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Delårsrapport, 1. halvår 2015 for Aalborg Boldspilklub A/S 
 
Bestyrelsen i AaB A/S har dags dato godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. 
januar – 30. juni 2015. Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub A/S i 
perioden blev et underskud på 0,4 mio. kr. Resultatet svarer til 
resultatforventningerne. 
 
Omsætningen er faldet fra 49,4 mio. kr. i samme periode i 2014 til 38,8 mio. kr. i 
første halvår 2015. Faldet kan på både TV-indtægter, billetter, boder og merchandise 
henføres til den sportslige performance, hvor AaB i 2014 vandt både det danske 
mesterskab og DBU-pokalen mens det i 2015 blev til en femteplads i Alka Superligaen. 
Reguleret for engangsindtægter i forbindelse med mesterskabet i 2014 ses en mindre 
fremgang på sponsorindtægterne.  
 
Eksterne omkostninger er faldet fra 16,5 mio. kr. i første halvår 2014 til 15,8 mio. kr. i 
første halvår 2015. Der ses fald på områderne sponsor og reklame, administration og 
andre eksterne omkostninger. Der ses en mindre stigning i kamp- og 
spilleromkostninger, hvilket kan henføres til UEFA Europa League kampene mod Club 
Brugge. 
 
Personaleomkostninger er faldet fra 24 mio. kr. i første halvår 2014 til 21,9 mio. kr. i 
første halvår 2015. 
 
Resultat før transferaktiviteter viser et overskud på 0,3 mio. kr. i første halvår 2015, 
mod et overskud i første halvår 2014 på 7,6 mio. kr. 
 
AaB har i perioden indfriet den sidste del af gælden til kreditinstitut. AaB er nu uden 
langfristet gæld og uden gæld til kreditinstitutter. AaB´s egenkapital udgør pr. 30. juni 
2015 92,2 mio. kr. Den likvide beholdning udgør 69,1 mio. kr. 
 
Begivenheder efter balancedagen 30. juni 2015: AaB har solgt Rasmus Thelander til 
den græske klub Panathinaikos FC og Anders K. Jacobsen til OB. 
 
Resultatforventningerne for regnskabsåret 2015 fastholdes, og der forventes således 
fortsat et resultat på mellem 0 og minus 5 mio. kr. Heri er ikke indeholdt yderligere 
transferindtægter end ovennævnte. 
 
Venlig hilsen 
Aalborg Boldspilklub A/S 
Stephan Schors 
Adm. direktør 
 
For yderligere oplysninger: Stephan Schors 4114 1319. 


