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Turneringsplattformen

Styrelsen och 
verkställande direktören 
för ESEN eSports AB avger 
härmed följande rapport 
för perioden

2018.01.01 - 2018.12.31



NYCKELTAL
 
FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR DET FJÄRDE 
KVARTALET 2018
Totala intäkter uppgick till 0,3 MSEK (0,7)
Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-1,6)
Periodens resultat uppgick till -1,8 MSEK (1-6)
Resultat per aktie uppgick till -0,37 SEK (-0,50*)

Siffror inom parantes avser det fjärde kvartalet 2017.
*En split av aktierna gjorde i november 2017 (2000:1) och 
hänsyn har tagits till denna split i resultat per aktie för kvar-
tal 4 2017 i syfte att göra siffrorna mer jämförelsebara.

 
FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR HELÅRET 2018
Totala intäkter uppgick till 3,0 MSEK (3,9) 
Rörelseresultatet uppgick till -4,2 MSEK (-4,2)
Periodens resultat uppgick till -4,3 MSEK (-4,2) 
Resultat per aktie uppgick till -0,89 SEK (-1,34*)

Siffror inom parentes avser helåret 2017.
*En split av aktierna gjorde i november 2017 (2000:1) och 
hänsyn har tagits till denna split i resultat per aktie för hel-
året 2017 i syfte att göra siffrorna mer jämförelsebara.

 



VD HAR ORDET



Under 2018 har bolaget gjort 
en omfattande  strategisk 
omställning av verksamheten 
med syfte att nå en skalbar 
intäktsmodell för framtiden. 
Från att ha varit ett renodlat 
sändningsbolag är verksam-
heten nu indelat i  fyra affärs-
områden som tydligt definie-
ras enligt följande:

Plattformen som är en digital 
plattform för turneringsspel. 
Intäktskällorna är månadsa-
bonnemang där användarna 
betalar för premiuminnehåll, 
kundanpassade turneringar 
åt partners, videoannonse-
ring samt banners och riktade 
kampanjer.

Egna format som t ex King 
of Nordic. Intäktskällor från 
egna format genereras genom 
sponsorskap och marknadsfö-
ring, betting (genom avtalet 
med Sportradar) samt mediar-
ättigheter.

Externa rättigheter där vi 
producerar en sändning samt 
innehar distributions- och för-
säljningsrättigheten.

Externa uppdrag som rådgiv-
ning, produktion, event  och 
uthyrning av lokal samt ut-
rustning.

Vidare har vi investerat i för-
säljningskapaciteten för de 
olika affärsområdena och ska-
pat affärsområdes specifika 
försäljningsmodeller. 

Om jag ser tillbaka till det vi 
har åstadkommit under 2018 
vill jag särskilt lyfta fram de 
fyra viktigaste händelser-
na: Avtalet med Sportradar, 
partnerskapen med Telia och 
Svenska Spel, lanseringen av 
turneringsplattformen samt 
den övertecknade företrädes-
emissionen.

Sportradar avtalet öppnar upp 
en ny intäktskälla som även är 
skalbar. I och med det nya li-
censförfarandet på den svens-
ka marknaden kommer detta 
ge oss förutsättningar att sam-
arbeta med bettingpartners.

Licensavtalet med Svens-
ka e-sport föreningen (SESF) 
ledde fram till partnerskapen 
med Telia och Svenska Spel 
som visar att det finns ett för-
troende från stora företag att 
de tror på det vi gör samt att 
målgruppen är viktig. 
Turneringsplattformen som 
kommer att bli navet i verk-
samheten är nu lanserad i sin 
första version.

Vi genomförde en företrädes-
emission som tillförde bolaget  
ca 7,7 miljoner kronor före 
emissionskostnader. Det ger 
oss förutsättningar att bygga 
vidare på vår vision och mo-
dell för att skapa tillväxt samt 
lönsamhet. Jag välkomnar nya 
aktieägare samt tackar befint-
liga för förtroendet.

För helåret uppgick omsätt-

ningen till 3 040 tkr, vilket är 
en minskning med 820 tkr 
jämfört med 2017. Rörelsere-
sultat för helåret 2018 blev -4 
282 tkr jämfört med -4 248 tkr 
för helåret 2017. Minskningen 
av intäkterna härleds till den 
omstrukturering vi genomfört 
men via den nya strukturen 
med affärsområden samt för-
stärkningar på försäljningssi-
dan är jag övertygad om att vi 
kan skapa omsättningstillväxt 
framgent. 

Som bolag har vi nu byggt 
upp alla grundförutsättning-
ar för tillväxt. Vi har skapat 
en komplett infrastruktur för 
e-sport vilken innefattar vår 
egen försäljningsorganisation, 
e-sportarena, eventlokal, tur-
neringsplattform, studio och 
Tv-produktion.

Joakim Stenberg
VD, ESEN eSports



teckningskursen 
är 4,60 sek per 

ny aktie.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAP-
PORTPERIODEN (2018.01.01 - 2018.12.31)
• ESEN eSports inledde partnerskap med 

Ubisoft och startade Rainbow 6 turnering
• Bolaget anordnade välgörenhets stream 

med Female Legends
• ESEN knöt samarbeten med Norge och Dan-

marks största esport-LAN
• Bolaget genomförde King of Nordic turne-

ringar i Rainbow 6 och CS:GO
• Bolaget inledde samarbete med Sportradar 

gällande bettingrättigheter
• ESEN signerade ett avtal med SESF om att 

anordna VM-kval för att utse svenska lands-
laget

• Bolaget gick ut med en avsiktsförklaring att 
tillsammans med Mavshack anordna esport 
i asien.

• Bolaget meddelade samarbeten med Telia, 
Svenska Spel och Oneplus

• Bolaget satte igång King of Nordic säsong 12 
i CS:GO i Augusti.

• I september kommunicerade bolaget att en 
företrädesemission kommer att genomföras 
under kvartal 4

• Bolaget producerade i september BLAST Pro 
Series på svenska.

• Under oktober lanserades bolagets turne-
ringsplattform

• Fortnite turnering med Samsung genomför-
des av bolaget i november

• Bolaget tillfördes ca 7,7 Msek i en överteck-
nad företrädesemission före emissionskost-
nader

• Bolaget fick uppdraget från Ubisoft Nordic 
att producera de nordiska mästerskapen i 
Rainbow Six Siege

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RAPPORTPERIODENS UTGÅNG  
• Inga väsentliga händelser efter rapportperi-

odens utgång har inträffat

KOMMENTAR TILL DEN FINANSIELLA 
UTVECKLINGEN FÖR HELÅRET 2018
Bolaget Esen eSports AB startades den 15 au-
gusti 2015. Rapportperioden omfattar perioden 
2018-01-01 fram till 2018-12-31 (beloppet för 
motsvarande period är inom parentes). Belopp 
anges i första hand i tusentals kronor, men även 
andra värden förekommer vilket tydligt framgår 
under respektive rubrik.

RESULTATRÄKNING
Finansiell utveckling perioden 1 oktober - 31 
december 2018
Bolagets intäkter för det fjärde kvartalet 2018 
uppgick till 297 tkr, vilket är en minskning med 
407 tkr jämfört med samma period 2017. 
Minskningen av intäkterna härleds till omstruk-
tureringen av verksamheten.

Övriga externa kostnader, personalkostnader, 
avskrivningar och handelsvaror uppgick tillsam-
mans till 2 005 tkr för det fjärde kvartalet 2018, 
jämfört med 2 286 tkr för samma period 2017. 
Kostnaderna består av konsultarvoden, perso-
nalkostnader, lokalhyra och prispengar. Minsk-
ningen av kostnader finns bland externa kostna-
der och beror främst på minskade kostnader för 
kundförluster.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018 blev 
-1 708 tkr jämfört med -1 581 tkr för samma 
period 2017. Avvikelsen beror på, som nämnts 
ovan, på framförallt minskad omsättning.



RESULTATRÄKNING
Finansiell utveckling perioden 1 januari - 31 
december 2018
Bolagets intäkter för helåret 2018 uppgick till 
3 043 tkr, vilket är en minskning med 817 tkr 
jämfört med helåret 2017. Minskningen av in-
täkterna härleds till omstruktureringen av verk-
samheten. Bolagets intäkter består av annons-
försäljning, sponsring och produktionsuppdrag.

Övriga externa kostnader, personalkostnader, 
avskrivningar och handelsvaror uppgick tillsam-
mans till 7 227 tkr för helåret 2018, jämfört 
med 8 102 tkr för samma period 2017. Perso-
nalkostnader har ökat något under perioden 
samtidigt som de övriga externa kostnader, 
framförallt konsultkostnader och befarade och 
konstaterade kundförluster, har minskat.

Rörelseresultatet för helåret 2018 blev -4 185 
tkr jämfört med -4 242 tkr för helåret 2017.  

BALANSRÄKNING
Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 4 350 
tkr (3 058 tkr) vid periodens utgång. Tillgångar-
na består främst av kassa och bank på 3 886 tkr 
(1 599 tkr) och kundfordringar på 243 tkr (1 202 
tkr).   
Bolagets egna kapital uppgick per 2018-12-31 
till 4 641 tkr (2 998 tkr).  
Kortfristiga skulder per 2018-12-31 på totalt 
541 tkr (508 tkr) utgörs framförallt av skulder till 
leverantörer på 444 tkr (128 tkr).

Denna rapport har ej granskats av bolagets 
revisor. 

ANTAL AKTIER
Bolaget har per 2018-12-31, 4 846 847 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER
Delårsrapport ett 2019    
2019-05-10 

Delårsrapport två 2019    
2019-08-22 

Delårsrapport tre 2019    
2019-11-15

ÅRSSTÄMMA OCH 
ÅRSREDOVISNING
Årsstämma planeras till den 20 maj 2019 i Bola-
gets lokaler på Johannesfredsvägen 5 i Bromma. 
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig 
på Bolagets och Spotlights hemsidor från den 
29 april 2019.



RESULTAT- OCH 
BALANSRÄKNING



KR OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC

2018 2017 2018 2017

INTÄKTER

NETTOOMSÄTTNING 297,4 704,8 3 042,8 3 859,7

SUMMA INTÄKTER 297,4 704,8 3 042,8 3 859,7

RÖRELSENS KOSTNADER

HANDELSVAROR -231,0 -167,1 -554,0 -214,3

EXTERNA KOSTNADER -630,0 -807,2 -2 052,2 -3 379,4

PERSONALKOSTNADER -1 161,0 -1292,9 -4 531,3 -4 425,2

AVSKR. INVENTARIER & IMMATERIELLA 
TILLGÅNGAR

16,8 -18,8 -89,8 -82,9

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -2 005,2 -2 286 -7 227,3 -8 101,8

RÖRELSERESULTAT -1 707,8 -1 581,2 -4 184,5 -4 242,1

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -98,0 -1,0 -112,2 -6,0

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -1 805,8 -1 582,2 -4 296,7 -4 248,1

SKATT - - - -

PERIODENS RESULTAT -1 805,8 -1 582,2 -4 296,7 -4 248,1

RESULTAT PER AKTIE -0,37 -0,50* -0,89 -1,34

*En split av aktierna gjorde i november 2017 (2000:1) och hänsyn har tagits till denna 
split i resultat per aktie för siffror rörande 2017 i syfte att göra siffrorna mer jämförel-
sebara.

RESULTATRÄKNING



TKR 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSAR- 390,0 153,4

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

INVENTARIER OCH MASKINER 277,5 256,5

LÄMNADE DEPOSITIONER 165,0 38,9

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 832,5 448,8

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
KUNDFORDRINGAR 243,4 1 201,7

ÖVRIGA FORDRINGAR 5,5 114,8

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA 215,1 142,7

KASSA OCH BANK 3 885,6 1 599,0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 4 349,6 3 058,3
SUMMA TILLGÅNGAR 5 182,1 3 507,1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 

AKTIEKAPITAL 869,9 570,6

ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL 545,0 545,0

ANNAT EK INKL PERIODENS RESULTAT 3 226,1 1 882,8

SUMMA EGET KAPITAL 4 641,0 2 998,4

KORTFRISTIGA SKULDER

LEVERANTÖRSSKULDER 444,0 128,0

ÖVRIGA SKULDER 52,1 207,8

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBET. INTÄK- 45,0 172,8

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 541,1 508,7

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 182,1 3 507,1

BALANSRÄKNING



TKR 2018 JAN-DEC 2017 JAN-DEC

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -4 296,7 -4 248,2

Avskrivningar 89,8 136,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

-4 206,9 -4 111,4

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

       Förändring av fordringar 995,2 -833,6

       Förändring av rörelseskulder 32,4 20,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 179,3 -4 924,1

Investeringsverksamheten

       Förvärv av immat. anläggningstillgångar -234,0 -

       Förvärv av materiella anläggningstillgångar -110,8 -36,1

Förändring av deposition -151,0 -156,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -495,8 -192,1

Finansieringsverksamheten

       Nyemission  7 670,6 6 344,1
       Emissionskostnader -1 709,5 -981,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 961,7 5 363,1

Årets kassaflöde 2 286,6 246,9

Likvida medel vid periodens början 1 599,0 1 845,9

Kursdifferens i likvida medel

Likvida medel vid periodens slut 3 885,6 1 599,0

KASSAFLÖDESANALYS

FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 
2018. Bolaget har som ambition att i framtiden lämna utdelning 
till aktieägarna.



REDOVISNINGS- OCH 
VÄRDERINGSPRINCIPER



KONCERNFÖRHÅLLANDEN VID 
UTGÅNGEN AV PERIOD 
Det finns inga ytterligare bolag än ESEN eSports 
AB (559022-4506)
    

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Fordringar har upptagits till de belopp varmed 
de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skul-
der har upptagits till anskaffningsvärden där 
inget annat anges.Redovisningsprinciperna är 
oförändrade jämfört med föregående år.

INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad 
som erhållits eller kommer att erhållas och re-
dovisas i den omfattning det är sannolikt att de 
ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogö-
ras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar värderas till anskaff-
ningsvärdet med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Immateriella och materiella anläggningstillgång-
ar 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 nyttjan-
deperiod enligt följande. Inventarier, verktyg, 
installationer och goodwill skrivs av över 5 år.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Det finns flertalet risker som kan påverka Bo-
lagets 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. Inves-
terare 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 osäkerhets-
faktorer hänvisas till tidigare publicerat memo-
randum offentliggjort i oktober 2018.

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

Styrelsen, Stockholm 
2019-02-22

Joakim Stenberg, VD & ledamot   
Ulf Björnemark, ledamot
Per Hägerö, Styrelseordförande & ledamot  
Christer Körnbäck, ledamot

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION 
SOM ESEN ESPORTS ÄR SKYLDIG ATT OFENTLIGGÖ-
RA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORD-
NING. INFORMATION LÄMNADES, GENOM STYREL-
SENS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE DEN 22 
FEBRUARI 2019



KONTAKT
ESEN eSports AB
Johanmnesfredsvägen 5 
168 69 Bromma 
+46 (0)70 772 87 72

KONTOFÖRANDE INSTITUT 
Euroclear Sweden AB 
Klarabergsviadukten 63 
111 64 Stockholm 
+46 (0)8-402 90 00

MARKNADSPLATS
Spotlight stock market
Aktien handlas under kortnamnet ESEN 
och har ISIN-kod: SE0009889157
Bolagets LEI-kod är: 549300K56JNOY5P-
C2M79

Mäster Samuelsgatan 42 
111 57 Stockholm
+46 (0)8-511 68 000


