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Styrelsen och verkställande direktören för ÖSK Elitfotboll AB (publ) avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2020.
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
 
ÖSK Elitfotboll AB bedriver elitfotbollsverksamhet i koncernförhållande till moderföreningen Örebro
Sportklubb Fotbollsklubb. Bolaget innehar rättigheten att delta i Svenska Fotbollsförbundets
tävlingsverksamhet, liksom vid kvalificering för europeiskt cupspel för klubblag rätten att delta i UEFA:s
tävlingsverksamhet. Bolaget har sitt säte i Örebro.

Arbetet under verksamhetsåret 2020 hade initialt en fortsatt inriktning på att utveckla verksamheten i
riktning mot visionen att ÖSK ska bli ett stabilt allsvenskt topplag med regelbundet spel i Europa och
fullsatta läktare. 

En viktig del för verksamheten har varit att fortsätta det strategiska arbetet med att stärka klubbens
varumärke, stabilisera och skapa tillväxt i klubbens ekonomi, stärka det sportsliga strategiska arbetet
samt att fokusera på målgrupperna supportrar och företagspartners.

Sedan corona-pandemin slog till så har en stor del av arbetet handlat om att hantera de effekter den har
medfört på såväl samhället som klubben.

Vid ingången av verksamhetsåret hade styrelsen för ÖSK Elitfotboll AB antagit en budget med tillväxt
på omsättningen och med målet att göra ett positivt resultat. Fram till mars månad pekade prognosen på
att samtliga de tre största intäktsslagen - marknadsintäkter från företagspartners, försäljning av årskort
och biljetter, samt gemensamma ligaintäkter där TV-avtalet står för den största delen - samtliga skulle
öka markant jämfört med året innan. 
 
I samband med att pandemin bröt ut på allvar i Sverige blev förutsättningarna för året påtagligt
annorlunda. Den allsvenska starten sköts upp på obestämd framtid, försäljningen mot såväl företags- som
privatmarknad stannade av helt och en stor osäkerhet uppstod. Styrelse och ledning för verksamheten
skiftade fokus från att jobba med de långsiktiga framåtriktade frågorna till att hantera det osäkra nuläget
och den närmaste framtiden.
 
Några av de viktigaste delarna utifrån ett ekonomistyrningsperspektiv var att omedelbart införa ett
köpstopp i verksamheten samt att titta på hur kostnadsmassan skulle kunna minska, att titta på hur man
skulle kunna upprätthålla eller skapa nya intäkter, och att istället för att jobba med den antagna budgeten
börja planera utifrån ett antal olika scenarier.
 
Det lades ett stort fokus på att hantera kommunikation, såväl internt som externt till alla intressenter, för
att både skapa en transparent insyn i hur klubben påverkades och för att skapa en delaktighet i de
utmaningar som skulle komma att finnas framåt.
 
En viktig del var även att fortsatt visa på att ÖSK är en stark samhällsaktör och ta ansvar för att hjälpa till
under denna svåra tid. Många initiativ startades och ett av de mest uppmärksammade var ÖSK-linjen, en
telefonjour som riktade sig till äldre personer som hamnat i isolering och ville ha sociala kontakter.
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Tillsammans med klubbens medlemmar och supportrar startades också ett flertal supporterinitiativ för att
samla in pengar till klubben. Lojaliteten och viljan att stötta har varit enorm.
 
På företagssidan har verksamheten arbetat för att hitta lösningar för att konvertera uteblivna värden till
företagspartners till nya värden för att minimera eventuella krav på återbetalningar.
 
ÖSK har även tagit del av flera av de statliga stöd som upprättats för organisationer under
corona-pandemin. Ersättning för korttidsarbete, lättnader i arbetsgivaravgifter samt regeringens
direktstöd till idrotten är de stöd som nyttjats.
 
Organisatoriskt har ÖSK hållit nere sin verksamhet så mycket som bedömts rimligt och möjligt. Inom
kontorsverksamheten har en visstidsanställning avslutats och två vakanser har lämnats otillsatta. Inom
den sportsliga verksamheten har en vakans lämnats otillsatt och inom spelartruppen har man skjutit på
rekryteringar som var planerade för att hålla nere lönekostnaderna.
 
Fokus har inom den sportsliga verksamheten legat på att stärka det strategiska arbetet med inriktning på
såväl A-lagsverksamheten som ungdomsakademin. Under året har också implementeringen av
damverksamhet varit ett av de viktigaste områderna. Övertagandet av ÖSK Söders damverksamhet
skedde fullt ut vid årsskiftet till 2021. ÖSK har således nu också ett damlag som spelar i division 1.
Herrarnas A-lag slutade på en sjunde plats i Allsvenskan, den bästa placeringen på sex år och man var det
bästa laget sett till de 13 avslutade omgångarna. Akademiverksamheten har tagit fortsatta steg i sin
utveckling och är fortsatt 4-stjärnig i den omfattande akademicertifiering som sker årligen på Sveriges
akademier. Under året har 9 spelare från ÖSK:s A-lag samt 12 spelare från ÖSK:s akademi deltagit i
landslagsspel. 

Bolaget har under verksamhetsåret varit engagerade i Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) och Svenska
Fotbollsförbundet (SvFF). Man har även varit representerade i styrelsen för SEF och SvFF, i SvFF:s
representantskap och tävlingskommitté samt i SEF:s funktion för disciplinära frågor, Disciplinutskottet.
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representantskap och tävlingskommitté samt i SEF:s funktion för disciplinära frågor, Disciplinutskottet.

Verksamhetsidé
Allt arbete i ÖSK Fotboll utgår ifrån vår vision och affärsidé. 

ÖSK:s vision

Att inför en fullsatt arena spela en attraktiv fotboll och löpande ta Allsvenska medaljer och 

kvalificera oss för Europaspel.

ÖSK:s affärsidé

Att med fotboll i centrum erbjuda upplevelser i toppklass. 

Vårt starka engagemang skapar gemenskap och tillhörighet samt bidrar till affärsnytta för våra partners i
regionens mest attraktiva nätverk. 

Vi är mer än en fotbollsklubb - vi finns till för alla 
och tar ett stort samhällsansvar.

Styrelsearbetet under 2020
Styrelseordförande under verksamhetsåret var Carl Pauly, som även var styrelseordförande i
moderbolaget Örebro Sportklubb Fotbollsklubb. Utöver ordförande har styrelsen sedan årsmötet i mars
bestått av sju ledamöter. Dessa var Jenny Hermansson, Tina Hillding, Urban Hammar, Staffan Werme,
Kent Norström, Fredrik Nordback och Karin Sliwinska. Simon Åström har varit vd under hela
verksamhetsåret och Jihmmy Ingvarsson har varit revisor.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft  12 protokollförda sammanträden.

Personal
Medelantalet anställda i bolaget var under verksamhetsåret 65 (66).

Framtiden, vision och mål
Bolagets vision är vägledande för bolagets riktning under de kommande åren och klubben har en
strategisk plan som ligger till grund för allt arbete. Fokus ligger på varumärket, ekonomin, sporten,
företag/partners samt supportrar/publik.
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företag/partners samt supportrar/publik.

Ägarförhållanden
 
ÖSK Elitfotboll AB:s aktier ägs vid utgången av 2020 till 72,24% (77,60%) av Örebro Sportklubb
Fotbollsklubb, org.nr. 875001-6886, säte Örebro. Resterande andel ägs av 168 (151) externa ägare.

ÖSK Elitfotboll AB äger vid utgången av 2020 85% (85%) av aktierna i Örebroläktaren AB, org.nr.
556700-1242, säte Örebro, samt 98,41% (98,41%) av aktierna i Örebro Spelarinvest AB, org.nr.
556663-5784, säte Örebro.

ÖSK Elitfotboll AB ingår i koncernredovisningen för moderföreningen Örebro Sportklubb
Fotbollsklubb.

Ägarstruktur/Förhållanden
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Corona-pandemin har som ovan nämnts påverkat ÖSK:s verksamhet kraftigt under året.

ÖSK:s intäkter för företagspartners/sponsorer, matchintäkter, årskort och biljetter samt
sperlarförsäljningar har under året minskat med 11,9 miljoner kronor jämfört med föregående år, där
merparten är en direkt effekt av corona-pandemin. Prognosen i mars månad när corona-pandemin slog till
pekade på att ÖSK skulle öka samtliga dessa intäktsslag, varför den faktiska negativa ekonomiska
effekten av pandemin sannolikt varit ännu större.

ÖSK har erhållit statliga stöd om 7,6 miljoner kronor. Dessa stöd härrör till lättnader i
arbetsgivaravgifter, stöd för korttidsarbete samt regeringens direktstöd till idrotten.

ÖSK har i sina egna besparingsprogram minskat kostnader (exklusive personalkostnader och
avskrivningar) med 8,0 miljoner kronor jämfört med föregående år. Motsvarande besparing om man
räknar in personalkostnader är 5,7 miljoner kronor. Dessa besparingar har genomförts bland annat genom
att anpassa organisationen, strukturera om verksamheten och förhandla om avtal.

Väsentliga förhållanden
ÖSK Elitfotboll AB har ett nyttjandeavtal med Örebro Kommun gällande nyttjande av Behrn Arena.

 

 
Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 43 018 47 902 51 867 45 109 60 789
Resultat efter finansiella poster 622 -5 864 8 -4 691 2 031
Balansomslutning 28 706 30 633 30 337 28 948 37 021
Soliditet (%) 25,2 24,2 27,8 29,7 32,2
      

 
Förändring av eget kapital
 Aktie- Ej reg Överkurs- Balanserat Årets Totalt
 kapital aktiekapital fond resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 3 087 000 214 000 1 926 000 7 107 559 -4 923 651 7 410 908
Disposition enligt beslut av
årets årsstämma:    -4 923 651 4 923 651 0
Nyemission 2020 214 000 -214 000 -1 926 000 1 926 000  0
Årets resultat     -179 432 -179 432
Belopp vid årets utgång 3 301 000 0 0 4 109 908 -179 432 7 231 476
       

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 4 109 908
årets förlust -179 432
 3 930 476
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 3 930 476
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning
Tkr

Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31  

 

kassaflödesanalys med noter.

Matchintäkter  2 467  8 549  
Marknadsintäkter  18 494  22 301  
Sändningsrättigheter/SEF-medel 2, 3 22 020  15 011  
Spelarförsäljningar 4 38  2 042  
Övriga rörelseintäkter  8 919  1 321  
Summa rörelsens intäkter  51 938  49 224  
      
Rörelsens kostnader      
Matchkostnader  -2 811  -3 953  
Marknadskostnader  -4 507  -8 899  
Övriga externa kostnader 5, 6 -10 569  -12 680  
Personalkostnader 7 -30 342  -28 358  
Övriga rörelsekostnader  -149  0  
Summa rörelsens kostnader  -48 378  -53 890  
      
Resultat före avskrivningar  3 560  -4 666  
Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar  -746  -632  
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar  -513  -501  
      
Resultat från finansiella poster      
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar  -1 645  0  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  12  5  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -46  -70  
Summa resultat från finansiella poster  -1 679  -65  
      
Resultat efter finansiella poster  622  -5 864  
      
Bokslutsdispositioner  31  0  
Resultat före skatt  653  -5 864  
      
Skatt på årets resultat 8 0  0  
Uppskjuten skatt 9 -832  940  
      
Årets resultat  -179  -4 924  
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Balansräkning
Tkr

Not 2020-12-31 2019-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för spelarförvärv 10 961  1 240  
  961  1 240  
      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer 11 678  970  
  678  970  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 12, 13 3 946  5 591  
Övriga långfristiga fordringar 14 0  1 496  
Långfristiga kapitalförsäkringar 15 7 980  7 582  
Uppskjuten skattefordran 9 2 574  3 406  
  14 500  18 075  
      
Summa anläggningstillgångar  16 139  20 285  
      
Omsättningstillgångar 14     
      
Varulager m m      
Färdiga varor och handelsvaror  32  66  
  32  66  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  590  987  
Fordringar hos koncernföretag 16 165  62  
Övriga kortfristiga fordringar  2 607  2 606  
Fordran tecknat ej inbet kapital  0  1 390  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 2 044  3 638  
  5 406  8 683  
      
Kassa och bank 18 7 129  1 599  
Summa omsättningstillgångar  12 567  10 348  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  28 706  30 633  
      



ÖSK Elitfotboll AB (publ)
Org.nr 556165-6645   

8 (18)
 

     
Balansräkning
Tkr

Not 2020-12-31 2019-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  3 301  3 087  
Ej registrerat aktiekapital  0  214  
Summa bundet kapital  3 301  3 301  
      
Fritt eget kapital      
Överkursfond  0  1 926  
Balanserad vinst eller förlust  4 110  7 108  
Årets resultat  -179  -4 924  
Summa fritt kapital  3 931  4 110  
      
Summa eget kapital  7 232  7 411  
      
Avsättningar      
Avsatt för pensioner och likande förpliktelser enligt
tryggandelagen 19 7 980  7 582  
Summa avsättningar  7 980  7 582  
      
Kortfristiga skulder 14     
Övriga skulder till kreditinstitut  500  0  
Skulder till koncernföretag  4 121  4 262  
Leverantörsskulder  1 867  2 720  
Skatteskuld  3  38  
Övriga kortfristiga skulder  2 033  1 769  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 4 970  6 851  
Summa kortfristiga skulder  13 494  15 640  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  28 706  30 633  
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Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31  

 

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  622  -5 864  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  2 905  1 134  
Betald skatt  -35  38  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  3 492  -4 692  
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring av varulager och pågående arbete  34  -20  
Förändring av kundfordringar  295  836  
Förändring av kortfristiga fordringar  2 983  -1 991  
Förändring av leverantörsskulder  -855  1 254  
Förändring av kortfristiga skulder  -1 225  -465  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  4 724  -5 078  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -618  -845  
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar  150  0  
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -227  -35  
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  5  0  
Förändring av investeringar i finansiella
anläggningstillgångar  1 098  994  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  408  114  
      
Finansieringsverksamheten      
Nyemission  0  3 890  
Förändring pensionskuld  398  502  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  398  4 392  
      
Årets kassaflöde  5 530  -572  
      
Likvida medel vid årets början      
Likvida medel vid årets början  1 599  2 171  
Likvida medel vid årets slut  7 129  1 599  
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning K3.
Uppställningsform och tilläggsupplysningar är anpassade till såväl Svenska Fotbollsförbundet som
UEFA:s licensregler.
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för spelarförvärv
Motsvarande
kontraktstid  

   
Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år  
   

Finansiella instrument
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
 
Leasingavtal
Hyres- och leasingkostnader har redovisats som kostnader i reslutaträkningen.
 
Hyres- och leasingavtal som ansetts vara finansiell leasing har redovisats som finansiell leasing på
koncernnivå. 
 
Varulager
Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på
balansdagen. Erforderligt avdrag för inkurans har gjorts.
 
Inkomstskatter 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/fordringar värderas till vad som enligt
företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Bedömningen görs enligt de
skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att
fastställas.
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fastställas.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld
förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är
beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.
 
Avsättningar
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret
eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst
men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
 
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Företaget har pensionsförpliktelser vilka uteslutande är beroende av värdet på de av företaget och
koncernen ägda kapitalförsäkringar. Kapitalförsäkringarna redovisas till anskaffningsvärde som finansiell
anläggningstillgång. Pensionsförpliktelsen  redovisas som en avsättning till samma värde som
kapitalförsäkringens redovisade värde.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
 
 
Not 2 Sändningsrättigheter/SEF-medel
 2020 2019  
    
Sändningsrättigheter ingår med 15 896 10 559  
 15 896 10 559  
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Not 3 UEFA ersättning
 2020 2019  
    
UEFA ersättning 2 613 2 134  
 2 613 2 134  
    

 
Not 4 Spelarförsäljningar
 2020 2019  
    
Spelarförsäljningar 38 2 042  
 38 2 042  
    

Beloppet utgörs av utbildnings- och solidaritetsersättningar, intäkt vid avyttring av spelare samt
ersättning i samband med spelaruthyrningar. Av det totala beloppet 38 tkr (2 042 tkr) utgörs 0 tkr
(0 tkr) av spelare som tidigare balanserats och 38 tkr (2 042 tkr) av spelarförvärv som inte
balanserats.
 
 
Not 5 Arvode till revisorer
 2020 2019  
    
Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB    
Revisionsuppdrag 99 91  
Revisionsnära tjänster 38 0  
 137 91  
    

 
Not 6 Övriga kostnader
 2020 2019  
    
Kostnader för spelarförvärv 60 40  
Ersättning till agenter 852 532  
 912 572  
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Not 7 Anställda och personalkostnader
 2020 2019  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 6 6  
Män 59 60  
 65 66  
    
Löner och andra ersättningar    
Löner anställda 20 732 18 461  
 20 732 18 461  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader 2 607 2 311  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 6 238 6 411  
 8 845 8 722  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 29 577 27 183  
    
Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 37,5 % 50 %  
Andel män i styrelsen 62,5 % 50 %  
    

Anställningstöd med 0 tkr (81 tkr) är utbetalt under året.
 
 
Not 8 Aktuell skatt
 2020 2019  
    
Skatt på årets resultat   
Aktuell skatt 0 0
Totalt redovisad skatt 0 0
   

Avstämning av effektiv skatt
  2020  2019
     
 Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt  653  -5 864
     
Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -140 21,40 1 255
Ej avdragsgilla kostnader  -1 295  -488
Ej skattepliktiga intäkter  372  160
Skattemässigt underskottsavdrag,
redovisad som tillgång respektive nyttjad  1 063  -927
Redovisad effektiv skatt 0,00 0 0,00 0
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Not 9 Uppskjuten skatt på temporära skillnader
Uppskjuten skatt på temporära skillnader
 
2020   
   
Temporära skillnader
 

Uppskjuten
skattefordran

Netto
 

Uppskjuten skatt avsättningar 1 708 1 708
Skattemässiga outnyttjade förlustavdrag 586 586
Övriga temporära skillnader 281 281
 2 574 2 574
   
2019   
   
Temporära skillnader
 

Uppskjuten
skattefordran

Netto
 

Uppskjuten skatt avsättningar 1 622 1 622
Skattemässiga outnyttjade förlustavdrag 1 649 1 649
Övriga temporära skillnader 134 134
 3 406 3 406
   
Förändring av uppskjuten skatt    
    
 
 

Belopp vid
årets ingång

Redovisas i
resultaträk.

Belopp vid
årets utgång

Uppskjuten skatt avsättningar 1 622 85 1 708
Skattemässiga outnyttjade förlustavdrag 1 649 -1 063 586
Övriga temporära skillnader 134 147 281
 3 406 -832 2 575
    

 
Not 10 Immateriella anläggningstillgångar
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 2 495 3 081  
Inköp 618 844  
Försäljningar/utrangeringar -500 -1 430  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 613 2 495  
    
Ingående avskrivningar -1 256 -2 053  
Försäljningar/utrangeringar 350 1 430  
Årets avskrivningar -746 -632  
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 652 -1 255  
    
Utgående redovisat värde 961 1 240  
    

Genomsnittlig kontraktstid för de externa spelarförvärven är 24 (30) månader.
 



ÖSK Elitfotboll AB (publ)
Org.nr 556165-6645

15 (18)
 

   
 

 

 
Not 11 Materiella anläggninstillgångar
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 4 361 6 713  
Inköp 227 35  
Försäljningar/utrangeringar -5 -2 387  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 583 4 361  
    
Ingående avskrivningar -3 392 -5 278  
Försäljningar/utrangeringar 0 2 387  
Årets avskrivningar -513 -501  
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 905 -3 392  
    
Utgående redovisat värde 678 969  
    

Årets förvärv av immateriella och materiella tillgångar har påverkat likvida medel med 845 tkr (680 tkr).
 
 
Not 12 Andelar i koncernföretag
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 5 591 5 591  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 591 5 591  
    
Ingående nedskrivningar 0 0  
Årets nedskrivningar -1 645 0  
Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 645 0  
    
Utgående redovisat värde 3 946 5 591  
    

 
Not 13 Specifikation andelar i koncernföretag
      
 
Namn

Kapital-
andel

Rösträtts-
andel

Antal
andelar

Bokfört
värde  

Örebroläktaren AB 85% 85% 850 294  
Örebro Spelarinvest AB 98,41% 98,41% 105 910 3 652  
    3 946  
      
 Org.nr Säte Eget kapital Resultat  
Örebroläktaren AB 556700-1242 Örebro 810 -36  
Örebro Spelarinvest AB 556663-5784 Örebro 3 700 -1  
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Not 14 Övriga fordringar och skulder
 
Inga förfallna skulder finns vare sig till andra fotbollsklubbar avseende spelarövergångar, skulder till
anställda eller Skatteverket. I bolagets skulder ingår inga förfallna skulder för spelarövergångar. Det
ingår förfallna fordringar per balansdagen till ett sammantaget belopp av 1 299 tkr, varav 90 tkr är betalt
t.o.m. den 3 februari 2021, samt inga förfallna skulder. Bolagets bedömning är att likvida medel
kommer att erhållas för samtliga fordringar, för fordringar där osäkerhet råder kring
betalningsförmågan hos kunden görs i förekommande fall reserveringar. Tidigare övriga ej förfallna
långfristiga fordringar till andra fotbollsklubbar har nu klassificerats till kortfristiga fordringar då
betalning kommer att erhållas kommande år och uppgår till 1 496tkr.
 
Not 15 Långfristiga kapitalförsäkringar
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 7 582 7 080  
Inköp 1 218 852  
Uttag/återköp -492 -747  
Värdeförändring -328 397  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 980 7 582  
    
Utgående redovisat värde 7 980 7 582  
    

Del av långfristiga fordringar avser tecknade kapitalförsäkringar för tryggandet av pensionsutfästelser.
Pensionsutfästelserna redovisas enligt post för post-metoden som avsättningar och värderas till lägsta
värdet av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet per balansadagen. Angivna belopp inkluderar särskild
löneskatt.
 
 
Not 16 Transaktioner med närstående
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 62 135  
Reglerade fordringar -62 -135  
Övriga koncerninköp 165 62  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 165 62  
    
Utgående redovisat värde 165 62  
    

 
Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Förutbetalda hyror 789 411  
Förutbetalda kostnader 303 1 484  
Upplupna intäkter 952 1 743  
 2 044 3 638  
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Not 18 Ansvarsförbindelser
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Fonden Karl Örbom memorial 201 211  
 201 211  
    

Not 19 Ställda säkerheter
Avseende avsättningar för pensioner och liknande
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Företagsinteckning 3 000 0  
Kapitalförsäkringar 7 980 7 582  
 10 980 7 582  

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Upplupna semesterlöner och löner 1 325 1 000  
Upplupna sociala avgifter 800 794  
Förutbetalda marknadsintäkter 1 377 2 452  
Säsongsabonnemang 102 2 298  
Övriga poster 1 368 308  
 4 972 6 852  










