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Aalborg den 28. april 2006 
 
 
Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. 
 
Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: 

 
- Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub A/S i perioden 1. januar – 

31. marts 2006 blev et overskud på kr. 2,6 mio.  
 
- En resultatforbedring på kr. 6,0 mio. i forhold til tilsvarende periode 2005. 
 
- De samlede indtægter i 1. kvartal er øget med kr. 9,8 mio. i forhold til tilsva-

rende periode 2005, hvoraf kr. 8,7 mio. stammer fra spillersalg.  
 

- Der er fremgang i sponsorsalget og på entreindtægter modsat er der tilbage-
gang i indtægter fra TV og Radio rettigheder. 

 
- AaB A/S gennemfører en kapitaludvidelse i slutningen af maj 2006. Kapital-

udvidelsen gennemføres som en fortegningsemission for nuværende aktio-
nærer. 

 
- Udvidelsen på brutto kr. 65,4 mio. er allerede fuldtegnet via garantier fra en 

kreds af nuværende aktionærer og nye investorer. 
 

- Bestyrelsen har besluttet at sælge etape 2 af KMD bygningskomplekset der 
skal huse AaB College. Vilkår og tidspunktet for salget er endnu ikke fastsat, 
men selskabet forventer at realisere en nettofortjeneste ved salget på mellem 
kr.15 og 35 mio.  

 
- AaB Ishockey vandt sølvmedaljer i sæsonen 2005 / 06 – for 3. år i træk. 

 
 
Selskabet forventer et overskud i 2006 på kr. 16 – 19 mio.  
 
 
Med venlig hilsen 
AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 
 
 
Per Søndergaard Pedersen 
Bestyrelsesformand 
  
Eventuelle henvendelser bedes rettet til Per Søndergaard på tlf. 4055 7780
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Ledelsesberetning og kommentarer: 
Resultatet før skat for Aalborg Boldspilklub A/S i perioden 1. januar – 31. marts 2006 
blev et overskud før skat på kr. 2,6 mio., hvilket er kr. 6,0 mio. bedre end resultatet for 
tilsvarende periode af 2005. 
 
De samlede indtægter i 1. kvartal 2006 er realiseret med kr. 26,1 mio. – en stigning på 
kr. 9,8 mio. i forhold til 1. kvartal 2005. Indtægterne eksklusive bruttoindtægter på salg 
af spillere er realiseret med kr. 17,4 mio., hvilket er en stigning i forhold til 1. kvartal 
2005 på kr. 1,1 mio. 
 
Sponsorindtægterne er efter et fald i 2005 som forventet igen stigende. I 1. kvartal 
2006 er sponsorindtægterne således opgjort til kr. 9,8 mio. mod kr. 8,2 mio. i 2005 - en 
stigning på kr. 1,6 mio. eller knap 20%. 
 
Den planlagte kapitaludvidelse i Aalborg Boldspilklub A/S gennemføres som en for-
tegningsemission for nuværende aktionærer i slutningen af maj måned 2006. Informa-
tion udsendes til alle aktionærer medio maj måned. En kreds af nuværende aktionærer 
og nye investorer har stillet tegningsgaranti for den fulde kapitaludvidelse på brutto kr. 
65,4 mio.   
 
Bestyrelsen har besluttet at sælge etape 2 af KMD bygningskomplekset der skal huse 
AaB College. Vilkår og tidspunktet for salget er endnu ikke fastsat, men selskabet for-
venter at realisere en nettofortjeneste ved salget på mellem kr.15 og 35 mio. Det er 
ledelsens forventning, at avancen tidligst kan indregnes i 2007 – uanset hvornår salget 
tidsmæssigt gennemføres. 
 
 
AaB Fodbold: 
Den sportslige udvikling i SAS Ligaen i foråret 2006 har været utilfredsstillende, 
idet holdet ikke har formået at bevare muligheden for at slutte sæsonen i top 4. 
Der bliver derfor ingen deltagelse for AaB i næste sæsons Royal League.  
 
AaB blev i går den 27. april 2006 slået ud i semifinalen af årets landspokalturne-
ring, og missede dermed en god mulighed for at erobre en titel og deltagelse i 
efterårets UEFA Cup. 
 
Trods en dårlig indledning på dette års Royal League, var AaB tæt på kvalifikation 
til kvartfinalerne. En sejr over Gøteborg i sidste kamp var nok, men resultat blev 
desværre 0-0. 
 
AaB Fodbold har i 1. kvartal 2006 solgt fodboldspillerne Martin Ericsson og Allan K. 
Jepsen. Martin Ericsson ønskede ikke at forlænge sin kontrakt med AaB, og da AaB 
blev tilbudt en markedsmæssig god pris, valgte ledelsen derfor at sælge Martin Erics-
son. Allan K. Jepsen havde i forbindelse med en kontraktforlængelse fået indføjet en 
frikøbsklausul, som han valgte at udnytte. Desværre på et tidspunkt, hvor AaB ikke 
havde mulighed for at hente en erstatning, da det danske transfervindue var lukket. 
Ledelsen forventer tilgang af flere nye spillere til truppen i sommer pausen, så 
holdet får maksimal mulighed for at genvinde positionen i toppen af Superligaen. 
AaB fodbold har allerede skrevet kontrakt med svenskeren Rade Prica med til-
trædelse til næste sæson. 
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AaB Fodbold har i 1. kvartal 2006 realiseret et overskud på knap kr. 5 mio. 
 
 
 
AaB Håndbold: 
AaB Håndbold er før sidste runde placeret på 6. pladsen i ligaen uden chance for at 
opnå kvalifikation til semifinalerne. Den utilfredsstillende placering kan i nogen grad 
tilskrives, at sæsonen har været præget af mange og alvorlige skader på holdets cen-
trale spillere.  
 
Til den kommende sæson tages afsked med en stor del af de nuværende spillere. Ind-
til videre er der indgået nye kontrakter med Henrik Toft Hansen, Kenneth Olsen og 
Claus Kjeldgaard, som alle kommer fra HF Mors, samt den stærke norske landsholds-
spiller Kjetil Strand. AaB Håndbold’s fortsatte målsætning er en placering i top 4. 
 
AaB Håndbold har realiseret et mindre underskud i 1. kvartal 2006  
 
 
AaB Ishockey: 
AaB Ishockey gentog bedriften fra 2004 og 2005 og erobrede sølvmedaljer i årets 
Oddsetliga. Sportsligt har de tre første sæsoner for AaB ishockey været en stor suc-
ces. 
 
AaB Ishockey er langt fremme i sammensætningen af truppen til næste sæson, og har 
således allerede skrevet kontrakt med flere nye spillere. AaB vil gøre maksimalt for at 
sikre deltagelse i slutspillet i den kommende sæson, hvor den nye skøjtehal med plads 
til 5.000 tilskuere skal tages i brug. 
 
Økonomisk har AaB Ishockey realiseret et mindre underskud i 1. kvartal 2006. 
 
 
AaB Basket: 
Den første sæson for AaB Basket har været et indkøringsår såvel sportsligt som øko-
nomisk.  
 
Holdet sluttede sæsonen i bunden af ligaen, men er alligevel kvalificeret til ligaen i den 
kommende sæson. Planlægningen til den kommende sæson er således i fuld gang, 
hvor ambitionen er at få skabt et bedre fundament til fremtiden.  
 
Fra år 2007 er målsætningen en top 4 placering og et resultat i balance på linie med 
koncernens øvrige sportslige aktiviteter. 
 
AaB Basket har realiseret et mindre underskud i 1. kvartal 2006. 
 
 
Aalborg Parken: 
Aalborg Parken fortsætter med at forbedre det økonomiske resultat, og driften er nu 
meget tæt på at balancere. 
 
Aalborg Parken overtager fra den 1. juli 2006 kursus- og konferenceaktiviteterne fra 
KMD på Hadsundvej i Aalborg. Driften af dette samkøres med driften af Aalborg Par-
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kens aktiviteter. Aalborg Parken har herefter et meget varieret udbud af services inden 
for kursus- og konference lokaliteter og services. Overtagelsen af kursus- og konfe-
renceaktiviteten på Hadsundvej forventes at bidrage positivt til selskabets økonomiske 
resultater. 
 
Resultatet i 1. kvartal 2006 blev et lille underskud. 
 
 
AaB College: 
Etableringen af College er indtil videre forløbet tilfredsstillende. De første elever star-
ten i august 2006. 
 
Igangsætningen og markedsføringen startede meget sent i forhold til tilmeldingen til 
skoleåret 2006 / 07. Alligevel starter AaB College det første år med omkring 100 ele-
ver, og interessen er så stor, at ledelsen har stor tiltro til, at antallet af elever kan hæ-
ves til de forventede 300 i år 2. 
 
Økonomisk forventes indkøringsperioden 2006 at give et underskud i niveauet kr. 1 
mio.  
 
 
9000 Lux A/S 
AaB’s resultatandel for det associerede selskab 9000 Lux blev for de første 3 måneder 
af 2006 et overskud på kr. 0,1 mio., hvilket er en mindre forbedring i forhold til 1. kvar-
tal 2005. 
 
 
Forventninger til fremtiden: 
I 2006 forventes et overskud før skat i niveauet kr. 16 - 19 mio. 
 
Betingelsen for opnåelse af det forventede overskud på kr. 16 – 19 mio. i 2006 er bl.a. 
en indtægtsstigning omkring de sportslige aktiviteter på ca. 20% og samtidig fasthol-
delse af omkostningerne på niveau med 2005.   
 
Transferindtægterne i 2006 er sikret med salget af spillerne Martin Ericsson og Allan 
K. Jepsen. 
 
Der er endvidere allerede sikret en nettoindtægt på ca. kr. 12 mio. på salget af en del 
af KMD-bygningen jf. selskabets fondsbørsmeddelelse af 29. december 2005, 8. janu-
ar 2006 samt 31. januar 2006. Indtægten indregnes på et senere tidspunkt af 2006.  
 
Der er ikke indregnet effekt af eventuelt yderligere spillersalg eller finansielle indtægter 
af den planlagte kapitaludvidelse på kr. 65 mio., der gennemføres i slutningen af maj 
måned 2006. 
 
I det forventede resultat for 2006 er der taget højde for køb af erstatninger til sommer 
for såvel Allan K. Jepsen som Martin Ericsson. Endvidere er der taget højde for indkø-
ring af nye forretningsområder i AaB-koncernen, primært AaB College inklusiv øvrige 
aktiviteter, der skal varetages i de tidligere KMD-bygninger i Aalborg. 
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Internationale regnskabsstandarder (IFRS): 
Selskabet overgik med virkning for årsrapporten 2005 til aflæggelse af regnskab efter 
IFRS. Selskabet foretog i den forbindelse tilpasning af sammenligningstal for året 2004 
samt delårsrapporterne for 2005 til IFRS. 
 
 
Anvendt regnskabspraksis: 
Delårsrapporten er udarbejdet efter International Financial Reporting Standards (IFRS) 
som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børs-
noterede selskaber. 
 
Delårsrapporten er endvidere aflagt efter en før skat betragtning, hvorfor der ikke fore-
tages skattemæssige korrektioner i perioden 1. januar – 31. marts 2006, hvilket er i 
overensstemmelse med princippet for samme periode i foregående år.   
 
Resultatopgørelse og Balance aflægges i hele tusinde kroner. 
 
Delårsrapporten er ikke revideret af selskabets statsautoriserede revisorer. 
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Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for peri-
oden 1. januar – 31. marts 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. 
 
Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårs-
rapporter 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. 31. 
marts 2006 samt af resultatet af koncernens aktiviteter for regnskabsperioden 1. janu-
ar – 31. marts 2006. 
 
Aalborg den 28. april 2006 
 
 
Direktion 
 
 
Lars Vadsholt Jørgensen 
Økonomidirektør 
 
 
 
Bestyrelse 
 
 
Per Søndergaard Pedersen Eigild Bødker Christensen  
Formand Næstformand 
 
 
 
Ole Mølgaard Jesper Møller Christensen  
 
 
 
Poul Sørensen  Finn V. Nielsen 
 
 
 
Jørn Simonsen 

Side 6 af 8 



Aalborg Boldspilklub A/S 
Delårsrapport 1. kvartal 2006 

 
RESULTATOPGØRELSE: 
 

1. kvartal
2006

1. kvartal 
2005 

Entreindtægter 2.593 1.751 
Sponsorer 9.813 8.246 
TV og radio rettigheder 1.399 1.700 
Præmie og deltagerindtægter 0 50 
Spillersalg og leje 8.743 0 
Andre indtægter 3.569 4.533 
Indtægter i alt 26.117 16.280 
Personaleudgifter 12.280 11.163 
Andre driftsudgifter 7.796 6.973 
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITA) 6.041 -1.856 
Af- og nedskrivninger -3.219 -1.163 
Resultat før finansielle poster (EBIT) 2.822 -3.019 
Resultat af associeret virksomhed 103 55 
Finansielle poster -359 -422 
Ordinært resultat før skat (EBT) 2.566 -3.386 
 
 
BALANCE: 
 
Aktiver: 31.03.2006 31.03.2005 31.12.2005

Immaterielle aktiver 2.835 1.912 2.850
Kontraktrettigheder 9.291 6.554 7.161

 Materielle aktiver 38.521 41.425 38.775
Kapitalandele i associeret virksomhed 4.215 3.593 4.112
Udskudt skatteaktiv 8.200 4.800 8.200
Finansielle aktiver i øvrigt 25.368 26.268 25.479
Langfristede aktiver i alt 88.430 84.552 86.577
  
Kortfristede aktiver i øvrigt 28.447 28.760 24.435
Likvide beholdninger 1.994 2.400 977
Kortfristede aktiver i alt 30.441 31.160 25.412

Aktiver i alt 118.871 115.712 111.989

 
Passiver: 
 

 

Aktiekapital 76.676 76.676 76.676
Andre reserver -4.959 -5.046 -7.525
Egenkapital i alt 71.717 71.630 69.151

  

Langfristede forpligtelser 19.148 21.381 19.292
Kortfristede forpligtelser 28.006 22.701 23.546
Forpligtelser i alt 47.154 44.082 42.838

Passiver i alt 118.871 115.712 111.989
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EGENKAPTALFORKLARING:  
   
  Aktie- Overført I alt 
  kapital resultat  
   
    

Egenkapital 1. januar 2006 76.676 -7.525 69.151 
   

Resultat 1. kvartal 2006 2.566 2.566 
   

Egenkapital 31. marts 2006 76.676 -4.959 71.717 
 
 
 
  

 1. kvartal 2006 1. kvartal 2005 
   
   
Resultat pr. Aktie (EPS) 1,7 -2,3 
Udbytte pr. Aktie 0 0 
Børskurs pr. Aktie 38 37 
Overskudsgrad 10,8% -18,5% 
Soliditet 60,3 61,9 
Gennemsnitligt antal ansatte 99 99 
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