Adventures for Everyone

DELÅRSRAPPORT
KVARTAL 3 - 2018

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2018:

Nio månader 1 januari - 30 september 2018:

•

Omsättning 5 378 TSEK

•

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 083 TSEK

(På grund av koncernombildning under det tredje kvartalet saknas
koncernresultat för 9 månadersperioden 2018.)

•

Resultat efter finansiella poster (Net result) -1 402 TSEK

•

Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK
*På grund av koncernombildning under det tredje kvartalet 2018 saknas jämförelsetal för
den rapporterade perioden på koncernnivå.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
•

Lansering av funktionen Backpacker® Arena globalt i speltiteln Backpacker®:
Den 19 juli 2018 meddelade bolaget att man lanserat funktionen ”Backpacker® Arena” i speltiteln Backpacker® globalt. Den nya funktionen för resespelet ger spelare möjligheten att utmana varandra, chatta och tävla om placeringar på topplistor.

•

100% täckningsgrad i optionsprogrammet:
Den 31 juli 2018 meddelade bolaget att optionsprogrammet som infördes vid extra bolagsstämman den 20 maj 2016 som riktats mot ledande befattningshavare och anställda inom bolaget avslutats. Optionsprogrammet tecknades till 100% och innebär att bolaget tillfördes 1,9
MSEK.

•

Avslutar publicistavtal kring Backpacker®:
Den 27 aug 2018 meddelade bolaget att man avslutar publicistavtalet med MAG Interactive avseende speltiteln Backpacker®. MAG har agerat
publicist och ansvarat för marknadsföring av speltiteln vilket Qiiwi nu avser att ansvara för på egen hand. Bolaget ser detta som ett positivt steg
vilket följer bolagets vision om att ansvara för publicering av samtliga speltitlar i bolagets portfölj och således kontrollera hela bolagets affär.
Qiiwi erhåller 100% av intäkterna på samtliga spelare med registreringsdatum fr.o.m. 1 september 2018 i speltiteln. Det överskott som speltiteln genererar från spelare med registreringsdatum t.o.m. 31 augusti 2018 delas mellan MAG och Qiiwi enligt tidigare gällande villkor t.o.m. 31
augusti 2019. Qiiwi erhåller 100% av intäkterna från dessa spelare fr.o.m. 1 september 2019.

•

Backpacker® passerat 2 miljoner registrerade spelare:
Den 4 september 2018 meddelade bolaget att resespelet Backpacker® där spelaren upptäcker världen stad för stad har passerat 2 miljoner
registrerade spelare. Bolaget ser en fortsatt stark intäktspotential avhängt till aktiviteten i spelarbasen och kommer framöver att fortsätta lägga
stort fokus på optimering och tillägg av nytt innehåll i spelet.

•

Första avtal inom bolagets kommuntjänst tecknat kring Backpacker®
Den 7 september 2018 meddelade bolaget att man tecknat sitt första samarbetsavtal med en kommun kring speltiteln Backpacker®. Alingsås
Kommun har valt att via Backpacker® få sin stad tillgänglig i spelet för att på så vis låta spelare besöka staden Alingsås i spelet vilket i sin tur
kommer sprida kunskap om stadens historia, kulturarv, sevärdheter och driva på turistnäringen i staden.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet
•

Inga väsentliga händelser har ägt rum efter utgången av det tredje kvartalet.
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VD har ordet
Backpacker® generat positivt spelöverskott under kvartalet
Det tredje kvartalet är nu genomfört vilket har varit ett extra
händelserikt kvartal för oss där vi fr.o.m. september månad tagit
över marknadsföringsansvar för vår speltitel Backpacker®. Detta
innebär att vi nått vår vision om att ansvara för utveckling och
publicering av våra speltitlar i vår portfölj till 100%.
Under det tredje kvartalet ser vi en positivare utväxling av
investeringar gjorda i marknadsföring och omsättningen för
moderbolaget landade på totalt ca 5 059 TSEK vilket är en ökning
med ca 133% jämfört med samma period föregående år.
Den sekventiella omsättningsminskningen jämfört med det andra
kvartalet 2018 beror på en omarbetad marknadsföringsstrategi
för speltiteln Backpacker® vilket inneburit lägre investeringar
i marknadsföring vilket på kort sikt resulterar i en minskad
omsättning från speltiteln.
Detta är även det första kvartalet där vi genomför en
koncernredovisning vilket innebär att vi inkluderar vårt dotterbolag
WeAreQiiwi International Ltd på Nicosia, Cypern (tidigare
bolagsnamn Milliplay Ltd) i redovisningen.
BACKPACKER® GENERAT POSITIVT SPELÖVERSKOTT
UNDER KVARTALET
Tittar vi enskilt på Backpacker® så uppvisar speltiteln under det
tredje kvartalet ett positivt spelöverskott om ca 560 TSEK och har
genererat ett överskott varje enskild månad sett till intäkter och
kostnader härledda till spelverksamheten (plattformskostnader
och marknadsföringskostnader).
Tittar vi enbart på september månad, vilken är den första
månaden som Qiiwi övertog marknadsföringsansvaret för
speltiteln Backpacker®, resulterade speltiteln ett positivt
spelöverskott på ca 540 TSEK sett till intäkter och kostnader
härledda till spelverksamheten (plattformskostnader och
marknadsföringskostnader). Viktigt att poängtera är att bolaget
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valt att inledningsvis minska investeringarna i marknadsföring
från tidigare betydligt högre nivåer eftersom man valt att fokusera
på att hitta en mer kostnadseffektiv användarförvärvsstrategi
samtidigt som bolaget också arbetar på en större uppdatering
för speltiteln vilken bedöms skapa ytterligare möjligheter att
kunna genomföra en mer effektiv marknadsföring via förbättrade
nyckeltal i sin helhet. De totala marknadsföringskostnaderna
under september uppgick till ca 320 TSEK.
STOR KOMMANDE UPPDATERING AV BACKPACKER®
Sedan i början av september har bolaget arbetat på den största
uppdateringen av Backpacker® sedan speltiteln lanserades
globalt. Den nya uppdateringen kommer ge spelet ett rejält
ansiktslyft och förhöja spelupplevelsen som helhet med fler
engagerande element. Med den nya uppdateringen kommer
det även införas nya sätt att skapa intäkter från spelare via så
kallade "boosters, hjälpmedel" där mycket inspiration och
implementering av spelmomenten är framtagna via synergier med
vårt cypriotiska team och deras erfarenhet från match-3 genren.
Denna uppdateringen beräknas rullas ut under Q4 2018.
STORT FOKUS PÅ NYA SPELTITLAR INOM METAGAMING
Utöver bolagets fortsatta optimeringar av speltiteln Backpacker®
finns ett stort fokus på att addera fler kraftfulla speltitlar till
portföljen inom genrerna Match-3 och Word med tillhörande
metagaming element. Här följer en uppdatering kring bolagets
nuvarande arbete med nya speltitlar inom respektive genre:
Match-3:
Inom Match-3 genren så är vårt teams huvudsakliga fokus lagd på
vår metagaming satsning vilket blir vår största match-3 satsning i
bolagets historia. Speltiteln har planerad mjuklansering H1 2019
och vi kommer framöver presentera mer information om speltiteln
och dess tema.

»

» Den 1 oktober 2018 flyttades speltiteln Magic Gifts över till

Qiiwi's publicistkonto där vi nu erhåller samtliga intäkter speltiteln
genererar. Speltiteln erhölls vid förvärvet av Milliplay och har
tidigare varit i ett publicistsamarbete. Vi kommer under Q4 starta
insatser för att växa speltitelns spelarbas via vårt tillväxtteam.
Under Q4 2018 är bolagets mål att starta mjuklanseringen av Magic
Gifts 2 som är ett match-3 spel där vårt team gjort justeringar
utifrån erfarenheterna från Magic Gifts 1. Vi kommer i inledningen
av mjuklanseringen utvärdera nyckeltalsskillnader mellan Magic
Gifts 1 och Magic Gifts 2 och därifrån dra slutsatser kring ökade
marknadsföringsinsatser.
Word:
Tidigare under året annonserade bolaget att ambitionen var att
lansera två nya spel inom genren Word under 2018. I början av
året startade vi mjuklansering av speltiteln Word Memories som
fortsatt pågår. Under den senaste perioden har bolaget arbetet
med den andra planerade speltiteln där målsättning är att starta
mjuklansering under Q4 2018.
Det nya spelet kommer väva in metagaming element i
spelupplevelsen och blir således en unik och innovativ speltitel
inom Word genren som bolaget har stora förhoppningar till.
Bolaget kommer informera mer om speltiteln när mjuklanseringen
startar.
KOMMUNTJÄNST FÖR ÖKAD TURISTNÄRING
Under september månad fick vi klart med vårt första
samarbetsavtal med en kommun kring speltiteln Backpacker® där
Alingsås Kommun valt att lansera sin stad i spelet för att driva på
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sin turistnäring och sprida kunskap om sin stad på ett nytt sätt. Vi
bearbetar för tillfället flera kommuner och städer där vi har goda
förhoppningar om att få till fler samarbetsavtal. Detta innebär att vi
kan addera fler städer inom vår kommuntjänst till spelet och nå en
god lönsamhet kring städer innan de blir aktiverade i spelet.
VI ÄR ETT NYTT BOLAG MED EN ENORMT SKALBAR
ORGANISATION
I och med vårt förvärv av vårt dotterbolag på Cypern har vi
verkligen skapat ett helt nytt Qiiwi som är kraftfullt inom flera olika
genrer och framförallt kostnadseffektiva. Detta
innebär att vi skapat oss en bra struktur
inför den satsning på ökad tillväxt vi
vill åt. Sedan förvärvet har våra team
verkligen kommit igång att samarbeta
väl och nya synergieffekter märks varje
dag vilket framöver också kommer att
visa sig i våra speltitlar. Detta skapar oss
goda möjligheter att kunna växa inom de
genrer bolaget fokuserar på. Det är också
betryggande att vårt tillväxtteam nu är igång
och ansvarar för samtliga våra speltitlar och vi ser med spänning
fram emot de kommande månaderna och hur vi kan växa våra nya
speltitlar vi nu har i vår portfölj. Jag ser med glädje fram emot årets
sista tre månader och med spänning fram emot vad vi kan uppnå
där.

Erik Dale Rundberg
VD för WeAreQiiwi Interactive AB

Nyckeltalsredovisning för tredje kvartalet 2018
Periodens ARPDAU/DAU/MAU/STICKINESS (Inom parantes redovisas föregåendes kvartals värde.)
ARPDAU:
ARPDAU för tredje kvartalet 2018 var 1,00 SEK (1,02 SEK) vilket är en försämring jämfört mot det andra kvartalet 2018. (ARPDAU är
ett nyckeltal som symboliserar den genomsnittliga totala intäkten per daglig aktiv spelare. Detta värde redovisas innan avdrag för
plattformskostnader och exkluderat moms.)
DAU:
Det genomsnittliga antalet DAU för tredje kvartalet 2018 var 52 788 st (61 363 st) vilket är en försämring jämfört mot det andra kvartalet
2018. Minskningen i antalet DAU förklaras genom minskade investeringar i marknadsföring under kvartalet. (DAU är ett nyckeltal som
symboliserar antalet dagliga unika spelare.)
MAU:
Det genomsnittliga antalet MAU för tredje kvartalet 2018 var 277 272 st (307 276 st) vilket är en försämring jämfört mot det andra kvartalet
2018. Minksningen i antalet DAU förklaras genom minskade investeringar i marknadsföring under kvartalet. (MAU är ett nyckeltal som
symboliserar antalet unika aktiva spelare under den senaste 30-dagarsperioden.)
STICKINESS:
Stickiness för tredje kvartalet 2018 var 19,04% (19,97%) vilket är en försämring jämfört med andra kvartalet 2018. (DAU/MAU kvoten ofta kallad Stickiness - indikerar att spelarna under tredje kvartalet 2018 uppvisar en försämrad aktivitet och lojalitet jämfört med andra
kvartalet 2018. Bolaget arbetar för tillfället på en stor uppdatering för speltiteln Backpacker® vilken bedöms förbättra engagemang och
aktivitet i speltiteln. Majoriteten av bolagets DAU/MAU är härledda till speltiteln Backpacker®.)
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RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERN
Alla belopp i tusentals kronor

Rörelsens intäkter
Omsättning
Omsättning från samarbetsavtal
Aktiverat arbete (personal)
Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Direkta kostnader, samarbetsavtal
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

Rörelseresultat
Finansiella poster

Tredje kvartalet
2018

399
4 478
501
5 378
-80
-4 108
-770
-1 503
-319
-6 780
-1 402
0
0

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
*På grund av koncernombildning under det tredje kvartalet 2018 saknas jämförelsetal för den rapporterade perioden på koncernnivå.
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-1 402
-1 402

BALANSRÄKNING FÖR KONCERN
Alla belopp i tusentals kronor
2018-09-30
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utv.
Goodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Övriga materiella anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

19
19

400
400

Summa anläggningstillgångar

6 381

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

968
33
84
222
1 307

Kassa och bank

10 579

Summa omsättningstillgångar

11 886

SUMMA TILLGÅNGAR

18 267

*På grund av koncernombildning under det tredje kvartalet 2018 saknas jämförelsetal för den rapporterade perioden på koncernnivå.
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BALANSRÄKNING - EGET KAPITAL OCH SKULDER - FÖR KONCERN
Alla belopp i tusentals kronor
2018-09-30
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat

29 847

Årets resultat

-5 506

-9 936

Summa fritt eget kapital

14 405

Summa eget kapital

16 419

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
*På grund av koncernombildning under det tredje kvartalet 2018 saknas jämförelsetal för den rapporterade perioden på koncernnivå.
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186
171
1 314
177
1 848
18 267

RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET
Alla belopp i tusentals kronor

Rörelsens intäkter
Omsättning
Omsättning från samarbetsavtal
Aktiverat arbete (personal)
Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Direkta kostnader, samarbetsavtal
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

Rörelseresultat
Finansiella poster

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Tredje kvartalet
2018
2017

9 månader
2018

2017

400
4 478
181
5 059

154
2 007
6
2 167

609
15 245
748
16 602

3 148
2 983
6
6 137

-80
-4 108
-724
-1 127
-85
-6 124

-35
-1 831
-358
-917
-41
-3 182

-129
-15 644
-1 555
-3 397
-252
-20 977

-818
-2 483
-1 401
-2 531
-55
-7 288

-1 065

-1 015

-4 375

-1 151

0

-4

-2

-6

0

-4

-2

-6

-1 065

-1 019

-4 377

-1 157

-

-

-

-

-1 065

-1 019

-4 377

-1 157

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAG
Alla belopp i tusentals kronor
2018-09-30

10

2017-09-30

2017-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter
Balanserade utgifter för utv.
Programvaror, varumärken
Summa immateriella anläggningstillgångar

325
871
1 196

581
6
7
594

577
123
700

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andelar i utl. dotterföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

400
5 600
6 000

400
400

400
400

Summa anläggningstillgångar

7 196

994

1 100

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

968
33
84
213
1 298

405
31
164
49
649

97
17
141
224
479

Kassa och bank

10 166

2 168

13 144

Summa omsättningstillgångar

11 464

2 817

13 623

SUMMA TILLGÅNGAR

18 660

3 811

14 723
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BALANSRÄKNING - EGET KAPITAL OCH SKULDER - FÖR MODERBOLAG
Alla belopp i tusentals kronor
2017-09-30

2017-12-31

823
871
1 694

532
6
538

735
123
858

Fritt eget kapital
Överkursfond
Emissionskostnader

29 847

10 346

23 135

-

-132

-720

Balanserat resultat

-10 272

-6 633

-6 750

2018-09-30
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Summa bundet eget kapital

Årets resultat

-4 377

-1 157

-2 774

Summa fritt eget kapital

15 198

2 424

12 891

Summa eget kapital

16 892

2 962

13 749

186
1 405
177
1 768

294
241
314
849

94
485
395
974

18 660

3 811

14 723

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Finansiella kommentarer
KONCERNREDOVISNING
Med anledning av förvärvet av MilliPlay Ltd (numera WeAreQiiwi
International Ltd), vilket Bolaget aviserade i juni, så kommer
finansiella rapporter från och med Q3 2018 omfatta både koncern,
dvs moderbolaget WeAreQiiwi Interactive AB och dotterbolaget
WeAreQiiwi International Ltd samt moderbolaget.
Detta innebär att det saknas jämförelsetal på de finansiella
rapporterna gällande koncern. För att ge en god överblick kommer
Bolaget framåt även i de finansiella kommentarerna redovisa
koncern och moderbolag separat.
Då dotterbolagets redovisningsvaluta är EUR har omräkning skett
på aktuell växlingskurs vid balansdagen.
INTÄKTER
För det tredje kvartalet, som avslutades den 30e september 2018
uppgick koncernens intäkter till 5 378 TSEK (jämförelsetal saknas.)
För moderbolaget uppgick intäkterna till 5 059 TSEK, vilket kan
jämföras med 2 167 TSEK för samma period föregående år.
Periodens omsättning härrör främst från spelet Backpacker®.
Bolagets intäkter består i huvudsak av köp som spelarna genomför
i spelen (In-App Purchases) samt annonsintäkter. Intäkterna är för
de presenterade perioderna huvudsakligen genererade på den
europeiska och amerikanska marknaden.
Under den rapporterade perioden har försäljning skett till
intressebolaget Alega & Qiiwi Learning AB om totalt 37 TSEK (0
TSEK).
All försäljning av Bolagets spel sker via mobila plattformar som App
Store och Google Play. Bolaget redovisar dessa försäljningsintäkter
brutto, det vill säga före avdrag. Det innebär även att kostnaden för
dessa plattformar läggs till som en kostnadspost under "Direkta
kostnader".
Bolaget har tidigare aviserat att publicistsamarbetet med MAG
Interactive AB har avslutats för spelet Backpacker®. Men för att
ge en god översikt av det avslutade publicistsamarbetets del av
omsättning har Bolaget valt att särredovisa dessa intäkter och
kostnader i resultaträkningen.
KOSTNADER
Koncernens kostnader utgörs främst av direkta kostnader som
är hänförliga till plattformsavgifter till Apple och Google samt
personal och marknadsföringskostnader.
Totalt uppgick koncernens direkta kostnader hänförliga till
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plattformsavgifter och det avslutade samarbetet med MAG
Interactive AB till totalt 4 188 TSEK (Jämförelsetal saknas).
Därutöver uppgick Koncernens personalkostnader till 1 503
TSEK (Jämförelsetal saknas) och övriga kostnader till 770 TSEK
(Jämförelsetal saknas).
För moderbolaget uppgick direkta kostnader till totalt 4 188 TSEK
(1 866 TSEK), personalkostnader till 1 127 TSEK (917 TSEK) och
övriga kostnader till totalt 724 TSEK (358 TSEK) vid periodens
utgång.
För den rapporterade perioden finns inga kostnader av
engångskaraktär rapporterade.
AVKASTNING PÅ EGET OCH TOTALT KAPITAL
Bolaget har under den rapporterade perioden inte genererat någon
vinst och följaktligen är avkastningen på såväl eget som totalt
kapital negativ.
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernens immateriella anläggningstillgångar utgörs av
balanserade utgifter för externa lokaliseringskostnader och eget
aktiverat arbete samt koncernmässing Goodwill.
Koncernens aktiverade arbete för egen räkning för den
rapporterade perioden uppgick till 501 TSEK (Jämförelsetal
saknas). Totalt uppgick koncernens immateriella
anläggningstillgångar till 5 962 TSEK (Jämförelsetal saknas), varav
Goodwill uppgick till totalt 4 446 TSEK (Jämförelsetal saknas) vid
periodens utgång.
För moderbolaget uppgick aktiverade lokaliseringskostnader till
totalt 325 TSEK (581 TSEK).
Aktivering av eget arbete skett i moderbolaget med totalt 181 TSEK
(6 TSEK). Totalt uppgick aktivering av eget arbete i moderbolaget
till 871 TSEK (6 TSEK) vid periodens utgång.
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad anläggningstillgång
utgörs av samtliga direkt hänförbara utgifter vilket för den
rapporterade perioden helt är hänförligt till löner.
Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över
tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod, vilken omprövas vid varje
balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivnings
prövas årligen. Bolaget tillämpar en nyttjandeperiod för
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten på 24 månader. För
Goodwill är avskrivningen 60 månader.
För den rapporterade perioden har ingen aktivering av
kostnader skett hänförligt till utveckling och optimering av

» personalkostnader härleds till. Aktivering är endast hänförligt
till ej lanserade speltitlar som antingen är under utveckling eller
befinner sig i mjuklanseringsfas.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Koncernens finansiella anläggningstillgångar uppgick till 400 TSEK
(Jämförelsetal saknas).
Moderbolagets finansiella anläggningstillgångar uppgick till
6 000 TSEK (400 TSEK) vid periodens utgång. Posten utgörs av
aktiekapital och ägartillskott som lämnats till intressebolaget Alega
& Qiiwi Learning AB samt aktier i dotterbolaget MilliPlay Ltd.
Eventuella framtida genererade vinstmedel i intressebolaget kan
bli föremål för utdelning, men endast vid samtycke från såväl Qiiwi
som affärspartnern Alega Software AB.
AVSKRIVNINGAR
Koncernens avskrivningar för det rapporterade perioden uppgick
till totalt 319 TSEK (Jämförelsetal saknas). Avskrivningar avser
främst koncernmässig Goodwill.)
Avskrivningar i moderbolaget uppgick till totalt 85 TSEK (41 TSEK.
Avskrivningar för utvecklingsutgifter följer Bolagets aktiveringsoch avskrivningsprinciper medans Goodwill skrivs av över 5 år.
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Koncernens omsättningstillgångar uppgick till totalt 11 886 TSEK
(Jämförelsetal saknas) vid periodens utgång, varav likvida medel
utgjorde 10 579 TSEK (Jämförelsetal saknas).
För moderbolaget uppgick omsättningstillgångarna till totalt 11
464 TSEK (2 817 TSEK), varav likvida medel utgjorde 10 166 TSEK (2
168 TSEK))
EGET KAPITAL
Koncernens egna kapital uppgick till 16 419 TSEK (Jämförelsetal
saknas) vid periodens utgång, varav fritt eget kapital uppgick till 14
405 TSEK (Jämförelsetal saknas).
För moderbolaget uppgick det egna kapitalet till 16 892 TSEK (2
962 TSEK) för den rapporterade perioden.
KORTFRISTIGA SKULDER
Koncernens kortfristiga skulder uppgick till 1 848 TSEK
(Jämförelsetal saknas) vid periodens utgång och utgjordes
främst av interimsskulder och ackumulerade underskott från
samarbetsavtalet.
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För moderbolaget var motsvarande siffra 1 768 TSEK (849 TSEK).
KASSAFLÖDE
Kassaflödesanalys redovisas i Bolagets bokslutskommuniké.
SOLIDITET
Koncernens soliditet uppgick till 90% vid periodens utgång.
För moderbolaget uppgick solideten till 91% vid periodens utgång.
RESULTAT PER AKTIE
Koncernens resultat per aktie för den redovisade perioden uppgick
till -0,17 SEK (Jämförelsetal saknas).
För moderbolaget uppgick resultat per aktie till -0,13 SEK (-0,19
SEK)
ANTAL UTESTÅENDE AKTIER
Antal utestående aktier var 8 234 852 stycken vid periodens utgång.
ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV REVISOR
Rapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.
NÄSTA RAPPORT
Bolagets Bokslutskommuniké 2018 kommer att offentliggöras den
20 februari 2019.

För ytterligare information:
Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: erik@qiiwi.com
Om WeAreQiiwi Interactive AB
Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS
och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och
bolaget har sitt säte i Alingsås. Qiiwi fokuserar på att utveckla
mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Word
och Match-3.

Adventures for Everyone

WeAreQiiwi Interactive AB
Stora Torget 3 E
441 30 Alingsås
Telefon: 0322-635 000
E-post: info@qiiwi.com
Hemsida: www.qiiwi.com

14

