KVARTAL 4 - 2020
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2020

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2020:

12 månader 1 januari - 31 december 2020:

•

Omsättning 29,6 MSEK (12,5 MSEK)

•

Omsättning 108,4 MSEK (24,8 MSEK)

•

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -4,8 MSEK (1,6 MSEK)

•

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 6,7 MSEK (1,3 MSEK)

•

Resultat efter finansiella poster (Net result) -5,7 MSEK (1 MSEK)

•

Resultat efter finansiella poster (Net result) 3.2 MSEK (-0,5 MSEK)

•

Resultat per aktie uppgick till -0,7 SEK (0,12 SEK)

•

Resultat per aktie uppgick till 0,39 SEK (-0,06 SEK)

Väsentliga händelser under perioden:
•

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 var primärt fördelade över länderna:
USA, Tyskland, Frankrike, Italien, Ryssland, Storbritannien, Spanien och Brasilien.

•

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 speltitelns marknadsföring och kunna inleda en global lansering.

•

Trivia Mansion inleder global mjuklansering
Qiiwi Games meddelade 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.

•

Hell’s Kitchen passerat tre miljoner registrerade spelare
Qiiwi Games meddelade den 20 november 2020 att bolagets match-3-spel under varumärket Hell’s Kitchen som görs i samarbete med ITV nu passerat tre miljoner registrerade spelare. Speltiteln startade sin globala lansering den 30 april 2020. De
registrerade spelarna är primärt fördelade över länderna: USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Ryssland.

•

Qiiwi Games avser att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market under inledningen av 2021
Styrelsen i Qiiwi Games AB (publ) (”Qiiwi” eller ”Bolaget”) meddelade den 9 december 2020 att man fattat ett beslut om att
verka för att byta handelsplats från Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) till Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Nasdaq First North Growth Market är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, med samma legala status som Spotlight
Stock Market, en multilateral handelsplats (s.k. MTF). Bytet av handelsplats beräknas att ske under inledningen av 2021 och är
ett led i Qiiwi Games expansiva strategi. Bolaget kommer fortsatt att tillämpa samma redovisningsprinciper. Aktieägare i Qiiwi
Games kommer inte behöva vidta några åtgärder vid ett byte av handelsplats från Spotlight Stock Market.
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•

Nya ordspelet Coronation Street inleder idag sin globala mjuklansering
Qiiwi Games meddelade den 15 december 2020 att man inledde den globala mjuklanseringen av bolagets nya ordspel Coronation Street: Words & Design som görs tillsammans med ITV. Spelet 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.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:
•

Qiiwi Games antagits till Apples ”App Store Small Business Program”
Qiiwi Games meddelade den 15 januari 2021 att bolaget antagits till Apples ”App Store Small Business Program” vilket kvalificerar Qiiwi Games till en avgiftsreducering på 15% under 2021. Det är en halvering av plattformskostnaden och omfattar
omsättning upp till till 1 MUSD via så kallade In-App-Purchases, köp-i-spelen. För omsättning som överstiger 1 MUSD årligen
återgår plattformskostnaden till ordinarie 30 procent.

•

Banijay Brands och Qiiwi Games ingår avtal om mobilspel kring varumärket Extreme Makeover: Home Edition
Qiiwi Games meddelade den 21 januari 2021 att man ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Banijay Brands avseende att
utveckla och agera publicist för ett match-3-spel under varumärket Extreme Makeover: Home Edition.
I samarbete med Banijay Brands kommer Qiiwi Games att ansvara för utveckling, publicering och marknadsföring av det nya
spelet som kommer baseras på den globala renoveringshiten Extreme Makeover: Home Edition. Pusselspelet kommer att
fokusera på att attrahera traditionella användare såväl som fans av showen, samt dra nytta av marknadsföring i sociala kanaler/nätverk hos Banijay och Extreme Makeover: Home Edition.

•

Qiiwi Games genomför en kraftigt övertecknad riktad nyemission om 1 000 000 aktier och tillförs härigenom cirka
66,5 miljoner kronor
Qiiwi Games meddelade den 26 januari 2021 att man beslutat om och genomfört en riktad nyemission om 1 000 000 aktier.
Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 66,5 kronor per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Qiiwi Games cirka 66,5 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Konsortiet Dan Sten Olsson och Erik Nielsen, deltog i den Riktade Nyemissionen vilken var kraftigt övertecknad.
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VD har ordet
”Tillväxt 2020 med 337%, 2021 har en historiskt kraftfull pipeline!”
Det är nu dags att stänga det mycket händelserika 2020 och vi
kan blicka tillbaka över ett år där Qiiwi Games vuxit kraftigt men
samtidigt lagt en god grund för fortsatt tillväxt. På helåret 2020 når
vi en omsättningsökning med ca 337% och når upp till ca 108,4
MSEK. Samtidigt når vi ett förbättrat EBITDA-resultat med ca 415%
på ca 6,7 MSEK.
Nämnda resultat är framförallt drivna av två speltitlar, Wordington
och Hell’s Kitchen, där Wordington har stått för majoriteten av
intäkterna. Båda speltitlarna bedömer vi fortsatt har god potential
att nå vidare tillväxt vilket innebär att vi framöver kommer
fortsätta investera i marknadsföring på marknader baserat på den
erfarenhet och data vi skapat oss under 2020 för speltitlarna. Vi
är övertygade om att vi i båda spelen kan förbättra speltitlarnas
ARPDAU-värden genom att skapa fler intäkter via köp-i-spelen
(In-App-Purchases). Detta kan kortsiktig driva på lönsamheten i
båda speltitlarna per aktiv spelare men även stärka den långsiktiga
intäkten i spelens spelarbas vilket således innebär att vi når en
bättre total avkastning på vår marknadsföring.
“ÅTERINVESTERING AV SPELÖVERSKOTT UNDER FJÄRDE
KVARTALET!”

Under det fjärde kvartalet når vi en omsättning på ca 29,6 MSEK
vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år med
ca 141%. Vi når samtidigt ett EBITDA-resultat på ca -4,8 MSEK
jämfört med ca 1,6 MSEK samma period föregående år.
Under det fjärde kvartalet valde vi att fokusera uteslutande på
tillväxt i vår spelportfölj. Detta innebär att vi valde att återinvestera
det spelöverskott som våra speltitlar skapade för att ta tillvara
på investeringsmöjligheter i marknadsföring under kvartalet.
Utöver detta så inleddes globala mjuklanseringar av tre nya
speltitlar (Coronation Street, Puzzleton och Trivia Mansion) vilket
också drivit på investeringar i marknadsföring för att bygga upp
speltitlarnas spelarbaser och för att genomföra tester på nya
marknader.
Kvartal som det fjärde där vi väljer att återinvestera spelöverskott
då våra dataestimeringar tydligt säger åt oss att göra det
kombinerat med nya spellanseringar innebär en kortsiktig
belastning av vårt EBITDA-resultat jämfört med tidigare
rapporterade kvartal. Effekten av nya spellanseringar blir mindre
och mindre ju mer vi breddar våra intäkter över fler speltitlar, något
vi fokuserar på enormt mycket med vår nuvarande pipeline.
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Investeringar i marknadsföringen under kvartalet uppgick till
ca 26,7 MSEK vilket är en ökning jämfört med samma period
föregående år med ca 271%. Sekventiellt jämfört med det tredje
kvartalet 2020 ökade investeringarna under det fjärde kvartalet
med ca 89%. Marknadsföringen under det fjärde kvartalet har
till största delen varit fokuserad mot speltiteln Wordington och
till mindre andel mot speltitlarna Hell’s Kitchen, Puzzleton,
Coronation Street och Trivia Mansion. Vid investeringar i
marknadsföring jobbar vi mot att nå 100% ROI (Return on
investment) inom 90–180 dagar.
”TRE NYA SPELTITLAR STARTAT GLOBAL MJUKLANSERING
UNDER DET FJÄRDE KVARTALET!”

Som nämnts tidigare inleddes globala mjuklanseringar av tre nya
speltitlar under det fjärde kvartalet vilka är ordspelet Coronation
Street, match-3-spelet Puzzleton och frågesportsspelet Trivia
Mansion.
Lanseringen av Coronation Street fick en rivstart när den inleddes
den 15 december 2020 och spelet har fått mycket höga betyg
och ett bra mottagande av seriens fans. Spelet nådde snabbt
topp-5 placeringar för nedladdade spel i Storbritannien under
lanseringsveckan på både iOS och Google Play vilket innebär
att vi kunnat bygga upp en stabil bas av spelare snabbt. Vi
jobbar nu tillsammans med ITV för att utöka spelet med mer
innehåll och att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt växa
speltitelns spelarbas genom Coronations Street och ITV:s nätverk.
Fokus kommer framöver fortsatt vara att växa spelet primärt i
Storbritannien där vi ser bäst resultat hittills men även med mindre
fokus på övriga marknader som speltiteln är lokaliserad till.
Puzzleton och Trivia Mansion är två spel som bygger på samma
spelberättelse och innehåll som i Wordington men med olika
spelmekaniker för spelaren att klara av för att ta sig vidare i
spelet. Utav dessa två spelen är det Puzzleton som presterar bäst
på en global nivå och det är också detta spel som vi fokuserat på
avseende optimeringar under det fjärde kvartalet för att förbättra
vissa nyckeltal.
Målsättningen med alla spel vi gör är att nå ett stadie där vi baserat
på våra kalkyler/estimeringar kan inleda en mer kraftfull global
lansering för spelet i fråga. För vissa av de spelen vi gör kommer
detta inte vara möjligt på grund av för svaga nyckeltal. Dessa
spel har dock en stor potential att skapa långsiktiga värden i vår
spelportfölj genom att skapa organisk trafik som vi sedan kan
korsmarknadsföra till andra spel i vår portfölj.

”DAU OCH MAU”

Nyckeltalet DAU som står för antalet dagliga aktiva spelare för den
rapporterade perioden steg med ca 159% jämfört med samma
period föregående år och landade på ca 300 000. Sekventiellt
jämfört med det tredje kvartalet ökade nyckeltalet med ca 9,5%.

planerad mjuklanseringsstart under det första halvåret 2021.
Nyligen meddelade vi även vårt senaste avtal vilket gäller ett
match-3-spel för varumärket ”Extreme Makeover: Home Edition”.
Detta spel planeras för lansering mot senare delen av 2021.

Nyckeltalet MAU som står för månadsvis aktiva spelare för den
rapporterade perioden steg med ca 185% jämfört med samma
period föregående år och landade på ca 2 miljoner. Sekventiellt
jämfört med det tredje kvartalet minskar dock nyckeltalet MAU
då det under den rapporterade perioden inkommit mindre total
mängd spelare dock med högre kvarhållningsgrad/retention. Detta
märks på nyckeltalet Stickiness som under det tredje kvartalet
låg på 11,37% i jämförelse med det fjärde kvartalet som låg på
15,19%. Detta indikerar att spelarna som anskaffades under det
fjärde kvartalet har en högre lojalitet och kvarhållning/retention än
spelarna som anskaffades under det tredje kvartalet.

Totalt är således vår målsättning att ha sex speltitlar inom vår
portfölj under 2021 som baseras på världskända varumärken. Detta
är givetvis något som är helt unikt för Qiiwi Games och som vi har
stora förväntningar skall ge mycket goda intäktsinjektioner både
under 2021 men även flera år framöver för bolaget.

”ARPDAU OCH INTÄKTSFÖRDELNING”

Nyckeltalet ARPDAU som står för intäkt per daglig aktiv spelare för
den rapporterade perioden sjönk med ca 9,9% jämfört med samma
period föregående år och landade på 1,00 SEK. Denna skillnad
beror främst på att bolagets spelportfölj växt markant de senaste
kvartalen på flertalet marknader med generellt lägre ARPDAU per
spelare än hur spelarbasen såg ut samma period föregående år.
Tittar vi på den sekventiella utvecklingen jämfört med det tredje
kvartalet 2020 ökade ARPDAU med 14,9% under den rapporterade
perioden. Denna ökning är härledd till att spelarbasen utökats
med fler spelare från marknaderna USA och Storbritannien som
har generellt högre ARPDAU jämfört med under det tredje kvartalet
2020.
Majoriteten av bolagets intäkter 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 12% och “Annonsintäkter”
för ca 88%.
Inom bolaget arbetar vi just nu med flertalet processer och tester
i våra befintliga speltitlar men även i våra spel som är under
utveckling för att öka andelen procent av våra spelare som gör
köp i våra spel. Genom att öka andelen köp i våra spel kan vi både
kortsiktigt och långsiktigt öka vårt ARPDAU-värde samtidigt som vi
skapar bättre skalbarheter för våra spel.
Vår bedömning är fortsatt att vi kommer att se en utjämning mot
mer “Köp i spelen (IAP)” med tanke på att fler speltitlar framöver
lanseras inom bolagets spelportfölj som går inom match-3-genren.

Jag vill även nämna att vi fortsatt för flera dialoger för fler spel
inom affärsområdet ”Branded Games” och vår bedömning är
att affärsområdet fortsatt kommer att växa i takt med att vi har
resurskapacitet att ta oss an fler projekt. Då vi också vill utveckla
fler spel under egna varumärken är det dock viktigt att inte fylla
hela vår resurskapacitet inom affärsområdet ”Branded Games” för
att bibehålla en god riskspridning i vår spelportfölj.
Samtliga spel som nu är under utveckling känns oerhört
spännande och jag är djupt imponerad över hur vårt team tar oss
an de nya utmaningarna och projekt som vi startar. De nya spelen
vi nu utvecklar bygger på nya typer av spelupplevelser som vi inom
Qiiwi Games inte har i något av våra befintliga spel vilket såklart
också känns väldigt kul för att vi skall kunna utveckla oss och nå
bättre och bättre resultat från våra spel.
”EN MYCKET BRA GRUND FÖR NYA GENERATIONENS QIIWISPEL!”

De tre spel inom affärsområdet ”Branded Games” (Kitchen
Nightmares, Midsomer Murders och MasterChef) som vi sedan
sommaren 2020 fokuserat stora delar av våra resurser mot för att
utveckla ger oss även en stabil grund att bygga nästa generations
Qiiwi-spel på.
Jag vill påminna om att vi skapar oss en god riskspridning genom
att både lansera spel under välkända varumärken och även under
helt egna varumärken. Samtliga immateriella rättigheter (förutom
det licensierade varumärket) som skapas inom de utvecklade
speltitlarna inom ”Branded Games” ägs till 100% av Qiiwi och kan
återanvändas i t ex andra speltitlar. Detta skapar för oss en väldigt
kostnadseffektiv process att få ut välfungerande speltitlar under
egna varumärken när vi vet hur en lansering av ett spel under ett
välkänt varumärke presterar.
Den senaste tiden har vi även påbörjat ett arbete med att utveckla
en ny motor för att kunna erbjuda ”Blast match-3-spel”. Blast är
en relativt ny spelmekanik som fått mer och mer uppskattning hos
”Casual Gamers” och vi ser framemot att utvärdera denna teknik i
ett utav våra kommande match-3-spel.

”TRE NYA SPELTITLAR INOM AFFÄRSOMRÅDET ”BRANDED GAMES”
UNDER FÖRSTA HALVÅRET 2021!”

2020 har bjudit på en hel del händelserika moment varav en
av dem är hur vi lyckats fortsätta att kraftigt expandera vårt
affärsområde ”Branded Games” där vi nu totalt har sex avtal med
fyra olika licensägare.
Under sommaren 2020 slöt vi avtal kring nya spel för varumärkena
”Kitchen Nightmares”, ”Midsomer Murders” och ”MasterChef”
vilka vi sedan dess arbetat med att utveckla. Alla dessa tre spel har
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”M&A NÅGOT VI ARBETAR MER OCH MER MED!”

Under 2020 har vi varit mer och mer aktiva med
förvärvsmöjligheter som dykt upp och vi har under året genomfört
flera utvärderingar av bolag. Vi tror framöver att vi som bolag kan
växa betydligt snabbare genom att förvärva bolag som kan tillföra
nya typer av spel och kunnande inom spelkategorier vi idag inte är
aktiva inom men som ändå riktar sig mot ”Casual Gamers”.

Framöver kommer vi öka vårt fokus och arbetssätt kring M&A för
att vara en aktiv spelare i det konsolideringsklimat som pågår
inom spelbranschen. Vi är övertygade om att rätt förvärv kommer
skapa aktieägarvärden samt en stabilitet för vår utveckling på lång
sikt.

sitt slutskede vilket innebär att vi hoppas få ett positivt besked
gällande godkännande inom kort. När vi får mer information
från Nasdaq kommer detta att informeras till marknaden via
pressmeddelande.
”VI HAR SPÄNT BÅGEN REJÄLT FÖR ETT LYCKAT 2021!”

”RIKTAD NYEMISSION TILLFÖR 66,5 MSEK!”

Genom den riktade nyemissionen som genomfördes den 26
januari 2021 tillförs cirka 66,5 miljoner kronor före avdrag för
transaktionskostnader. Ett stort antal svenska och internationella
institutionella investerare, däribland Konsortiet Dan Sten Olsson
och Erik Nielsen, deltog i nyemissionen.
Då vi framöver har en kraftfull pipeline där flertalet speltitlar kan
komma att lanseras mer eller mindre samtidigt tryggar denna
kapitalanskaffning det behov av kapital som krävs för investeringar
i marknadsföring och ger oss de rätta musklerna för att ta tillvara
på tillväxtmöjligheter.
Samtidigt skapar denna kapitalinjektion en betydligt starkare
kassaposition för oss som givetvis också kan komma väl till
användning inom andra områden, som t ex förvärv om rätt
möjlighet skulle uppstå.
Jag ser verkligen framemot att se vilka synergieffekter som kan
skapas från vissa av de investerare som deltog i nyemissionen och
jag hälsar alla nya aktieägare varmt välkomna till Qiiwi Games.
”NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET!”

I början av december 2020 meddelade vi att vi avser
byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market.
Granskningsprocessen hos Nasdaq är utifrån vår uppfattning i

Under 2020 har Qiiwi Games inte bara haft en rejäl tillväxt
finansiellt utan även organisatoriskt. Vid ingången av 2020 var vi
21 stycken totalt inom koncernen och vid utgången av 2020 hade
vi vuxit till 42 stycken, en ökning med 100%. Tillväxten av personal
har uteslutande skett via vår cypriotiska spelstudio i Nicosia vilket
fortsatt gör att vi har en väldigt låg total personalkostnad vilket
långsiktigt talar för att vi kan nå väldigt god lönsamhet för bolaget
så länge våra speltitlar levererar bra resultat.
Tillväxten av resurser har gjort att vi nu kan ha den oerhört starka
pipeline av spel för 2021 som vi verkligen tror kommer ge goda
intäktsinjektioner för att fortsätta Qiiwi Games starka tillväxtresa
framöver. Personalstyrkan kommer framöver att utökas i takt med
att vi sätter igång fler spelprojekt samtidigt som vi vid fler spel
även behöver förstärka olika områden inom bolaget i takt med
att spelportföljen växer, så som resurser inom dataanalys, QA/
support, marknadsföring etc.
2021 kommer vara det helt klart mest händelserika året i Qiiwi
Games historia och vi ser alla givetvis mycket fram emot att
fortsätta vårt arbete mot att bli det ledande mobilspelsbolaget
mot vår målgrupp ”Casual Gamers” vilket vi inom bolaget är
övertygade om är möjligt.
Vi har spänt bågen rejält för att ha bästa tänkbara förutsättningar
för att nå ett lyckat 2021 och för att fortsätta vår tillväxtresa!

Erik Dale Rundberg
VD för Qiiwi Games AB
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Nyckeltalsredovisning för den rapporterade perioden
Periodens ARPDAU/DAU/MAU/STICKINESS (Inom parentes redovisas samma värde föregående år.)

ARPDAU:
ARPDAU för den rapporterade perioden var 1,00 SEK (1,11 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 300 000 (ca 116 000) vilket är en ökning jämfört med samma period
föregående år med ca 159%. 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 miljoner (ca 701 000) vilket är en ökning jämfört med samma period
föregående år med ca 185%. 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 15,19% (16,52%) 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 samma period föregående år.)
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RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERN
Alla belopp i tusentals kronor

Fjärde kvartalet

Helår

2020

2019

2020

2019

27 652

11 805

103 805

22 113

1 571

453

3 356

2 702

332

-

1 231

-

29 555

12 258

108 392

24 815

Rörelsens intäkter
Omsättning
Aktiverat arbete
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Direkta kostnader

-2 054

-758

-12 763

-2 234

-26 669

-7 205

-72 737

-11 124

Övriga externa kostnader

-1 294

-773

-3 773

-2 779

Personalkostnader

-3 201

-1 876

-10 224

-7 415

Övriga rörelsekostnader

-1 187

-

-2 167

-

-34 405

-10 612

-101 664

-23 552

-4 850

1 646

6 728

1 263

-871

-523

-3 374

-1 688

-5 721

1 123

3 354

-425

-12

-103

-118

-76

Marknadsföring

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

Resultat efter finansiella poster (Net result)
Skatt på årets resultat
Resultat
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5

2

5

2

-7

-101

-113

-74

-5 728

1 022

3 241

-499

-

-

-

-

-5 728

1 022

3 241

-499

BALANSRÄKNING FÖR KONCERN
Alla belopp i tusentals kronor
2020-12-31

2019-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter

1 728

2 561

Aktiverat arbete

3 735

1 860

Goodwill

2 488

3 471

Summa immateriella anläggningstillgångar

7 951

7 892

Övriga materiella anläggningstillgångar

50

40

Summa immateriella anläggningstillgångar

50

40

Andelar i intresseföretag

67

62

Summa finansiella anläggningstillgångar

67

62

8 068

7 994

9 531

4 207

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Orealiserade kursdifferenser
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9

57

41

-205

-

380

767

521

475

Summa kortfristiga fordringar

10 284

5 490

Kassa och bank

15 217

5 036

Summa omsättningstillgångar

25 501

10 526

SUMMA TILLGÅNGAR

33 569

18 520
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BALANSRÄKNING - EGET KAPITAL OCH SKULDER - FÖR KONCERN
Alla belopp i tusentals kronor
2020-12-31

2019-12-31

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital

823

823

29 864

29 846

-15 394

-14 861

-52

-41

7

2

Annat eget kapital
Balanserade vinstmedel
Omräkningsdifferenser
Kapitalandelsfond
Årets resultat

3 241

-499

-12 198

-15 399

18 489

15 270

1 742

1 149

Förskott från kunder

-

1 397

Skatteskulder

-

-

Orealiserade kursdifferenser

-

-

4 211

202

Summa annat eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Övriga skulder
Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter

10

9 127

502

Summa kortfristiga skulder

15 080

3 250

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

33 569

18 520
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RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET
Alla belopp i tusentals kronor

Fjärde kvartalet
2020
2019

2020

Helår
2019

Rörelsens intäkter
Omsättning

27 652

11 805

103 805

22 113

1 362

-

3 146

897

194

-

1 093

-

29 208

11 805

108 044

23 010

-2 054

-758

-12 763

-2 234

-26 669

-7 205

-72 737

-11 124

Övriga externa kostnader

-2 976

-1 532

-9 382

-3 176

Personalkostnader

-1 453

-1 047

-5 030

-4 484

Övriga rörelsekostnader

-1 187

-

-2 167

-

-34 339

-10 542

-102 079

-21 018

-5 131

1 263

5 965

1 992

Aktiverat arbete
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Marknadsföring

EBITDA
Avskrivningar

Rörelseresultat (EBIT)
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster (Net result)
Skatt på årets resultat
Resultat
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-607

-263

-2 355

-674

-5 738

-

3 610

-

-5 738

1 000

3 610

1 318

-74

-99

-170

-78

-5 812

901

3 440

1 240

-

-

-

-

-5 812

901

3 440

1 240

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAG
Alla belopp i tusentals kronor
2020-12-31

2019-12-31

Balanserade utgifter

1 338

2 561

Aktiverade lönekostnader

3 735

1 663

Summa immateriella anläggningstillgångar

5 073

4 224

Andelar i intresseföretag

400

400

Andelar i koncernföretag

5 600

5 600

753

-

6 753

6 000

11 826

10 224

9 531

4 207

57

41

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Lån till koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Orealiserade kursdifferenser

-205

-

381

609

-

-

442

456

Summa kortfristiga fordringar

10 206

5 313

Kassa och bank

14 628

5 024

Summa omsättningstillgångar

24 834

10 337

SUMMA TILLGÅNGAR

36 660

20 561

Övriga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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BALANSRÄKNING - EGET KAPITAL OCH SKULDER - FÖR MODERBOLAG
Alla belopp i tusentals kronor
2020-12-31

2019-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital

823

823

Fond för utvecklingsutgifter

3 735

1 663

Summa bundet eget kapital

4 558

2 486

29 847

29 847

-16 973

-16 141

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

3 440

1 240

Summa fritt eget kapital

16 314

14 946

Summa eget kapital

20 872

17 432

1 742

1 149

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Förskott från kunder
Skulder till koncernföretag
Orealiserade kursdifferenser
Övriga skulder
Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter

13

-

1 397

745

-

-

-

4 402

202

8 899

381

Summa kortfristiga skulder

15 788

3 129

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

36 660

20 561
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KASSAFLÖDESRAPPORT FÖR KONCERNEN
Alla belopp i tusentals kronor

Koncern 2020-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

3 241
-118

Resultat från andelar i intressebolag

5

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

3 374
-3 356
-5
3 141

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

-4 794
11 830

Kassaflöde från den löpande verksamheten

10 177

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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10 177
4
5 036
15 217

Alla belopp i tusentals kronor
KONCERNEN
Annat eget
kapital

Summa eget
kapital

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

823

29 846

-15 399

15 270

Omräkningsdifferenser

-

-

-40

-

Avsättning kapitalandelsfond

-

-

-

-

Omföringar

-

18

-

-

Årets resultat

-

-

3 241

-

823

29 864

-12 198

18 489

Aktiekapital

Bundna
reserver

823

1 663

14 946

17 432

Belopp vid årets ingång

Belopp vid årets utgång

MODERBOLAGET

Belopp vid årets ingång

Summa eget
kapital

Omräkningsdifferenser

-

-

-

-

Avsättning kapitalandelsfond

-

-

-

-

Omföringar

-

-

-

-

Aktiverat arbete

-

2 036

-2 036

-

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

15

Fria
Reserver
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-

-

3 440

-

823

3 699

16 350

20 872

Finansiella kommentarer
KONCERNREDOVISNING
Rapporten avser koncernen. 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 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, Amazon, Huawei och Samsung, i regel 30% via in-App
Purchases. Bolaget informerade i januari 2021 att man godkänts
för ”App Store Small Business Program”, vilket kvalificerar Bolaget
till en avgiftsreducering på 15 procent under 2021 via Apple
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App Store för omsättning som understiger 1 MUSD. Omsättning
överstigande 1 MUSD årligen återgår till en avgift om 30 procent
via Apple App Store. 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 42 stycken. Bolaget har för den rapporterade
perioden inte erhållit några statliga stöd relaterat till COVID-19.
MARKNADSFÖRING
Bolaget har med start Q3 2020 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 digital
annonsering. 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, Hell’s Kitchen, Puzzleton
och Triva Manision.
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
negativt. Avkastning på Totalt kapital var negativt
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,
10 181 TSEK. Kassaflödesrapport finns separat redovisad i denna
rapport.
SOLIDITET
Koncernens soliditet uppgick till 55,1% vid periodens utgång.
RESULTAT PER AKTIE
Resultat per aktie för den redovisade perioden uppgick till -0,70
SEK (0,12 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 2 027 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 28e april 2021.
FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen vinstutdelning
skall lämnas för 2020.
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.
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”.

Adventures for Everyone

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