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KØBENHAVNS FONDSBØRS 

Børsmeddelelse nr. 2009/14 
Aalborg den 9. november 2009 
 
 
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for Aalborg Boldspilklub A/S 
Bestyrelsen i Aalborg Boldspilklub A/S har i dag godkendt selskabets delårsrapport for 
perioden 1. januar – 30. september 2009. 
 
 
Resumé for 3. kvartal af 2009 
Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub A/S i perioden 1. januar – 30. septem-
ber 2009 blev minus kr. 28,1 mio. mod et overskud på kr. 19,3 mio. i tilsvarende periode 
2009. 
 
Når der i resultatet korrigeres for lavere transferindtægter og deltagelsen i UEFA 
Champions League 2008 er resultatet på niveau med sidste år.  

 
Resultatet afviger markant fra den hidtidige prognose, hvilket skyldes en kombination 
af flere forskellige faktorer, bl.a.: 

 
 Lavere omsætning på alle selskabets aktivitetsområder som følge af den gene-

relle finanskrise.  
 

 En række afviklings- og engangsomkostninger fremkommet i forbindelse med en 
generel gennemgang og styrkelse af selskabets økonomifunktion – bl.a. med an-
sættelse af ny økonomidirektør pr. 1. august 2009.  
 

 Væsentlige investeringer i AaB Fodbold 
 

 Dårlige resultater i det associerede selskab Sport Nord A/S 
     

Udviklingen og det samlede forventede resultat er ikke tilfredsstillende, og selskabet 
har intensiveret arbejdet med at implementere den rationaliseringsplan, der blev be-
sluttet primo 2009. En plan der inkluderer en nøje gennemgang af alle selskabets akti-
viteter med henblik på at sikre lønsomhed eller afvikling. Herudover er der øget fokus 
på omkostningsstyring og udvikling af forretningssystemer.  

 
Selskabet nedjusterer forventningerne til resultatet før skat fra minus kr. 20-25 mio. til 
minus kr. 40-45 mio. for året 2009.  
 
Egenkapitalen andrager pr. 30. september 2009 kr. 131,6 mio. 
 
Med venlig hilsen 
Aalborg Boldspilklub A/S 
 
Poul Sørensen 
Adm. direktør 
 
Eventuelle henvendelser bedes rettet til Poul Sørensen på tlf. 22 49 11 37. 



 

Aalborg Boldspilklub A/S 

Delårsrapport 1. januar – 30. september 2009 

Børsmeddelelse nr. 2009/14                                                                                                              Side 4 af 20 
 

Selskabsoplysninger m.v. 
 
Selskabet 

Aalborg Boldspilklub A/S 
Hadsundvej 184 
9000 Aalborg 
CVR-nr. 10 99 85 30 
Stiftet: 1. juli 1987 
Hjemsted: Aalborg 
Tlf.: 96 35 59 00 
www.aabsport.dk  
 
Bestyrelse  

Per Søndergaard Pedersen 
Finn Viggo Nielsen 
Ole Mølgaard Kristensen 
Eigild Bødker Christensen 
Per Lyngby Cloos 
Jørn Simonsen 
Jesper Møller Christensen 
 
Direktion  

Poul Henning Sørensen 
Carsten Greiffenberg 
 
Ledelseserhverv 

Bestyrelses- og direktionsmedlemmers ledelseshverv fremgik af årsrapporten 2008. 
 
Carsten Greiffenberg, der er tiltrådt som økonomidirektør og medlem af direktionen 1. 
august 2009, besidder ledelseshverv som bestyrelsesmedlem i Dansk Varmepumpein-
dustri A/S.  
 
Revision 

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

 
Selskabsoversigt 

Aalborg Boldspilklub A/S afsluttede den 8. juni 2009 fusionen af alle 100% ejede datter-
selskaber. De fusionerede og dermed ophørte selskaber er AaB Fodbold A/S, AaB 
Håndbold A/S, AaB Ishockey A/S, AaB Basket A/S, AaB Konference A/S samt AaB Col-
lege A/S. Fusionen har virkning med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2009. Det fort-
sættende selskab Aalborg Boldspilklub A/S, CVR-nr. 10 99 85 30 ejer 50% af det associ-
erede selskab Sport Nord A/S, jf. Børsmeddelelse nr. 2009/8.
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Hoved- og nøgletal 
 
HOVEDTAL 

    

 2009 2008 2009 2008 ÅRET 
Beløb i t.DKK 3. kvartal 3. kvartal ÅTD ÅTD 2008 

      
Resultatopgørelse      
      
Entréindtægter 3.660 7.689 14.360 12.312 17.931 
Indtægter fra samarbejdspartnere 11.310 12.629 41.510 39.365 54.316 
TV- og deltagerindtægter 4.324 37.334 16.796 52.846 115.650 
Transfer 11.652 2.266 16.917 24.119 27.459 
Anden omsætning 8.321 7.694 25.672 23.872 36.497 

Nettoomsætning 39.267 67.612 115.255 152.514 251.853 
      
Indtægter i alt 39.267 67.612 115.255 152.514 251.853 
      
Eksterne omkostninger 14.965 15.031 48.279 46.761 77.543 
Personaleomkostninger 22.700 18.273 68.192 60.487 98.256 

Resultat før af- og nedskrivninger 1.602 34.308 -1.216 45.266 76.054 
      
Afskrivninger -6.944 -8.282 -20.130 -19.383 -29.243 

Resultat før finansielle poster -5.342 26.026 -21.346 25.883 46.811 
      
Finansielle poster -2.320 -2.307 -6.731 -6.625 -10.130 

Resultat før skat -7.662 23.719 -28.077 19.258 36.681 

Periodens resultat -15.744 20.595 -31.577 16.920 31.081 

Totalindkomst -15.744 20.595 -31.577 16.920 31.081 

      
      
Balance      
      
Langfristede aktiver 239.755 163.744 239.755 163.744 238.162 
Kortfristede aktiver 53.877 168.098 53.877 168.098 73.357 

Aktiver i alt 293.632 331.842 293.632 331.842 311.519 

      
Egenkapital 131.609 148.352 131.609 148.352 163.186 

Langfristede gældsforpligtelser 17.949 22.364 17.949 22.364 20.232 
Kortfristede gældsforpligtelser 144.074 161.126 144.074 161.126 128.101 
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Beløb i t.DKK 

2009 
3. kvartal 

2008 
3. kvartal 

2009 
ÅTD 

2008 
ÅTD 

ÅRET 
2008 

 
Pengestrømme 
 

     

Pengestrømme fra driftsaktivitet -11.172 3.244 -452 12.777 50.877 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 11.088 -9.888 -3.169 -35.439 -52.126 

Frie pengestrømme -84 -6.644 -3.621 -22.662 -1.249 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 4.757 1.770 8.873 14.329 2.613 

Periodens samlede pengestrømme 4.673 -4.874 5.252 -8.333 1.364 
      
Investering      
      
Immaterielle aktiver 7.266 9.588 19.872 18.112 19.291 

Materielle aktiver 1.164 1.057 2.414 17.946 33.341 

Finansielle aktiver 345 0 746 318 317 
 
 
NØGLETAL 

     

      
Overskudsgrad -13,6% 38,5% -18,5% 17% 18,6% 

Resultat pr. aktie (EPS Basic) (DKK) -2,42 5,82 -6,61 4,78 8,78 

Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) 
(DKK) 

-2,42 5,73 -6,63 4,71 8,69 

Cash Flow pr. aktie (DKK) -3,12 -2,70 -0,13 -0,03 7,54 

Udbytte pr. aktie (DKK) 0 0 0 0 0 

Indre værdi pr. aktie (DKK) 36,8 40,7 36,8 40,7 36,5 

Egenkapitalandel 44,8% 44,7% 44,8 44,7% 52,4% 

Ultimokurs 17 35 17 35 23 

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 106 121 120 126 129 

 
Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal 
er beregnet efter Finansanalytikerforeningens ”Anbefalinger & Nøgletal 2005”. 
 
 
 



 

Aalborg Boldspilklub A/S 

Delårsrapport 1. januar – 30. september 2009 

Børsmeddelelse nr. 2009/14                                                                                                              Side 7 af 20 
 

Ledelsesberetning  

Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub A/S i perioden 1. januar – 30. septem-
ber 2009 blev minus kr. 28,1 mio. mod et overskud på kr. 19,3 mio. i tilsvarende periode 
2009. 
 
Når der i resultatet korrigeres for lavere transferindtægter og deltagelsen i UEFA 
Champions League 2008 er resultatet på niveau med sidste år.  
 
Resultatet før afskrivninger (EBITDA) er på minus kr. 1,2 mio. Afskrivninger er på i alt kr. 
20,1 mio.  
 
Resultatet efter skat i perioden blev et underskud på kr. 31,6 mio. Selskabet har i over-
ensstemmelse med god regnskabsskik valgt ikke at aktivere udskudt skat samt valgt at 
nedskrive det tidligere aktiverede udskudte skatteaktiv. Resultatet påvirkes negativt 
med kr. 3,5 mio. vedr. udskudt skat fra tidligere år. Såfremt selskabet fortsat havde 
valgt at aktivere udskudt skat ville resultat efter skat have været kr. 9,7 mio. bedre.  
 
Selskabet forventede ved indgangen til 2009 et vanskeligt år og budgetterede med et 
større underskud for regnskabsåret 2009. Udviklingen og resultatet er blevet yderligere 
forværret gennem perioden, og det aktuelle resultat afviger markant fra den hidtidige 
prognose, hvilket skyldes en kombination af flere forskellige faktorer: 
 

 Lavere omsætning på alle selskabets aktivitetsområder som følge af den gene-
relle finanskrise. Således er det ikke lykkedes at realisere sponsorindtægter på 
det forventede niveau, ligesom aktivitet og omsætning på de kommercielle om-
råder har været negativt påvirket. 

 
 Perioden er i væsentligt omfang påvirket af en række uforudsete omkostninger 

samt en forkert prognosticering af årets resultat, hvilket er fremkommet i forbin-
delse med en generel gennemgang og styrkelse af selskabets økonomifunktion – 
bl.a. med ansættelse af ny økonomidirektør pr. 1. august 2009.  

 
 Væsentlige investeringer i AaB Fodbold både på spillersiden og i organisationen, 

herunder talentudvikling, hvilket er i overensstemmelse med selskabets offensive 
strategi. 

 
 En række afviklings- og engangsomkostninger i forbindelse med gennemførelsen 

af en rationaliseringsplan har påvirket negativt. Denne plan får først reel og posi-
tiv effekt i 2010. 

 
 Det associerede selskab Sport Nord A/S har leveret et resultat på minus kr. 3,2 

mio., hvilket er væsentligt dårligere end budgetteret, og der arbejdes på at styr-
ke grundlaget for aktiviteterne i selskabet.   

    
Udviklingen og det samlede forventede resultat er ikke tilfredsstillende, og selskabet 
har intensiveret arbejdet med at implementere den rationaliseringsplan, der blev be-
sluttet primo 2009. En plan der inkluderer en nøje gennemgang af alle selskabets akti-
viteter med henblik på at sikre lønsomhed eller afvikling. Herudover er der øget fokus 
på omkostningsstyring og udvikling af forretningssystemer.  
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Omsætningsudvikling 
 
Nettoomsætningen i perioden 1. januar – 30. september 2009 er realiseret med kr. 
115,3 mio. mod kr. 152,5 mio. i tilsvarende periode af 2008.  
 
Entreindtægter er steget med kr. 2 mio. Væksten er primært fra deltagelsen i pokalfi-
nalen i Parken i Kbh. 
 
Selskabet har haft en positiv udvikling i indtægter fra samarbejdspartnere på 5% til i alt 
kr. 41,5 mio. i perioden.    
 
TV- og deltagerindtægter er derimod faldet med ca. 36 mio., hvilket direkte kan hen-
føres til sidste års deltagelse i UEFA Champions League.  
 
Det er i perioden lykkedes at sælge fodboldspillere i et ellers vanskeligt transfermar-
ked, alligevel er netto transferindtægterne faldet med kr. 7,2 mio.  
 
Mindre stigning i anden omsætning kan primært henføres til AaB College og AaB Kon-
ference/ boder.   
 
 
Omkostningsudviklingen 
 
Eksterne omkostninger i alt er steget med ca. kr. 1,5 mio.  
 
Kamp- og spilleomkostninger er steget alene i konsekvens af deltagelsen i Pokalfina-
len.  
 
En stigning på ca. kr. 1,5 mio. i administration og lokaleomkostninger forklares delvist 
med øgede forsikringsomkostninger, rådgiveromkostninger og omkostninger til sel-
skabsfusionen. 
 
Selskabets største omkostningspost personaleomkostningerne er steget med kr. 7,7 
mio. til kr. 68.2 mio. Stigende omkostninger til specielt fodboldspillere dækker hoved-
parten af udviklingen. Desuden er der betydelige afviklingsomkostninger til fratrådte 
medarbejdere i administrationen og AaB Ishockey.   
 
 
Finansielle poster og Balanceforhold 
 
Selskabets afskrivninger er steget fra kr. 19,4 mio. til kr. 20,1mio. Der er øgede afskriv-
ninger på spillerrettigheder og modsat lavere afskrivninger på LED bander som følge 
af omlægning af afskrivningsprofilen. 
 
Andel af resultat efter skat i associeret virksomhed vedrører selskabets 50% ejerandel 
af Sport Nord A/S. AaB’s resultatandel herfra blev i perioden et underskud på kr. 3,3 
mio. Resultatet er kr. 1,6 mio. dårligere end i tilsvarende periode af 2008. 
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Selskabets finansielle indtægter er steget med kr. 0,6 mio. 
 
De finansielle omkostninger er faldet med kr. 0,9 mio. i forhold til tilsvarende periode 
sidste år bl.a. på grund af låneomlægning. Beløbet indeholder omkostninger til ser-
vicering af primært lån i ejendomme og leasingforpligtelser til bl.a. LED bander, biler, 
m.m. 
   
De samlede aktiver udgør pr. 30. september 2009 ca. kr. 294 mio. mod kr. 312 mio. 
primo 2009. 
 
Selskabets samlede forpligtelser udgør kr. 162 mio. sammenlignet med kr. 148 mio. 
primo 2009.  
 
Egenkapitalen andrager pr. 30. september 2009 kr. 132 mio. mod kr. 163 mio. primo 
2009.  
 
Pengestrømme fra drift før finansielle poster udgør ca. kr. 3 mio., hvilket er ca. kr. 15 
mio. under tilsvarende periode 2008.  
 
 
Udviklingen i selskabets aktiviteter 

 
Økonomien i hovedforretningen AaB Fodbold er meget afhængig af de sportslige re-
sultater og placeringer. Det betyder øgede tv-indtægter og ikke mindst væsentlige 
indtægter fra deltagelse i Europa. AaB Fodbold har i det seneste kvartal leveret 
sportslige resultater i den negative ende af skalaen med en aktuel 6. plads i SAS Liga-
en. Derudover tidlig og meget skuffende exit fra europæisk fodbold og den danske 
pokalturnering. En meget utilfredsstillende udvikling henset til investeringen i selskabets 
historisk set dyreste hold.  
    
AaB Ishockey er efter to svage sæsoner kommet tilfredsstillende i gang med den ny 
sæson, og publikum er i stigende grad ved at vende tilbage til kampene i Gigantium 
Isarena - senest mødte 3.000 tilskuere frem. Meget er ændret omkring holdet, og for-
ventningerne til sæsonen som helhed er positive. Målsætningen er minimum en top 4 
placering.  
 
Den økonomiske genopretning af aktiviteten AaB Ishockey vil som tidligere meddelt 
først få fuld effekt i regnskabsåret 2010, hvor den nye struktur i dansk ishockey inklusive 
lønloft er 100% implementeret. 
 
AaB Håndbold har fået en blandet start på sæsonen med smalle nederlag til de for-
ventede konkurrenterne til topplaceringerne, og holdet indtager aktuelt en midter-
placering i ligaen. Holdet har opnået adgang til deltagelse i europæisk håndbold, 
hvor det svenske hold IF Sävehof venter. 
 
Forventningerne til AaB Håndbold til sæsonen 2009/2010 er en placering i minimum 
top 4 og europæisk succes.  
 
Aktiviteterne i AaB College dækker her fra dette skoleårs start ca. 190 collegeelever 
hvoraf de 60 er hjemmeboende. Aktiviteterne omfatter desuden værelsesudlejning til 
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internationale studerende og lokaliteterne bruges herudover som sportshotel. Den 
økonomiske udvikling i aktiviteten er i positiv udvikling, men dog langsommere end 
forventet. 
 
AaB Konference håndterer udover eksternt konferencesalg, afvikling af VIP arrange-
menter på Energi Nord Arena og forestår aktiviteterne med koncernens bodsalg i alle 
tre idrætsgrene. Også her registreres positiv udvikling, selvom aktiviteten er negativt 
påvirket af finanskrisen og virksomhedernes nedsatte forbrug af konferencer og kurser.    
 
 
Forventninger til hele året 2009 
Som tidligere omtalt i nærværende meddelelse, så er en række forudsætninger for de 
tidligere udmeldinger til det regnskabsmæssige resultat ændret væsentligt. Selskabet 
nedjusterer derfor forventningerne til resultatet før skat fra minus kr. 20-25 mio. til minus 
kr. 40-45 mio. for året 2009.  
 
Ejendommen Hadsundvej 184 er fortsat til salg. Evt. effekt ved salg er ikke indregnet i 
forventningen.  
 
Det er forventningen, at den samlede tidligere omtalte rationaliseringsplan sikrer sel-
skabet et væsentligt forbedret resultat i regnskabsåret 2010.  
 
 
Udsendte fondsbørsmeddelelser i 2009 

Nr. 2009/13  - Indberetning af insiders transaktioner med aktier 

Nr. 2009/12  - Finanskalender 2009 korrigeret 

Nr. 2009/11    - Delårsrapport for Aalborg Boldspilklub A/S 1. januar – 30. juni 2009 

Nr. 2009/10  - Finanskalender 2009 korrigeret 

Nr. 2009/09  - Ny økonomidirektør  

Nr. 2009/08  - Aalborg Boldspilklub har afsluttet fusion af datterselskaber 

Nr. 2009/07  - Indberetning af insiders transaktioner med aktier 

Nr. 2009/06  - Indberetning af insiders transaktioner med aktier 

Nr. 2009/05  - Aalborg Boldspilklub A/S indgår samarbejdsaftale med adidas  

Nr. 2009/04  - Bestyrelsens konstituering 

Nr. 2009/03  - Generalforsamling for Aalborg Boldspilklub A/S afholdt 30. april 2009 

Nr. 2009/02  - Kvartalsregnskab for Aalborg Boldspilklub A/S 1. januar - 31. marts 2009 

Nr. 2009/01  - Årsregnskabsmeddelelse 2008 for Aalborg Boldspilklub A/S 
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Finanskalender 2009 

Årsregnskabsmeddelelse 2008   torsdag d. 19-03-09 

Delårsrapport 1. januar – 31. marts 2009   torsdag d. 30-04-09 

Generalforsamling    torsdag d. 30-04-09 

Delårsrapport 1. januar – 30. juni 2009   mandag d. 31-08-09 

Delårsrapport 1. januar – 30. september 2008  mandag d. 09-11-09 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for pe-
rioden 1. januar - 30. september 2009 for Aalborg Boldspilklub A/S. 
 
Delårsrapporten, der ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i 
overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsrapporter” som godkendt af EU 
og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber.  
 
Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets ak-
tiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2009 samt af resultatet af selska-
bets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 2009 – 30. september 2009.  
 
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende 
redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens 
resultat og af selskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsent-
ligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. 
 
 
Aalborg, den 9. november 2009 
 
 
Direktion 
 
 
Poul Henning Sørensen Carsten Greiffenberg 
  
 
 
 
 
Bestyrelse 
 
 
Per Søndergaard Pedersen Finn Viggo Nielsen Ole Mølgaard Kristensen  
Formand Næstformand  
   
   
Eigild Bødker Christensen  Per Lyngby Cloos Jørn Simonsen 
   
   
Jesper Møller Christensen 
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Resultatopgørelse   

Note Beløb i t.DKK 2009 2008 2009 2008 

 3. kvartal 3. kvartal ÅTD ÅTD 

      
 Entreindtægter 3.660 7.689 14.360 12.312 
 Indtægter fra samarbejdspartnere 11.310 12.629 41.510 39.365 
 TV- og deltagerindtægter 4.324 37.334 16.796 52.846 
 Transfer 11.652 2.266 16.917 24.119 
 Anden omsætning 8.321 7.694 25.672 23.872 

 Nettoomsætning 39.267 67.612 115.255 152.514 

 Indtægter i alt 39.267 67.612 115.255 152.514 

 Sponsor og reklame 1.316 1.150 4.163 4.390 
 Kamp- og spilleromkostninger 5.059 6.032 16.763 16.270 
 Administration og lokaleomkost-

ninger 4.148 4.255 13.998 12.482 
 Andre omkostninger 4.442 3.594 13.355 13.619 

 Eksterne omkostninger i alt 14.965 15.031 48.279 46.761 
      
 Personaleomkostninger 22.700 18.273 68.192 60.487 

 Omkostninger i alt 37.665 33.304 116.471 107.248 

 Resultat før afskrivninger 1.602 34.308 -1.216 45.266 
      
 Afskrivninger -6.944 -8.282 -20.130 -19.383 
 Resultat før finansielle poster -5.342 26.026 -21.346 25.883 
      
 Andel af resultat efter skat i associ-

eret virksomhed -1.204 -359 -3.293 -1.676 
 Finansielle indtægter 301 322 1.171 592 
 Finansielle omkostninger -1.417 -2.270 -4.609 -5.541 

 Resultat før skat -7.662 23.719 -28.077 19.258 
      
 Regulering af skat vedr. tidligere 

perioder -8.082 0 -3.500 0 
 Skat af periodens resultat  0 -3.124 0 -2.338 

 Periodens resultat -15.744 20.595 -31.577 16.920 

 Anden totalindkomst 0 0 0 0 
 Skat af anden totalindkomst 0 0 0 0 

 Anden totalindkomst efter skat 0 0 0 0 

 Totalindkomst i alt -15.744 20.595 -31.577 16.920 

 Resultat pr. aktie     

 Resultat pr. aktie (EPS) -2,42 5,82 -6,61 4,78 

 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) -2,42 5,73 -6,63 4,71 
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Balance 
 
AKTIVER 

   

Note Beløb i t.DKK 30.09.09 30.09.08 31.12.08 

     
 Goodwill 3.256 3.270 3.256 
 Kontraktrettigheder 32.119 23.247 19.282 

 Immaterielle aktiver i alt 35.375 26.517 22.538 

 Ejendomme 97.122 13.173 98.213 
 Lokaleindretning 30.957 31.798 31.498 
 Inventar og driftsmidler 29.518 33.401 32.196 

 Materielle aktiver i alt 157.597 78.372 161.907 
 Kapitalandele i associeret virksomhed 9.182 13.842 12.475 
 Kapitalandele i øvrigt 119 239 119 
 Udlån til associeret virksomhed 4.500 4.500 4.500 
 Rettighed 8.333 9.611 9.222 
 Depositum 24.649 23.902 23.902 
 Udskudt skatteaktiv 0 6.761 3.499 

 Finansielle aktiver i alt 46.783 58.855 53.717 

 Langfristede aktiver i alt 239.755 163.744 238.162 

 Varebeholdninger 932 1.056 1.406 
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 24.568 22.980 26.636 
 Andre tilgodehavender 19.549 44.066 38.073 
 Periodeafgrænsningsposter 5.699 13.482 5.415 
 Likvide beholdninger 3.129 622 1.827 

  53.877 82.206 73.357 
 Aktiver bestemt for salg 0 85.892 0 

 Kortfristede aktiver i alt 53.877 168.098 73.357 

 Aktiver i alt 293.632 331.842 311.519 
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PASSIVER 

   

Note Beløb i t.DKK 30.09.09 30.09.08 31.12.08 

     
 Aktiekapital 89.456 89.456 89.456 
 Overført resultat 42.153 58.896 73.730 

4 Egenkapital i alt 131.609 148.352 163.186 
 

Anlægslån 17.949 22.364 20.232 

 Langfristede forpligtelser i alt 17.949 22.364 20.232 

 
Kortfristet del af langfristede forpligtelser 3.034 1.063 2.943 

 Driftskonto 0 12.442 3.950 
 Bankgæld 85.637 0 74.572 
 Beregnede feriepenge 5.430 3.342 4.478 
 Offentlige kreditorer 6.456 4.843 84 
 Anden gæld 22.863 29.793 29.676 
 Periodeafgrænsningsposter 20.654 23.196 12.398 

  144.074 74.679 128.101 
 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 0 86.447 0 

 Kortfristede forpligtelser i alt 144.074 161.126 128.101 

 Forpligtelser i alt 162.023 183.490 148.333 

 Passiver i alt 293.632 331.842 311.519 

     
5 

 
Eventualaktiver, eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser m.v.  

6 
 

Anskaffelse og afhændelse af materielle aktiver    

7 
 

Finansielle instrumenter    

8 
 

Kontraktlige forpligtelser    

9 
 

Nærtstående parter    
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Egenkapitalopgørelse 
 
 
 
 
Beløb i t.DKK 

  
Aktie- 

kapital 

 
Særlig 

fond 

 
Overført 
resultat 

 
 

I alt 

      
Egenkapital pr. 01.01.08  89.456 38.338 2.717 130.511 

      
Periodens egenkapitalbevægelser:      
      
Overførsel til/fra særlig fond  0 -38.338 38.338 0 
Køb/salg af egne aktier  0 0 921 921 
Periodens resultat  0 0 16.920 16.920 
Indregnede indtægter og omkostninger i alt 0 -38.338 56.179 17.841 

      
Egenkapital pr. 30.09.08  89.456 0 58.896 148.352 

      
     
Egenkapital pr. 01.01.09  89.456 0 73.730 163.186 

      

Periodens egenkapitalbevægelser:      
      
Periodens resultat  0 0 -31.577 -31.577 
Egenkapitalbevægelser i alt  0 0 -31.577 -31.577 

      
Egenkapital pr. 30.09.09  89.456 0 42.153 131.609 
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Pengestrømsopgørelse   

 

Note 

 

Beløb i t.DKK 

2009 

3. kvartal 

2008 

  3. kvartal 

2009 

ÅTD 

2008 

ÅTD 

      
 Periodens resultat -15.744 20.595 -31.577 16.920 
      
 Reguleringer 763 13.268 14.328 28.290 
 Forskydning i driftskapital:     
  Varebeholdninger 421 -271 475 -17 
  Tilgodehavender 1.074 -44.192 18.593 -45.506 
      Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.430 15.792 1.167 18.039 

 Pengestrømme fra drift før finansielle poster -10.056 5.192 2.986 17.726 
      
 Modtagne finansielle indtægter 301 322 1.171 592 
 Betalte finansielle omkostninger -1.417 -2.270 -4.609 -5.541 

 Pengestrømme fra driftsaktivitet -11.172 3.244 -452 12.777 

 Køb af immaterielle aktiver -7.266 -9.588 -19.872 -18.112 
 Køb af materielle aktiver -1.164 -1.057 -2.414 -17.946 
 Køb af finansielle aktiver, deposita -345 36 -746 -318 
 Køb af aktiver bestemt for videresalg 0 -1.279 0 -1.813 
 Salg af immaterielle aktiver 19.863 2.000 19.863 2.000 
 Salg af finansielle aktiver 0 0 0 750 

 Pengestrømme fra investeringsaktivitet 11.088 -9.888 -3.169 -35.439 

 Frie pengestrømme -84 -6.644 -3.621 -22.662 
 Køb og salg af egne aktier 0 922 0 922 
 Afdrag på langfristede lån -500 -185 -2.453 -545 
 Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for videre-

salg 0 1.033 0 660 
 Låneoptagelse vedr. langfristet gæld 261 0 261 0 
 Låneoptagelse vedr. kortfristet bankgæld 

netto 4.996 0 11.065 13.292 
 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 4.757 1.770 8.873 14.329 

 Periodens samlede pengestrømme 4.673 -4.874 5.252 -8.333 
      
 Likvide beholdninger primo -1.544 -6.946 -2.123 -3.487 

 Likvide beholdninger ultimo 3.129 -11.820 3.129 -11.820 

      
 Likvide beholdninger 3.108 622 3.108 622 
 Driftskonto 21 -12.442 21 -12.442 

 I alt 3.129 -11.820 3.129 -11.820 

 
Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af balance og resultatopgørelse. 
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Noter 
 
1. Anvendt regnskabspraksis 
Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårs-
rapporter” som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter 
for børsnoterede virksomheder. 
 
Ledelsen har i lyset af ikrafttræden af IFRS 8 med virkning pr. 1. januar 2009 vurderet 
afgivelse af segmentoplysninger i delårsrapporten. Det er ledelsens vurdering, at AaB 
udgør ét samlet operativt segment, hvorfor der ikke afgives særskilte segmentoplys-
ninger i delårsrapporten. 
 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2008. Årsrapporten for 
2008 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.  
 
Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets statsautoriserede reviso-
rer. 
 
Tallene for 2009 er tal for det fusionerede selskab Aalborg Boldspilklub A/S. Sammen-
lignings tal for tidligere perioder er koncern tal. 
 
2. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 
Skønsmæssig usikkerhed 
Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræ-
ves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og 
forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, fo-
retages bl.a. ved opgørelsen af af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle 
aktiver, hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser samt værdiansættelsen af kon-
traktrettigheder.  
 
De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer, er forsvarlige, 
men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuld-
stændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan op-
stå. Endvidere er virksomheden underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de 
faktiske resultater afviger fra disse skøn. Særlige risici for selskabet er omtalt i ledelses-
beretningen. 
 
Anvendt regnskabspraksis 
Som led i anvendelsen af selskabets regnskabspraksis foretager ledelsen vurderinger, 
ud over skønsmæssige vurderinger, som kan have væsentlig indvirkning på de i del-
årsrapporten indregnede beløb.  
 
Nedskrivningstest 
I forbindelse med årsregnskabsafslutninger gennemføres værditest af anlægsaktiver-
ne.  
 
3. Kommentarer til aktiviteternes afhængighed af sæson 
Der har i perioden været spillet kampe i fodbold, håndbold og ishockey. AaB Konfe-
rence og AaB College har ikke decideret afhængighed af sæson. 
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4. Egenkapital 
Den nominelle aktiekapital i Aalborg Boldspilklub A/S udgør t.kr. 89.456 fordelt på 
3.578.225 stk. aktier á nominelt kr. 25. 
 
Anskaffelsessummen for egne aktier fratrækkes direkte i egenkapitalen. Der er dog ik-
ke i perioden købt eller solgt egne aktier. 
 
Alle aktier ejes af Aalborg Boldspilklub A/S. 
 
Egne aktier erhverves primært med henblik på anvendelse til selskabets aktieoptions-
program. 
 
5. Eventualaktiver, eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser m.v. 
Selskabet har indgået kontrakter med spillere og trænere, der er uopsigelige for sel-
skabet i kontraktperioden. Der påhviler som følge heraf selskabet betydelige lønfor-
pligtelser. 
 
I forbindelse med salg af kontraktrettigheder knytter der sig i enkelte tilfælde betaling, 
der først effektueres, når en række betingelser er opfyldt. Indtægter herfra indregnes i 
takt med, at betingelserne opfyldes. 
 
Selskabet har indgået aftale med Aalborg Kommune om benyttelse af Energi Nord 
Arena. Aftalen er uopsigelig og løber indtil år 2019. 
 
Som sikkerhed for mellemværende med pengeinstitutter kr. 9 mio. har selskabet givet 
transport i depositum kr. 13. mio. (bogført værdi) hos Aalborg Kommune. 
 
Som sikkerhed for mellemværende med pengeinstitutter kr. 81 mio. har selskabet givet 
sikkerhed i ejerpantebrev kr. 85 mio. i ejendommen Hadsundvej 184, Aalborg, bogført 
værdi kr. 84,8 mio. 
 
Aalborg Boldspilklub A/S er selvskyldnerkautionist for Sport Nord A/S’s pengeinstitutar-
rangement. Kautionen er maksimeret til kr. 9,5 mio. 
 
Endvidere er der afgivet ulimiteret selvskyldnerkaution overfor Sport Nord A/S’s mel-
lemværende med Sport Danmark A/S. Gælden udgør pr. dags dato i niveauet kr. 5 
mio. Forpligtelsen er indgået i forbindelse med erhvervelsen af kapitalandelen. 
 
Selskabet har indgået finansielle leasingkontrakter, der er indregnet som anlægsaktiver. 
De leasede aktiver står som sikkerhed for leasingforpligtelser. 
 
6. Anskaffelse og afhændelse af materielle aktiver 
Der er i 3. kvartal 2009 investeret 1.364 t.kr. i materielle aktiver. 
 
Investeringerne vedrører forbedring af boder samt anskaffelse af biler, IT-udstyr mv.  
 
7. Finansielle instrumenter 
Selskabet har indgået renteswap med en hovedstol på t.DKK 13.230 med udløb i 2014 
til sikring af den variable rente på leasinggælden opr. t.DKK 14.292. Markedsværdien 
af renteswap udgør pr. 30.09.09 t.DKK -554, hvilket er indregnet i balancen som en for-
pligtelse. 
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8. Kontraktlige forpligtelser 
   

Beløb i t.DKK   2009 2008 
     
Forfalder inden for 1 år   904 572 
Forfalder inden for 2-5 år   955 681 
Forfalder efter 5 år   0 0 

Leasingforpligtelse i alt   1.859 1.253 

     

Leasingforpligtelse indregnet i resultatopgørelsen 900 602 
 
Aalborg Boldspilklub A/S har indgået operationelle leasingkontrakter med en løbetid 
på mellem 2-6 år vedr. køkken- og kontormaskiner samt vare- og personbiler. 
 
Lejeforpligtelser 
AaB Konference har indgået 2 lejekontrakter vedr. ejendommen Hadsundvej 184, 
Aalborg. Lejemålene kan opsiges med 6 måneders varsel til den første dag i en må-
ned. Dog kan lejemålene tidligst opsiges 10 år efter ikrafttræden til ophør den 01.02. 
17. 
 
Den årlige betaling er aftalt til t.DKK 3.117, hvilket betyder en lejeforpligtelse på t.DKK 
24.419. Herudover er indgået 34 lejeaftaler ang. boliger, hvorpå lejeforpligtelsen er 
opgjort til t.DKK 706. 
 
9. Nærtstående parter 
Aalborg Boldspilklub A/S har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydel-
se på Aalborg Boldspilklub A/S. 
 
Aalborg Boldspilklub A/S’ nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter sel-
skabets bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers relatere-
de familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori før-
nævnt personkreds har væsentlige interesser. 
 
Endvidere omfatter de nærtstående parter den associerede virksomhed, Sport Nord 
A/S, hvor Aalborg Boldspilklub A/S har betydelig indflydelse. 
 


