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EKOnOmISK SAmmAnFATTnIng
Utfallet efter årets andra kvartal visar på ett resultat som är 4,9 mkr lägre än budgeterat. Den stora diffe

rensen beror främst på periodiseringseffekter på intäktssidan. 

När det gäller utfallet av intäkter ligger de flesta poster nära eller bättre än budgeterat. Undantaget är 

marknadsintäkterna som har ett utfall som är lägre än budgeterat efter det andra kvartalet. I kvartalsrap

porteringen periodiseras marknadsintäkterna efter de datum de faktureras och i år ligger en större andel av 

marknadsintäkterna med fakturering under det andra halvåret.

När det gäller utfallet av kostnader ligger merparten av posterna nära budgeterat utan större avvikelser. 

Prognosen för helåret är justerad utifrån ett antal punkter. Dels är en del av både intäkter och kost

nader härrörliga till partnerförsäljningen och samarbetet med Lagardère omkonterade vilket innebär att 

prognosen  för marknadsintäkterna har justerats nedåt, övriga intäkter har justerats uppåt och marknads

kostnaderna har justerats nedåt.

Vidare finns i prognosen medräknat ett antal händelser som inte var genomförda under det andra kvar

talet, men där kännedom om dessa fanns vid denna rapports framtagande. Det handlar dels om spelar

transaktioner och försäljningar av Jacob Rinne och Crespo Kamara, samt värvningar av Ferhad Ayaz, Alfred 

Ajdarevic och Michael Omoh. Ekonomiska effekter av dessa transaktioner är medräknade i prognosen.

I prognosen är även inräknat kostnaden för att lösa de åtaganden ÖSK haft gentemot Örebro Spelarinvest AB.

 

Utifrån detta är prognosen för årets omsättning ökad till 58,4 mkr och årets resultat prognosticerat till 1,1 mkr.
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InTäKTER

Matchintäkter 10,7 8,6 10,8

Marknadsintäkter 28,5 18,8 26,9

Sändningsrättigheter / SEFmedel 10,8 3,9 10,5

Övriga intäkter inkl. spelarförsäljningar 1,3 0,6 10,2

SUmmA InTäKTER 51,3 31,9 36,4 -4,5 51,5 58,4

KOSTnAdER

Matchkostnader 4,5 2,6 4,6

Marknadskostnader 7,0 5,9 7,4

Personalkostnader 26,2 13,5 26,9

Övriga kostnade inkl. avskrivningar 11,1 5,8 18,4

SUmmA KOSTnAdER 48,8 27,8 27,4 0,4 51,5 57,3

Resultat för boksluts disp. & skatt 2,5 4,1 9,0 -4,9 0,0 1,1

RESULTATRäKnIng 2016-01-01 – 2016-06-30 (mKR)



SPORTSLIg SAmmAnFATTnIng 
Efter det andra kvartalet parkerar ÖSK på en tredjeplats i Allsvenskan efter ett tangerat klubbrekord i bästa 

allsvenska start någonsin. Efter vårens tolv matcher står ÖSK på sju vinster, två oavgjorda och tre förlorade 

matcher. Med 25 gjorda mål är man ett av seriens målgladaste lag. Daniel Gustavsson och Maic Sema är 

lagets främsta målskyttar med fem mål vardera.   

Arbetet i Averksamheten har präglats av att arbeta utifrån den uppsatta verksamhetsplanen och utifrån 

det målsättningsarbete som genomfördes under vintern. Under juni månad har Averksamheten genom

fört en på förhand planerad utvärdering av verksamhetsplan och målsättning och arbetat med eventuella 

revideringsbehov. Fokus i målsättningsarbetet har precis som tidigare legat på beteende och processmål. 

Resultatmålet i form av tabellplacering har inte reviderats, utan ligger kvar med topp6 som målsättning.

Arbetet i ungdomsakademin har präglats av fortsatt talang och spelarutveckling enligt den spelarutveck

lingsplan som finns upprättad.

Som en led i ÖSK:s övergripande strategiarbete har arbetet med att ta fram och implementera en ny sport

slig strategi påbörjats. Syftet med arbetet är att skapa en långsiktig strategiskt plan med tydliga fokusom

råden och inriktningar. Målsättningen är att arbetet ska leda till en långsiktig utveckling av ÖSK:s sportsliga 

verksamhet i linje med ÖSK:s vision. 

SAmmAnFATTnIng AV ÖVRIgA VERKSAmhETEn
ÖSK gick i juni månad in i EMuppehållet med ett publiksnitt på 9 330 åskådare efter sex hemmamatcher. 

Matchintäkterna, såväl biljett som kioskintäkter, ligger efter våren bättre än budgeterat och bättre än 

föregående år.

Antalet följare på sociala medier ökar successivt. På Instagram ökade antalet följare med 20% under det 

andra kvartalet och även på Twitter och Facebook sker en tillväxt.

Inom ramen för ÖSK:s samhällsengagemang har flera aktiviteter genomförts. Under ledning av Axel Kjäll 

har veckovisa fotbollsträningar för ensamkommande flyktingbarn genomförts på Behrn Arena, vissa tillfäl

len med uppemot 100 killar och tjejer som deltagit. I samband med flera av våra matcher har vi tagit emot 

ensamkommande flyktingbarn och vi har genomfört många aktiviteter på skolor och i flera områden i Öre

bro inom ramen för vår gemensamma satsning med KIF Örebro – Arena Örebro.

ÖSK har under det andra kvartalet påbörjat arbetet med att ta fram en ny varumärkesplattform för att ty

dliggöra såväl den interna som externa kommunikationen. Syftet är att stärka bilden av ÖSK i hela regionen.

ÖSK har genomfört en nyemission för Örebro Spelarinvest AB:s delägare som fått ett erbjudande om att 

teckna ÖSKaktier. I nyemissionen har Spelarinvests delägare tillfört ÖSK Elitfotboll AB drygt 3,5 mkr genom 

förvärv av Baktier samtidigt som föreningen ÖSK Fotbollsklubb förvärvat Aaktier för 0,4 mkr. 
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Flera av årets större partneraktiviteter har genomförts under det andra kvartalet. Bland dessa märks den 

årliga partnerresan som i år gick av stapeln till Prag. Drygt 130 deltagare var med på en tredagarskonferens 

som fick fantastiska betyg i utvärderingen. Även den årliga ÖSKgolfen har genomförts med nästan 100 

deltagare.

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.


