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ÖSK Elitfotboll AB (ÖSK)        

Kvartalsinformation 2014-01-01--2014-09-30    

Ekonomi (mkr)        

Utfall Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos

INTÄKTER fg helår perioden perioden Utfall-budg helår helår

Matchintäkter 6,2 7,2 7,6

Marknadsintäkter 23,3 25,0 26,7

Sändningsrättigheter/ SEF-medel 5,0 5,9 10,5

Övriga intäkter inkl. spelarförsäljningar 3,9 4,5 4,6

Summa intäkter 38,4 42,6 45,2 -2,6 52,8 49,4

KOSTNADER
Matchkostnader 3,3 2,6 4,4

Marknadskostnader 6,2 6,1 6,9

Personalkostnader 20,0 19,3 25,8

Övriga kostnader inkl. avskrivningar 9,9 11,3 14,0

Summa kostnader 39,4 39,3 37,8 1,5 49,3 51,1
Resultat före boksluts disp. & skatt -1,0 3,3 7,4 -4,1 3,5 -1,7  

Kommentarer till ovan ekonomisk information, i mycket kort sammanfattning 
Intäkter:  Lägre utfall av matchintäkter likväl som av marknadsintäkter i förhållande till budget.  
Kostnader:  Högre utfall av marknadskostnader samt kostnader för personal inom sport under perioden påverkar helårsprognosen negativt. 

Kostnadsökningarna motiveras likt föregående kvartal av sportslig- som affärsmässig konkurrenskraft under pågående verksamhetsår.  

Resultat: Prognosen av resultatet för helåret nedjusteras sammantaget till -1,7mkr, där framförallt lägre prognostiserade match- och 

marknadsintäkter utgör de största påverkansfaktorerna. Framåt under verksamhetsåret är ambitionen vid sidan av fortsatt 
kostnadskontroll se över och aktivera intäktsfrämjande åtgärder inom både privat- som näringslivssektorn.  

  

 
Sportsliga verksamheten i sammandrag 
Tredje kvartalet innefattade 14 matcher i Allsvenskan för vårt A lag vilket resulterade i 7 vinster, 3 oavgjorda och 4 förluster. Tabelläget, 7:e plats med endast 2 
poäng upp till 6:e plats anger en kraftig uppryckning av poängskörden. Från omgång 20-24 vann Sportklubben 5 raka matcher och vi avancerade upp genom 
den allsvenska tabellen. 
 
Vi har under perioden haft en hög grad friska och skadefria spelare i A truppen, flera spelare som var skadade under våren/sommaren har återkommit i träning 
och matcher vilket har ökat konkurrensen och kvaliteten. Samma sak gäller förändringen i spelartruppen som både höjde kvalitén och skärpte konkurrensen. 
Ledarstaben kring laget har tålmodigt och fokuserat byggt vidare på en ny spelidé som också nu skördar framgång. Ett starkt fokus på utveckling och resultat 
samt en spelartrupp som gjort stora individuella framsteg under perioden utgör gemensamt en verksamhet i harmoni, framåtanda och vilja att utvecklas. 
 
Våra elitförberedande lag som matchats mycket aktivt under kvartalet har i respektive Allsvensk serie haft följande resultat; U17 -5 vinster, 1 oavgjord och 2 
förluster, med endast 1 förlust på hemmaplan, U19 -3 vinster, 1 oavgjord och 5 förluster i serien samt en seger i DM. och vårt U21 lag (matchmiljö) -3 vinster, 2 
oavgjorda och 2 förluster. 
 
Vi har haft fyra uttagna spelare i olika landslagstrupper under denna period; Alhassan Kamara, Ilir Berisha, Ahmed Yasin och Almin Masic. 

 
Affärsmässiga verksamheten i sammandrag 
Vi har under sommaren haft en rad olika kampanjer med erbjudanden om biljetter och abonnemang till våra matcher. Under sommaren erbjöd vi 
säsongsabonnemang för resterande del av säsongen för 995 kronor på södra läktaren, oavsett plats och ålder. Kampanjer kopplade till sommarens matcher till 
målgrupper som familjer, deltagare i fotbollscuper i länet och turister har genomförts. Vi har under kvartalet även bearbetat och informerat länets lag om 
möjligheter till lagbiljetter. 
 
Thomas Nordahl Cup har genomförts i Örebro, och deltagare erbjöds möjligheten att avsluta cupen med en allsvensk match på Behrn Arena. 700 cupdeltagare 
fanns på läktarna. I samband med att ÖSK Ungdoms fotbollsskola avslutades så genomfördes ett ärevarv på planen i pausen av en allsvensk match med 500 
föräldrar och barn på plats. Det har även genomförts aktiviteter i souvenirbutiken där spelare skrivit autografer och signerat matchtröjor och övriga souvenirer.  
 
Inom partnersektorn har paketeringar erbjudits till enskilda företag innehållandes bland annat matchbiljetter och förtäring. Det har också genomförts ett event 
där företag bjöd de första 1 000 besökarna på biljetter till en match. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågor om rapporten besvaras av: 
Simon Åström, vd, 0739-09 09 90 


