Adventures for Everyone

DELÅRSRAPPORT
KVARTAL 1 - 2020

Första kvartalet 1 januari - 31 mars 2020:
•

Omsättning 23 968 TSEK (2 104)

•

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 5 201 TSEK (-1 217)

•

Resultat efter finansiella poster (Net result) 4 374 TSEK (-1 588)

•

Resultat per aktie uppgick till 0,53 SEK (-0,19)

Väsentliga händelser under perioden:
•

EBITDA-resultat förbättrat med 6,4 MSEK
Det förbättrade EBITDA-resultatet på 5,2 MSEK jämfört med -1,2 MSEK under samma period föregående år är drivet av en
fortsatt god utveckling för spelet Wordington samt en fortsatt god utveckling för den globala mjuklanseringen för spelet Hell’s
Kitchen under den rapporterade perioden.

•

Omsättningsökning med 1039%
Den fortsatt goda utvecklingen för spelet Wordington samt en fortsatt god utveckling för den globala mjuklansering för spelet
Hell’s Kitchen har resulterat i en stark omsättningstillväxt med 1039% under den rapporterade perioden jämfört med samma
period föregående år.

•

Positivt EBITDA, Net Result och kassaflöde
Under den rapporterade perioden uppvisar bolaget positivt EBITDA-resultat, Net Result samt kassaflöde. Sekventiellt jämfört
med fjärde kvartalet 2019 förbättrades EBITDA-resultatet med ca 216% och Net Result förbättrades ca 328%. Under den rapporterade perioden når bolaget en EBITDA-marginal på 21,7%.

•

Speltiteln Hell’s Kitchen “Featured” på Google Play
Den 13 januari 2020 meddelade bolaget att det nya match-3-spelet under varumärket Hell’s Kitchen som görs i samarbete
med ITV erhållit en “Feature” på Google Play vilket innebär att speltiteln erhöll extra exponering och marknadsföring. Hell’s
Kitchen erhöll en “Feature” i kategorin “New & Updated Games” i bland annat nyckelmarknader som USA, Storbritannien,
Tyskland, Frankrike, Ryssland, Italien, Brasilien och Spanien.

•

Hell’s Kitchen passerat en miljon registrerade spelare i global mjuklansering
Den 23 mars meddelade bolagets att det nya match-3-spelet under varumärket Hell’s Kitchen som görs i samarbete med ITV
nu passerat en miljon registrerade spelare. Speltiteln befinner sig sedan den 28 november 2019 i en global mjuklansering för
att optimeras och förberedas inför en stundande global lansering. De registrerade spelarna är primärt fördelade över länderna: USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Ryssland.
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Väsentliga händelser efter periodens utgång:
•

Wordington passerat 7,5 miljoner registrerade spelare!
Qiiwi meddelade den 14 april 2020 att speltiteln Wordington passerat milstolpen 7,5 miljoner registrerade spelare. Wordington inledde sin globala lansering den 31 oktober 2019. De registrerade spelarna var primärt fördelade över länderna: USA,
Tyskland, Frankrike, Italien, Ryssland, Storbritannien och Spanien.

•

Hell’s Kitchen inleder sin globala lansering den 30 april 2020
Qiiwi meddelade den 21 april 2020 att bolagets nya match-3-spel under det globalt välkända varumärket Hell’s Kitchen kommer att inleda sin globala lansering den 30 april 2020. Speltiteln har befunnit sig i en global mjuklansering sedan slutet av november 2019 och uppvisar starka nyckeltal. Speltiteln är den första som Qiiwi skapar inom sitt verksamhetsområde ”Branded
Games” och det första tillsammans med ITV Studios Global Entertainment.
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VD har ordet
EBITDA-resultat förbättrat med 6,4 MSEK och omsättningsökning med 1039%!
Första kvartalet av 2020 är nu avklarat och vi har minst sagt fått
en flygande start. Vi når ett nytt omsättningsrekord på ca 24 MSEK
vilket är en omsättningsökning med ca 1039% jämfört med samma
period föregående år. Vi når samtidigt ett EBITDA-resultat på ca 5,2
MSEK vilket är en förbättring med ca 6,4 MSEK jämfört med samma
period föregående år. Värt att betona är att omsättningen under det
första kvartalet är i liknande storlek som helårsomsättningen för
2019.
Resultaten ovan är primärt drivna av en fortsatt god utveckling
av spelet Wordington som fortsatt växa på flertalet marknader
samtidigt som den globala mjuklanseringen av Hell’s Kitchen
utvecklats på ett positivt sätt.
Under sista delen av mars 2020 kunde vi tydligt se en effekt i
spelarengagemang och aktivitet vilket är kopplat till rådande
covid-19 situation där restriktioner frigör mer tid för mobilspelande
generellt sätt. Dessa effekter har fortsatt påverkat bolaget positivt
under det andra kvartalet och i april månad nådde bolaget ett nytt
omsättningsrekord på månadsbasis på totalt 10,3 MSEK. En ökning
med ca 26% jämfört med mars månad.
SEKVENTIELL KVARTALSTILLVÄXT PÅ 95,5%
Den sekventiella tillväxten under den rapporterade perioden
jämfört med det fjärde kvartalet 2019 landade på ca 95,5% och
omsättningen har varit i stigande trend varje enskild månad.
Wordington bidrog under kvartalet med ca 13,5 MSEK av de totala
intäkterna från spelverksamheten vilket är en ökning med ca 27%
jämfört med det fjärde kvartalet 2019.
Wordington presterade samtidigt ett totalt spelöverskott på ca
5,2 MSEK vilket är en ökning med ca 62,5% jämfört med det fjärde
kvartalet 2019. Wordington har haft en stark inledning av det andra
kvartalet där aprils totala intäkter landade på ca 6,9 MSEK. En
ökning med ca 41% jämfört med mars månad.
Den stigande omsättningen och spelöverskottet från Wordington
beror primärt på ett positivt utfall av användarförvärvskampanjer,
ökade marknadsföringsbudgetar samt en utökning av fokus till
fler marknader. Vår målsättning för det andra kvartalet 2020 är att
framöver fortsatt kunna växa speltitelns spelarbas på befintliga
marknader med ökande marknadsföringsbudgetar samt nå fram
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till en start av att marknadsföra speltiteln på en eller flera asiatiska
marknader.
HELL’S KITCHEN, GLOBAL LANSERING STARTAD!
Vårt nya match-3-spel under varumärket Hell’s Kitchen som vi
utvecklar i samarbete med ITV har under kvartalet fortsatt att
polerats och optimerats för att nå fram till att kunna starta sin
globala lansering vilket gjordes den 30 april 2020. Detta innebär att
vi under kvartal två inlett en mer aggressiv uppskalning av spelets
spelarbas och den inledande fasen av den globala lanseringen har
hittills fallit ut väl enligt plan.
Hell’s Kitchen startade sin globala mjuklansering i slutet av
november 2019 och bidrog under kvartalet med ca 8,6 MSEK av de
totala intäkterna från spelverksamheten vilket är en ökning med
ca 855% jämfört med det fjärde kvartalet 2019. Spelet har under
denna period haft en stigande omsättning varje månad. Under
april bidrog spelet med totalt ca 3,3 MSEK i intäkter vilket var
spelets sista månad i global mjuklansering.
Vår målsättning är att under det andra kvartalet när speltitelns
globala lansering inletts markant kunna öka speltitelns spelarbas
och således totala intäkter framgent. Målet är att genomföra en
kontrollerad uppskalning via ökade användarförvärvskampanjer
och uppsatta ROI-mål. Tillsammans med aktiviteter i Hell’s
Kitchens och ITV:s breda nätverk är våra förhoppningar goda att
lyckas med denna målsättning. Huvudfokus kommer vara på USA
men vi ser även stor potential i Storbritannien, Frankrike, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien, Portugal och Ryssland. Ett mål är även
för Hell’s Kitchen att framgent marknadsföra spelet på asiatiska
marknader.

(Spelöverskott innebär den summan som kvarstår av intäkter efter
avdrag av plattformskostnader, marknadsföringskostnader och
moms.)
DAU +149% OCH MAU +159%!
Under det första kvartalet ser vi en fortsatt kraftig utveckling i
antalet genomsnittligt dagliga aktiva spelare (DAU) som steg till
288 503 st. Detta är en ökning med 149% jämfört med det fjärde
kvartalet 2019. Jämför vi mot samma period föregående år steg
DAU med 830%.

»

» Även genomsnittliga månatliga aktiva spelare (MAU) fortsätter

att stiga kraftigt och steg till 1 815 510 st. Detta är en ökning med
159% jämfört med det fjärde kvartalet 2019. Jämför vi mot samma
period föregående år steg MAU med 1340%.
Att nyckeltalen DAU och MAU ökar så kraftigt är kopplat till
uppskalningen av primärt Wordington, vi förväntar oss att se en
fortsatt ökning framgent under året med tanke på att vi nu startat
den globala lanseringen av Hell’s Kitchen samt att vi framöver
har kommande spelsläpp av Coronation Street och att starta
mjuklansering av två egna Qiiwi IP:n under året.
Under det första kvartalet landade den genomsnittliga intäkten
per daglig aktiv spelare (ARPDAU) på 0,89 SEK vilket är en
minskning jämfört med det fjärde kvartalet 2019. Viktigt att
förstå är att ARPDAU per spelare skiljer sig kraftigt åt beroende
på vilken marknad som spelaren befinner sig i. Eftersom primärt
Wordingtons spelarbas under det första kvartalet växt kraftigt på
marknader som Ryssland, Italien, Spanien samt fler marknader
med generellt lägre ARPDAU-snitt än tidigare resulterar detta i en
total påverkan på nyckeltalet. Då vi i vårt marknadsföringsarbete
hela tiden arbetar utifrån att nå bästa möjliga avkastning på
spenderad krona (ROI) innebär detta också att de anskaffade
spelare med lägre ARPDAU har lägre anskaffningskostnader (CPI)
och god avkastning.
Under den rapporterade perioden har vi sett en fortsatt stark
monetisering via annonsintäkter vilket följer vår affärsmodell
kring att bygga våra spel med möjlighet att se på så kallade
belöningsannonser för att få olika typer av fördelar. Totalt för alla
spel under den rapporterade perioden stod ”Köp i spelen (IAP)”
för ca 19,4% och ”Annonsintäkter” för ca 80,6%. Framgent är vår
förväntan att vi bör se en utjämning mot mer ”Köp i spelen (IAP)”
med tanke på uppskalningen av Hell’s Kitchen då match-3-spel
generellt är mer IAP-drivna.
”BRANDED GAMES” DISKUSSIONER LÅNGT GÅNGNA!
Det är en stor milstolpe vi nu nått inom ”Branded Games”
då vi startat den första globala lanseringen för ett spel inom
detta affärsområde i form av Hell’s Kitchen. Utvecklingen av
nästa spel inom ”Branded Games” i form av varumärket och
showen Coronation Street utvecklas enligt plan med förväntad
mjuklanseringsstart efter sommaren.
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De diskussioner vi fört med flertalet starka licensinnehavare börjar
ge frukt och målsättningen vi har är att säkra upp licenser för fler
spel inom affärsområdet för huvudsakligen lansering under 2021.
Givetvis kan detta även ske tidigare beroende på utvecklingstid per
spel. Vår förhoppning är att kunna återkomma inom kort med fler
annonseringar kring spel inom ”Branded Games”.
”SPELPORTFÖLJEN KOMMER VÄXA KRAFTIGT 2020-2021”
Som vi tidigare nämnt är det vår målsättning att lansera
Coronation Street samt två egna Qiiwi IP:n under 2020. Detta
innebär att vi för tillfället har tre spel under utveckling. Utöver
detta vill bolaget realisera mer värde utifrån den Backpacker®plattform som byggts upp under tidigare år genom att skapa fler
spel inom olika genrer med metagaming-mekanik.
Detta i paritet med fler spel inom affärsområdet ”Branded
Games” innebär att vi förväntar oss att se en stark utveckling
av antalet speltitlar i bolagets spelportfölj 2020–2021. Vi ser en
mycket god potential att nå denna målsättning med tanke på de
uppskalningsmöjligheter vi har via vår cypriotiska spelstudio vilket
innebär att vi med låg risk kan utöka vårt team för att hantera fler
projekt.
VI HAR ETT SPÄNNANDE ÅR FRAMFÖR OSS!
Inom Qiiwi är vi nu totalt 25 st anställda som alla brinner för det vi
gör. Att vi inom teamet ser den goda utvecklingen som skett den
senaste tiden för speltitlar som Wordington och Hell’s Kitchen
ger oss ett starkt kvitto på att det arbete vi lägger ner vår själ i ger
resultat.
Jag är imponerad över de kliv vi tagit inom samtliga områden och
känner att vi har en mycket stabil bas i bolaget att bygga vidare
på avseende kunnande, erfarenhet och engagerade medarbetare.
Tillsammans arbetar vi för att fortsätta ta marknadsandelar och
bli den ledande mobilspelsutvecklaren och publicisten för ”Casual
Gamers” inom genrerna Word, Match-3 och Trivia. Vi har kommit en
bit på vägen men det känns ändå på något sätt som vi precis börjat.
Jag ser mycket fram emot fortsättningen av 2020.

Erik Dale Rundberg
VD för WeAreQiiwi Interactive AB

Nyckeltalsredovisning för första kvartalet 2020
Periodens ARPDAU/DAU/MAU/STICKINESS (Inom parantes redovisas föregåendes kvartals värde.)
ARPDAU:
ARPDAU för den rapporterade perioden var 0,89 SEK (1,11 SEK) vilket är en försämring jämfört mot det fjärde kvartalet 2019. Nyckeltalets
försämring är framförallt härledd till att fler spelare i spelet Wordingtons spelarbas befinner sig på marknader med generellt lägre ARPDAU
än tidigare. (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 288 503 (115 904) vilket är en förbättring jämfört mot det fjärde 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 1 815 510 (701 452) vilket är en förbättring jämfört mot det fjärde
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 15,89% (16,52%) vilket är en försämring jämfört med det fjärde kvartalet 2019. Försämringen
härleds till en högre anskaffningsgrad av nya spelare till bolagets spelportfölj varav på vissa marknader för spelet Wordington till väldigt
låga kostnader. Dessa spelare har haft en sämre kvarhållningsgrad, dock god ROI, vilket påverkar det totala utfallet på det nämnda
nyckeltalet negativt då det mäter aktivitet och lojalitet. Wordington uppnådde under den rapporterade perioden en Stickiness på 15,19%
medans Hell’s Kitchen uppnådde 17,39%. (DAU/MAU kvoten - ofta kallad Stickiness - indikerar att spelarna under den rapporterade
perioden uppvisar en försämrad aktivitet och lojalitet jämfört med det fjärde kvartalet 2019.)

6

Delårsrapport kvartal 1 - 2020

RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERN
Alla belopp i tusentals kronor

2020

Första kvartalet
2019

12 månader
2019

23 421

1 349

22 113

Aktiverat arbete

217

755

2 702

Övriga rörelseintäkter

330

-

-

23 968

2 104

24 815

Rörelsens intäkter
Omsättning

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader

-450

-2 234

-904

-13 903

-1 958

-1 967

-7 415

-235

-

-

-18 767

-3 321

-23 552

5 201

-1 217

1 263

-834

-336

-1 688

4 367

-1 553

-425

Finansiella poster

7

-35

-76

Resultat från andelar i intressebolag

-

-

2

7

-35

-74

4 374

-1 588

-499

-

-

-

4 374

-1 588

-499

EBITDA
Avskrivningar
Rörelseresultat (EBIT)

Resultat efter finansiella poster (Net result)
Skatt på årets resultat
Resultat
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-3 635
-12 939
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BALANSRÄKNING FÖR KONCERN
Alla belopp i tusentals kronor
2020-03-31

2019-03-31

2019-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter

2 241

155

2 561

Aktiverat arbete
Goodwill

1 826

2 609

1 860

Summa immateriella anläggningstillgångar

3 180

4 277

3 471

7 247

7 041

7 892

Övriga materiella anläggningstillgångar

45

18

40

Summa immateriella anläggningstillgångar

45

18

40

62

57

62

62

57

62

7 354

7 116

7 994

9 519

560

4 207

Skattefordringar

25

22

41

Orealiserade kursdifferenser

41

-

-

312

223

767

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

513

224

475

10 410

1 029

5 490

8 741

6 987

5 036

Summa omsättningstillgångar

19 151

8 016

10 526

SUMMA TILLGÅNGAR

26 505

15 132

18 520

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
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BALANSRÄKNING - EGET KAPITAL OCH SKULDER - FÖR KONCERN
Alla belopp i tusentals kronor
2020-03-31

2019-03-31

2019-12-31

823

823

823

29 865

29 847

29 846

-15 360

-14 862

-14 861

-157

-

-41

2

-

2

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital

Annat eget kapital
Balanserade vinstmedel
Omräkningsdifferenser
Kapitalandelsfond
Årets resultat

4 374

-1 588

-499

-11 141

-16 450

-15 399

19 547

14 220

15 270

3 594

313

1 149

Förskott från kunder

-

-

1 397

Skatteskulder

-

-

-

Övriga skulder

1 973

194

202

Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter

1 391

405

502

Summa kortfristiga skulder

6 958

912

3 250

26 505

15 132

18 520

Summa annat eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET
Alla belopp i tusentals kronor

2020

Första kvartalet
2019

12 månader
2019

23 421

892

21 273

Rörelsens intäkter
Omsättning
Omsättning från samarbetsavtal

-

457

840

Aktiverat arbete

217

447

897

Övriga rörelseintäkter

330

-

-

23 968

1 796

23 010

-3 635

-181

-1 749

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Direkta kostnader, samarbetsavtal
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader

EBITDA
Avskrivningar
Rörelseresultat (EBIT)
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster (Net result)
Skatt på årets resultat
Resultat
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-

-269

-485

-14 044

-796

-14 300

-987

-1 387

-4 484

-235

-

-

-18 901

-2 633

-21 018

5 067

-837

1 992

-583

-85

-674

4 484

-922

1 318

7

-1

-78

4 491

-923

1 240

-

-

-

4 491

-923

1 240

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAG
Alla belopp i tusentals kronor
2020-03-31

2019-03-31

2019-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter

2 241

156

2 561

Aktiverade lönekostnader

1 617

1 651

1 663

Summa immateriella anläggningstillgångar

3 858

1 807

4 224

Andelar i intresseföretag

400

400

400

Andelar i koncernföretag

5 600

5 600

5 600

831

-

-

6 831

6 000

6 000

10 689

7 807

10 224

9 519

560

4 207

25

22

41

Finansiella anläggningstillgångar

Lån till koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Orealiserade kursdifferenser

41

-

-

128

95

609

-

557

-

493

218

456

10 206

1 452

5 313

8 498

6 842

5 024

Summa omsättningstillgångar

18 704

8 294

10 337

SUMMA TILLGÅNGAR

29 393

16 101

20 561

Övriga fordringar
Fodringar hos koncernföretag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
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BALANSRÄKNING - EGET KAPITAL OCH SKULDER - FÖR MODERBOLAG
Alla belopp i tusentals kronor
2020-03-31

2019-03-31

2019-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Summa bundet eget kapital

823

823

823

1 617

1 651

1 663

2 440

2 474

2 486

29 847

29 847

29 847

-14 855

-16 129

-16 141

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

4 491

-923

1 240

19 483

12 795

14 946

Summa eget kapital

21 923

15 269

17 432

3 594

267

1 149

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Förskott från kunder

-

-

1 397

603

25

-

Övriga skulder

1 973

194

202

Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter

1 300

346

381

Summa kortfristiga skulder

7 470

832

3 129

29 393

16 101

20 561

Skulder till koncernföretag

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESRAPPORT FÖR KONCERNEN
Alla belopp i tusentals kronor

Koncern

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4 367
8
-1

Resultat från andelar i intressebolag

-

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

834
-217
4 991

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

-4 920
3 708

Kassaflöde från den löpande verksamheten

3 779

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

13

3 779
-74

Likvida medel vid årets början

5 036

Likvida medel vid årets slut

8 741
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Alla belopp i tusentals kronor
KONCERNEN
Annat eget
kapital

Summa eget
kapital

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

823

29 846

-15 399

15 270

Omräkningsdifferenser

-

-

-116

-

Avsättning kapitalandelsfond

-

-

-

-

Omföringar

-

19

-

-

Årets resultat

-

-

4 374

-

823

29 865

-11 141

19 547

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Annat eget
kapital

Summa eget
kapital

823

1 663

14 946

17 432

Belopp vid årets ingång

Belopp vid årets utgång

MODERBOLAGET

Belopp vid årets ingång
Omräkningsdifferenser

-

-

-

-

Avsättning kapitalandelsfond

-

-

-

-

Omföringar

-

-

-

-

Aktiverat arbete

-

-46

46

-

Årets resultat
Belopp vid årets utgång
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-

-

4 491

-

823

1 617

19 483

21 923

Finansiella kommentarer
KONCERNREDOVISNING
Rapporten avser koncernen. Där moderbolaget WeAreQiiwi
Interactive AB äger 100% av aktierna i det cypriotiska
dotterbolaget WeAreQiiwi International Ltd samt 50% av aktierna i
intressebolaget Alega & Qiiwi Learning AB, vilka tillsammans nedan
refereras till som ”Bolaget”.
Dotterbolagets redovisningsvaluta är EUR, därför sker omräkning
med aktuell växlingskurs vid balansdagen. Koncerninterna
transaktionerna har neutraliserats i resultat- och balansräkning.
Intressebolaget Alega & Qiiwi Learning AB är upptaget enligt
kapitalandelsmetoden.

INTÄKTER
OMSÄTTNING
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. Annonsintäkter står 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
Periodens omsättning härrör främst från spelet Wordington och
Hell’s Kitchen. Intäkterna är huvudsakligen genererade på den
europeiska och amerikanska marknaden.
AKTIVERAT ARBETE
Aktiverat arbete för egen räkning har upparbetats i både
moderbolag och dotterbolag. För den rapporterade perioden
har ingen aktivering av kostnader skett hänförligt till spelen
Wordington och Hell’s Kitchen. All aktivering avser ej lanserade
titlar.
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
Posten avser realiserade och orealiserade valutakursvinster
av rörelsekaraktär. Jämförelsetal för denna post saknas, då
redovisning tidigare skedde direkt mot Finansiella intäkter.
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KOSTNADER
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
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 perioden har ytterligare rekrytering skett
av främst utvecklare till kontoret på Cypern. Antalet anställda vid
periodens utgång var 24 stycken.
ÖVRIGA KOSTNADER
I posten för övriga kostnader ryms kostnader för främst
marknadsföring (UA), lokaler, och IT-tjänster.
Kostnaden för marknadsföring (UA) avser merparten av denna
kostnad.
För den rapporterade perioden finns inga kostnader av
engångskaraktär.
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
Under Övriga rörelsekostnader redovisas realiserade och
orealiserade valutakursförluster av rörelsekaraktär. Jämförelsetal
för denna post saknas, då redovisning tidigare skedde direkt mot
Finansiella kostnader.
AVSKRIVNINGAR
Under den rapporterade perioden har Bolaget planenligt fortsatt
avskrivning av speltiteln Wordington samt påbörjat avskrivning av
speltiteln Hell’s Kitchen. Ingen ytterligare aktivering har skett till
dessa titlar.
Övrig avskrivning under perioden avser koncernmässig goodwill.
Avskrivningar för koncernens aktiverings- och
avskrivningsprinciper, vilket framgår mer i detalj under respektive
post.
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Moderbolaget samt dotterbolag har upparbetade förlustavdrag
avseende tidigare räkenskapsår. Således är den beräknade skatten
för perioden 0 TSEK.

ÖVRIGA KOMMENTARER
AVKASTNING PÅ EGET OCH TOTALT KAPITAL
Avkastning på Eget kapital under den rapporterade perioden var
22,4%. Avkastning på Totalt kapital var motsvarande 16,5%.
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 och fakturerade
kostnader.
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 och för
goodwill är avskrivningen 60 månader.
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Bolagets materiella anläggningstillgångar utgörs av
kontorsmöbler och IT-utrustning. Avskrivningstiden för materiella
anläggningstillgångar är 60 månader.
EGET KAPITAL
Bolaget har ändrat sin redovisning av Eget kapital på koncernnivå.
Jämförelsetal har korrigerats för att tydliggöra detta. Det egna
kapitalets utveckling finns separat redovisad i denna rapport.
KASSAFLÖDESRAPPORT
Kassaflödet inklusive valutakursdifferenser, var för den
rapporterade perioden positivt, 3 705 TSEK. Kassaflödesrapport
finns separat redovisad i denna rapport.
SOLIDITET
Koncernens soliditet uppgick till 73,7% vid periodens utgång.
RESULTAT PER AKTIE
Resultat per aktie för den redovisade perioden uppgick till 0,53 SEK
(-0,19 SEK).
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
De koncerninterna transaktionerna har i koncernredovisningen
neutraliserats mellan moderbolaget och WeAreQiiwi International
Ltd. Totalt har moderbolaget under den rapporterade perioden
köpt tjänster av dotterbolaget motsvarande 1 114 TSEK.
Inga transaktioner har skett med intressebolaget Alega & Qiiwi
Interactice AB.
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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 19e augusti.
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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