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

2021.01.01 - 2021.09.30

NYCKELTAL
Detta är första tillfället som koncernredovisning upprättas för kvartalsrapport tre, siffrorna inom
parantes avser moderbolagets siffror vid förra årets kvartalsrapport tre.

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 3 2021
Totala intäkter uppgick till 1,2 MSEK (0,2)
Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-1,1)
Periodens resultat uppgick till -1,7 MSEK (-1,1)
Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,23)
Siffror inom parentes avser det tredje kvartalet 2020.

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2021
Totala intäkter uppgick till 3,5 MSEK (0,7)
Rörelseresultatet uppgick till -5,7 MSEK (-4,0)
Periodens resultat uppgick till -5,7 MSEK (-4,1)
Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,24)
Siffror inom parentes avser de första nio månaderna 2020.

VD HAR ORDET

ESEN har äntligen lyckats nå till den punkt där
vi kan skapa en stabilare grund i bolaget för att
kunna ge koncernens rätt förutsättningar för
tillväxt. Man hade visserligen en förhoppning
att nå detta skede tidigare, men jag ser nu med
tillförsikt på det avslutande kvartalet samt kommande år.
De uppsatta målen för Q3 har vi inte riktigt nått
hela vägen fram till. Både ledtider och fokusering
på strukturella förändringar som gjorts inom organisationen ligger bakom detta. Vi ser dock att
dessa förändringar varit nödvändiga och som redan nu påvisar en positiv förändring i Q4 som vi
redan rapporterat om.
Vi kommer fortsatt ha ett stort fokus på bolagets
förvärvsstrategi framöver för att genomföra lönsamma och strategiska förvärv för koncernen.
Bolaget har under året utvärderat ett antal bolag, av olika anledningar har vi dock ej gått vidare med dessa bolag. Vi jobbar aktivt med att
identifiera ett kvalitativt förvärvsobjekt för att
kunna presentera framöver. Här kommer ju våra
nya investerare att bli en stor tillgång med deras
erfarenhet, kunskap och driv.
Våra senaste två tillskott 2Prove och ESEN Danmark har visat sig vara två enorma resurser, med
fortsatt stor potential. 2Prove har inte bara resultatmässigt bidragit till en positiv utveckling,
utan även genererat nya kontakter, möjligheter
och affärer för ESEN Studio.
ESEN Danmark har som vi tidigare meddelat
kommit igång oerhört bra och taktar målsättningen att vara lönsamt i början av nästa år. Man
har redan nu knutit till sig attraktiva projekt och
vi ser en fortsatt stor efterfrågan på de tjänster
som ESEN tillhandahåller.
ESEN studio har fått ett nytt utseende online,
genom en ny hemsida där vi redan nu börjat
få in förfrågningar och affärer från nya kunder.

Ett fortsatt fokus framöver kommer vara att utveckla och öka intäkterna i studion. Vi har bland
annat utvecklat våra processer och vår IT-miljö,
och därigenom sett till att studion fortsatt ligger
tekniskt i framkant.
Vi har under hösten börjat se resultatet av vårt
samarbete med Läkaresällskapet med flera genomförda produktionsuppdrag. Denna typ av
affärsupplägg kommer vi fortsätta söka vilket
skapar en stabil långsiktig inkomst för bolaget.
Samarbetet med House of Minds är en annan
typ av samarbete som vi ser kan växa enormt
under våren.
I närtid kommer vi fortsatt slutföra de strukturella förändringar som påbörjats i organisationen och som kommer ge fortsatta kostnadsbesparingar. Det är ett naturligt första steg i vår
process att bli en lönsam koncern.
Johan Grape
VD, ESEN esports

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2021.01.01 - 2021.09.30)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

● I januari anställs Antony Sastre som affärsansvarig för Battleriff.
● ESEN esports meddelade att satsningen på
Svensk Eracing fortsätter och utökas med fyra
säsonger.
● 12:e februari meddelade ESEN eports om genomförda förändringar i syfte att stärka sin kapacitet för informationsgivning. Samtidigt meddelar
marknadsplatsen Spotlight att man plockar bort
ESEN från observationslistan.
● Den 18 februari publicerades bokslutskommunikén för 2020.
● 1 mars meddelade ESEN att bolaget ingått avtal
om förvärv att 51% av aktierna i 2Prove AB.
● 10 mars meddelade ESEN att Ubisoft Nordic gett
bolaget uppdraget att sända nordiska mästerskapen i RAINBOW SIX SIEGE.
● 10 mars meddelades utfallet av nyttjande av
teckningsoption 2020/2021 TO3 och att bolaget
tillförts 1.4 MSEK efter emissionskostnader.
● 19 mars publicerades årsredovisningen för 2020.
● 30 april blev avtalet med E-sportförbundet SESF
förlängt i två år.
● 1 juli meddelades att ESEN esports i samarbete
med DreamHack arrangerar en internationell Cosplay tävling.
● 8 juni tecknar ESEN esports AB avtal med Svenska Läkarsällskapet.
● ESENs riktade emission avseende förvärv av
2Prove AB registrerades hos Bolagsverket 9 juni.
● 15 juli ingår ESEN esports AB en joint venture i
syfte att expandera i Öresundsregionen.
● 20 mars presenterar bolaget sin halvårsrapport.
● 23 augusti meddelar ESEN Esports att de startar
den tredje säsongen av Svenska Eracingligan och
lanserar en ny europeisk eracingliga.
• 16 september meddelar bolaget en ny strategi
och rebranding av ESEN esports i samband med
riktad emission om ca 5,5 miljoner.
• 24 september förvärvar ESEN eSports AB resterande 49% i 2Prove AB.
• 28 september skickas det ut en kallelse till extra
bolagsstämma i ESEN esports AB.

• 5 oktober meddelar ESEN en uppdatering kring
strategiförändringarna som pågår.
• 8 oktober meddelade ESEN esports AB att man
ingår samarbete med House of Minds Solutions AB
kring produktion och utbildning.

teckningskursen
är 4,60 SEK per
ny aktie.

Kommentar till den finansiella utvecklingen för de
första nio månaderna 2021:
Bolaget Esen eSports AB startades den 15 augusti
2015 och under den andra halvan av 2020 förvärvade man bolaget Battleriff Gaming AB och utgör
nu en koncern tillsammans med 2Prove AB som
förvärvades i april 2021 och köptes i sin helhet i
september 2021, i juli 2021 startade ESEN också upp det danska dotterbolaget ESEN Danmark
som man äger 51% av. Rapportperioden omfattar
perioden 2021-01-01 fram till 2021-09-30. Nedan
presenteras koncernsiffrorna och då detta är första
tillfället som dessa redovisas för det tredje kvartalet kommer inga jämförelsetal inkluderas. 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 - 30 september 2021
Nettoomsättningen uppgår till 3,4 mkr för perioden
januari-september 2021. I likhet med kvartalsrapport två står koncernbolaget 2Prove AB för majoriteten av omsättningen som är snarlik det andra
kvartalets.
Under både det andra och tredje kvartalet har
koncernbolaget Battleriff Gaming AB haft stora
utvecklingskostnader för att göra sin plattform mer
konkurrenskftaftig och det beslutades att lägga upp
merparten av dessa kostnader på balansen. En korrigering av dessa kostnader för Q2 har därför gjorts
med positiv resultatpåverkan som följd.
Utöver ovan beskrivna korrigering av utvecklingskostnader har personalkostnaderna ökat. Ökningen
hänförs främst till en omklassificiering för ett av
dotterbolagen men också en tillkommande halvtidstjänst i ESEN Sverige och en heltidstjänst i ESEN
Danmark.
Avskrivningskostnaderna har ökat med ca 100 tkr,
främst till följd av ökade utvecklingskostnader, i
likhet med tidigare perioder utgör marjoriten av
dessa kostnader avskrivning på Battleriffs plattform.
Rörelseresultat för de första tre kvartalen uppgår
till - 5 698,5 tkr.
BALANSRÄKNING
Finansiell utveckling perioden 1 januari - 30 sept
2021
Koncernmässig Goodwill uppgår till 5 126,6 tkr,

goodwillen skrivs av på fem år.
De balanserade utgifterna uppgår till 2 278,4 tkr
och består i likhet med tidigare kvartal främst
av akiverade utvecklingskostnader för Battleriffplattformen, arbetet med detta har varit intensivt
under både kvartal två och tre.
Inventarierna uppgår till 712,6 tkr och består
uteslutande av studioutrustning i ESEN Sverige.
De finansiella anläggningstillgångarna på 215,1 tkr
utgörs av lämnad hyresdeposition.
De kortfristiga fordringarna uppgår till totalt 927,8
tkr i koncernen. Majoriteten av dessa består utav
kund- och skattefordringar.
Likvida medel per 2021-09-30 i koncernen uppgår
till 1 244,4 tkr.
Koncernens egna kapital uppgår till 6 027,9 tkr per
2021-09-30.
De kortfristiga skulderna i koncernen uppgår till
4 453,1 tkr. Av dessa utgör 470,4 tkr leverantörsfakturor, 3 520,8 tkr övriga skulder och 485,8 tkr
upplupna kostnader.
Merparten av de övriga skulderna utgörs av skulden till ägarna av 2Prove AB för köpet av resterande 49% medan de upplupna kostnaderna främst
består utav semesterlöner och styrelsearvoden
med tillhörande sociala avgifter.
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.
ANTAL AKTIER Bolaget har per 2021-09-30, 41 486
758 aktier.
KOMMANDE RAPPORTER
Bokslutskommuniké 2021
2022-02-25
.

RESULTAT- OCH
BALANSRÄKNING

RESULTATRÄKNING
Koncernens Resultaträkning
KR

JULI-SEPT

JULI-SEPT

JAN-SEPT

JAN-SEPT

JAN-DEC

2021

2020

2021

2020

2020

INTÄKTER
NETTOOMSÄTTNING

1 200,1

3 370,5

637,7

0,0

171,4

489,5

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
SUMMA INTÄKTER

1 200,1

0,0

3 541,9

0,0

1 127,0

RÖRELSENS KOSTNADER
HANDELSVAROR
EXTERNA KOSTNADER
PERSONALKOSTNADER

0,0
-957,3

-4 312,8

-4 010,1

-1 280,3

-3 204,5

-2 640,7

-716

-1 752,6

-1 913,9

AVSKR. INVENTARIER & IMMATERIELLA
TILLGÅNGAR
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
RÖRELSERESULTAT

-2 953

0,0

-9 269,9

0,0

-8 564,7

-1 753,5

0,0

-5 728,0

0,0

-7 437,5

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
SKATT
Minoritetens andel av periodens resultat
PERIODENS RESULTAT

22,6
-1 730,9

29,5
0,0

-5 698,5

59,3
0,0

-7 378,2

-84,7
-1 730,90

-84,7
0,00

-5 698,50

-7 378,2

RESULTATRÄKNING
Moderbolagets resultaträkning
KR

JULI-SEPT

JULI-SEPT

JAN-SEPT

JAN-SEPT

JAN-DEC

2021

2020

2021

2020

2020

402,7

214,5

980,1

456,7

600,5

0,0

13,0

171,4

290,5

379,4

402,7

227,6

1 151,5

747,2

979,9

0,0

0,0

INTÄKTER
NETTOOMSÄTTNING
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
SUMMA INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER
HANDELSVAROR*
EXTERNA KOSTNADER

0,0
-1 893,3

-1 688,5

-4 998,0

-2 982,3

-3 807,0

PERSONALKOSTNADER

-639,0

-600,9

-1 685,6

-1 634,6

-2 173,4

AVSKR. INVENTARIER & IMMATERIELLA
TILLGÅNGAR

-135,9

-78,0

-243,1

-162,2

-464,7

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-2 668,2

-2 367,4

-6 926,7

-4 779,1

-6 445,1

RÖRELSERESULTAT

-2 265,5

-2 139,8

-5 775,2

-4 031,9

-5 465,2

23,2

-70,1

23,6

-78,4

-129,0

-2 242,3

-2 209,9

-5 751,6

-4 110,3

-5 594,2

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
SKATT
PERIODENS RESULTAT
RESULTAT PER AKTIE

-

-

-2 242,3

-2 209,9

-5 751,6

-4 110,3

-5 594,2

-0,05

-0,10

-0,14

-0,20

-0,16

*De poster som tidigare redovisades under "handelsvaror" har flyttas ned
till "externa kostnader" där de har redovisats i årsredovisningarna

BALANSRÄKNING
Koncernens balansräkning
TKR

2021-09-30 2020-09-30

2020-12-31

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
IMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
GOODWILL

5 126,6

1 719,5

BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN OCH LIKNANDE ARBETEN

2 278,4

2 194,4

INVENTARIER OCH MASKINER

712,6

857,1

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

215,1

215,1

8 332,7

4 986,1

KUNDFORDRINGAR

394,7

43,6

ÖVRIGA FORDRINGAR

323,7

584,8

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA
INTÄKTER

209,4

261,9

KASSA OCH BANK

1 244,4

5 293,3

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

2 172,2

6 183,6

10 504,9

11 169,7

AKTIEKAPITAL

1 956,8

1 768,1

ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL

1 452,9

1 672,9

ANNAT EK INKL PERIODENS RESULTAT

2 618,2

6 284,2

SUMMA EGET KAPITAL

6 027,9

9 725,2

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
KORTFRISTIGA FORDRINGAR

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Minoritetsintresse

-84,7

KORTFRISTIGA SKULDER
LEVERANTÖRSSKULDER
ÖVRIGA SKULDER
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBET.
INTÄKTER
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

470,4

258,3

3 520,8

613,1

485,8

573,1

4 477,0

1 444,5

10 504,9

11 169,7

BALANSRÄKNING
Moderbolagets balansräkning
TKR

2021-09-30 2020-09-30 2020-12-30

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
IMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN OCH LIKNANDE ARBETEN

114,4

0,0

135,3

695,0

775,9

857,1

11 351,4

165,0

215,1

4 600

4 600,0

12 160,8

5 540,9

5 757,4

KUNDFORDRINGAR

167,0

266,9

43,7

ÖVRIGA FORDRINGAR

787,2

403,9

769,0

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA
INTÄKTER

182,2

249,9

259,4

KASSA OCH BANK

299,6

28,3

5 232,2

1 436,0

949,0

6 304,3

13 596,8

6 489,9

12 061,7

1 956,8

884,1

1 768,1

545,0

545,0

545,0

ANNAT EK INKL PERIODENS RESULTAT

6 459,2

1 648,4

8 549,4

SUMMA EGET KAPITAL

8 961,0

3 077,5

10 862,5

550,9

1 224,6

256,2

3 678,6

1 387,4

491,3

406,3

800,4

451,7

4 635,8

3 412,4

1 199,2

13 596,8

6 489,9

12 061,7

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
INVENTARIER OCH MASKINER
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
ANDELAR I DOTTERFÖRETAG
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
KORTFRISTIGA FORDRINGAR

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
AKTIEKAPITAL
ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL

KORTFRISTIGA SKULDER
LEVERANTÖRSSKULDER
ÖVRIGA SKULDER
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBET.
INTÄKTER
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

REDOVISNINGS- OCH
VÄRDERINGSPRINCIPER

KONCERNFÖRHÅLLANDEN VID
UTGÅNGEN AV PERIOD
I ESEN-koncernen ingår ESEN esmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
ports
AB (559022-4506), 2Prove AB (559261-4688 ),
Battleriff Gaming AB (556967-6082), Battleriff
Entertainment AB (559069-5416) och ESEN
Danmark Asp (1527228)
ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Fordringar har upptagits till de belopp varmed
de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder 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 redovisas i den omfattning det är sannolikt att de
ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
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 november 2020.
Styrelsen och verkställande direktören intygar
härmed att kvartalsrapporten ger en rättvisande
översikt av Bolagets verksamhet.
Styrelsen, Stockholm
2021-09-30
Faisal Gani, ledamot			
Mirel Bikic, ledamot
Per Hägerö, Styrelseordförande & ledamot
Mikael Larsson, ledamot		
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Euroclear Sweden AB
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+46 (0)8-402 90 00
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Spotlight stock market
Aktien handlas under kortnamnet ESEN
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