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Verksamhetsberättelse 2019

Östersunds FK

dagordning
bolagsstämma 11 mars 2020 storsjöteatern 18:00 

...........................................................................................

ELITbolagsstyrelsen
Maria Wilén 
Ordförande

Stig Åke Eklund 
Styrelseledamot

Peter Svensson 
Styrelseledamot

Tomas Falkensson 
Styrelseledamot
Adjungerad

Tom Pripp 
Styrelseledamot
Adjungerad

1. Val av ordförande för stämman. 
Appointment of a chairman of the general meeting.

Styrelsens förslag till stämmans ordförande: 
Tom Pripp.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
Preparation and approval of the voting register.

3. Godkännande av dagordning. 
Approval of the agenda.

4. Val av en eller två justeringsmän. 
Appointment of one or two persons to verify the 
minutes of the meeting.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen 
sammankallad.
Determination of whether the general meeting was 
duly convened.

6. Framläggande av årsredovisning och revi-
sionsberättelse 
Presentation of the annual accounts and auditors’ 
report.

7. Beslut om: 
a) Fastställande av resultaträkning och balans-
räkning samt förekommande fall koncern resul-
taträkning och koncernbalansräkning;

b) disposition beträffande bolagets vinst eller 
förlust enligt fastställd balansräkning; och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verk-
ställande direktör, när sådan förekommer.

Resolutions regarding:
(a) adoption of the profit and loss account and 
balance sheet and, where applicable, the conso-
lidated profit and loss account and balance 
sheet;

(b) a/location of the company’s profits or losses 
in accordance with the adopted balance sheet; 
and

(c) discharge from liability for the board of 
directors and, where applicable, the managing 
director.

8. Fastställande av styrelse- och i förekomman-
de fall revisorsarvode.
Appointment of fees for board of directors and, 
where applicab/e, auditors.

9. Val av styrelse och revisorer.
Appointment of directors to the board and auditors. 

Styrelsen föreslår att fortsatt bolagsstämma 
kommer att hållas för val av styrelse. Datum 
föreslås efter föreningens stämma.

Styrelsens förslag till revisiorer kommer att före-
slås på stämman.

10. Annat ärende som ankommer på stämman 
enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Any other matter, which pursuant to the Swedish 
Companies Act or the artic/es of 
association of the company, must be passed at a 
general meeting.

11. Stämmands avslutande.
Closing of the general meeting.







Östersunds FK Elitfotboll AB (publ.) 
Org.nr. 559084-7777 

Flerårsjämförelse* 

Nettoomsättning 
Res. efter finansiella poster 
Balansomslutning 
Soliditet (%) 

*Definitioner av nyckeltal, se noter

2019 

47 264 613 
-51 503 766
25 999 167

-78,81

2018 

132 671 029 
9 699 944 

47 685 936 
47,34 

2017 

118 020 272 
22 267 439 
50 598 672 

29,77 

A.garfö1·hållanden 
Företaget är dotterföretag ( 95,2 %) till Östersunds fotbollsklubb i Östersund, org.nr 893203-1027. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Mars-maj 2019. Med anledning av att Östersunds fotbollsklubbs årsstämma 14 mars 2019 ej kunde välja ordförande för föreningen 
hölls extra årsstämma i maj 2019, där ,·äljs Bo Ottosson till ny ordförande. Ny styrelse utses till Elitfotboll AB. Ordförande Bo 
Ottosson samt ledamöter Maria Wilen och Niklas Edbjörk. 

Mars-juni 2019 Uppdrag granskning granskar Östersunds Fotbollsklubb med anledning av det åtal som åligger Östersunds 
Fotbollsklubbs tidigare ordförande. 

2019-08-27 döms ÖFK:s tidigare spelare Saman Ghoddos på 4 miljoner EURO för all ha brutit ett avtal med Huesca år 2018. ÖfK 
döms till förbud att förvärva spelare vid två transferfönster. Östersunds Fotbollsklubb överklagar domen. CAS beviljar Östersunds 
fotbollsklubb möjlighet att förvärva spelare tills dom vunnit laga kraft, vilket gör att förbudet tillfälligt upphör. 

Det sista transferfönstret fick inte det resultat av spelarförsäijningar som styrelsen budgeterat 27 mkr. Utfallet blev istället 5,7 mkr. 

2019-08-31 upprättar styrelsen kontrollbalansräkning på grund av misstanke att mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet kan 
vara förbrukat med anledning av dom från FIFA gällande Saman Ghoddos och Östersunds Elitfotboll AB solidariska ansvar samt den 
likvida kris Östersunds fotbollsklubb befinner sig i. 

2019-09-05 avgår bolagets VD Martin Johansson. 

2019-09-23 utsågs ny VD i bolaget Lennart Ivarsson. 

2019-10-04 hölls extra bolagsstämma i Östersunds FK Elitfotboll AB och framlades upprättad och av revisorn granskad 
kontrollbalansräkning per 2019-08-31. Det konstaterades att denna visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det 
registrerade aktiekapitalet. I kontrollbalansräkningen redovisas en m·sättning om I O Mkr som avser det skadestånd om 4.000.000 
EUR (plus ränta) som FIFA ålagt bolaget och fotbollsspelaren Saman Ghocldos solidariskt gentemot fotbollsklubben SO Huesca. 
Beslutet har överklagats till Court of Arbitration for Sport (CAS). Utifrån osäkerheten i utfallet av överklagandet har bolagets re,·isor 
gjort ett uttalande med reservation i sitt yttrande över granskning av kontrollbalansräkningen. Bolagsstämman beslöt all bolaget inte 
skall träda i likvidation utan att verksamheten skall bedrivas vidare. Vidare antecknades att om bolagsstämman inte inom åtta månader 
godkänner en av revisorn granskad kontrollbalansräkning avseende ställningen vid tiden för stämman som utvisar att det egna 
kapitalet uppgår till det registrerade aktiekapitalet, skall styrelsen, om bolagsstämman ej beslutar att bolaget skall träda i likvidation, 
hos rätten ansöka att bolaget försätts i likvidation. 

2019-09-18 beslutar bolagsstämman all anta en ny bolagsordning. Det beslutas ä,·en om split av antalet aktier och att öka 
aktiekapitalet till 500 000 kr från tidigare 50 000 kr via en företrädesemission. att bli ett publikt bolag, all bolaget har aktier i både 
serie A med I O röster per aktie och i serie B med 1 röst per aktie samt beslut om en riktad nyemission m· A-aktier. Vid tidpunkten för 
m·lämnande av årsredO\·isningen har dessa två emissioner tillfört drygt 6 mkr i eget kapital till bolaget. 

2019-10-25 beslutar bolagsstämman om en riktad nyemission a,· B-aktier. Vid tidpunkten för avlämnande av årsredovisningen har 
denna nyemission tillfört 1,6 mkr i eget kapital till bolaget. 

I no,·ember 20 I 9 döms Östersunds Fotbollsklubbs tidigare ordförande för ekonomisk brottslighet och trolöshet mot huvudman. 
Östersunds fotbollsklubb dotterbolag döms för ekonomisk brottslighet. Sponsorer och investorer avrnktar sin investering i bolaget. 

I november 2019 avsh\r Svenska Fotbolls förbundet Elitlicens 2020 för Östersunds Fotbollsklubb. Östersunds Fotbollsklubb 
iherklagar. 

Svenska rotbollsförbundets Överklagandenämnd beviljar den 23 december Östersunds rotbollsklubb Elitlicens för 2020. Under 
denna process avstannar alla intäkter avseende akticförslil_jning och sponsring. 

















Östersunds FK Elitfotboll AB (publ.) 
Org.nr. 559084-7777 

NOTER 

lnkornstskatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 
Aktuell skatt Yärderas till del sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd m· tidigare transaktioner 
eller händelser. 

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när del redovisade värdet på en tillgång eller 
skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till inYesteringar i 
dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära 
skillnaderna och det inte är uppenbart att elen temporära skillnaden kommer att återföras inom en Ö\-erskåcllig framtid. 
Skillnader som härrör från elen första reclo\·isningen a\" goodwill eller vid elen första redovisningen av en tillgång eller skuld 
såYicla inte elen hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påYerkar skatt eller recloYisat resultat utgör inte heller 
temporära skillnader. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga anlrag redovisas i elen omfattning 
det är sannolikt att anlragen kan avräknas mol framtida skattemässiga överskott. 

Avsättningar 
Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, del är sannolikt all 
ett utl1öde av resurser kommer att kräms för att reglera förpliktelsen och beloppen kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. 
Tidpunkten eller beloppet för utl1ödel kan fortfarande vara osäker. 

Avsättningar för omstruktureringar redovisas bara om en fastställd och utförlig omslruklureringsplan har utarbetats och 
införts, eller om företaget minst har offentliggjort planens huvuddrag till dem som berörs av elen. Avsättningar redovisas inte 
för utgifter som hör samman med elen framtida \·erksamheten. 

En avsättning redovisas till elen bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 
Avsättningar tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. AYsättningar diskonteras till 
sina nuvärden där pengars tidsvärde är väsentligt. 

Transaktioner med närstående 
Samtliga transaktioner med närstående har skett till marknadsmässiga belopp och villkor. 

2019 tecknade Östersunds Potbollsklubb ett sponsora\'lal med Reaxcer AB till ett \·ärcle av 28,5 tkr. Östersunds 
Fotbollsklubbs styrelseledamot Bo Ottosson är ledamot i Reaxcer. Bo Ottosson har tecknat ett reverslån med Östersunds FK 
Elitfotboll AB, värde 100 tkr. I övrigt finns inga andra mellanhavanden med Reaxcer AB. 

2019 tecknade Östersunds Elitfotboll AB ett partneravtal med Attest.nu i Sverige AB till ett \·ärde av 100 tkr. Östersunds 
Fotbollsklubbs styrelseledamot Maria Wilen är ledamot i Allest.nu i Sverige AB. I övrigt finns inga andra mellanhavanden 
med Attest.nu i Sverige AB. 

2019 tecknade Östersunds Elitfotboll AB ett sponsoravtal med Verandan AR till elt värde av I 00 tkr. Östersunds 
Fotbollsklubbs/Ösd Elitfotboll AB styrelseledamot Niklas Edbjörk är ledamot i Verandan AB. I öHigt finns inga andra 
mellanhavanden med Verandan AB. 

2019 tecknade Östersunds Fotbollsklubb ett sponsora\'lal med Stavrc Mobil SctTice AB till ett Yärde a\· 175  tkr. Östersunds 
Elitfotboll AB styrelseledamot Stig-Åke Eklund är ledamot i. Stavrc Mobile Service AB har även tecknat tre rcYersl{meavtal 
mellan StaHe l\lobilc Service AR och Östersunds Elitfotboll AB, viirdc 297 7-+7 kr. I önigt finns inga andra 
mellanhavanden med Stavre Mobil Senice AB. f 

Sida 11 ,l\ 17 



Östersunds FK Elitfotboll AB (publ.) 
Org.nr. 559084-7777 

NOTER 

2019 tecknade Östersunds FK Elitfotboll AB ell sponsoravtal med Fastighelskonsull Sven Ringvall AB till ell värde av I 3 
500 kr. Östersunds fotbollsklubb ledamot Maj-brill Ring vall är suppleant i Fastighetkonsult Sven Ringvall AB. 

2019 tecknade Östersunds FK Elitfotboll AB ett konsult VD avtal 25% tjänst med By Invest AB till ell värde av 168 tkr. 
Justering av ovan avtal beslutades av Östersund FK Elitfotboll AB 's styrelse 2020-02-11 till värde 336 tkr 50% tjänst. 
VD-uppdraget gäller Elitfotboll samt Academy. Östersunds Elitfotboll AB VD Lennart lvarsson är ledamot i By Invest AB. I 
önigt finns inga andra mellanhavanden med By lnvest AB. 2019 tecknade Östersunds FK Elitfotboll AB eu sponsoravtal 
med OnePartnerGroup Jämtland AB till ell värde av 100 tkr. VD Lennart Ivarsson är ledamot i OnePartner Group. 

2019 tecknade Östersunds Potbollsklubb ett kontrakt med Aktiebolaget Reveljens 
Trafikskola till ell värde av 59 tkr. Östersunds FK Elitfotboll AB adjungerade styrelseledamot Tomas Falkensson är 
ledamot i Aktiebolaget Reveljens Trafikskola. Tomas Falkensson har även tecknat ett reverslånem·tal mellan Tomas 
Falkensson och Östersunds FK Elitfotboll AB, värde 480 tkr. 

I samband med försäljning av Restaurang Hörnsparken från Östersunds Fotbollsklubb till Östersunds Elitfotboll AB 
tecknades ell överlåtelseavtal mellan Östersunds Fotbollsklubb och Östersunds Elitfotboll AB. Värdet är 3,5 mkr. 

2020 upphandlade Bolaget inköp av juridiska tjänster med Pripplaw Advokat AB till ett värde m· 50 tkr. Advokat Tom Pripp 
äger Pripplaw Advokat AB och har varit adjungerad styrelseledamot i Östersunds FK Elitfotboll AB från slutet av september 
2019.

Pensionsutlästelser och pensioner till övriga anställda 
Bolaget utfäster pensioner till spelare och fotbollspersonal. Utgifterna för dessa kostnadsförs. rör del rätta fullgörandet m· 
dessa pensionsutfästelser betalar bolaget premier till av bolaget ägda depåer och kapilalförsäkringar vilka är pantförskrivna 
till de spelare och fotbollspersonal som erhållit utfästelser. 

I samtliga fall har bolaget ö,·erlåtit sin rätt alt disponera över val och byte a,· tillgångar i depåer och kapitalförsäkringar. 
Vidare har bolaget rätt att ur dessa tillgångar tillgodogöra sig inte enbart för pensionsutbetalning utan även för de skatter och 
m·giftcr som kan komma att belasta pensionsutbetalning vid betalningstillfället. rör öniga anställda finns endast 
a,·giftsbestämda pensionsplaner. 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

Not 2 

Not 3 

Nettoomsättning 

Publik- och matchintäkter Serie 
Publik- och matchintäkter Europa 
Sponsor- och reklamintäkter 
Övrig omsällning 
Sändningsrättigheter 
UEFA ersättningar 
Spelarförsäljningar 

Kostnader för täYlings- och träningswrksamhet 
Fotboll 
Match- och träningskostnader 
Marknadskostnader 
Kostnader för spclarövergirngar 
Agentkostnader 
Ö\Tiga kostnader 

Sida 12 ;n· 17 

2019 2018 

14452 618 21 448 517 
0 6 401 021 

10 317 353 7 690 544 
5 139 132 6 903 310 

11 121 626 9 273 917 
483 034 13 794 785 

_ 5 750 850 67 158 935 
47264 613 132 671 029 

2019 2018 

8 188 855 I 7 794 364 
I 685 782 l 026 102

114 232 17 753 677 
2155 649 8 881 054 

- Q J_l39 480 
12 144 518 46 594 677 

0 
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Östersunds FK

Sponsorer
grunden i arbetet
...........................................................................................

Huvudpartners

ett stort tack till alla våra sponsorer som under 2019 stöttade östersunds 
fotbollsklubb.
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