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     Väsentliga händelser under perioden:

• EBITDA-resultat förbättrat med 1,2 MSEK 
Det förbättrade EBITDA-resultatet på 2,5 MSEK jämfört med 1,3 MSEK under samma period föregående år innebär en förbät-
tring av EBITDA-resultatet med ca 1,2 MSEK. 

• Omsättningsökning med 274% 
Bolaget rapporterar en stark omsättningstillväxt på ca 274% under den rapporterade perioden jämfört med samma period 
föregående år. Speltitlar som bidragit till denna omsättningsökning är Wordington och Hell’s Kitchen. 

• Positivt EBITDA, Net Result och kassaflöde 
Under den rapporterade perioden uppvisar bolaget positivt EBITDA-resultat på ca 2,5 MSEK, positivt Net Result på ca 1,6 
MSEK samt positivt kassaflöde med ca 5 MSEK. Under den rapporterade perioden når bolaget en EBITDA-marginal på ca 
10,6%. 

• Midsomer Murders & Kitchen Nightmares – Två nya globala succévarumärken för Qiiwis “Branded Games” affärsom-
råde 
Qiiwi Games meddelade den 1 juli 2020 att bolaget ingått strategiska samarbetsavtal avseende att utveckla och agera pub-
licist för ett ordspel för det legendariska detektivdramat Midsomer Murders (Morden i Midsomer) och ett match-3-spel för 
succé-realityserien Kitchen Nightmares. Samarbetet markerar det tredje och fjärde spelet som Qiiwi utvecklar och publicerar 
inom sitt affärsområde ”Branded Games” och de två första tillsammans med ALL3MI. 

• Utvecklar och publicerar match-3-spel under det globala varumärket MasterChef 
Qiiwi Games meddelade den 30 juli 2020 att bolaget ingått ett strategiskt samarbetsavtal avseende att utveckla och agera 
publicist för ett match-3-spel för världens mest framgångsrika TV-matunderhållningsprogram, MasterChef. MasterChef har 
setts av över 300 miljoner människor världen över, sänds i över 200 länder och har fått lokala landsversioner producerade i 63 
länder och fler är på gång. Samarbetet markerar det femte spelet som Qiiwi utvecklar och publicerar inom sitt affärsområde 
”Branded Games” och det första tillsammans med ESG. 

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2020: 

• Omsättning 23 508 TSEK (6 288) 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 2 508 TSEK  (1 287)

• Resultat efter finansiella poster (Net result) 1 616 TSEK (817)

• Resultat per aktie uppgick till 0,20 SEK (0,10)

9 månader januari - september 2020: 

• Omsättning 78 836 TSEK (12 543) 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 11 594 TSEK  (-340)

• Resultat efter finansiella poster (Net result) 8 995 TSEK (-1 521)

• Resultat per aktie uppgick till 1,09 SEK (-0,18)



3 Delårsrapport kvartal 3 - 2020

• Wordington passerat 15 miljoner registrerade spelare! 
Qiiwi Games meddelade den 5 oktober 2020 att speltiteln Wordington passerat milstolpen 15 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, Spanien och Brasilien. 

• Coronation Street inleder global mjuklansering den 15 december 2020 
Qiiwi Games meddelade den 28 oktober 2020 att man kommer att inleda den globala mjuklanseringen av bolagets nya ord-
spel den 15 december 2020. Spelet som görs tillsammans med ITV är baserat på varumärket och såpoperan Coronation Street 
som är den populäraste såpoperan i Storbritannien och 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. 

• Puzzleton inleder global mjuklansering 
Qiiwi Games meddelade den 2 november 2020 att man utökar mjuklanseringen för speltiteln Puzzleton till ett globalt stadie 
vilket innebär att speltiteln går att ladda ner i samtliga länder. Spelet är baserat på Qiiwis framgångsrika speltitel Wordington 
med skillnaden att i Puzzleton behöver spelaren klara av match-3-nivåer för att ta sig vidare i spelets berättelse. I en global 
mjuklansering fortsätter Qiiwi att optimera och utvärdera speltiteln på kritiska marknader för att framgent kunna öka spel-
titelns marknadsföring och kunna inleda en global lansering. 

• Trivia Mansion inleder global mjuklansering 
Qiiwi Games meddelande den 2 november 2020 att man utökar mjuklanseringen för speltiteln Trivia Mansion till ett globalt 
stadie vilket innebär att speltiteln går att ladda ner i samtliga länder. Spelet är baserat på Qiiwis framgångsrika speltitel 
Wordington med skillnaden att i Trivia Mansion behöver spelaren klara av frågesport i form av olika jobb för att ta sig vidare 
i spelets berättelse. I en global mjuklansering fortsätter Qiiwi att optimera och utvärdera speltiteln på kritiska marknader för 
att framgent kunna öka speltitelns marknadsföring och kunna inleda en global lansering.

• Inleder mjuklansering av nya spelet Trivia Mansion 
Qiiwi Games meddelade den 19 augusti 2020 att man inleder mjuklanseringen av sitt nya frågesportsspel Trivia Mansion. 
Spelet är baserat på Qiiwis framgångsrika speltitel Wordington med skillnaden att i Trivia Mansion behöver spelaren klara av 
frågesportsutmaningar i form av jobb för att ta sig vidare i spelets berättelse. Spelet väver således in metagaming-element i 
spelupplevelsen och erbjuder en innovativ spelupplevelse inom Trivia-genren. 

• Inleder mjuklansering för Coronation Street: Words & Design 
Qiiwi Games meddelade den 30 september 2020 att man inleder mjuklanseringen av sitt nya ordspel som går under det 
välkända varumärket Coronation Street och görs i samarbete med ITV. Coronation Street är den populäraste såpoperan i 
Storbritannien och är 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. 

• Inleder mjuklansering av nya match-3-spelet Puzzleton 
Qiiwi Games meddelade den 30 september 2020 att man inleder mjuklanseringen av sitt nya match-3-spel Puzzleton. Spelet 
är baserat på Qiiwis framgångsrika speltitel Wordington med skillnaden att i Puzzleton behöver spelaren klara av match-3-
nivåer för att ta sig vidare i spelets berättelse. Puzzleton kommer till en början att mjuklanseras i Australien, Kanada, Sverige 
och Tyskland på plattformarna Android och iOS för att utvärdera nyckeltal från engelska, svenska och tyska spelare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:



VD har ordet

Under det tredje kvartalet når vi en omsättning på ca 23,5 MSEK 
vilket är en omsättningsökning med ca 274% jämfört med samma 
period föregående år. Under årets nio första månader når vi en 
total omsättning på ca 78,8 MSEK vilket är en ökning jämfört med 
samma period föregående år med ca 530%.  
 
Vi når ett EBITDA-resultat på ca 2,5 MSEK under det tredje kvartalet 
jämfört med ca 1,3 MSEK under samma period föregående år 
vilket innebär en förbättring av EBITDA-resultatet med ca 1,2 
MSEK. Under det tredje kvartalet inledde ingen ny speltitel global 
lansering utan omsättningen under kvartalet är fortsatt drivna av 
speltitlarna Wordington och Hell’s Kitchen. 
 
Den sekventiella omsättningsminskningen på kvartalsbasis 
jämfört med det andra kvartalet 2020 är dels kopplat till att det 
andra kvartalet påverkades mycket positivt av de restriktioner 
som covid-19 förde med sig i flertalet marknader vilket bidrog 
till en betydligt högre spelaraktivitet i dels vår egna portfölj men 
även inom annonsnätverken där vi bedriver marknadsföring. 
Detta gav oss möjligheten att genomföra större investeringar i 
marknadsföring baserat på våra uppsatta mål vilket kortfattat 
beskrivet innebär att vi under det andra kvartalet hade möjlighet 
att nå betydligt mycket fler spelare i de olika annonsnätverken 
utifrån de bud vi kan tänkas betala per spelare. 
 
Under senare delen av det andra kvartalet samt under det tredje 
kvartalet har restriktioner kopplat till covid-19 hävts vilket lett till 
en mer normaliserad aktivitetsgrad i marknaden vilket gav som 
följd en minskning i marknadsföringsinvesteringen under det 
tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalet.

GRUNDEN FÖR TILLVÄXT ÄR INVESTERINGAR I 

MARKNADSFÖRING (UA) 
Investeringar i marknadsföring (UA) är grunden till tillväxt för 
bolagets omsättning då vi på detta sätt bygger vår spelarbas 
större och större. Under det tredje kvartalet genomfördes 
marknadsföring för ca 14,1 MSEK jämfört med ca 19,4 MSEK under 
det andra kvartalet 2020, en minskning med ca 27%. För att enklare 
kunna belysa de kostnader som är kopplade till marknadsföring 
har vi lagt till en rad kallad ”Marknadsföring” i resultaträkningen 
på koncernnivå.  
 
Investeringar i marknadsföring görs baserat på de avkastningsmål 
som bolaget arbetar mot vilket är att nå 100% ROI på våra 

kampanjer mellan 90 – 180 dagar beroende på vilken speltitel det 
handlar om. Den totala investeringen i marknadsföring som vi kan 
nå upp till under ett kvartal är därför kopplat till hur väl vi kan nå 
dessa mål baserat på historisk dataanalys och estimeringar. 
 
Inledningen på det fjärde kvartalet har varit positiv med ökad 
omsättning på månadsbasis samt UA-investeringar jämfört med 
det tredje kvartalet 2020. Oktober landade på en total omsättning 
på ca 7,6 MSEK vilket är en ökning jämfört med september med ca 
19%. 
 
TRE NYA SPELTITLAR I PORTFÖLJEN! 
Under det tredje kvartalet inledde vi så kallade låsta mjuklansering 
av tre nya speltitlar inom tre olika genrer: Trivia Mansion (Trivia), 
Puzzleton (Match-3) och Coronation Street (Word). 
 
Trivia Mansion och Puzzleton som är baserade på den mycket 
framgångsrika berättelsen i Wordington har redan övergått till 
det stadie som vi kallar för global mjuklansering. Detta efter att vi 
under den låsta mjuklansering sett lovande nyckeltal och resultat 
vilket ger oss tillräckligt med incitament för att accelerera snabbt 
mot en global mjuklansering och få ut speltitlarna på de mest 
kritiska marknaderna för vidare utvärdering. 
 
Speltiteln Coronation Street har nått upp till de målsättningar 
kring nyckeltal vi tillsammans med ITV satt upp för marknaderna 
Australien och Nya Zeeland där speltiteln befinner sig i sin 
låsta mjuklansering. Speltiteln kommer att starta sin globala 
mjuklansering den 15 december 2020 med ett stort inledande fokus 
på Storbritannien som är Coronation Streets hemmamarknad. Där 
kommer speltiteln att marknadsföras via tv-reklam i samband med 
att såpoperans avsnitt sänds på ITV vilket vi har stora förväntningar 
skall inbringa ett stort inflöde av spelare och fans till speltiteln. 
Utöver detta kommer speltiteln att marknadsföras via traditionella 
UA-kampanjer samt via Coronation Streets/ITV:s sociala kanaler. 
Speltiteln kommer även gå att spela på de viktigaste språken för en 
global uppskalning och målsättningen är att även marknadsföra 
spelet på liknande sätt som t ex Wordington på marknader så som 
USA, Kanada, Frankrike, Italien, Tyskland, Spanien och Ryssland. 
 
Dessa tre nya speltitlar ger oss förbättrade möjligheter att ge nya 
intäktsinjektioner till verksamheten under det fjärde kvartalet 
2020. »

Delårsrapport kvartal 3 - 2020

Ett händelserikt kvartal, fokus framöver på kraftig tillväxt! 
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WORDINGTON OCH HELL’S KITCHEN, FOKUS PÅ MER TILLVÄXT! 
Wordington som är, och under en längre period varit, bolagets 
lysande stjärna är fortsatt en speltitel vi tror kan skalas betydligt 
mer på vissa marknader och då framförallt i USA. Under det 
tredje kvartalet har vi optimerat speltitelns laddningstider och 
minneskrav vilket vi hittills sett goda effekter av i spelets nyckeltal. 
Detta bådar gott inför en ökning i UA-investeringar för speltiteln 
framgent på kritiska marknader. 
 
Sedan den globala lanseringen startades för Hell’s Kitchen i maj 
har vi analyserat data från flertalet marknader och baserat på 
avkastning är numera våra huvudsakliga marknader för UA-
investeringar USA och Storbritannien. Vi fortsätter dock att bedriva 
UA på marknader som Tyskland, Frankrike, Ryssland, Italien och 
Spanien men till mindre skala. Under det fjärde kvartalet kommer 
speltiteln återigen att marknadsföras via tv-reklam i Storbritannien 
och denna gång i anslutning av att vissa avsnitt sänds av den nya 
säsongen av realityserien Hell’s Kitchen på ITV. Vi kommer även 
tillsammans med ITV att öka närvaron av marknadsföring för 
speltiteln på Hell’s Kitchens sociala kanaler som t ex Youtube och 
Facebook. 
 
DAU OCH MAU 
Nyckeltalet DAU som står för antalet dagliga aktiva spelare för den 
rapporterade perioden steg med ca 372% jämfört med samma 
period föregående år och landade på ca 274 000.  
 
Sekventiellt jämfört med det andra kvartalet 2020 ser vi dock 
en minskning. Anledningen till den sekventiella minskningen 
är framförallt en betydligt lägre total UA-investering under den 
rapporterade perioden jämfört med det andra kvartalet 2020 och 
framförallt på marknader som Ryssland, Mexiko och Brasilien som 
tidigare stått för en stor andel av antalet installationer för speltiteln 
Wordington. 
 
Nyckeltalet MAU som står för månadsvis aktiva spelare för den 
rapporterade perioden steg med ca 547% jämfört med samma 
period föregående år och landade på ca 2 412 000. Sekventiellt 
jämfört med det andra kvartalet minskar även nyckeltalet MAU 
utav samma anledning som för nyckeltalet DAU. 
 
Vår bedömning är att nyckeltalen DAU och MAU kommer att öka 
sekventiellt i det fjärde kvartalet via större UA-investeringar samt 
de nya spelen som nu adderats till spelportföljen.  
 
Blickar vi vidare mot 2021 där vi i dagsläget har en minst sagt 
kraftfull pipeline inom affärsområdet ”Branded Games” med 
speltitlarna ”Kitchen Nightmares, Midsomer Murders och 
MasterChef” förväntar vi oss att nyckeltalen DAU och MAU 
kommer ha en positiv utveckling i takt med att vi kan växa spelens 
spelarbas vid lyckade lanseringar.

ARPDAU OCH INTÄKTSFÖRDELNING 

Nyckeltalet ARPDAU som står för intäkt per daglig aktiv spelare 
för den rapporterade perioden sjönk med ca 18,7% jämfört med 
samma period föregående år och landade på 0,87 SEK. Denna 
skillnad beror främst på att bolagets spelportfölj växt markant 
de senaste kvartalen på flertalet marknader med generellt lägre 
ARPDAU per spelare, t ex Ryssland, Mexiko och Brasilien.

 
 

Tittar vi på den sekventiella utvecklingen jämfört med det 
andra kvartalet minskade ARPDAU endast med 5,4%. Denna 
mindre minskning härleds till säsongsmönster och mindre UA-
investeringar under den rapporterade perioden.

Under den rapporterade perioden har vi sett en marginell justering 
mot mer intäkter skapade via “Köp i spelen (IAP)” om vi jämför 
sekventiellt med det andra kvartalet 2020.

Majoriteten av intäkterna skapas fortsatt 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 20% och “Annonsintäkter” för ca 80%.

Vår bedömning är fortsatt att vi kommer att se en utjämning mot 
mer “Köp i spelen (IAP)” med tanke på att fler speltitlar lanseras 
inom bolagets spelportfölj som går inom match-3-genren. 
 
DE TRE NYA SPELEN INOM ”BRANDED GAMES” UTVECKLAS 

ENLIGT PLAN! 
Det är väldigt kul att vi nu har tre nya spel under utveckling inom 
affärsområdet ”Branded Games” vilka alla tre är kopplade mot 
riktigt välkända internationella varumärken. Jag har stor tilltro till 
att dessa spel kommer att ha en mycket god möjlighet att nå stora 
kommersiella framgångar. Nedan listar vi en kort summering kring 
dessa tre spel:   
 
 

 
 

Kitchen Nightmares: 
Kitchen Nightmares är en amerikansk realityserie där en kock är 
inbjuden av ägarna till en restaurang med målsättningen att 
förvandla den från att vara en katastrof till en lönsam och 
fungerande verksamhet. Spelet kommer vara ett match-3-spel och 
och skapas i samarbete med licensinnehavaren All3Media 
International. 
 

 
 
Midsomer Murders 
Midsomer Murders är en brittisk kriminalserie som utspelar sig i 
små engelska landsbyar. Serien har en unik identitet inom 
kriminalgenren. Serien är baserad på Caroline Grahams bokserie 
”Detective Barnaby”, som ursprungligen anpassades för TV av 
Anthony Horowitz. Serien har varit en stor framgång sedan det 
första avsnittet och har sålts till över 200 territorier. Spelet kommer 
vara ett ordspel och skapas i samarbete med licensinnehavaren 
All3Media International. 
 

 
 
 
 

MasterChef 
I MasterChef tävlar hemmakockar om att bli krönta som nationens 
mästerkock. Utmaningar sträcker sig från enkla till avancerade 
matlagningsuppgifter. Kockarna fortsätter att tävla genom olika 
utmaningar där tävlande elimineras en efter en, tills äntligen en 
vinnare kan krönas. » 
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» MasterChef är världens geografiskt mest spridda matlagnings-
tv format. Hittills har 63 länder lanserat sin egen version av 
programmet och det har sänts i över 200 länder. Sedan starten har 
över 300 miljoner tittare världen över följt de tävlande och sett dem 
förändra sina liv genom sin passion för matlagning och fenomenet 
MasterChef visar inga tecken på att sakta ner. Spelet kommer vara 
ett match-3-spel och skapas i samarbete med licensinnehavaren 
Endemol Shine Group. 

FULL GAS FÖR ATT AVSLUTA ÅRET PÅ BÄSTA MÖJLIGA SÄTT! 
Under det fjärde och sista kvartalet 2020 kommer vårt fokus ligga 
uteslutande på att skapa mer tillväxt i vår spelportfölj genom 
ökade UA-investeringar i befintliga speltitlar som befinner sig i 
global lansering samtidigt som vi jobbar vidare med lanseringarna 
av de tre nya spelen Trivia Mansion, Puzzleton och Coronation 
Street. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vår målsättning är att bygga Qiiwi Games starkare på lång sikt och 
den ökade andelen projekt som bolaget nu bedriver kräver mer 
personal för att kunna genomföras på riktigt bra sätt. Framöver 
kommer även fokus ligga på att stärka bolagets övergripande 
organisation med nya typer av roller som vi nu märker kommer 
göra stor skillnad för att vi skall kunna fortsätta växa i hög takt. 
Vi är när denna rapport släpps 36 stycken medarbetare på Qiiwi 
Games varav 8 i Sverige och 28 på Cypern. Både det svenska och 
cypriotiska teamet flyttade i början av oktober in i nya förbättrade 
lokaler med kapacitet för rejäl uppskalning av antalet medarbetare 
på Cypern i takt med att vår spelportfölj växer och fler projekt körs 
parallellt under kontrollerade former. 
 
Vi fortsätter nu vår resa mot vårt mål om att bli det ledande 
mobilspelsbolaget mot vår målgrupp ”Casual Gamers” och vi är 
övertygade om att detta är möjligt. Nu kör vi full gas för att avsluta 
2020 på bästa möjliga sätt!

Erik Dale Rundberg
VD för Qiiwi Games AB
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ARPDAU:  
ARPDAU för den rapporterade perioden var 0,87 SEK (1,07 SEK) vilket är en minskning jämfört mot samma period föregående år. Denna 
skillnad beror främst på att bolagets spelportfölj växt markant de senaste kvartalen på flertalet marknader med generellt lägre ARPDAU per 
spelare, t ex Ryssland, Mexiko och Brasilien. (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 ca 274 000 (ca 58 000) vilket är en ökning jämfört med samma period 
föregående år med ca 372%. Ökningen härleds till att bolaget lyckats utöka spelarbasen i bolagets speltitlar samt lanserat nya speltitlar 
mellan perioderna. (DAU är ett nyckeltal som symboliserar antalet dagliga unika spelare i bolagets spelportfölj.) 
 
MAU:  
Det genomsnittliga antalet MAU för den rapporterade perioden var ca 2 412 000 (ca 373 000) vilket är en ökning jämfört med samma period 
föregående år med ca 547%. Ökningen härleds till att bolaget lyckats utöka spelarbasen i bolagets speltitlar samt lanserat nya speltitlar 
mellan perioderna. (MAU är ett nyckeltal som symboliserar antalet unika aktiva spelare under den senaste 30-dagarsperioden.) 
 
STICKINESS:  
Stickiness för den rapporterade perioden var 11,37% (15,51%) vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år. 
Försämringen härleds till en sämre kvarhållningsgrad per anskaffad spelare i snitt under den rapporterade perioden jämfört med samma 
period föregående år. (DAU/MAU kvoten - ofta kallad Stickiness - indikerar att spelarna under den rapporterade perioden uppvisar en 
försämrad aktivitet och lojalitet jämfört med det andra kvartalet 2020.)

Nyckeltalsredovisning för den rapporterade perioden

Periodens ARPDAU/DAU/MAU/STICKINESS (Inom parentes redovisas samma värde föregående år.)
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RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERN

Alla belopp i tusentals kronor 
2020 2019 2020 2019 2019

   

Rörelsens intäkter

Omsättning 22 025 5 695 76 153 10 308 22 113

Aktiverat arbete 1 051 593 1 784 2 235 2 702

Övriga rörelseintäkter 432 - 899 - -

23 508 6 288 78 836 12 543 24 815

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader -3 091 -539 -10 710 -1 476 -2 234

Marknadsföring -14 132 -2 245 -45 911 -3 919 -11 124

Övriga externa kostnader -843 -608 -2 595 -1 973 -2 779

Personalkostnader -2 592 -1 609 -7 046 -5 515 -7 415

Övriga rörelsekostnader -342 - -980 - -

-21 000 -5 001 -67 242 -12 883 -23 552

EBITDA 2 508 1 287 11 594 -340 1 263

Avskrivningar -834 -493 -2 503 -1 165 -1 688

Rörelseresultat (EBIT) 1 674 794 9 091 -1 505 -425

Finansiella poster -58 23 -96 -16 -76

Resultat från andelar i intressebolag - - - - 2

-58 23 -96 -16 -74

Resultat efter finansiella poster (Net result) 1 616 817 8 995 -1 521 -499

Skatt på årets resultat - - - - -

Resultat 1 616
 

817 8 995
 

-1 521
 

-499

Tredje kvartalet                                 9 månader                                 Helår
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BALANSRÄKNING FÖR KONCERN 

Alla belopp i tusentals kronor 

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter 1 857 2 088 2 561

Aktiverat arbete 2 660 2 128 1 860
Goodwill 2 709 3 705 3 471
Summa immateriella anläggningstillgångar 7 226 7 921 7 892

Materiella anläggningstillgångar
Övriga materiella anläggningstillgångar 56 44 40

Summa immateriella anläggningstillgångar 56 44 40

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 62 57 62
Summa finansiella anläggningstillgångar 62 57 62

Summa anläggningstillgångar 7 344 8 022 7 994

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  6 818 2 584 4 207

Skattefordringar 41 36 41

Orealiserade kursdifferenser 64 75 -

Övriga fordringar  493 - 767

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 521 405 475

Summa kortfristiga fordringar 7 937 3 100 5 490

Kassa och bank 21 517 4 529 5 036

Summa omsättningstillgångar 29 454 7 629 10 526

SUMMA TILLGÅNGAR 36 798 15 651 18 520

2019-12-312019-09-302020-09-30
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BALANSRÄKNING - EGET KAPITAL OCH SKULDER - FÖR KONCERN 

Alla belopp i tusentals kronor 

Eget kapital

Aktiekapital 823 823 823

Övrigt tillskjutet kapital 29 864 29 847 29 846

Annat  eget kapital
Balanserade vinstmedel -15 375 -14 832 -14 861

Omräkningsdifferenser -28 -93 -41

Kapitalandelsfond 2 - 2

Årets resultat 8 995 -1 521 -499

Summa annat eget kapital -6 406 -16 446 -15 399

Summa eget kapital 24 281 14 224 15 270

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 331 1 140 1 149

Förskott från kunder 3 744 - 1 397

Skatteskulder - - -

Orealiserade kursdifferenser - - -

Övriga skulder 5 373 196 202

Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter 2 069 91 502

Summa kortfristiga skulder 12 517 1 427 3 250

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 36 798 15 651 18 520

2019-09-302020-09-30 2019-12-31

10 Delårsrapport kvartal 3 - 2020



11

RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET

Alla belopp i tusentals kronor 
2020 2019 2020 2019 2019

    

Rörelsens intäkter

Omsättning 22 025 5 695 76 153 10 308 22 113

Aktiverat arbete 1 051 - 1 784 897 897

Övriga rörelseintäkter 432 - 899 - -

23 508 5 695 78 836 11 205 23 010

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader -3 091 -539 -10 710 -1 476 -2 234

Marknadsföring -14 132 -2 245 -45 911 -3 919 -11 124

Övriga externa kostnader -2 409 -509 -6 519 -1 644 -3 176

Personalkostnader -1 187 -824 -3 577 -3 437 -4 484

Övriga rörelsekostnader -342 - -980 - -

-21 161 -4 117 -67 697 -10 476 -21 018

EBITDA 2 347 1 578 11 139 729 1 992

Avskrivningar -583 -241 -1 748 -411 -674

1 764  - 9 391  -  -

Rörelseresultat (EBIT) 1 764 1 337 9 391 318 1 318

Finansiella poster -58 23 -96 18 -78

Resultat efter finansiella poster (Net result) 1 706 1 360 9 295 336 1 240

Skatt på årets resultat - - - - -

Resultat 1 706 1 360 9 295 336 1 240

Tredje kvartalet 9 månader Helår

Delårsrapport kvartal 3 - 2020



BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAG

Alla belopp i tusentals kronor 

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter 1 658 2 088  2 561

Aktiverade lönekostnader 2 660 1 926 1 663

Summa immateriella anläggningstillgångar 4 318 4 014 4 224

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 400 400 400

Andelar i koncernföretag 5 600 5 600 5 600

Lån till koncernföretag 790 994 -
Summa finansiella anläggningstillgångar 6 790 6 994 6 000

Summa anläggningstillgångar 11 108 11 008 10 224

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 6 818 2 584 4 207

Skattefordringar 40 37 41

Orealiserade kursdifferenser 64 - -

Övriga fordringar 291 75 609

Fordringar hos koncernföretag - - -

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 436 386 456

Summa kortfristiga fordringar 7 649 3 082 5 313

Kassa och bank 21 039 3 946 5 024

Summa omsättningstillgångar 28 688 7 028 10 337

SUMMA TILLGÅNGAR 39 796 18 036 20 561

2019-12-312020-09-30 2019-09-30
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BALANSRÄKNING - EGET KAPITAL OCH SKULDER - FÖR MODERBOLAG 

Alla belopp i tusentals kronor 

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 823 823 823
Fond för utvecklingsutgifter 2 660 1 926 1 663
Summa bundet eget kapital 3 483 2 749 2 486

Fritt eget kapital
Överkursfond 29 847 29 847 29 847
Balanserat resultat -15 898 -16 403 -16 141
Årets resultat 9 295 336 1 240
Summa fritt eget kapital 27 031 16 529 17 432

Summa eget kapital 26 727 16 529 17 432

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 331 1 140 1 149

Förskott från kunder 3 744 - 1 397

Skulder till koncernföretag 673 - -

Orealiserade kursdifferenser - - -

Övriga skulder 5 251 196 202

Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter 2 070 171 381

Summa kortfristiga skulder 13 069 1 507 3 129

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 39 796 18 036 20 561

2019-09-30 2019-12-312020-09-30
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KASSAFLÖDESRAPPORT FÖR KONCERNEN

Alla belopp i tusentals kronor 

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 8 995

Finansiella intäkter -

Finansiella kostnader -96

Resultat från andelar i intressebolag -

Betald inkomstskatt -

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
    Avskrivningar enligt plan 2 503

    Aktivering eget arbete - 1784

    Icke utdelad vinst i intresseföretag   -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 9 618

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefodringar 
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelseskulder

-2 447
9 267

Kassaflöde från den löpande verksamheten 16 438

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 16 438

Valutakursdifferenser 43

Likvida medel vid årets början 5 036

Likvida medel vid årets slut 21 517

Koncern 2020-09-30
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Alla belopp i tusentals kronor 

KONCERNEN

Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Belopp vid årets ingång 823 29 846 -15 399 15 270

Omräkningsdifferenser - - -3 -

Avsättning kapitalandelsfond - - - -

Omföringar - 19 - -

Årets resultat - - 8 995 -

Belopp vid årets utgång 823 29 865 -6 407 24 281

Annat eget 
kapital

Summa eget
kapital

 

MODERBOLAGET

Aktiekapital Bundna  
reserver

Belopp vid årets ingång 823 1 663 14 946 17 432

Omräkningsdifferenser - - - -

Avsättning kapitalandelsfond - - - -

Omföringar - - - -

Aktiverat arbete - 36 -36 -

Årets resultat - - 9 295 -

Belopp vid årets utgång 823 1 699 24 205 26 727

Fria 
Reserver

Summa eget
kapital
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Finansiella kommentarer

KONCERNREDOVISNING 
Rapporten avser koncernen. Där moderbolaget Qiiwi Games 
AB publ. 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 för balansräkningen 
och genomsnittlig växelkurs för resultaträkningen. 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, Hell’s Kitchen och Backpacker. All aktivering avser 
titlar som ej är i global lansering. 
 
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 
Posten avser realiserade och orealiserade valutakursvinster 
av rörelsekaraktär. Jämförelsetal för denna post saknas, då 
redovisning tidigare skedde direkt mot Finansiella intäkter. 
 
 
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 provisionskostnader inom 
Branded Games. 
 
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 32 stycken. Bolaget har för den rapporterade 
perioden inte erhållit några statliga stöd relaterat till COVID-19. 
 
MARKNADSFÖRING 
Bolaget har för den redovisade perioden ändrat sin uppställning 
och redovisar nu marknadsföringskostnader separat. Denna post 
har tidigare redovisats under Övriga kostnader. Då marknadsföring 
är en signifikant utgiftspost så kommer även jämförelsetal att 
reflektera denna förändring. 
 
Bolagets marknadsföring är främst koncentrerad till 
onlineannonsering. All typ av marknadsföring räknas in i posten för 
marknadsföring, detta oberoende om spelen befinner sig i global 
lansering eller exempelvis mjuklansering.

ÖVRIGA KOSTNADER 
I posten för övriga kostnader ryms övriga kostnader för främst 
lokaler, och IT-tjänster. 

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 speltitlarna Wordington och Hell’s Kitchen. 
 
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.
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ÖVRIGA KOMMENTARER 
 
AVKASTNING PÅ EGET OCH TOTALT KAPITAL 
Avkastning på Eget kapital under den rapporterade perioden var 
6,7%. Avkastning på Totalt kapital var motsvarande 4,4%.

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, är för helåret positivt, 
16 481 TSEK. Kassaflödesrapport finns separat redovisad i denna 
rapport. 
 
SOLIDITET 
Koncernens soliditet uppgick till 66,0% vid periodens utgång. 

RESULTAT PER AKTIE 
Resultat per aktie för den redovisade perioden uppgick till 0,20 SEK 
(0,10 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 1 713 TSEK. 
 
Inga transaktioner har skett med intressebolaget Alega & Qiiwi 
Interactice AB.

 
 
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 är bolagets bokslutskommuniké som kommer att 
offentliggöras den 17e februari 2021. 
 
För ytterligare information: 
Erik Dale Rundberg 
VD, Qiiwi Games AB 
Telefon: 0709-260 697 
E-post: erik@qiiwi.com 
 
Om Qiiwi Games 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”.
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Qiiwi Games AB 

Stora Torget 3

441 30  Alingsås

Telefon: 0322-635 000

E-post: info@qiiwi.com

Hemsida: www.qiiwi.com

Adventures for Everyone


