Adventures for Everyone

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019
KVARTAL 4 - 2019

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2019:

Tolv månader 1 januari - 31 december 2019:

•

Omsättning 12 258 TSEK (2 781)

•

Omsättning 24 815 TSEK (19 701)

•

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 646 TSEK (-251)

•

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 263 TSEK (-4 481)

•

Resultat efter finansiella poster (Net result) 1 022 TSEK (-625)

•

Resultat efter finansiella poster (Net result) -499 TSEK (-5 342)

•

Resultat per aktie uppgick till 0,12 SEK (-0,08)

•

Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,65)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet:
•

Positivt EBITDA, Net result och kassaflöde under det fjärde kvartalet
Den fortsatt goda utvecklingen under det fjärde kvartalet för speltiteln Wordington samt en lyckad start på den globala mjuklansering
för speltiteln Hell’s Kitchen har resulterat i en stark omsättningstillväxt med positivt EBITDA, Net result och kassaflöde.

•

Wordington inledde sin globala lansering den 31 oktober 2019
Qiiwi meddelade den 29 oktober 2019 att speltiteln Wordington inleder sin globala lansering den 31 oktober 2019. Speltiteln har befunnit
sig i en global mjuklansering sedan slutet av april 2019. Qiiwi kommer fortsatt att ansvara för marknadsföring och publicering av speltiteln
med målsättningen att markant växa speltitelns spelarbas och intäkter framöver.

•

Wordington passerat två miljoner registrerade spelare
Qiiwi meddelade den 13 november att speltiteln Wordington passerat milstolpen två miljoner registrerade spelare. Wordington inledde sin
globala lansering den 31 oktober 2019 och har innan dess befunnit sig i en global mjuklanseringen sedan slutet av april 2019. De registrerade
spelarna är primärt fördelade över länderna: USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien.

•

Match-3-spelet Hell’s Kitchen inleder global mjuklansering
Qiiwi meddelade den 28 november 2019 att det nya match-3-spelet under det internationella välkända varumärket Hell’s Kitchen inlett sin globala mjuklansering. Spelet finns nu tillgängligt för nedladdning i samtliga länder på plattformarna Apple App Store, Google Play och Amazon
App Store. Speltiteln har tidigare enbart varit tillgänglig i Australien, Kanada och Nya Zealand och där uppvisat starka nyckeltalsresultat vilket
öppnat upp för att nu inleda den globala mjuklanseringen. Speltiteln är den första som Qiiwi skapar inom sitt verksamhetsområde ”Branded
Games” och det första tillsammans med ITV Studios Global Entertainment.

•

Utvecklar och publicerar mobilspel under varumärket Coronation Street
Qiiwi Interactive (QIIWI) och ITV (“ITV PLC”) offentliggjorde den 29 november 2019 att man ingått ett strategiskt samarbetsavtal där Qiiwi skall
utveckla och agera publicist för ett ordspel under varumärket Coronation Street. Coronation Street är den mest populära engelska såpoperan
och har visats på ITV sedan 1960, vilket gör den till den äldsta fortfarande pågående såpoperan i världen. Såpan sänds normalt sett i sex avsnitt
varje vecka under prime time på ITV och lockar regelbundet en publik på över sex miljoner tittare. Handlingen kretsar kring familjerna som bor
på Coronation Street, en gata i en fiktiv förort till Manchester. Samarbetet är det andra mellan bolagen och inom Qiiwi’s verksamhetsområde
”Branded Games”.

•

Hell’s Kitchen påbörjar sin marknadsföring via tv-reklam i Storbritannien
Qiiwi meddelade den 16 december 2019 att det nya match-3-spelet under varumärket Hell’s Kitchen som görs i samarbete med ITV påbörjat sin
marknadsföring via tv-reklam i Storbritannien. Speltiteln kommer att marknadsföras flera gånger per dag fram tills 31 december 2019. Utöver
detta påbörjas marknadsföring för speltiteln på de officiella sociala kanalerna för Hell’s Kitchen.
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•

Wordington passerat tre miljoner registrerade spelare!
Qiiwi meddelade den 30 december 2019 att speltiteln Wordington passerat milstolpen tre miljoner registrerade spelare. Wordington inledde sin globala lansering den 31 oktober 2019. De registrerade spelarna är primärt fördelade över länderna: USA, Tyskland, Frankrike,
Italien, Ryssland, Storbritannien och Spanien.

Väsentliga händelser efter det fjärde kvartalet:
•

Speltiteln Hell’s Kitchen “Featured” på Google Play:
Qiiwi meddelade den 13 januari 2020 att det nya match-3-spelet under varumärket Hell’s Kitchen som görs i samarbete med ITV har
erhållit en “Feature” på Google Play vilket innebär att speltiteln erhåller extra exponering och marknadsföring. Hell’s Kitchen har erhållit
en “Feature” i kategorin “New & Updated Games” i bland annat nyckelmarknader som USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Ryssland, Italien, Brasilien och Spanien.
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VD har ordet
En mycket stark avslutning på året ger oss bästa tänkbara start på 2020!
2019 är nu passerat och det är med glädje vi kan konstatera att
vi fortsatt vår positiva utveckling under det fjärde kvartalet vilket
resulterat i omsättningsrekord samt bibehållet positivt EBITDA/Net
result och kassaflöde.
Wordingtons spelarbas fortsatte att växa kraftigt på befintliga
och nya marknader under kvartalet samtidigt som starten av den
globala mjuklanseringen för Hell’s Kitchen inletts på ett mycket bra
sätt. Det känns betryggande att vår satsning inom affärsområdet
”Branded Games” startat på ett positivt sätt där vi dessutom
arbetar på ett nytt ordspel under varumärket Coronation Street
med planerad lansering under andra halvan av 2020.
REKORDKVARTAL OCH SEKVENTIELL MÅNADSTILLVÄXT
PÅ 34%
Under det fjärde kvartalet som generellt sätt är ett starkt kvartal
inom spelbranschen sätter vi omsättningsrekord och når från
spelverksamheten 11,8 MSEK i intäkter vilket är en förbättring med
ca 460% jämfört med samma period föregående år. Omsättningen
har varit i stigande trend med ca 34% per månad under det fjärde
kvartalet.
Wordington som under det fjärde kvartalet inledde sin globala
lansering har haft en väldigt positiv omsättningsutveckling
och stod för ca 10,6 MSEK av de totala intäkterna från
spelverksamheten. Det innebär en sekventiell omsättningsökning
jämfört med det tredje kvartalet med ca 112%. Wordington
presterade under det fjärde kvartalet ett totalt spelöverskott på ca
3,2 MSEK med stigande avkastning per månad.
Den stigande omsättningsutvecklingen för Wordington beror
på ökad marknadsföring i samband med starten på den globala
lanseringen som fallit väl ut. Fokus har under det fjärde kvartalet
varit att växa spelarbasen i länderna Frankrike, Tyskland, USA och
Ryssland där vi nått goda resultat. Vi ser även en positiv organisk
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tillväxt och höga kvarhållningsnivåer/retention på samtliga
marknader.
Vår målsättning för första kvartalet 2020 är att framöver fortsatt
kunna växa speltitelns spelarbas på benämnda marknader samt
utöka vårt fokus även mot Italien och Spanien.
HELL’S KITCHEN, EN GLÖDANDE START!
Vårt nya match-3-spel under varumärket Hell’s Kitchen som vi gör i
samarbete med ITV startade sin globala mjuklansering i december
och har sedan dess haft en positiv utveckling
beträffande nyckeltalen kvarhållning/
retention och intäkt per daglig aktiv
spelare.
Under december marknadsfördes
speltiteln via tv-reklam i
Storbritannien samt via mindre
användarförvärskampanjer med fokus
på Storbritannien och USA. Under det
fjärde kvartalet bidrog speltiteln med ca 0,9
MSEK i intäkter och genererade ett spelöverskott på ca 260K SEK.
Majoriteten av intäkterna påbörjades att generas från 16 december
vilket innebär att speltiteln enbart hade ett fåtal dagar att bidra
med intäkter under det fjärde kvartalet.
Hell’s Kitchen har haft en fortsatt bra utveckling under januari
där speltiteln bidrog med ca 2,6 MSEK i omsättning och vi ser en
fortsatt mycket positiv effekt av ökad marknadsföring i USA.
Vår förhoppning är således att kunna inleda den globala
lanseringen för speltiteln

»

» inom en snar framtid. Målsättningen är då att markant

Utöver Storbritannien är Coronation Street väldigt populärt i
Kanada, Australien och Nya Zeeland. Vår målsättning är att skapa
ett spel som är skalbart globalt, både på marknader där såpoperan
och varumärket är väl inarbetad men även på marknader där vi vet
att denna typen av spelkoncept/mekanik fungerar mycket väl.

skala upp speltitelns intäkter på flera stora marknader.
Huvudfokus kommer vara på USA men vi ser även stor potential
i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Ryssland som uppvisar
goda nyckeltal.

(Spelöverskott innebär den summan som kvarstår av intäkter efter
avdrag av plattformskostnader, marknadsföringskostnader och
moms.)

Vi för även samtal med fler partners kring ytterligare potentiella
varumärken att skapa kraftfulla och globalt skalbara speltitlar
kring inom affärsområdet ”Branded Games” som vi hoppas kunna
återkomma kring framgent.

DAU +100% OCH MAU +88%!
Under det fjärde kvartalet ser vi en kraftig utveckling i antalet
genomsnittligt dagliga aktiva spelare (DAU) som steg med 100% till
115 904 st jämfört med det tredje kvartalet. Även genomsnittliga
månatliga aktiva spelare (MAU) steg med 88% till 701 452 st jämfört
med det tredje kvartalet.
Under det fjärde kvartalet har vi haft en fortsatt positiv utveckling
av genomsnittliga intäkten per daglig aktiv spelare (ARPDAU) som
steg med 3,7% till 1,11 SEK jämfört med det tredje kvartalet.
Att ovan nämnde nyckeltal utvecklas på ett positivt sätt är ett gott
tecken på att våra produkter och dess spelarbaser utvecklas på
ett hälsosamt vis vilket stärker bolaget som helhet. Genom att
framöver fortsätta arbeta aktivt med optimeringar, testa innovativa
spelmekaniker/intäktsben samt att utöka våra speltitlars innehåll
är vår förhoppning att fortsatt ha dessa nyckeltal i en stigande
trend.
Under det fjärde kvartalet har vi fortsatt sett en trend av ökande
annonsintäkter avseende totala intäkter vilket är en effekt av
spelmekaniken i Wordington och Hell’s Kitchen vilken tillåter
spelare att ta sig vidare i spelen via att se på reklam. Denna
spelmekanik bidrar till att vi når en hög kvarhållningsgrad/
retention. ”Köp i spelen (IAP)” stod för ca 19% och
”Annonsintäkter” för ca 81%.
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MYCKET BRA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT LYCKAT 2020!
Med 2019 avklarat kan vi blicka tillbaka över ett år där Qiiwi som
bolag utvecklats enormt mycket. Vi har skaffat oss värdefull
erfarenhet inom utveckling av så kallade metagames (Wordington
och Hell’s Kitchen) vilket varit vårt primära fokus sedan 2018 och
kommer vara framgent. Vi har under året fokuserat mycket kring
att skapa en kraftfull och skalbar motor och arbetsprocess vilket
vi nu under 2020 kan dra stor nytta av dels för vidareutveckling av
befintliga spel samt utveckling av nya.

För helåret 2019 nådde vi ett positivt EBITDA-resultat på
helårsbasis och både det tredje och fjärde kvartalet har resulterat i
positiva kassaflöden samtidigt som vi ökat omsättningen kraftigt.

1.

1. Ett team från Qiiwi under ett besök på inspelningsplatsen för Coronation street.
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Då vi nu har flera speltitlar i vår portfölj som vi bedömer att vi
kan dra stor nytta av via korsmarknadsföring är detta något vi
nyligen startat för utvärdering. Detta förväntar vi kommer ge en
positiv extraskjuts i det generella livstidsvärdet per spelare i vår
spelportfölj och således förlänga tiden vi kvarhåller spelare. Allt
görs via analys av förväntat beteende baserat på datainsamling
vilket innebär en säker metod för att korsmarknadsföra rätt spelare
till rätt speltitel vid rätt tillfälle.

Under 2019 har vi avsevärt förstärkt vårt tillväxtteam,
arbetsprocesser och kunskap kring marknadsföring av mobilspel/
publicering. Det är vårt fulla fokus att fortsätta bygga bolaget kring
att både utveckla och publicera de speltitlar vi skapar och på detta
sätt ansvara för hela livscykeln för en speltitel. Vi är övertygade
om att detta är rätt väg att gå för att på lång sikt ge bolaget bästa
tänkbara marginaler samt att stärka Qiiwis position på den
internationella mobilspelsscenen.

”BRANDED GAMES” VÄXER SÅ DET KNAKAR!
Under det fjärde kvartalet kunde vi äntligen offentliggöra
ytterligare en kommande speltitel inom vårt affärsområde
”Branded Games”. Denna gång gäller det den omåttligt populära
såpoperan Coronation Street som är världens längst pågående
såpopera!
Detta är det andra samarbetet vi gör
tillsammans med ITV och Coronation
Street har en extremt stor popularitet
i Storbritannien där serien sänds sex
gånger i veckan till en regelbunden
publik på över 6 miljoner tittare.
Nyligen sändes det 10 000:e avsnittet
och i december 2020 firar serien 60
årsjubileum. Detta innebär stora
möjligheter för oss att nå ut riktigt brett med
ett mobilspel anpassat för varumärket.

”FLER QIIWI IP:N OCH KORSMARKNADSFÖRING!”
Bolagets målsättning är att under 2020 ytterligare förstärka
spelportföljen med fler egenägda IP:n vilka ger bolaget 100% av
intäkterna. Målsättningen är att kunna starta mjuklansering för
minst två nya speltitlar inom detta ben under 2020. Mer info om
dessa speltitlar kommer när dess mjuklanseringar startar.

Det är min övertygelse att Qiiwi som bolag nu står mycket
väl positionerat och vi har fått en flygande start för att kunna
genomföra ett riktigt bra 2020!

Erik Dale Rundberg
VD för WeAreQiiwi Interactive AB

Nyckeltalsredovisning för fjärde kvartalet 2019
Periodens ARPDAU/DAU/MAU/STICKINESS (Inom parantes redovisas föregåendes kvartals värde.)
ARPDAU:
ARPDAU för den rapporterade perioden var 1,11 SEK (1,07 SEK) vilket är en förbättring jämfört mot det tredje kvartalet 2019. Nyckeltalets
förbättring är framförallt härledd från speltiteln Wordingtons intensifiering av dagliga aktiva spelare på marknader med generellt stark
intäkt per daglig aktiv spelare som t ex USA. (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 den rapporterade perioden var 115 904 (57 787 st) vilket är en förbättring jämfört mot det tredje kvartalet
2019. Ökningen av DAU är framförallt härledd till intensifiering av marknadsföring för speltiteln Wordington samt starten av den globala
mjuklanseringen av speltiteln Hell’s Kitchen. (DAU är ett nyckeltal som symboliserar antalet dagliga unika spelare i bolagets spelportfölj.)
MAU:
Det genomsnittliga antalet MAU för den rapporterade perioden var 701 452 st (372 647 st) vilket är en förbättring jämfört mot det tredje
kvartalet 2019. Ökningen av MAU är framförallt härledd till intensifiering av marknadsföring för speltiteln Wordington samt starten av den
globala mjuklanseringen av speltiteln Hell’s Kitchen. (MAU är ett nyckeltal som symboliserar antalet unika aktiva spelare under den senaste
30-dagarsperioden.)
STICKINESS:
Stickiness för den rapporterade perioden var 16,52% (15,51%) vilket är en förbättring jämfört med det tredje kvartalet 2019. Förbättringen
härleds till de ökade marknadsföringsaktiviteterna i Wordington vars kampanjer under kvartalet bidragit med lojala och aktiva spelare. Även
speltiteln Hell’s Kitchen som uppvisar stark kvarhållning/retention bidrar till en förbättring av nyckeltalet. (DAU/MAU kvoten - ofta kallad
Stickiness - indikerar att spelarna under den rapporterade perioden uppvisar en förbättrad aktivitet och lojalitet jämfört med det tredje
kvartalet 2019.)
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RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERN
Alla belopp i tusentals kronor

2019

Fjärde kvartalet
2018

2019

12 månader
2018

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

EBITDA
Avskrivningar
Rörelseresultat (EBIT)
Finansiella poster
Resultat från andelar i intressebolag

Resultat efter finansiella poster (Net result)
Skatt på årets resultat
Omräkningsdifferens
Minioritetsandel av resultat
Årets resultat
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11 805

1 089

21 273

1 698

-

1 038

840

16 283

453

654

2 702

1 720

12 258

2 781

24 815

19 701

-758

-221

-1 749

-351

-

-30

-485

-15 673

-7 978

-1 080

-13 903

-2 686

-1 876

-1 701

-7 415

-5 472

-10 612

-3 032

-23 552

-24 182

1 646

-251

1 263

-4 481

-523

-354

-1 688

-840

1 123

-605

-425

-5 321

-103

-19

-76

-20

2

-

2

-

-101

-19

-74

-20

1 022

-624

-499

-5 341

-

-

-

-

-

-1

-

-

-

-

-

-1

1 022

-625

-499

-5 342

BALANSRÄKNING FÖR KONCERN
Alla belopp i tusentals kronor

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utv.
Goodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Övriga materiella anläggningstillgångar

2018-12-31

4 421

2 085

3 471

4 528

7 892

6 613

40

19

40

19

62

57

62

57

Summa anläggningstillgångar

7 994

6 689

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

4 207

460

41

20

767

331

Summa immateriella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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2019-12-31

Summa kortfristiga fordringar

475

243

5 490

1 054

Kassa och bank

5 036

10 093

Summa omsättningstillgångar

10 526

11 147

SUMMA TILLGÅNGAR

18 520

17 836
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BALANSRÄKNING - EGET KAPITAL OCH SKULDER - FÖR KONCERN
Alla belopp i tusentals kronor
2019-12-31

2018-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

823

823

2

-

1 860

1 845

2 685

2 668

29 846

29 847

-16 721

-11 033

-41

-4

-499

-5 342

Summa fritt eget kapital

-

-341

12 585

13 127

Summa eget kapital

15 270

15 795

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

1 149

1 444

1 397

-

-

171

202

204

Kapitalandelsfond
Fond för utvecklingsutgifter
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Omräkningsdiff på årets resultat
Årets resultat
Minioritetsintresse

Förskott från kunder
Skatteskulder
Övriga skulder
Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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502

222

3 250

2 041

18 520

17 836

RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET
Alla belopp i tusentals kronor

2019

Fjärde kvartalet
2018

2019

12 månader
2018

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

11 805

1 088

21 273

1 697

-

1 038

840

16 283

-

334

897

1 082

11 805

2 460

23 010

19 062

-758

-221

-1 749

-350

-

-29

-485

-15 673

-8 737

-1 546

-14 300

-3 101

-1 047

-1 260

- 4 484

-4 657

-10 542

-3 056

-21 018

-23 781

1 263

-596

1 992

-4 719

-263

-85

-674

-337

1 000

-

-

-

1 000

-681

1 318

-5 056

Finansiella poster

-99

-19

-78

-21

Resultat efter finansiella poster (Net result)

901

-700

1 240

-5 077

-

-

-

-

901

-700

1 240

-5 077

EBITDA
Avskrivningar

Rörelseresultat (EBIT)

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAG
Alla belopp i tusentals kronor

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter
Balanserade utgifter för utv.
Summa immateriella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andelar i utl. dotterföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2019-12-31

2018-12-31

2 561

240

1 663

1 205

4 224

1 445

400

400

5 600

5 600

6 000

6 000

10 224

7 445

4 207

459

41

20

609

332

Summa kortfristiga fordringar

456

236

5 313

1 047

Kassa och bank

5 024

9 703

Summa omsättningstillgångar

10 337

10 750

SUMMA TILLGÅNGAR

20 561

18 195
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BALANSRÄKNING - EGET KAPITAL OCH SKULDER - FÖR MODERBOLAG
Alla belopp i tusentals kronor

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

2018-12-31

823

823

1 663

1 205

2 486

2 028

29 847

29 847

-16 141

-10 605

Summa fritt eget kapital

1 240

-5 077

14 946

14 165

Summa eget kapital

17 432

16 193

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

1 149

1 444

Förskott från kunder

1 397

-

-

50

202

286

Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2019-12-31
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381

222

3 129

2 002

20 561

18 195

KASSAFLÖDESRAPPORT FÖR KONCERNEN
Alla belopp i tusentals kronor
Koncern
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-425
81
-157

Resultat från andelar i intressebolag

2

Betald inkomstskatt

-

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar enligt plan
Aktivering eget arbete
Icke utdelad vinst i intresseföretag
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-2 702
-2
-1 515

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefodringar
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelseskulder

-4 436
1 209

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-4 742

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader
Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av likvida medel
Valutakursdifferenser
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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-274
-274

-5 016
-41
10 093
5 036

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN
Alla belopp i tusentals kronor

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt stämma

Aktiekapital

Bundnareserver

823

1 845

18 810

-341

-5 341

15 796

-

-

-5 341

-

5 341

-

Korrigering minioritetsintressen
Avsättning kapitalandelsfond

14

-341

341

-

-

-2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-41

Aktivering eget arbete

-
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Belopp vid årets utgång
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Årets
Summa
resultat eget kapital

2

Omräkningsdiff på årets resultat
Årets resultat

Fria
Minioritetsreserver intressen

-

-

-

-

-499

-

823

1 820

13 126

-

-499

15 270

Finansiella kommentarer
KONCERNREDOVISNING
Rapporten avser koncernen. Moderbolaget WeAreQiiwi Interactive
AB äger 100% av aktierna i det cypriotiska dotterbolaget
WeAreQiiwi International Ltd (tidigare MilliPlay Ltd) samt 50%
av aktierna i intressebolaget Alega & Qiiwi Learning AB, vilka
tillsammans nedan refereras till som ”Bolaget”.
Förvärvet av WeAreQiiwi Internation Ltd genomfördes den 1a
juli 2018. I koncernens rapporterade siffror för helåret 2018 är
dotterbolaget, WeAreQiiwi International Ltd, medräknat från och
med den 1a juli 2018.
Dotterbolagets redovisningsvaluta är EUR. I Bolagets rapporter
har omräkning skett med valutakurs vid balansdagen för
balansräkningen. För resultaträkningen sker omräkning med
genomsnittlig valutakurs för den aktuella perioden. I Bolagets
resultaträkningen för helåret används genomsnittlig valutakurs för
helåret.
Intressebolaget Alega & Qiiwi Learning AB är upptaget enligt
kapitalandelsmetoden.
INTÄKTER
Bolagets intäkter består i huvudsak av köp som spelarna genomför
i spelen (In-App Purchase) samt annonsintäkter från annonser som
visas i inne i spelen. Under 2019 har andelen annonsintäkter ökat
och står nu för merparten av Bolagets intäkter.
All försäljning av Bolagets spel sker via mobila plattformar som
App Store, Google Play, Facebook och Amazon. 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". Under posten ”Direkta
kostnader” ingår även provisionskostnader inom Branded Games.
Under 2019 har slutlig avräkning skett med MAG Interactive AB,
gällande spelet Backpacker.
Periodens omsättning härrör främst från spelet Wordington.
Intäkterna är huvudsakligen genererade på den europeiska och
amerikanska marknaden.
I posten för intäkter redovisas även aktiverat arbete för egen
räkning, vilket upparbetats i både moderbolag och dotterbolag.
För den rapporterade perioden har ingen aktivering av kostnader
skett hänförligt till spelet Wordington, utan all aktivering är
hänförlig till speltiteln Hell’s Kitchen.
DIREKTA KOSTNADER
Direkta kostnader utgörs av plattformskostnader till Apple, Google,
Facebook och Amazon, i regel 30% via in-App Purchases. I posten
för Direkta kostnader ingår även poster som ryms inom Branded
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Games, som tex provisionskostnader.
PERSONALKOSTNADER
Bolaget har personal på dels huvudkontoret i Sverige samt
vid utvecklingsstudion på Cypern, där merparten av Bolagets
anställda arbetar. Under 2019 har ytterligare rekrytering skett av
främst utvecklare till kontoret på Cypern. Antalet anställda vid
periodens utgång var 21 stycken.
ÖVRIGA KOSTNADER
I posten för övriga kostnader ryms kostnader för främst
marknadsföring, lokaler, och IT-tjänster.
Kostnaden för marknadsföring har för den rapporterade perioden
ökat kraftigt, då marknadsföring av spelet Wordington och Hell’s
Kitchen intensifierats.
För den rapporterade perioden finns inga kostnader av
engångskaraktär.
AVSKRIVNINGAR
Under den rapporterade perioden har Bolaget planenligt fortsatt
avskrivning av speltiteln Wordington. Ingen aktivering av speltiteln
har skett under den rapporterade perioden.
Speltiteln Backpacker, är sedan det tredje kvartalet fullt avskriven.
Övrig avskrivning under perioden avser koncernmässig goodwill.
Avskrivningar för utvecklingsutgifter följer koncernens aktiveringsoch avskrivningsprinciper, medans goodwill skrivs av över 5 år.

AVKASTNING PÅ EGET OCH TOTALT KAPITAL
Avkastning på Eget kapital under den rapporterade perioden var
6,7%. Avkastning på Totalt kapital var motsvarande 5,5%.
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernens immateriella anläggningstillgångar utgörs av aktiverat
eget arbete, externa utvecklingskostnader samt koncernmässing
goodwill.
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 och inventarier är avskrivningen 60 månader.

EGET KAPITAL
Det egna kapitalets utveckling redovisas separat i denna
bokslutskommuniké.
KASSAFLÖDESRAPPORT
Kassaflödet var för helåret negativt, -5 016 TSEK.
Kassaflödesrapport följer separat i denna bokslutskommuniké.
SOLIDITET
Koncernens soliditet uppgick till 82,5% vid periodens utgång.
RESULTAT PER AKTIE
Resultat per aktie för den redovisade perioden uppgick till 0,12 SEK
(-0,08 SEK).
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
De koncerninterna transaktionerna har i koncernredovisningen
neutraliserats mellan moderbolaget och WeAreQiiwi International
Ltd.
Inga transaktioner har skett med intressebolaget Alega & Qiiwi
Interactice AB.
Under 2019 har Bolaget köpt konsulttjänster av styrelseledamot
Andreas Gustafsson, via bolag, till ett värde av 192 TSEK
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
Nästa rapport kommer att offentliggöras den 6e maj.
FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen vinstutdelning
skall lämnas för 2019.
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FULLSTÄNDIG ÅRSREDOVISNING
Den fullständiga årsredovisningen kommer finnas tillgänglig för
nedladdning från Bolagets hemsida senast fyra veckor innan
Bolagets årsstämma.
TID OCH PLATS FÖR ÅRSSTÄMMA
Årsstämma för Bolaget kommer att ske den 6e maj klockan 13.00 i
Alingsås.
ÖVRIGT
Utveckling kring speltitlarna Magic Gifts 2 och Word Memories har
avslutats och speltitlarna har plockats bort från butikerna efter
utvärdering kring speltitlarnas mjuklansering och skalbarhet.
Bolaget har beslutat att inte lägga mer fokus på dessa speltitlar.
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 spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern.
Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual
Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3, Word/Puzzle och Arcade.
Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone”

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
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