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KØBENHAVNS FONDSBØRS 

Børsmeddelelse nr. 2010/09 
 
 
 
Delårsrapport 1. kvartal 2010 for Aalborg Boldspilklub A/S 
 
Bestyrelsen har i dag godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar – 30. marts 2010. 
 
 
Resumé  
 
 Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub A/S i perioden blev et underskud på 

14,6 mio. DKK mod et underskud på 10,9 mio. DKK i 1. kvartal 2009. 
 

 Omsætningen er faldet med ca. 13 mio. DKK, hvilket primært kan henføres til afviklin-
gen af AaB fodbolds fire UEFA Cup kampe mod Deportivo la Coruna og Manchester City i 
1. kvartal 2009, og sekundært til lavere indtægter fra samarbejdspartnere.  

 

 Omkostningerne er reduceret med 5,9 mio. DKK svarende til ca. 15% - heraf udgør faldet 
i personaleomkostningerne 1,9 mio. DKK. 

 

 På det sportslige område er sæsonen afsluttet med en femteplads i SAS ligaen til AaB 
Fodbold, sølvmedaljer til AaB Ishockey og minimum sølv og Champions League deltagel-
se til AaB Håndbold. 
 

 I forbindelse med offentliggørelsen af Årsrapport for 2009 blev der varslet en række om-
struktureringer af selskabets aktiviteter og samtidig styrkelse af selskabets finansielle 
grundlag. Status på dette arbejde kommenteres i ledelsesberetningen.   
 

 Selskabets 2010 resultat før skat ventes at blive et underskud, men markant bedre end 
det normaliserede driftsresultat i 2009 under forudsætning af transferindtægter i sam-
me niveau.  

 

 Egenkapitalen andrager pr. 31. marts 2010 58,2 mio. DKK. 

 
 
Aalborg, den 25. maj 2010 
 
Med venlig hilsen 
Aalborg Boldspilklub A/S 
 
Poul Sørensen 
Adm. direktør 
 

Eventuelle henvendelser bedes rettet til adm. direktør Poul Sørensen på tlf. 22 49 11 37. 
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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  

Finn Viggo Nielsen, formand 
Nils Dorin Jacobsen, næstformand 
Ole Mølgaard Kristensen 
Jørn Simonsen 
Henrik Norman Thomsen 
Bo Uggerhøj 
Jesper Møller Christensen 
 
 
Direktion  

Poul Henning Sørensen 
Carsten Greiffenberg 
 
 
Revision 

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
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Hoved- og nøgletal

HOVEDTAL

2010 2009 2010 2009 ÅRET

Beløb i t.DKK 1. kvartal 1. kvartal ÅTD ÅTD 2009

Resultatopgørelse

Entreindtægter 1.592 5.233 1.592 5.233 16.327

Indtægter fra samarbejdspartnere 9.912 15.081 9.912 15.081 50.273

TV- og radioindtægter 4.502 8.127 4.502 8.127 19.954

Præmie- og deltagerindtægter 0 2 0 2 32
Anden omsætning 7.244 7.940 7.244 7.940 32.507

Nettoomsætning 23.250 36.383 23.250 36.383 119.093

Indtægter i alt 23.250 36.383 23.250 36.383 119.093

Eksterne omkostninger 12.027 16.023 12.027 16.023 70.527

Personaleomkostninger 21.214 23.125 21.214 23.125 84.770

Resultat før af- og nedskrivninger -9.991 -2.765 -9.991 -2.765 -36.204

Af- og nedskrivninger -1.539 -2.337 -1.539 -2.337 -12.646

Resultat før transferaktiviteter og finansielle poster -11.530 -5.102 -11.530 -5.102 -48.850

Resultat af transferaktiviteter -1.739 -2.890 -1.739 -2.890 -14.696

Resultat af primær drift -13.269 -7.992 -13.269 -7.992 -63.546

Finansielle poster -1.342 -2.939 -1.342 -2.939 -23.461

Resultat før skat -14.611 -10.931 -14.611 -10.931 -87.007

Periodens resultat -14.611 -8.592 -14.611 -8.592 -90.508

Balance

Langfristede aktiver 183.205 242.486 183.205 242.486 185.255
Kortfristede aktiver 46.866 73.725 46.866 73.725 53.414

Aktiver i alt 230.071 316.211 230.071 316.211 238.669

Egenkapital 58.179 154.595 58.179 154.595 72.788

Langfristede gældsforpligtelser 20.074 21.715 20.074 21.715 20.600

Kortfristede gældsforpligtelser 151.818 139.901 151.818 139.901 145.281
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Hoved- og nøgletal

2010 2009 2010 2009 ÅRET

Beløb i t.DKK 1. kvartal 1. kvartal ÅTD ÅTD 2009

Pengestrømme

Pengestrømme fra driftsaktivitet -4.656 2.547 -4.656 2.547 10.580

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 24 -9.185 24 -9.185 -26.337

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -531 9.586 -531 9.586 8.439
Periodens samlede pengestrømme -5.163 2.948 -5.163 2.948 -7.318

Investering

Immaterielle aktiver 589 8.312 589 8.312 30.656

Materielle aktiver 733 688 733 688 3.168

Finansielle aktiver 0 185 0 185 696

NØGLETAL

Overskudsgrad (%) -57,1 -22,0 -57,1 -22,0 -53,4

Resultat pr. aktie (EPS Basic) (DKK) -4,12 -2,42 -4,12 -2,42 -25,50

Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) (DKK) -4,13 -2,42 -4,13 -2,42 -25,50

Cash Flow pr. aktie (DKK) -1,31 0,71 -1,31 0,71 2,98

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

Indre værdi pr. aktie (DKK) 16,3 43,2 16,3 43,2 20,3

Egenkapitalandel (%) 25,3 48,9 25,3 48,9 30,5

Ultimokurs 12 19 12 19 11

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 105 129 105 129 114

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

 

Indledning 

Aalborg Boldspilklub har i perioden 1. januar – 31. marts 2010 realiseret et underskud på 14,6 
mio. DKK før skat, hvilket er ca. 3,7 mio. DKK højere end tilsvarende periode 2009. 
 
Udviklingen i første kvartal er dårligere end forventet, hvilket i alt væsentlighed kan henføres til 
manglende indtægter fra samarbejdspartnere og i mindre omfang lavere entreindtægter og la-
vere indtægter i konference aktiviteten. 
 
Udviklingen i selskabet er fortsat præget af meget vanskelige markedsforhold, hvilket i særlig 
grad påvirker indtægterne fra samarbejdspartnere. Det er ikke selskabets vurdering, at udvik-
lingen ændres væsentligt i indeværende regnskabsår, hvorfor der aktuelt arbejdes med yderli-
gere reduktioner af omkostningsniveauet.  
 
På den sportslige front er sæsonen 2009/2010 ved at lukke ned. 
 
AaB Fodbold fik en femteplads i SAS ligaen. Målsætningen var en fjerdeplads, hvorfor der reali-
seres en mindre negativ afvigelse i bonus og i tv-penge. 
 
AaB Ishockey sluttede sæsonen med sølvmedaljerne om halsen efter nederlag til Sønderjyske i 
finalen. 
 
AaB Håndbold har sidste og afgørende finalekamp hjemme i Gigantium Arena lørdag 29. maj 
mod KIF Kolding, og får dermed minimum sølvmedaljer. Holdet er ligeledes kvalificeret til 
Champions League gruppespillet i efteråret 2010. 
 
I forbindelse med offentliggørelsen af Årsrapport for 2009 blev der varslet en række omstruktu-
reringer af selskabets aktiviteter og en samtidig styrkelse af selskabets finansielle grundlag. Der 
var fire væsentlige forhold: 
 
 Udbetaling af depositum fra Aalborg Kommune på 13 mio. DKK 

 Delvist salg af ejendommen på Hadsundvej. 

 Frasalg af aktiviteter i det associerede selskab Sport Nord A/S. 

 Kapitaludvidelse med forventet tegning på 28 mio. DKK 

Udbetaling af depositum er gennemført i maj måned mod sikkerhedsstillelse for det rentetab 
kommunen måtte få. 
 
Delvist frasalg af ejendom er gennemført ved indgåelse af betinget aftale med fagforeningen 3F 
pr. 26. april 2010. Der er frasolgt en kontorfløj og en række lagerhaller på i alt ca. 4.000 kvm. 
Salget forventes at sikre en mindre regnskabsmæssig gevinst i 2010.  
 
Det associerede selskab Sport Nord A/S har i 2010 indgået aftale om delvis overdragelse af 
driftsaktiviteten til tredjemand. I april 2010 er indgået aftale om salg af de resterende driftsak-
tiviteter i Sport Nord A/S. Der arbejdes aktuelt på endelig afvikling. 
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I januar blev der på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at nedsætte stykstørrelsen på 
selskabets aktier fra kr. 25,00 til kr. 5,00, hvorved aktiekapitalen blev nedskrevet med kr. 
71.564.500 til nominelt kr. 17.891.125. 
 
På den ordinære generalforsamling blev en forhøjelse af selskabets aktiekapital i forholdet 1:1 
og med fortegningsret for selskabets aktionærer vedtaget. Der er herefter igangsat en proces, 
der skal sikre gennemførelsen af en sådan kapitaludvidelse med forventet udbetaling af prove-
nu i 3. kvartal 2010. 
 
Der arbejdes fortsat på optimeringer og omkostningsreduktioner i indeværende regnskabsår. Selska-
bets 2010 resultat før skat ventes på trods heraf fortsat at blive et underskud, men markant bedre 
end det normaliserede driftsresultat i 2009 på minus 37,7 mio. DKK under forudsætning af transfer-
indtægter på 2009-niveau (16,7 mio. DKK). 

 
 
Udsendte fondsbørsmeddelelser i 2010 

 
Nr. 2010-08 - Forløb af ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S 

Nr. 2010-07 - Aalborg Boldspilklub A/S sælger ejendom 

Nr. 2010-06  - Indstilling fra bestyrelsen i Aalborg Boldspilklub A/S 

Nr. 2010-05  - Ændring i bestyrelsen i Aalborg Boldspilklub A/S 

Nr. 2010-04  - Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S 

Nr. 2010-03  - Årsrapport 2009 for Aalborg Boldspilklub A/S, omstrukturering, bankaftale og 

        emission  

Nr. 2010-02 - Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S  

Nr. 2010-01 - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S  

 
 

Finanskalender 2010 

 
Emne Dato
 

Årsregnskabsmeddelelse 2009 Mandag, 29.03.10 

Generalforsamling Mandag, 26.04.10 

Delårsrapport 1. januar – 31. marts 2010 Tirsdag, 25.05.10 

Delårsrapport 1. januar – 30. juni 2010 Mandag, 30.08.10 

Delårsrapport 1. januar – 30. september 2010 Fredag, 19.11.10 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. 
januar - 31. marts 2010 for Aalborg Boldspilklub A/S. 
 
Delårsregnskabet, der ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overens-
stemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsregnskaber” som godkendt af EU og danske op-
lysningskrav for børsnoterede selskaber.  
 
Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og 
pengestrømme for perioden 1. januar 2009 – 31. marts 2010.  
 
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse 
for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af selska-
bets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfak-
torer, som selskabet står overfor. 
 
 
Aalborg, den 25. maj 2010 
 
 
Direktion 

 

 
Poul Henning Sørensen Carsten Greiffenberg 

  
 
 
 
 
Bestyrelse 

 
 
Finn Viggo Nielsen Nils Dorin Jacobsen Ole Mølgaard Kristensen  
Formand Næstformand

   

   

Jørn Simonsen  Henrik Norman Thomsen Bo Uggerhøj 

   

   

Jesper Møller Christensen 

 

 

 

 

  

 



 

Aalborg Boldspilklub A/S 

Delårsrapport 1. januar – 31. marts 2010 

Børsmeddelelse nr. 2010/09                                                                                                                                                Side 10 af 20 

 

Resultatopgørelse

2010 2009 2010 2009

Beløb i t.DKK 1. kvartal 1. kvartal ÅTD ÅTD

Entreindtægter 1.592 5.233 1.592 5.233

Indtægter fra samarbejdspartnere 9.912 15.081 9.912 15.081

TV/radio-rettigheder 4.502 8.127 4.502 8.127

Præmie og deltagerindtægter m.v. 0 2 0 2

Anden omsætning 7.244 7.940 7.244 7.940

Nettoomsætning 23.250 36.383 23.250 36.383

Sponsor og reklame 709 1.094 709 1.094

Kamp- og spilleromkostninger 4.762 7.433 4.762 7.433

Administration 1.256 1.776 1.256 1.776

Andre eksterne omkostninger 5.300 5.720 5.300 5.720

Eksterne omkostninger i alt 12.027 16.023 12.027 16.023

Personaleomkostninger 21.214 23.125 21.214 23.125

Omkostninger i alt 33.241 39.148 33.241 39.148

Resultat før af- og nedskrivninger -9.991 -2.765 -9.991 -2.765

Af- og nedskrivninger -1.539 -2.337 -1.539 -2.337

Resultat før transferaktiviteter og finansielle poster -11.530 -5.102 -11.530 -5.102

Resultat af transferaktiviteter -1.739 -2.890 -1.739 -2.890

Resultat af primær drift -13.269 -7.992 -13.269 -7.992

Andel af resultat efter skat i associeret virksomhed 95 -1.575 95 -1.575

Finansielle indtægter 276 315 276 315

Finansielle omkostninger -1.713 -1.679 -1.713 -1.679

Resultat før skat -14.611 -10.931 -14.611 -10.931

Skat af periodens resultat 0 2.339 0 2.339

Periodens resultat -14.611 -8.592 -14.611 -8.592

Resultat pr. aktie

Resultat pr. aktie (EPS) -4,12 -2,42 -4,12 -2,42

Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) -4,13 -2,42 -4,13 -2,42
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Balance

AKTIVER

Beløb i t.DKK 31.03.10 31.03.09 31.12.09

Goodwill 1.654 3.256 1.654

Kontraktrettigheder 17.528 24.527 18.638

Rettigheder, øvrige 0 0 0

Immaterielle aktiver i alt 19.182 27.783 20.292

Ejendomme 77.994 98.333 76.319

Lokaleindretning 30.611 31.145 30.850

Inventar og driftsmidler 22.703 30.778 24.946

Materielle aktiver i alt 131.308 160.257 132.115

Kapitalandele i associeret virksomhed 0 10.900 0

Kapitalandele i øvrigt 140 119 139

Udlån til associeret virksomhed 0 4.500 0

Rettighed 8.000 9.000 8.111

Depositum 24.575 24.087 24.598

Udskudt skatteaktiv 0 5.839 0

Finansielle aktiver i alt 32.715 54.446 32.848

Langfristede aktiver i alt 183.205 242.486 185.255

Varebeholdninger 726 1.281 558

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.868 20.382 6.878

Tilgodehavende hos associeret virksomhed 9.232 7.098 7.140

Andre tilgodehavender 12.781 33.237 19.650

Periodeafgrænsningsposter 1.488 7.356 2.159

Likvide beholdninger 4.171 4.371 3.429

33.266 73.725 39.814
Aktiver bestemt for salg 13.600 0 13.600

Kortfristede aktiver i alt 46.866 73.725 53.414

Aktiver i alt 230.071 316.211 238.669
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Balance

PASSIVER

Note Beløb i t.DKK 31.03.10 31.03.09 31.12.09

Aktiekapital 17.891 89.456 89.456

Særlig fond 71.565 0 0

Overført resultat -31.277 65.139 -16.668

Egenkapital i alt 58.179 154.595 72.788

Kreditinstitutter 20.074 21.715 20.600

Langfristede forpligtelser i alt 20.074 21.715 20.600

Driftskonto 18.775 3.546 12.870

Kreditinstitutter 85.581 85.618 85.586

Beregnede feriepenge 6.398 4.197 4.846

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 20.604 29.534 28.129

Periodeafgrænsningsposter 20.460 17.006 13.850

Kortfristede forpligtelser i alt 151.818 139.901 145.281

Forpligtelser i alt 171.892 161.616 165.881

Passiver i alt 230.071 316.211 238.669

4 Segmentoplysninger

5 Kommentarer til aktiviteternes afhængighed af sæson

6 Aktiver bestemt for salg

7 Udskudt skatteaktiv

8 Eventualaktiver, eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser m.v.

9 Nærtstående parter
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Egenkapitalopgørelse

Aktie- Særlig Overført

Beløb i t.DKK kapital fond resultat I alt 

Egenkapital pr. 01.01.09 89.456 0 73.731 163.187

Periodens egenkapitalbevægelser:

Periodens resultat 0 0 -8.592 -8.592

Egenkapital pr. 31.03.09 89.456 0 65.139 154.595

Egenkapital pr. 01.01.10 89.456 0 -16.666 72.790

Periodens egenkapitalbevægelser:

Overførsel særlig fond -71.565 71.565 0 0

Periodens resultat 0 0 -14.611 -14.611

Egenkapital pr. 31.03.10 17.891 71.565 -31.277 58.179
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Pengestrømsopgørelse

2010 2009 2010 2009

Beløb i t.DKK 1. kvartal 1. kvartal ÅTD ÅTD

Periodens resultat -14.611 -8.592 -14.611 -8.592

Reguleringer 4.787 6.227 4.787 6.227

Forskydning i driftskapital:

Varebeholdninger -168 125 -168 125

Tilgodehavender 6.725 -724 6.725 -724

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 48 6.875 48 6.875

Pengestrømme fra drift før finansielle poster -3.219 3.911 -3.219 3.911

Modtagne renteindtægter og lignende indtægter 276 315 276 315

Betalte renteomkostninger og lignende omkostninger -1.713 -1.679 -1.713 -1.679

Pengestrømme fra driftsaktivitet -4.656 2.547 -4.656 2.547

Køb af immaterielle aktiver 0 -8.312 0 -8.312

Køb af materielle aktier 0 -688 0 -688

Køb af finansielle aktiver 0 -185 0 -185

Salg af finansielle aktiver 24 0 24 0

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 24 -9.185 24 -9.185

Afdrag på langfristede lån -531 -1.460 -531 -1.460
Låneoptagelse 0 11.046 0 11.046

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -531 9.586 -531 9.586

Periodens samlede pengestrømme -5.163 2.948 -5.163 2.948

Likvide beholdninger ved periodens begyndelse -9.441 -2.123 -9.441 -2.123

Likvide beholdninger ved periodens slutning -14.604 825 -14.604 825

Likvide beholdninger ved periodens slutning specificeres således:

Likvide beholdninger 4.171 4.371 4.171 4.371

Kortfristet bankgæld -18.775 -3.546 -18.775 -3.546

I alt -14.604 825 -14.604 825

 
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 delårsregnskaber” 
som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. 
 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsregnskabet for 2009, hvortil der henvises. 
Årsregnskabet for 2009 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 
 
2. Ændring i anvendt regnskabspraksis og klassifikation 

Selskabet har implementeret nye regnskabsstandarder samt fortolkningsbidrag som træder i 
kraft for regnskabsåret 2010, herunder blandt andet IFRS 3 ”Business Combinations”. De nye 
regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. 
 
Ved udarbejdelse af årsrapporten for 2009 blev resultat af transferaktiviteter præsenteret som 
en særskilt post i resultatopgørelsen. Regnskabsposten omfatter transferindtægter med fradrag 
af transferomkostninger samt af- og nedskrivninger på kontraktrettigheder. I tidligere regn-
skabsår er transferindtægter indregnet som nettoomsætning og transferomkostninger er ind-
regnet i kamp- og spilleromkostninger. Af- og nedskrivninger på kontraktrettigheder, herunder 
restværdier ved salg af kontraktrettigheder, er tidligere indregnet under afskrivninger. 
 
Herudover blev der ligeledes i årsrapporten for 2009 foretaget reklassifikation af eksterne om-
kostninger imellem regnskabsposterne sponsor- og reklame, kamp- og spilleromkostninger, 
administration og andre eksterne omkostninger, ligesom der er foretaget mindre redaktionelle 
tilpasninger af balancens poster. 
 
Der er foretaget tilpasning af sammenligningstal for 1. kvartal 2009 i resultatopgørelse, balance 
og noter samt tilpasning af hoved- og nøgletal. 
 
Der er med virkning for regnskabsåret 2010 foretaget reklassifikationer vedrørende segmenter. 
Der henvises til note 4 for yderligere beskrivelse heraf. 
 
Ændringerne i præsentationen påvirker ikke det samlede resultat, aktiver, egenkapital og pen-
gestrømme. Den ændrede klassifikation har endvidere ikke påvirket indregning og måling og 
har således ikke påvirket resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie. 
 
3. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 

Regnskabsmæssige vurderinger vedrørende delårsregnskabet 

Delårsregnskabet er aflagt under forudsætning om fortsat drift. Ledelsens vurdering heraf er 
baseret på, at selskabet disponerer over et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til finansiering af 
drift og investeringer samt betaling af forpligtelser.  
 
Likviditetsberedskabet er opgjort på baggrund af bestyrelsesgodkendt budget for 2010 samt ef-
terfølgende opdateret forecast for regnskabsåret på basis af de første fire måneders drift, hvori 
der er indregnet den forventede likviditetseffekt af blandt andet følgende væsentlige fremtidi-
ge begivenheder: 
 

 Aktieemission med forventet tegning på 28 mio. DKK 

 Associeret selskabs frasalg af driftsaktiviteter 



 

Aalborg Boldspilklub A/S 

Delårsrapport 1. januar – 31. marts 2010 

Børsmeddelelse nr. 2010/09                                                                                                                                                Side 16 af 20 

 

 Salg af del af ejendommen Hadsundvej, med forventet provenu på 20 mio. DKK 

 Tilbagebetaling af depositum fra Aalborg Kommune på 13 mio. DKK. 
 
Nordea Bank har givet tilsagn om at stille nødvendige kreditfaciliteter til rådighed for selskabet, 
under forudsætning af at foranstående realiseres. 
 
Bestyrelsen har, på baggrund af beslutning på den ordinære generalforsamling, bemyndigelse 
til at foretage en kapitaludvidelse med fortegningsret for selskabets nuværende aktionærer, og 
der arbejdes pr. aflæggelsestidspunktet på at gennemføre kapitaludvidelsen, hvortil der er posi-
tive tilkendegivelser fra investorer på mindst 50 % af den forventede aktieemission. Prospekt i 
forbindelse med kapitaludvidelsen er under udarbejdelse. 
 
Det associerede selskab Sport Nord A/S har i 2010 indgået aftale om delvis overdragelse af 
driftsaktiviteten til tredjemand. I april 2010 er indgået aftale om salg af de resterende driftsak-
tiviteter i Sport Nord A/S. 
 
I april 2010 er der betinget aftale med fagforeningen 3F Faglig Forbund om salg af en del af 
ejendommen Hadsundvej i Aalborg. 
 
I 2010 er fremsendt anmodning til Aalborg Kommune om frigivelse af depositum mod at sel-
skabet kompenserer kommunen for de mistede renteindtægter frem til 2019, hvor det erlagte 
depositum ellers skulle være frigivet. Pengene er modtaget i maj måned og udgjorde et netto-
provenu på 9,3 mio. DKK.  
 
Ledelsen vurderer fortsat at de tilbageværende betingelser for opnåelse af de fornødne kredit-
faciliteter er sandsynlige, selvom der selvfølgelig er væsentlig usikkerhed herom.  
 
Ledelsen anser, under hensyntagen til foranstående, selskabets kapitalberedskab forsvarligt i 
forhold til selskabets drift, og aflægger derfor delårsregnskabet under forudsætning af fortsat 
drift. 
 
Skønsmæssig usikkerhed 
Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn 
over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på ba-
lancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages bl.a. ved opgørelsen af 
værdiansættelsen, herunder af- og nedskrivninger på langfristede aktiver, hensatte forpligtelser 
samt eventualforpligtelser. 
 
De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer forsvarlige, men som i 
sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøj-
agtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. 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 ledelsesberetningen. 
 
De væsentligste skøn som ledelsen foretager ved anvendelsen af selskabets regnskabspraksis og 
den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme som ved udarbej-
delsen af årsregnskabet for året 2009. 
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Anvendt regnskabspraksis 
Som led i anvendelsen af selskabets regnskabspraksis foretager ledelsen vurderinger, ud over 
skønsmæssige vurderinger, som kan have væsentlig indvirkning på de i delårsregnskabet ind-
regnede beløb.  
 
Nedskrivningstest 
I forbindelse med årsregnskabsafslutninger gennemføres værditest af de langfristede aktiver. 
 
4. Segmentoplysninger 
Selskabets aktiviteter fordelt på segmenter fordeler sig således: 
 
1. kvartal 2010 

 Sport Konference
College/ 

Sportshotel 
Ikke  

fordelt I alt

  
Segmentoplysninger  
  
Omsætning til eksterne kunder 19.096 2.035 2.119 0 23.250
Intern omsætning mellem segmenter 422 183 179 -784 0

Segmentomsætning i alt 19.518 2.218 2.298 -784 23.250

  
  

Segmentresultat før skat -13.300 -800 -511 0 -14.611
Skat af periodens resultat 0 0 0 0 0

Segmentresultat -13.300 -800 -511 0 -14.611

  
      

Langfristede aktiver  
      
Langfristede aktiver (segmentaktiver) 146.779 33.266 3.160 0 183.205

 
1. kvartal 2009 

 Sport Konference
College/ 

Sportshotel 
Ikke  

fordelt I alt

  
Segmentoplysninger  
  
Omsætning til eksterne kunder 31.497 2.748 2.138 0 36.383
Intern omsætning mellem segmenter 504 914 111 -1.529 0

Segmentomsætning i alt 32.001 3.662 2.249 -1.529 36.383

  
  

Segmentresultat før skat -8.342 -998 -1.591 0 -10.931
Skat af periodens resultat 1.691 250 398 0 2.339

Segmentresultat -6.651 -748 -1.193 0 -8.592

  
      

Langfristede aktiver  
      
Langfristede aktiver (segmentaktiver) 200.862 36.185 5.439 0 242.486

 
Kolonnen ”ikke fordelt” udgør i det væsentligste elimineringer. 
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Der er med virkning for regnskabsåret 2010 foretaget reklassifikationer vedrørende segmenter. 
Tidligere blev det enkelte segment belastet af en beregnet husleje til dækning af fælles rente-
omkostninger m.v. i segment Sport. Med virkning fra 01.01.10 bliver renteomkostningen fordelt 
til det enkelte segment. 
 
Der er foretaget tilpasning af sammenligningstal og ændringen har ikke påvirket resultatet 
samlet. 
 
5. Kommentarer til aktiviteternes afhængighed af sæson 

Der har i perioden været spillet kampe i fodbold, håndbold og ishockey. AaB Konference og AaB 
College har ikke decideret afhængighed af sæson. 
 
6. Aktiver bestemt for salg 

Selskabet erhvervede i 2007 ejendommen Hadsundvej 184, Aalborg (etape III) med henblik på 
selskabets egen anvendelse af ejendommen. 
 
Ejendommen er besluttet afhændet og den del af kostprisen, som kan henføres til ejendommen, 
er pr. 31.12.09 reklassificeret fra materielle anlægsaktiver til aktiver bestemt for salg. Der er dog 
ikke foretaget udskillelse af finansiering af ejendommen, idet denne ikke er særskilt finansieret. 
 
Jf. fondsbørsmeddelelse af den 26.04.10 har Aalborg Boldspilklub A/S indgået betinget aftale 
med fagforeningen 3F, Fagligt Fælles Forbund, om salg af ejendommen. 
 
7. Udskudte skatteaktiver 

Selskabet har ultimo 2009 opgjort indregnede udskudte skatteaktiver til DKK 0.  
 
Der er ikke indregnet værdi af periodens resultat, da det med henvisning til årsregnskabet for 
2009 ikke anses for sandsynligt, at de udskudte skatteaktiver kan realiseres indenfor en flerårig 
periode. 
 
8. Eventualaktiver, eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser m.v. 

I forbindelse med salg af kontraktrettigheder knytter der sig i enkelte tilfælde betalinger, der 
først effektueres, når en række betingelser er opfyldt. Indtægter herfra indregnes i takt med, at 
betingelserne opfyldes. 
 
Selskabet har indgået kontrakter med spillere og trænere, der er uopsigelige for selskabet i kon-
traktperioden. Der påhviler som følge heraf selskabet betydelige lønforpligtelser. 
 
Selskabet har indgået aftale med Aalborg Kommune om benyttelse af Energi Nord Arena. Afta-
len er uopsigelig og løber indtil år 2019. 
 
Som sikkerhed for mellemværende med kreditinstitutter 8 mio. DKK har selskabet givet trans-
port i depositum kr. 13 mio. (bogført værdi) hos Aalborg Kommune. Denne transport er efterføl-
gende blevet frigivet. 
 
Som sikkerhed for mellemværende med kreditinstitut 104,3 mio. DKK har selskabet stillet føl-
gende sikkerheder: 
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 Ejerpantebrev 85 mio. DKK med pant i ejendommen Hadsundvej 184, Aalborg bogført værdi 
78,0 mio. DKK. 

 Ejerpantebrev 12,5 mio. DKK med pant i ejendommen Hadsundvej 184, Aalborg bogført vær-
di 13,6 mio. DKK. 

 Virksomhedspant 20 mio. DKK omfattende simple fordringer, varelagre og uindregistrerede 
køretøjer, driftsmateriel, drivmidler, goodwill m.v. 

 Transport i TV-midler. 
 
Depositum på 4,5 mio. DKK til sikkerhed for tredjemands forpligtelser overfor K/S Hadsundvej 
(Hadsundvej, etape I). 
 
Som sikkerhed for associeret virksomheds mellemværender med kreditinstitutter og samhan-
delspartnere har selskabet stillet følgende sikkerheder: 
 
 Pantesikkerhed i kreditinstitutindestående. Indestående udgør 2,5 mio. DKK. pr. 31.03.10 
 Kaution, maksimeret til 13,0 mio. DKK. 
 Ulimiteret selvskyldnerkaution overfor alt mellemværende med Sport Danmark A/S. Gælden ud-

gør 0,7 mio. DKK. pr. 31.03.10 
 Selvskyldnerkaution overfor alt mellemværende med IKANO. Forpligtelsen udgør pr. 31.03.10 1,4 

mio. DKK. 
 
Selskabet har indgået finansielle leasingkontrakter, der er indregnet som anlægsaktiver. De lea-
sede aktiver står som sikkerhed for leasingforpligtelser. 
 
Kontraktlige forpligtelser 
 
Beløb i t.DKK 31.03.2010 31.03.2009

  

Forfalder inden for 1 år 973 690

Forfalder inden for 2 – 5 år 986 907

Forfalder efter 5 år 0 0

Leasingforpligtelse i alt 1.959 1.597

 
Aalborg Boldspilklub A/S har indgået operationelle leasingkontrakter med en løbetid på mellem 
2 – 6 år vedrørende køkken- og kontormaskiner samt vare- og personbiler. 
 
Lejeforpligtelser 

Selskabet har indgået 2 lejekontrakter vedrørende ejendommen Hadsundvej 184, Aalborg samt 
lejekontrakt vedrørende Hornevej 2, Aalborg Ø. Lejemålene på Hadsundvej kan opsiges med 6 
måneders varsel til den første dag i en måned. 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 pr. 31.03.10 på t.DKK 21.302. 
 
Lejemålet vedrørende Hornevej kan opsiges med 12 måneders varsel, men kan dog tidligst opsi-
ges til fraflytning den 01.03.22. Den årlige betaling udgør t.DKK 252, hvilket betyder en lejefor-
pligtelse pr. 31.03.10 på t.DKK 3.003. 
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9. Nærtstående parter 

Aalborg Boldspilklub A/S har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse på Aal-
borg Boldspilklub A/S. 
 
Aalborg Boldspilklub A/S’ nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter selskabets be-
styrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers relaterede familiemedlem-
mer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori førnævnt personkreds har væsent-
lige interesser. 
 
Der her ud over ledelsens sædvanlige aflønning og aktieoptionsprogrammer som omtalt i års-
regnskabet for 2009 ikke været transaktioner med direktion og bestyrelse. 
 
Endvidere omfatter de nærtstående parter den associerede virksomhed, Sport Nord A/S, hvor 
Aalborg Boldspilklub A/S har betydelig indflydelse. 
 
Associeret virksomhed 

Samhandel med associeret virksomhed har omfattet følgende: 
  

 
Beløb i t.DKK 1. kvt. 2010 1. kvt. 2009

  
Køb af varer og tjenesteydelser fra associeret virksomhed 33 69

Salg af varer og tjenesteydelser til associeret virksomhed 1.034 1.548

Renter 246 276

 
 

Af tilgodehavende hos associeret virksomhed pr. 31.03.2010 udgør fastforrentede stående lån i 
alt t.DKK 4.500.  
 
Herudover omfatter mellemværender med associeret virksomhed almindelige forretningsmel-
lemværender vedrørende køb og salg af varer og tjenesteydelser. Mellemværendet er forrentet 
og indgås på samhandelsbetingelser svarende til selskabets øvrige kunder og leverandører. 
 

 
 


