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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 
innebär att om intäktsmålen nås så kommer bolaget att göra en vinst på 2,2 mkr. I denna budget har 
spelarförsäljningar 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 
möjligheter 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 är naturligtvis 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 
intäkter 2019. Bedömningen är att många klubbar är beredda att ta en högre risk 2019 för att vara kvar i 
Allsvenskan 2020 när det nya TV-avtalet träder i kraft och detta har också vägts in i bedömningen av vilka 
investeringar 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 första kvartal visar på ett resultat som är 4,4 mkr sämre än budgeterat. En del av denna effekt är att 
man ligger efter de ambitiösa intäktsmålen, samtidigt som en del beror på periodiseringseffekter där såväl 
intäkter och kostnader hamnar på andra sidan kvartalsskiftet mot budgeterat.

Prognosen för helåret är nedbudgeterad på intäktssidan utifrån det utfall som finns vid kvartalsskiftet och det 
prognostiserade resultatet för helåret visar på ett minus om 3,2 miljoner kronor, vilket är inom ramen för den 
risknivå som är uppsatt. Målet är dock att resultatet ska bli bättre än så och en aktivitetsplan finns för att gå 
mot ett resultat som är närmare noll utan att påverka den sportsliga kvaliteten.
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INTÄKTER

Matchintäkter 8,1 3,0 10,2

Marknadsintäkter 23,0 14,1 25,1

Sändningsrättigheter / SEF-medel 13,3 1,4 14,0

Övriga intäkter inkl. spelarförsäljningar 8,7 0,3 2,0

SUMMA INTÄKTER 53,1 18,8 22,3 -3,5 56,3 51,3

KOSTNADER

Matchkostnader 4,0 0,2 2,3

Marknadskostnader 8,0 4,9 8,8

Personalkostnader 28,7 6,2 28,9

Övriga kostnade inkl. avskrivningar 12,4 3,9 14,5

SUMMA KOSTNADER 53,1 15,2 14,3 0,9 54,1 54,5

Resultat före boksluts disp. & skatt 0,0 3,6 8,0 -4,4 2,2 -3,2
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SPORTSLIG SAMMANFATTNING 
Perioden har präglats av förberedelser inför Allsvenskan 2019. Tränarteamet har lagt mycket fokus på att 
sätta och utveckla sin spelidé och sitt arbetssätt. Nyförvärv till truppen har under perioden varit Viktor 
Prodell, Daniel Björkman, Kevin Wright, Jake Larsson, Dennis Collander och Agon Mehmeti.

ÖSK förlade sitt träningsläger till Dubai där man mötte den danska klubben FC Köpenhamn och Pakhtakor 
Tashkent från Uzbekistan.

I Svenska Cupens gruppspel ställdes ÖSK mot GAIS, Nyköping och IFK Göteborg. Efter en vinst, en oavgjord 
match och en förlust stod det klart att ÖSK inte nådde till förstaplatsen i tabellen vilket innebar att det var 
färdigspelat i årets cup.
 
I övrigt har förberedelsearbetet präglats av strategiarbete, verksamhetsplanering och målarbete. Man har 
lagt mycket fokus på beteenden och arbetat med implementering av spelidé med fokus på att hela tiden 
utveckla spelarna individuellt och kollektivt. Klubbens nästa steg i utvecklingen är att etablera sig på den 
övre halvan av tabellen. Lagets målsättning för året är att hela tiden förbereda sig för nästa match med 
målet att vinna den.

SAMMANFATTNING AV ÖVRIGA VERKSAMHETEN
På årsmötet i mars valde Mats Domberg att kliva av styrelsen och han ersattes av Tina Hillding som är 
ekonomichef på Örebro Universitet. En strategidag med den nya styrelsen är inplanerad i maj där man 
framförallt ska arbeta med klubbens långsiktiga frågor och diskutera nya intäktsmöjligheter.

Klubben har sålt cirka 500 årskort fler än föregående år. Intäktsmässigt ligger årskortsintäkterna relativt 
jämnt med föregående år, detta med anledning av en lägre snittprissättning för årskorten under 2019. 

ÖSK:s partnerförsäljning ökade med 3 mkr föregående år. Efter det första kvartalet ser den ut att öka 
ytterligare under 2019. Det finns en viss osäkerhet i siffrorna då många befintliga partners slutför sina 
affärer först under april månad. Antalet nätverksaktiviteter som genomförs för ÖSK:s partners är fler än 
någonsin och får höga betyg i de utvärderingar som genomförs.

ÖSK har under lång tid byggt upp ett starkt arbete gällande socialt ansvar och genomför varje månad 
ett stort antal aktiviteter med inriktning på barn och ungdomar. Ett nytt arbete har påbörjats för att 
se över sina strategier gällande socialt ansvar. Bedömningen är att ÖSK ligger långt fram gällande sitt 
samhällsengagemang, men man är dålig på att kommunicera och paketera det. Detta vill man bli bättre på 
för att kunna hitta ny finansiering för att utvecklas ytterligare inom detta område.

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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