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Övriga kostnade inkl. avskrivningar

25,3
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Summa kostnader

50,6

14,0
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Resultat för boksluts disp. & skatt

-0,2

5,7

5,8
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I n tä kter
Matchintäkter
Marknadsintäkter
Sändningsrättigheter / SEF-medel
Övriga intäkter inkl. spelarförsäljningar
Summa intäkter

20,2

-0,5

48,0

K ost n a d er
Matchkostnader
Marknadskostnader
Personalkostnader

E ko n o m isk sa m m a n fatt n i n g
Det första kvartalet visade på ett ekonomiskt resultat om 0,1 mkr lägre än budget.
På intäktssidan var avvikelsen mot budget negativ med 0,5 mkr. Den främsta anledningen är att
säljprocessen under vintern varit försenad på grund av vd-byte och omsättning på säljpersonal.
På kostnadssidan var utfallet 0,4 mkr lägre än budgeterat, främst på grund av lägre marknadskostnader
och personalkostnader än budgeterat.

S portsli g sa m m a n fatt n i n g
Under det första kvartalet har den sportsliga verksamheten framför allt fokuserat på att förbereda sig
för säsongen 2015 på ett så bra sätt som möjligt. Arbete med att färdigställa spelartruppen för säsongen
har pågått, och bland annat har värvningar av Nordin Gerzic och Logi Valgardsson genomförts.
Under perioden har klubben förlängt avtalen med huvudtränare Alexander Axén och assisterande
tränaren Axel Kjäll som ett led i den långsiktiga satsning som klubben gör. Avtalen löper över säsongen
2017, och förlängningen är en viktig nyckel för den långsiktiga utvecklingen av ÖSK:s sportsliga
verksamhet.
A-laget har genomfört en framgångsrik tävlingsturnering i Atlantic Cup, där laget trots tufft internationellt motstånd lyckades kvalificera sig för final. I Svenska Cupen blev det succé. ÖSK vann sin grupp
och slog därefter ut Malmö och Elfsborg i kvarts- och semifinal, och kvalificerade sig för sin första
cupfinal sedan 1988.
På ungdomssidan har ÖSK haft stora framgångar i Ligacupen, där U17-laget tog guld, U19-laget tog
silver, och även U16-laget tog sig långt i turneringen.

S a m m a n fatt n i n g av övri g a verksa m h ete n
Vintern har präglats av såväl strategiskt som operativt arbete. Simon Åström som är nytillträdd vd har
tillsammans med styrelsen genomfört ett strategiarbete där man tagit fram klubbens nya vision och
affärsidé. Organisationen har vässats ytterligare genom två rekryteringar på marknad; Magnus
Wikström, ÖSK:s mångårige lagkapten, och Gabriel Åbom som under många år tillhört ÖSK Ungdoms
organisation.
Under kvartalet har det varit ett högt fokus på försäljning. På grund av vd-byte och en omsättning
på säljpersonal så har säljprocesserna legat senare än normalt. Huvudfokus på säljsidan har legat på
företagspartners och årskort.
På partnersidan har årets stora partnerresa genomförts. Utvärderingarna visade på att det var den mest
uppskattade resan hittills. Ett antal andra partnerevents, bland annat en upptaktsträff och ett antal
lunchträffar har genomförts.
Kampanjen Supporta Svartvitt, där ÖSK:s supportrar fick en möjlighet att bidra ekonomiskt för att
stärka spelartruppen, gav mycket uppmärksamhet rikstäckande. Kampanjen inbringade 360 tkr.
På södra läktaren har det byggts en ny pubhylla, där publiken under säsongen kan följa matchen och
köpa öl och lättare förtäring.
I samband med försäsongen och Atlantic Cup lanserades ett nytt matchställ, som inneburit nya kommersiella möjligheter genom intäkter från partners och souvenirförsäljning.

Ö S K : s visio n
Att inför en fullsatt arena spela en attraktiv fotboll och löpande ta Allsvenska medaljer och
kvalificera oss för Europaspel.

Ö S K : s affä rsi d é
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.

