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EKONOMISK SAMMANFATTNING
Inför 2019 har styrelsen i bolaget antagit en budget med offensiva försäljningsmål för såväl matchintäkter 
som marknadsintäkter. Utifrån de offensiva målen så har man budgeterat med en kostnadsmassa som in-
nebär att om intäktsmålen nås så kommer bolaget att göra en vinst på 2,2 mkr. I denna budget har spelar-
försäljningar budgeterats till noll kronor, så om en spelare säljs under året är det en tillkommande intäkt.

Utifrån den offensiva budgeten har man arbetat med en noggrann scenarioanalys för att titta på vilka möj-
ligheter och risker som finns vid positiva respektive negativa utfall. Med en medvetenhet om att de offensiva 
intäktsmålen kommer vara tuffa, men inte omöjliga, att nå har kostnadsmassan anpassats för att klara av att 
bära den risk som finns vid ett negativt scenario där målen inte nås.

Målsättningen har naturligtvis varit att nå budget och göra ett positivt resultat, samtidigt som man bedömer 
att bolaget klarar av att bära ett negativt resultat 2019. Nivån för riskviljan baseras på flera komponenter. 
Bland annat tittar man på storleken på det egna kapitalet (som vid ingången av året var 8,5 mkr), samt att det 
i bedömningen finns med att det nya TV-avtalet som ligan tecknat med Discovery kommer inbringa större in-
täkter 2020. Bedömningen är att många klubbar är beredda att ta en högre risk 2019 för att vara kvar i Allsven-
skan 2020 när det nya TV-avtalet träder i kraft och detta har också vägts in i bedömningen av vilka investerin-
gar som krävs för att vara sportsligt konkurrenskraftiga på en nivå klubben önskar under 2019. Bedömningen 
är inte att man sätter klubbens ekonomi på spel eller intecknar kommande intäkter.

Årets tredje kvartal visar på ett resultat som är 10,2 mkr sämre än budgeterat. En del av detta är kopplat till 
periodiseringseffekter som i praktiken innebär att såväl intäkter och kostnader i budgetarbetet är svåra att 
bedöma vilket kvartal de hamnar på. En annan del av denna effekt är att man ligger efter de ambitiösa intäk-
tsmålen som tidigare nämnts. Prognosen för helåret är mer relevant utifrån det ekonomiska nuläget än det 
faktiska utfallet. 

Prognosen för helåret ligger på ett minusresultat om 5,2 mkr. Det är ett minusresultat klubben klarar av att 
bära med tanke på storleken på det egna kapitalet. Utöver detta har den nyemission som pågår under hösten 
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INTÄKTER

Matchintäkter 8,1 7,8 8,5

Marknadsintäkter 23,0 21,5 22,6

Sändningsrättigheter / SEF-medel 13,3 7,9 15,1

Övriga intäkter inkl. spelarförsäljningar 8,7 2,2 3,5

SUMMA INTÄKTER 53,1 39,4 48,1 -8,7 56,3 49,7

KOSTNADER

Matchkostnader 4,0 2,0 2,8

Marknadskostnader 8,0 8,0 8,4

Personalkostnader 28,7 20,7 27,4

Övriga kostnade inkl. avskrivningar 12,4 12,2 16,3

SUMMA KOSTNADER 53,1 42,9 41,4 1,5 54,1 54,9

Resultat före boksluts disp. & skatt 0,0 -3,5 6,7 -10,2 2,2 -5,2
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(beskrivs nedan under rubriken ”Sammanfattning av den övriga verksamheten”) inbringat 1,75 mkr som blir ett 
tillskott till det egna kapitalet och målet är att denna summa ska öka ytterligare under hösten. 

SPORTSLIG SAMMANFATTNING 
Efter 26 spelade omgångar av Allsvenskan befinner sig ÖSK på nionde plats i tabellen efter nio vinster, fem 
oavgjorda matcher och tolv förluster. 

Under sommarens transferfönster har ÖSK sålt två spelare; Michael Omoh till Mjällby AIF och Filip Rogic till 
ryska Orenburg. Dessutom lämnade Carlos Strandberg, som varit inlånad från Malmö FF, ÖSK för att gå till 
Saudiarabiska Al Hazm.

ÖSK har också rekryterat två spelare. Ungdomslandslagsmannen Hussein Ali värvades från Malmö FF och 
irakiern Yaser Kasim anslöt från England. Niclas Bergmark flyttades upp till A-laget från ÖSK:s akademi. 
Under sommaren gjorde man också klart med den offensive mittfältaren Robin Book som efter säsongen 
kommer ansluta från Varbergs BoIS.

Utöver det har klubben förlängt avtalen med två nyckelspelare, lagkaptenen Nordin Gerzic och hans mit-
tfältskollega Johan Mårtensson.

SAMMANFATTNING AV ÖVRIGA VERKSAMHETEN
Publiksnittet efter de 13 första hemmamatcherna ligger på 5 872 åskådare. Det är en ökning med 4% jäm-
fört med motsvarande matcher 2018.

Partnerförsäljningen ökade med 3 mkr under 2018 jämfört med året innan. I nuläget ser försäljningen ut att 
landa på samma nivåer 2019. 

ÖSK Elitfotboll AB genomförde under juli månad en extra bolagsstämma och beslutade om att en nyemis-
sion ska genomföras. Målet är att sälja aktieposter om 250 000 kronor styck och ta in upp till 20 nya aktieä-
gare och med det stärka det egna kapitalet med upp till 5 mkr. 

ÖSK:S VISION
Att inför en fullsatt arena spela en attraktiv fotboll och löpande ta Allsvenska medaljer och 

kvalificera oss för Europaspel.

ÖSK:S BIDRAG
Vi spelar elitfotboll för att vinna men framgång för oss handlar lika mycket om hur vi för människor närmare 
varandra och skapar mening i människors liv.

ÖSK:S LÖFTE
Vi ska vara en öppen klubb där du alltid möts av stolthet, hjärta och passion. 
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