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Københavns Fondsbørs, Børsmeddelelse nr. 2005/13 
 
Aalborg den 22. november 2005 
 
Delårsrapport 3. kvartal 2005 for Aalborg Boldspilklub A/S. 
 
Hovedkonklusionerne for 3. kvartal 2005: 

 
- Resultatet før skat (EBT) for 3. kvartal 2005 blev et overskud på kr. 0,9 

mio., hvilket er en forbedring på kr. 0,1 mio. i forhold til samme periode af 
2004. Den samlede omsætning for 3. kvartal 2005 blev kr. 20,1 mio. mod 
kr. 22,0 mio. året før. 

 
- Omsætning for perioden 1. januar – 30.september 2005 blev på kr. 56,3 

mio. med et underskud på kr. 3,8 mio. mod en omsætning på kr. 62,6 mio. 
og et underskud på kr. 4,7 mio. i tilsvarende periode af 2004. Resultatet før 
skat (EBT) er således forbedret med kr. 0,9 mio. fra 2004 til 2005. 

 
- Aalborg Parken fortsætter med at følge den lagte plan mod et break even 

resultat. I årets første 3. kvartaler af 2005 er resultat således forbedret med 
kr. 1,5 mio., idet underskuddet er halveret fra kr. 3,0 mio. i 2004 til kr. 1,5 
mio. i 2005.   

 
- Udviklingen i det associerede selskab 9000 Lux er fortsat tilfredsstillende. 

Selskabet påvirker AaB’s resultat i årets 3 første kvartaler positivt med kr. 
0,1 mio. mod en negativ påvirkning i 2004 på kr. 1,1 mio. – en forbedring 
på kr. 1,2 mio. 

 
- AaB fastholder forventningerne om et positivt resultat for 2005, forudsat at 

der realiseres indtægter ved salg af spillere. 
 
- AaB har besluttet at etablere sportscollege i Aalborg, og er inde i de sidste 

forhandlinger vedr. placering og finansiering af faciliteter, således de første 
elever kan starte den 1. august 2006.  

 
- Sportsligt har indledningen på sæsonen 2005/06 ikke været tilfredsstillen-

de. Selskabets målsætning om en placering i top 4 kan dog stadig realise-
res, idet 

 AaB Fodbold er placeret som nr. 6 med 5 point op til 4. pladsen. 
 AaB Håndbold har en placering som nr. 6 og 4 point til 4. pladsen. 
 AaB Ishockey er placeret på 4. pladsen. 

 
- For AaB Basket bliver det vanskeligt, at opfylde målsætningen om en pla-

cering i den bedste halvdel, idet sæsonen er indledt med nederlag i alle 7 
spillede kampe.  

 
Med venlig hilsen 
AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 
 
Per Søndergaard 
Bestyrelsesformand 
Eventuelle henvendelser bedes rettet til 4055 7780
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Kommentarer: 
 
Resultatet for 3. kvartal 2005 blev et overskud på kr. 0,9 mio., hvilket er en forbed-
ring på kr. 0,1 mio. i forhold til 3. kvartal 2004.  
 
Aalborg Boldspilklub A/S fik i perioden 1. januar – 30. september 2005 et under-
skud før skat på kr. 3,8 mio., hvilket er kr. 0,9 mio. bedre end tilsvarende periode 
af 2004, hvor resultatet blev et underskud på kr. 4,6 mio. 
 
Det forbedrede resultat kan især tilskrives, at omkostningerne nu i en længere pe-
riode har været styret stramt i alle forretningsområder. I AaB Fodbold og Aalborg 
Parken er der derfor som forventet realiseret et markant fald i omkostningerne. I 
AaB Fodbold er der realiseret en omkostningsreduktion på knap 20% over en 4 
års periode, mens omkostningerne er reduceret med ca. 15% i Aalborg Parken på 
blot et år. De samlede udgifter i AaB Koncernen er faldet med knap 10% fra 2004 
til 2005. 
 
De markante omkostningsreduktioner medfører ikke en resultatforbedring i AaB 
Koncernen på tilsvarende niveau. Dette skyldes, at tendensen med en vigende 
omsætning - beskrevet i selskabets halvårsrapport - også ses i 3. kvartal 2005. 
Omsætningen i 3. kvartal 2005 er således realiseret med kr. 20,1 mio., hvilket er 
kr. 1,9 mio. mindre end i 3. kvartal 2004. I årets 3 første kvartaler er realiseret en 
omsætning på kr. 56,3, hvilket er kr. 6,3 mio. mindre end i tilsvarende periode af 
2004. 
 
En del af indtægtsnedgangen kan henføres til, at der i 2004 blev realiseret indtæg-
ter fra deltagelsen i pokalfinalen og UEFA Cup’en på kr. 5,5 mio., mens der til 
sammenligning i 2005 kun er realiseret kr. 1,2 mio. på kvalifikation til Royal 
League. Reduktion for disse forhold på kr. 4,3 mio. fra 2004 til 2005 er fordelt på 
entre-, sponsor-, og deltagerindtægter. 
 
Sponsorindtægterne i årets første 9 måneder er realiseret med kr. 25,6 mio., og er 
dermed faldet kr. 7,1 mio. i forhold til tilsvarende periode af 2004. Nedgangen kan 
bl.a. henføres til AaB Fodbold med et udeblevet salg af et halvt hovedsponsorat i 
foråret 2005 på ca. kr. 2 mio. samt opnået bonus i 2004 for kvalifikation til UEFA 
Cuppen kr. 1,2 mio. Endvidere blev der i 2004 modsat 2005 indtægtsført kr. 2,6 
mio. vedr. indgået rettighedsaftale og endelig havde AaB Håndbold i foråret 2004 
større sponsorindtægter på ca. kr. 1 mio. som følge af bedre sportslige resultater 
og flere tv-kampe.  
 
Salgsorganisationen har i foråret 2005 været påvirket af flere personalemæssige 
ændringer, men fungerer nu igen effektivt. Sponsorindtægterne er i den sidste del 
af 2005 igen stigende, og det har allerede haft stor indflydelse, at AaB Fodbold 
med virkning fra 1. juli 2005 indgik et længevarende hovedsponsorat med Spar 
Nord Bank, ligesom flere andre større sponsoraftaler er indgået i de seneste par 
måneder. Selskabet forventes derfor at kunne fremvise stigende sponsorindtægter 
fra 4. kvartal 2005 og fremover, således at disse i 2006 vil nå et niveau på størrel-
se med 2004. 
 
Faldet i de løbende indtægter er delvist modvirket af, at bruttoindtægten på salg af 
spillere på kr. 3,6 mio. i 2005 er forøget med kr. 3,1 mio. i forhold til de 9 første 
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måneder af 2004. En stor andel af indtægten i 2005 vedrører salget af Trond An-
dersen. 
 
AaB offentliggjorde i september måned beslutningen om at etablere sportscollege 
i Aalborg. Selskabet er i gang med de sidste forhandlinger vedr. placering og fi-
nansiering af faciliteter, således de første elever kan starte den 1. august 2006. 
Mere detaljerede oplysninger offentliggøres i løbet af december måned 2005. 
 
Etableringen af AaB Sportscollege forventes at få en betydelig positiv påvirkning 
på AaB’s økonomiske resultater. Sportscollege forventes at give et overskud efter 
fuld indkøring i 2007, og giver samtidig mulighed for at optimere og benytte eksi-
sterende ressourcer i AaB. Herunder kan nævnes brug af Aalborg Parkens res-
sourcer ved køkkendriften, samt brug af de sportslige og administrative ressourcer 
fra AaB. 
 
 
AaB Fodbold: 
 
Sæsonen 2005/06 har med den nuværende placering som nr. 6 indtil videre været 
en skuffelse. Den sportslige målsætning for AaB Fodbold er at slutte i top fire i 
SAS Ligaen og dermed kvalificere sig til deltagelse i en af de europæiske turnerin-
ger eller Royal League. Dette er stadig en realistisk mulighed, idet der kun er 5 
point op til 4. pladsen. 
 
AaB har kvalificeret sig til kvartfinalen i pokalturneringen efter sejr over FC Midtjyl-
land. Modstanderen i kvartfinalen, som spilles på Aalborg Stadion i marts måned 
2006, er OB. 
 
AaB’s placering som nr. 4 i SAS Ligaen 2004/05 betyder, at holdet deltager i den 
kommende Royal League. AaB er i pulje med de svenske hold Djurgården og IFK 
Gøteborg samt det norske hold Lyn. AaB’s første kamp er på hjemmebane den 
24. november mod de svenske mestre Djurgården. 
 
AaB Fodbold har i årets første 9 måneder realiseret et overskud. Resultatet er 
trods nedgang i sponsorindtægterne bedre end forventet bl.a. som følge af ekstra 
indtægter fra kvalifikation til Royal League samt indtægter fra salg af spillere. Helt 
afgørende for selskabets gode økonomiske udvikling er dog, at det er lykkedes, at 
reducere omkostningerne med ca. 20% over en 4 års periode, hvoraf den største 
del først har haft effekt i 2005. De seneste års omkostningsreduktioner er bag-
grunden for, at der på nuværende tidspunkt er et rådighedsbeløb til forstærkning 
af truppen i 2006, uden dette medfører et stigende omkostningsniveau  
 
For hele 2005 forventes AaB Fodbold fortsat at realisere et overskud. 
 
 
AaB Håndbold: 
 
AaB har indledt den nye sæson med meget svingende resultater. Efter 10 kampe i 
Ligaen har holdet en placering som nr. 6, men kun 4 points fra den målsatte 4. 
plads. 
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Den igangværende pokalturnering kan ikke som forventet være med til at rette op 
på et sportsligt og økonomisk skuffende år 2005, idet AaB tabte på hjemmebane i 
kvartfinalen til GOG. 
 
AaB Håndbold har ultimo september realiseret et underskud, der er væsentlig 
større end forventet. Dette skyldes primært de skuffende sportslige resultater i for-
året 2005, medfølgende manglende indtægter ved kampe på tv, kampe i slutspil, 
og bonus fra sponsorer. 
 
Interessen for at følge og samarbejde med AaB Håndbold er fortsat meget stor. 
Dette kan dog på nuværende tidspunkt ikke forhindre, at AaB Håndbold vil realise-
re et utilfredsstillende underskud i år 2005. 
 
 
AaB Ishockey: 
 
AaB Ishockey har haft en tilfredsstillende indledning på Oddset Ligaen 2005/06 og 
er pt. placeret som nr. 4. For at sikre placeringen i toppen er truppen primo no-
vember forstærket med canadieren Sylvain Deschatelets og amerikaneren John 
Christian Ruid. 
 
Holdet har kvalificeret sig til semifinalen i pokalturneringen, hvor modstanderen i 
begyndelsen af januar 2006 er Odense.  
 
Økonomisk har AaB Ishockey som forventet realiseret et overskud i årets første 9 
måneder, og for hele 2005 forventes ligeledes realiseret et mindre overskud. 
 
 
AaB Basket: 
 
Målsætningen for AaB Basket i den første sæson er at slutte i den bedste halvdel 
af ligaen. AaB Basket har indledt sæsonen skuffende med 7 nederlag i 7 kampe, 
og det bliver derfor meget svært at indfri målsætningen. 
 
Holdets nye amerikanske træner ønskede i begyndelsen af november af personli-
ge årsager at få ophævet sin kontrakt. På baggrund af de fremførte argumenter 
accepterede ledelsen opsigelsen. Som ny cheftræner har selskabet dags dato 
med øjeblikkelig virkning ansat Muhammed Niang for resten af indeværende sæ-
son. Muhammed Niang har senest optrådt som spiller i Aabyhøj IF, og optrådte 
lsom spiller i sæsonen 2003/2004 for Aalborg Basketball Klub. 
 
I bestræbelserne på at hæve kvaliteten, styrke bredden og derved øge mulighe-
den for bedre sportslige resultater arbejdes endvidere på at finde 1 til 2 nye spille-
re. 
 
 
Aalborg Parken: 
 
Aalborg Parken fortsætter med at forbedre det økonomiske resultat. I årets første 
3. kvartaler af 2005 er resultat således forbedret med kr. 1,5 mio., idet underskud-
det er halveret fra kr. 3,0 mio. i tilsvarende periode af 2004 til kr. 1,5 mio. i 2005.  I 
3. kvartal 2005 har selskabet realiseret et resultatet meget tæt på 0. 
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Det skal tages i betragtning, at den positive driftsudvikling alene er opnået på ef-
fektivisering og optimering af driften, idet omsætningen i de 3 første kvartaler af 
2005 er uændret i forhold til tilsvarende periode af 2004.   
 
Udviklingen følger selskabets forventninger, og ledelsen fasholder, at selskabet 
kan generere et nul resultat inden for en overskuelig periode. Selskabet har i den-
ne forbindelse som trin 2 i udviklingen sat større fokus på salgsarbejdet, hvor må-
let er en aktivitetsforøgelse på ca. 20% i 2006. 
 
Selskabet forventer for hele 2005 en halvering af underskuddet i forhold til år 
2004. 
 
 
9000 Lux A/S 
 
AaB’s resultatandel for det associerede selskab blev for de første 9 måneder af 
2005 et overskud på kr. 0,1 mio., hvilket er en forbedring på kr. 1,2 mio. i forhold til 
tilsvarende periode af 2004, hvor 9000 Lux påvirkede resultatet i AaB med en un-
derskudsandel på kr. 1,1 mio. 
 
Forbedringen forventes fastholdt i 2005, og for hele året forventes således fortsat 
et overskud.  
 
 
Forventninger til fremtiden: 
 
AaB fastholder forventningerne om at realisere et overskud i 2005. 
 
Grundet primært de manglende sponsorindtægter i de første 3 kvartaler af 2005 er 
det nødvendigt at der realiseres yderligere indtægter fra spillersalg for at sikre sel-
skabet et overskud. 
 
Der har i sommerpausen været konkrete tilbud på spillere i AaB Fodbold. Ledel-
sen har ikke fundet tilbuddene attraktive nok, hvilket bl.a. er vurderet på baggrund 
af de sportslige udfordringer i andet halvår, med deltagelse i Royal League, som 
kræver en stærk spillertrup. Det er imidlertid fortsat ledelsens vurdering, at der kan 
realiseres spillersalg i slutningen af 2005. 
 
 
Internationale regnskabsstandarder (IFRS) 
 
Selskabets regnskabsaflæggelse er med virkning fra 1. januar 2005 omfattet af de 
internationale regnskabsstandarder (IFRS). Selskabet vurderer, at overgangen til 
brug af de internationale regnskabsstandarder kun i begrænset omfang vil påvirke 
koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af koncernens 
aktiviteter. 
 
Selskabets ledelse har valgt at udskyde implementeringen af de internationale 
regnskabsstandarder (IFRS) til årsrapporten for 2005. 
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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 2004. Resultatopgørelse og Balance aflægges i hele tusinde kro-
ner. 
 
Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af en statsautoriseret revisor. 
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Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for peri-
oden 1. januar – 30. september 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. 
september 2005 samt af resultatet af koncernens aktiviteter for regnskabsperioden 1. 
januar – 30. september 2005. 
 
Aalborg den 22. november 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: 
 

3. kvartal
2005

3. kvartal
2004

9 mdr. 
2005 

9 mdr.
2004

Entreindtægter 3.432 4.537 7.794 9.987
Sponsorer og samarbejdspartnere 8.685 11.662 25.629 32.762
TV og radio rettigheder 1.730 1.262 5.560 4.317
Præmie og deltagerindtægter 91 97 1.626 2.425
Spillersalg og leje 3.370 229 3.605 504
Andre indtægter 2.802 4.234 12.053 12.597
Indtægter i alt 20.110 22.021 56.267 62.592
Personaleudgifter 9.150 9.186 30.776 31.165
Andre driftsudgifter 7.183 8.478 21.763 26.500
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITA) 3.777 4.357 3.728 4.927
Af- og nedskrivninger 2.460 2.745 6.275 7.504
Resultat før finansielle poster (EBIT) 1.317 1.612 -2.547 -2.577
Resultat af associeret virksomhed -92 -461 51 -1.055
Finansielle poster -277 -370 -1.275 -1.042
Ordinært resultat før skat (EBT) 948 781 -3.771 -4.674
 
 
BALANCE: 
 
 
Aktiver: 30.09.2005. 30.09.2004. 31.12.2004

Immaterielle anlægsaktiver 1.715 1.420 1.696
Kontraktrettigheder 7.680 10.454 7.109

 Materielle anlægsaktiver 39.227 41.705 41.777
Kapitalandele i associeret virksomhed 3.300 3.454 3.251
Finansielle anlægsaktiver 25.861 26.556 26.215
Anlægsaktiver i alt 77.783 83.589 80.048
  
Værdipapirer 0 75 0
Tilgodehavender og omsætningsaktiver i øvrigt 45.024 35.742 39.357
Likvide beholdninger 3.904 10.498 1.996
Omsætningsaktiver i alt 48.928 46.315 41.353

Aktiver i alt 126.711 129.904 121.401

 
Passiver: 
 

 

Aktiekapital 76.676 76.776 76.676
Andre reserver   4.995   12.270 8.766
Egenkapital i alt 81.671 89.046 85.442

Hensatte forpligtelser 0 0 0

Langfristede gældsforpligtelser 21.083 23.589 23.442
Kortfristede gældsforpligtelser 23.957 17.269 12.517
Gældsforpligtelser i alt 45.040 40.858 35.959

Passiver i alt 126.711 129.904 121.401
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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 -3.771 -3.771 
   

Egenkapital 30. juni 2005 76.676 4.995 81.671 
   

 
 
 
 

 30. sept. 
2005 

30. sept. 
2004 

  
Indre værdi pr. aktie 53,2 58,1
Resultat pr. aktie neg. neg.
Udbytte pr. aktie 0 0
Børskurs pr. aktie 35,6 38,5
Overskudsgrad neg. neg.
Soliditet 64,5% 68,5%
Gennemsnitligt antal ansatte 99 95
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