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Bestyrelsen i Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har dags dato, mandag d. 25. marts 2013, behandlet og 

godkendt årsrapporten for 2012. 

 

Resultatet af den primære drift er et underskud på 5,9 mio. kr. Primær drift er realiseret 21,2 mio. kr. bedre i 

2012 end i 2011 på trods af, at 2012 er negativt påvirket af en nedskrivning af varelager samt hensættelse til 

den såkaldte feriepengesag på i alt 3,2 mio. kr. 

 

Årets samlede resultat er et underskud på 14,4 mio. kr. før skat. En forbedring på 25,4 mio. kr. fra 2011. Der 

er i 2012 indregnet et underskud på i alt 6,2 mio. kr. vedrørende ophørende aktiviteter og resultatandel af 

Sport On Top ApS. 

 

Egenkapitalen er 4,8 mio. kr. pr. 31. december 2012. Kapitalgrundlaget er i 2012 styrket via ansvarlige lån på 

18,5 mio. kr. Egenkapital og ansvarligt lån udgør samlet 23,3 mio. kr. 

 

Som en del af tilpasningen af selskabet blev aktiviteterne omkring ishockey og college endeligt afviklet i første 

halvdel af 2012. AaB fremstår nu som en virksomhed med klar hovedfokus på at drive fodboldforretning. 

 

Der arbejdes fortsat på at nedbringe omkostningerne, og der vil igen i 2013 kunne ses et fald i disse. Den 

økonomiske målsætning for 2013 er et nul-resultat, og der er heri indregnet transferindtægter i niveauet 5 

mio. kr. 

 

Selskabets direktør og sportschef, Lynge Jakobsen har i januar 2013 opsagt sin stilling med fratrædelse 30. 

juni 2013.  

 

Lynge Jakobsens meddelelse om at stoppe og det faktum at AaB er en dedikeret fodboldvirksomhed – og ikke 

en koncern som for år tilbage – har igangsat diskussion og overvejelse omkring den fremtidige 

ledelsesstruktur. Det er besluttet at den fremtidige ledelsesgruppe består af en sportschef, en salgschef, en 

økonomichef og en kommunikationschef. De to sidstnævnte er besat af henholdsvis Stephan Schors og Brian 

Andersen, mens der er igangsat rekruttering af både sportschef og salgschef. En af de fire vil fra 1. juli 2013 

udgøre direktionen. 

 

Årsrapporten er tilgængelig i sin helhed på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.  

 

Der holdes ordinær generalforsamling 17. april kl. 16.00 i AaB Konferences lokaler på Nordjyske Arena, 

Aalborg. 

 
Med venlig hilsen 
Aalborg Boldspilklub A/S 
 
Lynge Jakobsen 
Direktør 
 
For yderligere oplysninger: Lynge Jakobsen 2067 8349 eller bestyrelsesformand Finn V. Nielsen 2373 1701. 


