.391 3.867 3.251
Finansielle anlægsaktiver 25.935 26.992 26.167
Anlægsaktiver i alt 77.926 85.185 80.048
  
Værdipapirer 0 75 0
Tilgodehavender og omsætningsaktiver i øvrigt 51.489 39.129 39.357
Likvide beholdninger 2.496 9.979 1.996
Omsætningsaktiver i alt 53.985 49.183 41.353

Aktiver i alt 131.911 134.368 121.401

 
Passiver: 
 

 

Aktiekapital 76.676 76.676 76.676
Andre reserver 4.047 11.590 8.766
Egenkapital i alt 80.723 88.266 85.442

Langfristede gældsforpligtelser 21.234 23.732 23.442
Kortfristede gældsforpligtelser 29.954 22.370 12.517
Gældsforpligtelser i alt 51.188 46.102 35.959

Passiver i alt 131.911 134.368 121.401
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EGENKAPTALFORKLARING:  
   
  Aktie- Overført I alt 
  kapital Resultat  
   
    

Egenkapital 1. januar 2005 76.676 8.766 85.442 
   

Resultat 1. halvår 2005 -4.719 -4.719 
   

Egenkapital 30. juni 2005 76.676 4.047 80.723 
 
 
 
 

 1. halvår 
2005 

1. halvår 
2004 

   
   
Indre værdi pr. Aktie 52,6 57,6
Resultat pr. Aktie neg. neg.
Udbytte pr. Aktie 0 0
Børskurs pr. Aktie 38,5 40,0
Overskudsgrad neg. neg.
Soliditet 61,2 65,7
Gennemsnitligt antal ansatte 99 95
 

 


	Københavns Fondsbørs, Børsmeddelelse nr. 2005/1�
	
	
	
	
	
	AALBORG BOLDSPILKLUB A/S
	AaB Ishockey gentog bedriften fra 2004 og erobred
	Økonomidirektør
	Per Søndergaard PedersenEigild Bødker Christense








