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Turneringsplattformen

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

2020.01.01 - 2020.03.31



NYCKELTAL
 
FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR DET FÖRSTA KVARTALET 2020
Totala intäkter uppgick till 0,2 MSEK (0,5)
Rörelseresultatet uppgick till -0,9 MSEK (-1,2)
Periodens resultat uppgick till -0,9 MSEK (-1,2)
Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,23)

Siffror inom parentes avser första kvartalet 2019.



VD ORD



Vilka fantastiska första 4 veck-
or det det varit! Så hade jag 
gärna börjat detta mitt första 
VD ord. Verkligheten har ju 
varit en aning annorlunda i en 
tid med en pandemi som le-
der till ett osäkert läge för våra 
affärer. 

Årets första kvartal inleddes 
positivt för ESEN med nya 
samarbeten med bland annat 
Autoexperten, HP, Pricerun-
ner och WD Black samt ett ge-
nerellt ökat intresse för såväl 
King of Nordic som Counter 
Strike. Vi ingick också en av-
siktsförklaring om att förvärva 
Battleriff Gaming som kom-
mer att vara en viktig kompo-
nent i vårt strategi framåt som 
jag återkommer till senare. 

Från en säsong med King of 
Nordic där vi visade bättre 
siffror än på länge med star-
ka sponsorer som ville fort-
sätta samarbeta hamnade vi i 
Covid-19 och företag som hål-
ler i sina budgetar till Q3. Flera 
event ställdes in där vi skulle 
producerat turneringar och 
LIVE sändningar. Utfallet är 
en klar besvikelse för såväl in-
täkter som resultat trots våra 
fortsatta besparingar. 

Allt är dock inte negativt utan 
tvärtom på många sätt. Vi ut-
ökar esport produktioner med 
Rocket League, Hearthstone 
och pratar även med spelut-
vecklare om andra titlar.

Framgent så kommer vi att ha 
ett bredare fokus än bara es-
port, där vi tillsammans med 
föreningar och Spelfrossa 
kommer utveckla ett breda-
re produktutbud för alla ga-
ming och esport-entusiaster. 
Att vi vänder oss till commu-
nityt och skapar samarbeten 
är inget konstigt då det är 
kärnan i svensk esport. Utan 
dessa skulle det inte finnas 

något folkrörelse. Hela espor-
ten är byggt av gräsrötterna 
och dessa har blivit bortglöm-
da i takt med att esporten har 
kommersialiserats.

Nu går vi tillbaka till vårt ur-
sprung och välkomnar gräsröt-
terna för att dela denna pas-
sion, kunskap och kreativitet 
till att bli partners med ESEN. 
Istället för att exkludera och 
kontrollera rättigheter som 
många gör nu i vår bransch går 
vi vår egna väg och blir en möj-
liggörare för nya talanger och 
föreningar att få en naturlig 
språngbräda.

Den existerande affärsmodell 
där fokus har varit att knyta 
till sig sponsorer för alla pro-
duktioner behöver utvecklas. 
Här blir det första steget att 
inkludera vårt material i den 
programmatiska annonsmark-
naden för videoreklam. Den 
programmatiska försäljningen 
är automatiserad vilket öpp-
nar upp för fler annonsörer. 

Förvärvet av Battleriff har nu 
godkänts av stämman. Detta 
tar oss till en ny nivå där vi lig-
ger i absolut framkant med en 
komplett spelplattform. Funk-
tionaliteten och skalbarheten 
möjliggör affärer med större 
företag som behöver infra-
struktur, produktion och akti-
vering av sina kunder. 

Tillsammans lyfter dessa för-
ändringar styrkan och stabili-
teten i företaget, vi närmar oss 
sakta målet att bli ett medie-
hus dit man går om man vill 
nå målgruppen 15-35. För att 
lyckas behöver vi våra ägares 
stöd och förtroende för det 
kommer bli en uthållighets 
kamp. Kamp mot ekonomin 
och det faktum att det nu 
finns för många aktörer på 
en väldigt konkurrensutsatt 
marknad som slåss om samma 

pengar och tittare. De änd-
ringar vi gör kommer inte vän-
da situationen på några dagar 
utan det blir en längre process 
och ytterligare förvärv kom-
mer behövas.

Så har det varit en fantastiskt 
första tid för mig? Nej men 
den har varit enormt inspire-
rande och det vi ska genom-
föra får mig att se fram emot 
att vara på kontoret varje mor-
gon. Apropå kontoret så har vi 
tagit tillfället i akt och utnytt-
jat den lugnare perioden att 
bygga 3 färdiga studior där vi  
nu kan genomföra 3 samtidi-
ga produktioner och är i slut-
skedet med en podcast studio 
där kreatörer kan skapa både 
video och ljudproduktioner.

Har ni vägarna förbi så hör 
av er för ett besök, vi tar oss 
gärna tid och få lära känna er 
som ägare. (Försökte hålla mig 
så kort som möjligt men  svårt 
första gången jag har möjlig-
heten att kommunicera med 
er.)

Johan Grape
VD, ESEN esports



teckningskursen 
är 4,60 sek per 

ny aktie.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAP-
PORTPERIODEN (2020.01.01 - 2020.03.31)
• I januari registrerades bolagets företrädese-

mission registrerad hos Bolagsverket
• Bolaget meddelade i januari att Western 

Digital (WD) ingått ett samarbete samarbete 
som officiell partner inför nylanseringen av 
nordens största CS:GO turnering, King of 
Nordic

• Bolaget meddelade i februari att man ingått 
en avsiktsförklaring (LOI) om förvärv av 
Battleriff Gaming. spelare över hela världen 
kan delta i olika esport spel och ligor med i 
princip obegränsad skalbarhet.

• ESEN eSports meddelade i februari att Bo-
lagets styrelse har utsett Johan Grape till ny 
VD för ESEN eSports. 

• ESEN eSports meddelade i mars att de 
förlängde avtalet med Svenska E-Sportför-
eningen, SESF med ett år. Avtalet innebär att 
Bolaget har licensen och rättigheten att ta 
fram det svenska landslaget i esport. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RAPPORTPERIODENS UTGÅNG  
• Bolaget signerade i april ett  avtal med 

Datorfestivalen Birdie.  Sedan tidigare har 
Sveriges äldsta datorfestival Birdie meddelat 
att man ställer in eventet i Uppsala. ESEN 
eSports har nu tillsammans med Birdie möj-
liggjort att datorfestivalen kan arrangeras 
online.

• Bolaget har i april  ingått ett samarbetsavtal 
med föreningen Spelfrossa och skall gemen-
samt ta fram nya programformat inom ga-
ming och marknadsföra dessa  tillsammans.

• Minskning av Aktiekapitalet för täckande av 
förlust har skett under Maj. Det återställde 
det egna kapitalet per 31/3 2020

KOMMENTAR TILL DEN FINANSIEL-
LA UTVECKLINGEN FÖR DET FÖRSTA 
KVARTALET 2020
Bolaget Esen eSports AB startades den 15 au-
gusti 2015. Rapportperioden omfattar perioden 
2020-01-01 fram till 2020-03-31 (beloppet för 
föregående 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 januari 
- 31 mars 2020

Bolagets nettoomsättning för det första kvarta-
let 2020 uppgick till 222 tkr, vilket är en minsk-
ning med 279 tkr jämfört med motsvarande 
period 2019. Minskningen av intäkterna härleds 
till att våra sponsorer beslöt sig för att skjuta på 
sina engagemang till kvartal 3 2020.
Övriga externa kostnader, personalkostnader, 
avskrivningar och handelsvaror uppgick tillsam-
mans till 1 118 tkr för det första kvartalet 2020, 
jämfört med 1 600 tkr för motsvarande period 
2019. Kostnaderna består av främst konsultar-
voden, personalkostnader, lokalkostnader och 
prispengar. Minskningen av kostnader beror 
främst på lägre personalkostnader jämfört med 
motsvarande period 2019.
Rörelseresultatet för första kvartalet 2020 blev 
-938 tkr jämfört med -1 115 tkr för motsvarande 
period 2019. Den positiva avvikelsen beror på, 
som nämnts ovan, på delvis minskad omsätt-
ning men framförallt lägre fasta kostnader.

BALANSRÄKNING
Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 749  
tkr (3 140 tkr) vid periodens utgång. Tillgångar-
na består främst av kassa och bank på 187 tkr (2 
233 tkr), kundfordringar på 227 tkr (649 tkr) och 
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
på 247 tkr (253 tkr) .   
Bolagets egna kapital uppgick per 2020-03-31 
till 349 tkr (3 460 tkr).  
Kortfristiga skulder per 2020-03-31 på totalt 1 
008 tkr (495 tkr) utgörs framförallt av skulder till 
leverantörer på 421 tkr (204 tkr) samt upplupna 
kostnader och förutbetalda intäkter på 490 tkr 
(65 tkr).

Denna rapport har ej granskats av bolagets 
revisor. 

ANTAL AKTIER
Bolaget har per 2020-03-31, 9 693 694 aktier (4 
846 847).

KOMMANDE RAPPORTER
Delårsrapport två 2020  2020-08-28
Delårsrapport tre 2020  2020-11-20



RESULTAT- OCH 
BALANSRÄKNING



KR JAN-MARS JAN-MARS JAN-DEC

2020 2019 2019

INTÄKTER

NETTOOMSÄTTNING 221,7 501,3 1 392,9

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 0 1,0 1,7

SUMMA INTÄKTER 221,7 502,3 1 394,6

RÖRELSENS KOSTNADER

HANDELSVAROR -142,2 -44,8 -383,3

EXTERNA KOSTNADER -448,8 -408,5 -2 164,6

PERSONALKOSTNADER -526,7 -1 147,1 -3 672,8

AVSKR. INVENTARIER & IMMATERIELLA TILL-
GÅNGAR

-41,7 -16,8 -186,6

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -1 159,4 -1 617,2 -6 407,3

RÖRELSERESULTAT -937,7 -1 114,9 -5 012,7

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -7,2 0,1 -4,5

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -944,9 -1 114,8 -5 017,2

SKATT

PERIODENS RESULTAT -944,9 -1 114,8 -5 017,2

RESULTAT PER AKTIE -0,10 -0,23 -1,04

RESULTATRÄKNING TKR 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECK-
LINGSARBETEN OCH LIKNANDE ARBETEN

296,4 390,0 312,0

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

INVENTARIER OCH MASKINER 146,8 260,7 173,0

LÄMNADE DEPOSITIONER 165,0 165,0 165,0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 608,2 815,7 650,0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

KUNDFORDRINGAR 227,6 649,1 78,3

ÖVRIGA FORDRINGAR 87,8 5,5 2 176,6

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
UPPLUPNA INTÄKTER

246,7 252,8 213,6

KASSA OCH BANK 187,2 2 232,6 27,5

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 749,3 3 140,0 2 496,0

SUMMA TILLGÅNGAR 1 357,5 3 955,7 3 146,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 

AKTIEKAPITAL 1 739,7 869,9 869,9

ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL 545,0 545,0 545,0

ANNAT EK INKL PERIODENS RESULTAT -1 935,3 2 045,4 -110,0

SUMMA EGET KAPITAL 349,4 3 460,3 1 304,9

KORTFRISTIGA SKULDER

LEVERANTÖRSSKULDER 420,9 203,6 968,7

ÖVRIGA SKULDER 97,0 226,8 285,3

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBET. 
INTÄKTER

490,2 65,0 587,1

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 1 008,1 495,4 1 841,1

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 357,5 3 955,7 3 146,0



TKR 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECK-
LINGSARBETEN OCH LIKNANDE ARBETEN

296,4 390,0 312,0

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

INVENTARIER OCH MASKINER 146,8 260,7 173,0

LÄMNADE DEPOSITIONER 165,0 165,0 165,0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 608,2 815,7 650,0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

KUNDFORDRINGAR 227,6 649,1 78,3

ÖVRIGA FORDRINGAR 87,8 5,5 2 176,6

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
UPPLUPNA INTÄKTER

246,7 252,8 213,6

KASSA OCH BANK 187,2 2 232,6 27,5

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 749,3 3 140,0 2 496,0

SUMMA TILLGÅNGAR 1 357,5 3 955,7 3 146,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 

AKTIEKAPITAL 1 739,7 869,9 869,9

ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL 545,0 545,0 545,0

ANNAT EK INKL PERIODENS RESULTAT -1 935,3 2 045,4 -110,0

SUMMA EGET KAPITAL 349,4 3 460,3 1 304,9

KORTFRISTIGA SKULDER

LEVERANTÖRSSKULDER 420,9 203,6 968,7

ÖVRIGA SKULDER 97,0 226,8 285,3

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBET. 
INTÄKTER

490,2 65,0 587,1

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 1 008,1 495,4 1 841,1

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 357,5 3 955,7 3 146,0

BALANSRÄKNING



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 
2020-05-15

Joakim Stenberg, ledamot    
Ulf Björnemark, ledamot

Per Hägerö, Styrelseordförande & ledamot  
Christer Körnbäck, ledamot
Mikael Larsson, ledamot

Denna information är sådan information som 
Esen eSports är skyldig att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning.
Information lämnades, genom styrelsens för-
sorg, för offentliggörande den 15 Maj 2020



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


