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Årsrapport 2014 for Aalborg Boldspilklub A/S
Bestyrelsen i Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten
for 2014.
AaB realiserede i 2014 et overskud efter skat på 41,1 mio. kr. mod et underskud på 27,1 mio. kr.
i 2013, hvilket er en forbedring på 68,2 mio. kr.
Omsætningen viser en stigning på 55,7 mio. kr. fra 72,8 mio. kr. i 2013 til 127,5 mio. kr. i 2014,
svarende til en stigning på 75 %. Den primære årsag hertil er deltagelse i UEFA Champions
League Play-off samt UEFA Europa League gruppespil.
Isoleres effekterne af det danske mesterskab, DBU-pokalen, UEFA Champions League Play-off
samt UEFA Europa League-gruppespil ses stadig et positivt resultat.
Sponsor og reklame samt kamp- og spilleromkostninger er steget som følge af den højere
omsætning samt omkostninger i forbindelse med deltagelse i de europæiske turneringer. Der ses
samlet et mindre fald i administrations og andre eksterne omkostninger.
Når der reguleres for feriepengehensættelse i 2013 ses en stigning i personaleomkostninger på i
alt 11 mio. kr. til i alt 49,7 mio. kr. Af disse kan 8,7 mio. kr. henføres til bonusbetalinger relateret
til det danske mesterskab, DBU-pokalen og deltagelse i UEFA Europa League.
Afskrivninger er faldet fra 3,4 mio. kr. i 2013 til 2,7 mio. kr. i 2014, og der ses også et mindre fald
i de finansielle omkostninger.
Resultat af transferaktiviteter er faldet fra 9,2 mio. kr. i 2013 til 5,8 mio. kr. i 2014. AaB har i
2014 solgt transferrettighederne til spillerne Lasse Nielsen og Kasper Kusk.
AaB gennemførte i 2014 en kapitaludvidelse med et provenu på 74 mio. kr. Pr. 31. december
2014 udgjorde egenkapitalen 92,6 mio. kr. og egenkapital er således forbedret med 114,8 mio.
kr. i årets løb. Den likvide beholdning udgør 70,5 mio. kr.
AaB vandt i 2014 både det danske mesterskab og DBU pokalen.
AaB kvalificerede sig til gruppespillet i UEFA Europa League, hvor det blev til en 2. plads og
dermed avancement til forårets knock-out fase, hvor holdet måtte se sig besejret i
sekstendedelsfinalen.
AaB forventer et resultat for 2015 på mellem 0 og minus 5 mio. kr. Dette skyldes primært
investeringer som følge af det positive resultat for 2014. Heri indgår ikke transferindtægter eller
yderligere europæisk deltagelse.
Det realiserede overskud for 2014 på 41,1 mio. kr. er i den nedre del af det udmeldte interval på
40-50 mio. kr. Dette skyldes færre match-day indtægter i forbindelse med UEFA Europa Leaguekampe samt større usikkerhed omkring afregning fra UEFA for så vidt angår den såkaldte ”market
pool”.
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Årsrapporten er tilgængelig i sin helhed på selskabet hjemmeside www.aabsport.dk. Der afholdes
ordinær generalforsamling 14. april på Nordjyske Arena, Aalborg.
Venlig hilsen
Aalborg Boldspilklub A/S
Stephan Schors
Adm. direktør
For yderligere oplysninger: Stephan Schors 4114 1319.
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