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VD-ord: En tillbakablick på 2017 och vägen framåt 

Förutom att vi ifjol ökade vår omsättning med drygt 150% så kan vi konstatera att 2017 var ett oerhört 
händelserikt år för ESEN eSports. Vi börsnoterades på AktieTorget och blev därmed Sveriges första renodlade 
publika esportsbolag. Vi tecknade flera strategiska avtal med nya partners, däribland med Sveriges största 
community för League of Legends: LOL Sverige, Sveriges äldsta LAN: Birdiefestivalen, Svenska E-sportsföreningen 
(SESF) och med kommunikationsbyrån Geelmuyden Kiese, som hjälpte oss se till att ESEN eSports omnämndes 
över 200 gånger i svensk media under året. 

Vi har som mål att esporten ska bli en erkänd sport och då krävs det utbildning och mer insikt inom branschen. 

Ett affärsområde som vi ser stor potential i är svenska rättigheter för andras evenemang. Ifjol producerade vi 
exempelvis turneringen Blast Pro Series som hade nästan 400 000 videoströmstarter. Vi producerade deras 
svenska sändning och siktar nu på att göra fler liknande produktioner under 2018.  

2018 har goda förutsättningar till att bli ett bra år för ESEN eSports och det har redan börjat starkt med ett 
strategiskt samarbete med en av världens största speltillverkare, Ubisoft. Samarbetet innebär att ESEN eSports har 
fått uppdraget och förtroendet att arrangera och sända vårt turneringsformat King of Nordic i det strategiska FPS-
spelet Rainbow Six: Siege - som Ubisoft nyligen meddelat att de har långsiktiga planer att etablera inom esport. 

En annan spännande nyhet under året är att vi kommer lansera vår egna esport-plattform under det andra 
kvartalet 2018 - helt enligt plan. 

Till sommaren kommer vi flytta till bättre anpassade lokaler med högre produktionskapacitet. De nya lokalerna ger 
oss helt nya möjligheter till publika och engagerande event. 

För att hitta nya intäktsströmmar från mer traditionella annonsörer och sponsorer så har vi också anställt en 
erfaren mediesäljare till organisationen, som tillträdde i början av februari. 

Ett område som vi ser en stark utveckling kring är möjligheterna till licenser och rättighetsförsäljning. Genom vårt 
varumärke King of Nordic jobbar vi med esport-turneringar som i dagsläget genererar tre olika typer av 
rättigheter: mediarättigheter, sändningsrättigheter och datarättigheter. Med mediarättigheter kan vi sälja 
sponsorskap, annonser och partnerskap. Med datarättigheter kan vi exempelvis sälja matchstatistik som är 
intressant för företag som håller på med betting. Slutligen, med sändningsrättigheter har vi möjlighet att sälja 
rätten för andra kanaler att sända på andra språk eller i egna nätverk exempelvis. 

Vi på ESEN eSports ser en global explosionsartad tillväxt inom esporten i en takt som få kunnat förutse. Vi är 
övertygade om att det här bara kommer fortsätta växa och både Overwatch League och Ubisofts 10-årsplaner 
kring Rainbow Six: Siege är två tydliga exempel på detta.  

Vi menar på att vi är rätt positionerade för att möta framtidens behov från både tittare, annonsörer och utövare 
av esport - och vi har tagit ett grepp kring att utveckla esporten på både nationell och nordisk nivå. 

ESEN eSports befinner sig i en växande, dynamisk värld som håller på att etablera esport som tittarsport till 
mainstreampubliken. Som Sveriges första renodlade publika esportbolag innebär det stora möjligheter och 
utmaningar under året, men jag är helt säker på att vi har vad som krävs för att göra 2018 till vårt bästa år hittills.  
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Finansiell översikt 

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 4 2017 

Totala intäkter uppgick till 0,7 MSEK (0,5)  

Rörelseresultatet uppgick till -1,6 MSEK (-0,8) 

Periodens resultat uppgick till -1,6 MSEK (-0,8)  

Resultat per aktie uppgick till -0,50 SEK (-0,24*) 

 

Siffror inom parentes avser kvartal 4 2016. 

*En split av aktierna gjorde i november 2017 (2000:1) och hänsyn har tagits till denna split i resultat per aktie för 

kvartal 4 2016 i syfte att göra siffrorna mer jämförelsebara. 

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR JANUARI-DECEMBER 2017 

Totala intäkter uppgick till 3,9 MSEK (2,1) 

Rörelseresultatet uppgick till -4,0 MSEK (-1,3) 

Periodens resultat uppgick till -4,0 MSEK (-1,3) 

Resultat per aktie uppgick till -1,27 SEK (-0,40*) 

 

Siffror inom parentes avser perioden 15 augusti 2015-december 2016 (17 månader). 

*En split av aktierna gjorde i november 2017 (2000:1) och hänsyn har tagits till denna split i resultat per aktie för 

perioden 15 augusti 2015-december 2016 (17 månader) i syfte att göra siffrorna mer jämförelsebara. 

 

 

ANTAL AKTIER 

Bolaget har per 2017-12-31, 3 179 324 aktier. 

 

  

FÖRSLAG TILL UTDELNING 

Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2017. Bolaget har som ambition att i framtiden 

lämna utdelning till aktieägarna. 

 

KOMMANDE RAPPORTER 
Delårsrapport ett 2018    2018-05-18  

Delårsrapport två 2018    2018-08-22  

Delårsrapport tre 2018    2018-11-15 

 

ÅRSSTÄMMA 

Årsstämma planeras till den 17 maj 2018 i Bolagets lokaler på Hangövägen 18 i Stockholm. Årsredovisningen 

kommer att finnas tillgänglig på Bolagets och AktieTorgets hemsidor från den 26 april 2018. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2017.01.01 - 2017.12.31) 

● Med start i februari producerade bolaget Nimdra Cosplay show. 

● Under april så producerade ESEN Copenhagen Games två esport turneringar. 

● Under april och maj genomfördes HOTS turneringen; King of the Storm.  

● Under maj producerade bolaget King of Nordic på Birdiefestivalen i Uppsala.  

● I juni producerade bolaget ESU Female masters på Dreamhack i Jönköping. 

● Bolaget genomförde under juni och juli en nyemission av aktier som inbringade totalt ca 6,3 miljoner 

kronor före emissionskostnader. 

● ESEN eSports producerade Digitality X i Norge i juli. 

● Under september genomfördes ett esportevent på Kungsmässan utanför Göteborg. 

● ESEN eSports tog via en kvaltävling fram det svenska landslaget till VM i Busan, Sydkorea. 

● Första handelsdag på AktieTorget för ESEN eSports AB:s aktie var den 26 oktober 2017.  

● Bolaget satte igång King of Nordic säsong 9 i CS:GO i oktober. 

● Bolaget meddelade i oktober att de startar turneringen King of Nordic: League of Legends som spelas 

under fem veckor. 

● Bolaget lanserade dokumentärserien  "STREAMERS" i november. Privat streaming är ett fenomen som 

växer och har ersatt traditionell media hos många ungdomar. 

● ESEN eSports inledde i november ett samarbete med Znipe eSports AB. 

● ESEN eSports vann i november de svenska rättigheterna för CS:GO-turneringen BLAST Pro Series som 

ägde rum den 24 och 25 november på Royal Arena i Köpenhamn.  

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG   
● Bolaget meddelade i januari att de startar turneringen King of Nordic i spelet Rainbow Six Siege 

tillsammans med Ubisoft 

● Bolaget satte igång King of Nordic säsong 10 i CS:GO i Februari. 

 

KOMMENTAR TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN UNDER 2017 

Bolaget Esen eSports AB startades den 15 augusti 2015. Rapportperioden omfattar perioden 2017-01-01 fram till 

2017-12-31 (beloppet för motsvarande period är inom parantes). Belopp anges i första hand i tusentals kronor, 

men även andra värden förekommer vilket tydligt framgår under respektive rubrik. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@esenstudio.com
http://www.esenstudio.com/


 

 

 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ  JANUARI - DECEMBER 2017 

Hangövägen 18, 115 41 Stockholm |  info@esenstudio.com  | www.esenesports.com 

 6 

RESULTATRÄKNING 

Finansiell utveckling perioden 1 oktober - 31 december 2017 

Bolagets intäkter för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 705 tkr, vilket är en ökning med 160 tkr jämfört med 

samma period 2016. Bolagets intäkter består av annonsförsäljning, sponsring och produktionsuppdrag. Ökningen 

under 2017 beror på ett ökat antal aktiviteter i Bolaget.  

Övriga externa kostnader, personalkostnader, avskrivningar och handelsvaror uppgick tillsammans till 2 286 tkr för 

det fjärde kvartalet 2017, jämfört med 1 321 tkr för samma period 2016. Kostnaderna består av konsultarvoden, 

personalkostnader, lokalhyra och prispengar. Att kostnaderna gått upp under 2017 är i linje med 

investeringsplanen för att nå omsättningstillväxt med ökade marknadsföringsinsatser. Utökningen av antalet 

aktiviteter medför ökade kostnader för personal, konsulter och resor.  

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2017 blev -1 582 tkr jämfört med -777 tkr samma period 2016.   

 

Finansiell utveckling perioden 1 januari - 31 december 2017 

Bolagets intäkter för 2017 uppgick till 3 888 tkr, vilket är en ökning med 1 775 tkr jämfört med perioden 15/8-2015 

till 31/12-2016, det första förlängda räkenskapsåret.  

Övriga externa kostnader, personalkostnader, avskrivningar och handelsvaror, uppgick tillsammans till 7 910 tkr 

för 2017, jämfört med 3 396 tkr för perioden 15/8-2015 till 31/12-2016. Personalkostnaderna har ökat med 3 338 

tkr under 2017 jämfört med perioden 15/8-2015 till 31/12-2016, detta beror främst på att bolaget fortsatt växer 

kraftigt och med ökade antal aktiviteter. Framförallt har resekostnader och aktiviteter i samband med detta till 

olika event ökat jämfört med föregående år.    

Rörelseresultatet för 2017 blev -4 028 tkr jämfört med -1 283 tkr för perioden 15/8-2015 till 31/12-2016.   

 

BALANSRÄKNING  

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 3 724 tkr (2 464 tkr) vid periodens utgång. Tillgångarna består främst av 

kassa och bank på 1 599 tkr (1 846 tkr) och kundfordringar på 1 571 tkr (509 tkr).    

Bolagets egna kapital uppgick per 2017-12-31 till 3 301 tkr (2 371 tkr).   

Kortfristiga skulder per 2017-12-31 på totalt 724 tkr (487 tkr) utgörs av skulder till leverantörer på 346 tkr (15 tkr), 

upplupna kostnader på 273 tkr (288 tkr) samt övriga skulder på 105 tkr (184 tkr) avseende främst sociala avgifter 

och moms.  
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Resultaträkning och Balansräkning  

RESULTATRÄKNING 

 

TKR  OKT-DEC 

2017  
 OKT-DEC 

2016 
JAN-DEC 

2017 
15 AUG 2015 

- DEC 2016 

(17 MÅN) 

INTÄKTER       

NETTOOMSÄTTNING  704,8  544,5 3 888,2 2 113,7 

SUMMA INTÄKTER  704,8  544,5 3 888,2 2 113,7 

RÖRELSENS KOSTNADER        

HANDELSVAROR  -167,1  -155,8 -479,2 - 

EXTERNA KOSTNADER  -807,2  -602,1 -2 930,3 -2 233,4 

PERSONALKOSTNADER  -1 292,9  -487,7 -4 425,2 -1 087,2 

AVSKR. INVENTARIER   -18,8  -75,2 -75,2 -75,2 

SUMMA RÖRELSENS 

KOSTNADER 
 -2 286,0  -1 320,7 -7 909,9 -3 395,8 

RÖRELSERESULTAT  -1 581,2  -776,2 -4 021,7 -1 282,1 

       

FINANSIELLA INTÄKTER OCH 

KOSTNADER 
 -1,0  -0,9 -6,0 -1,3 

RESULTAT EFTER 

FINANSIELLA POSTER 
 -1 582,2  -777,1 -4 027,7 -1 283,4 

SKATT  -  - - - 

       

PERIODENS RESULTAT  -1 582,2  -777,1 -4 027,7 -1 283,4 

RESULTAT PER AKTIE  -0,50  -0,24* -1,27 -0,40* 

 

*En split av aktierna gjorde i november 2017 (2000:1) och hänsyn har tagits till denna split i resultat per aktie för 

siffror rörande 2016 i syfte att göra siffrorna mer jämförelsebara. 
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BALANSRÄKNING 

 

TKR 

 

 2017-12-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR    

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

MATERIELLA 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
   

INVENTARIER OCH MASKINER  261,6 300,7 

LÄMNADE DEPOSITIONER  38,9 92,8 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  300,5 393,5 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

KORTFRISTIGA FORDRINGAR    

KUNDFORDRINGAR  1 570,5 508,8 

ÖVRIGA FORDRINGAR  411,9 52,5 

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 

UPPLUPNA INTÄKTER 
 142,9 57,1 

KASSA OCH BANK  1 599,0  1 845,9 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  3 724,3 2 464,2 

SUMMA TILLGÅNGAR  4 024,8 2 857,7 
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FORTS. BALANSRÄKNING 

 

TKR 

 

 2017-12-31 2016-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

EGET KAPITAL     

AKTIEKAPITAL  570,6 69,7 

NYEMISSION    

ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL  545,0 545,0 

ANNAT EK INKL PERIODENS RESULTAT  2 185,1 1 756,2 

SUMMA EGET KAPITAL  3 300,7 2 370,9 

    

    

KORTFRISTIGA SKULDER    

LEVERANTÖRSSKULDER  346,4 15,3 

ÖVRIGA SKULDER  104,8 183,5 

UPPLUPNA KOSTNADER OCH 

FÖRUTBET. INTÄKTER 
 272,9 288,0 

SUMMA SKULDER  724,1 486,8 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  4 024,8 2 857,7 
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KASSAFLÖDESANALYS  

 

 

TKR 
 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

 2017 

JAN - DEC 

2016 

JAN - DEC 

Resultat efter finansiella poster  -4 027,7 -1 283,3 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    

Avskrivningar  75,2 76,2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

 -3 952,5 -1 207,1 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

    Förändring av fordringar  -1 506,9 -73,3 

    Förändring av rörelseskulder  237,3 486,8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -5 222,1 -793,6 

Investeringsverksamheten    

    Förvärv dotterbolag   - 

    Förvärv av immat. anläggningstillgångar  -36,0 -375,9 

Förändring av deposition  53,9 -92,8 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  17,9 -468,7 

Finansieringsverksamheten    

    Nyemission  6 375,2 3 109,2 

    Emissionskostnader  -1 417,9 - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  4 957,3 3 109,2 

    

Årets kassaflöde  -246,9 1 846,9 

Likvida medel vid årets början  1 845,9 0 

Kursdifferens i likvida medel  - -1,0 

Likvida medel vid årets slut  1 599,0 1 845,9 

mailto:info@esenstudio.com
http://www.esenstudio.com/


 

 

 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ  JANUARI - DECEMBER 2017 

Hangövägen 18, 115 41 Stockholm |  info@esenstudio.com  | www.esenesports.com 

 11 

 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

KONCERNFÖRHÅLLANDEN VID UTGÅNGEN AV PERIOD  

Det finns inga ytterligare bolag än ESEN eSports AB (559022-4506) 
     

 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 

nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 

ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.  

 

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över 

tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande. Inventarier, verktyg, installationer och goodwill skrivs av över 5 år. 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna 

förebygger bolaget genom att stärka de interna rutiner, men det finns yttre faktorer som bolaget inte kan påverka. 

Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget innan en 

investering görs i bolaget. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare 

publicerat memorandum offentliggjort i oktober 2017. 

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.  

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av 

Bolagets verksamhet. 

 
Styrelsen, Stockholm 2018-02-21 
 
 
Joakim Stenberg, VD & ledamot   Joachim Keller, ledamot 
 
 
Per Hägerö, ledamot    Christer Körnbäck, Styrelseordförande & ledamot 
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KONTAKT   MARKNADSPLATS 

Esen eSports AB   Aktietorget 

Hangövägen 18   Aktien handlas under kortnamnet ESEN och har ISIN-kod: SE0009889157.   

 Bolagets LEI-kod är: 549300K56JNOY5PC2M79. 

                      

115 41 Stockholm  Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm 

+46 (0)70 772 87 72  +46 (0)8-511 68 000 

 

KONTOFÖRANDE INSTITUT 

Euroclear Sweden AB 

Klarabergsviadukten 63 

111 64 Stockholm 

+46 (0)8-402 90 00 

 

Denna information är sådan information som Esen eSports är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 29 

november 2017. 
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