
Aalborg Boldspilklub A/S 

Børsmeddelelse nr. 2022/01 

 

 
Børsmeddelelse nr. 2022/01  Side 1 af 2 

Nasdaq Copenhagen A/S 
 

Børsmeddelelse nr. 2022/01 
 

Aalborg, 1. marts 2022 

 
Årsrapport 2021 for Aalborg Boldspilklub A/S 

 
Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S har i dag behandlet og godkendt 

årsrapporten for 2021. 
 

Resultatet i 2021 
AaB har i 2021 realiseret et underskud før skat på 15,3 mio. kr. mod et 
overskud før skat på 12,1 mio. kr. i 2020.  

 
Året 2021 var – ligesom 2020 - et år hvor aktiviteterne har været kraftigt 

påvirket af Covid-19. Resultatet svarer til de senest udmeldte forventninger i 
september 2021. 
 

Resultatet af transferaktiviteterne udgør et overskud på 9,5 mio. kr. i 2021 
mod et overskud på 34,5 mio. kr. i 2020.Transferindtægterne er primært 

realiseret i form af spillersalg hvor Jores Okore i februar 2021 skiftede til 
kinesiske Changchun Yatai FC. Herudover skiftede Joakim Mæhle i januar 2021 
fra belgiske KRC Genk til italienske Atalanta BC, heraf modtog AaB en andel af 

salget.  
 

TV-indtægterne er steget med 3,5 mio. kr. fra 20,9 mio. kr. 2020 til 24,4 mio. 
kr. i 2021. Stigningen skyldes hovedsageligt udsatte kampe i 2020, der som 

følge af Covid-19 først blev afviklet i 2021.  
 
På samarbejds- og sponsoraftaler ses der en stigning, hvilket skyldes, at der i 

2020 blev foretaget tilbagebetalinger til samarbejdspartnere og sponsorer for 
ikke leverede produkter og ydelser som følge af Covid-19. 

 
Match-day indtægterne er steget fra 5,5 mio. kr. i 2020 til 11,3 mio. kr. i 
2021.  

 
Der er i perioden søgt kompensation for aflyste arrangementer fra de statslige 

kompensationsordninger som følge af Covid-19. Kompensationen udgør 6,8 
mio. kr. og indgår som en indtægt under andre driftsindtægter. 
 

De eksterne omkostninger er steget med 5,1 mio. kr. fra 26,9 mio. kr. i 2020 
til 32 mio. kr. i 2021. På personaleomkostningerne ses der ligeledes en 

stigning på 2,7 mio. kr. i forhold til 2020.  
 
Balancen 

Balancesummen udgør 138,9 mio. kr. pr. 31. december 2021, hvilket er et 
fald på 23,6 mio. kr. i forhold til 31. december 2020.  

 
Immaterielle aktiver udgør 22 mio. kr. pr. 31. december 2021, hvilket er et 
fald på 4,5 mio. kr. fra 31. december 2020.  
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Materielle anlægsaktiver udgør 38,6 mio. kr. pr. 31. december 2021 mod 38,9 

mio. kr. pr. 31. december 2020.   
 

Andre tilgodehavender er faldet med 29,6 mio. kr. fra 9,1 mio. kr. i 2021 mod 
38,7 mio. kr. i 2020. Faldet skyldes primært modtaget kompensationsbeløb for 
aflyste arrangementer i 2020. 

 
De kortfristede aktiver udgør 77,5 mio. kr. pr. 31. december 2021 mod 96,4 

mio. kr. pr. 31. december 2020. Likvide beholdninger og værdien af 
obligations- og aktiebeholdningen udgør i alt 62 mio. kr. pr. 31. december 
2021 mod 57,7 mio. kr. pr. 31. december 2020. 

 
Egenkapitalen udgør 77,5 mio. kr. pr. 31. december 2021. Soliditetsgraden 

udgør 55,81% pr. 31. december 2021. 
 
Med undtagelse af leasingforpligtelser, leverandørgæld og andre 

gældsforpligtelser på 52,1 mio. kr. pr. 31. december 2021 er AaB således 
gældfri og har ingen rentebærende gæld. 

 
Forventninger til 2022 

AaB forventer et resultat for 2022 i niveauet 0 til minus 5 mio. kr. Heri er 
indregnet en forventet Top 6-placering i 3F Superligaen, spillersalg, 
investering i spillertruppen og strategiske investeringer i den kommercielle 

udvikling.  
 

 
 
Venlig hilsen 

Aalborg Boldspilklub A/S 
Thomas Bælum 

Administrerende direktør 
 
For yderligere oplysninger: 

Thomas Bælum  2251 7901 


