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     Väsentliga händelser under den rapporterade perioden: 
 

• Förvärvar majoritetsägande i nystartade spelstudion Playright Digital Entertainment LTD och startar satsning mot 
”Hyper Casual”-spel 
Qiiwi Games meddelade den 19 augusti 2021 att man ingått avtal om förvärv av 63,75% av aktierna i den brittiska spelstudion 
Playright Digital Entertainment LTD. Playright fokuserar på utveckling av så kallade hyper casual-spel, med en tydlig långsik-
tig strategi att även positionera sig inom området ”hyper/hybrid-casual” vilket innebär ett djupare underliggande engage-
mangssystem i spelen än i nuvarande rena hyper casual-spel. 

• Qiiwi Games och All3Media International startar global mjuklansering av nya ordspelet Midsomer Murders: Words, 
Crime & Mystery 
Qiiwi Games tillsammans med den ledande oberoende distributören All3Media International meddelade den 2 september 
2021 starten av den globala mjuklanseringen av det nya mobilspelet Midsomer Murders: Words, Crime & Mystery. Baserat på 
den ikoniska brittiska detektivserien är spelet från och med detta datum tillgängligt på Android- och iOS-enheter i samtliga 
världens länder. 

• Qiiwi Games och All3Media International startar global mjuklansering av nya mobilspelet Kitchen Nightmares: Match 
& Renovate 
Qiiwi Games tillsammans med den ledande oberoende distributören All3Media International meddelade den 30 september 
2021 starten av den globala mjuklanseringen av det nya mobilspelet Kitchen Nightmares: Match & Renovate. Spelet är baserat 
på den ikoniska amerikanska realityseriens format och är numera tillgängligt i alla världens länder på plattformarna Android 
och iOS.

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2021 

• Intäkter 11 640 TSEK (23 508) 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 355 TSEK  (2 508)

• Resultat efter finansiella poster (Net result) -2 770 TSEK (1 616)

• Resultat per aktie uppgick före och efter utspädning till  
neg 0,30 SEK (0,20)

Nio månader (9 månader) januari - september 2021 

• Intäkter 51 929 TSEK (78 836) 

• Rörelseresultat före avskrivningar(EBITDA) -2 856 TSEK (11 594)

• Resultat efter finansiella poster (Net result) -5 354 TSEK (8 995)

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till  
neg 0,58 SEK (1,09)
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Väsentliga händelser efter den rapporterade perioden: 

• Midsomer Murders: Words, Crime & Mystery featured på Google Play 
Qiiwi Games meddelade den 1 oktober 2021 att bolagets nya ordspel Midsomer Murders: Words, Crime & Mystery, som starta-
de sin globala mjuklansering den 2 september, har blivit featured på Google Play i flertalet länder och i olika sektioner. Spelet 
är t ex featured i flera nyckelmarknader som USA, Storbritannien, Kanada, Tyskland, Italien och Spanien. 

• Midsomer Murders inleder sin globala lansering den 28 oktober 2021 
Qiiwi Games meddelade den 25 oktober 2021 att bolagets nya ordspel under det globalt välkända varumärket Midsomer 
Murders kommer att inleda sin globala lansering den 28 oktober 2021. Speltiteln har befunnit sig i en global mjuklansering 
sedan början av september 2021. Att bolaget nu inleder en global lansering innebär att man avser öka investeringar i mark-
nadsföring för speltiteln på ett globalt stadie med ett inledande huvudfokus på marknaderna USA, Kanada, Storbritannien, 
Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Sverige, Norge och Danmark.
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VD har ordet

Det tredje kvartalet är nu passerat och vi kan summera ett kvartal 
där fokus fortsatt varit på våra tre nya speltitlar (Midsomer 
Murders, Kitchen Nightmares och MasterChef). Vi har även arbetat 
med att integrera hyper casual-studion Playright inom koncernen 
för att snabbt etablera arbetssätt och samarbete för att uppnå 
synergieffekter mellan bolagen. 
 
Under det tredje kvartalet når vi totala intäkter på ca 11,6 
MSEK vilket är en intäktsminskning jämfört med samma period 
föregående år med ca 50%. Sekventiellt jämfört med det andra 
kvartalet minskar intäkterna med ca 24%.  
 
De lägre intäkterna är till stor del kopplad till lägre investeringar 
i marknadsföring (User Acquisition) vilket ger ett mindre inflöde 
av nya spelare och påverkar dagliga aktiva spelare (DAU) i vår 
spelportfölj. I jämförelse investerades ca 14,1 MSEK under Q3 2020 
jämfört med ca 7,4 MSEK under den rapporterade perioden, en 
skillnad om ca 48%.  
 
Under årets första nio månader når vi totala intäkter om ca 51,9 
MSEK vilket kan jämföras med ca 78,8 MSEK under 2020, en 
minskning om ca 34%. I ett längre tidsperspektiv ligger vi fortsatt 
på en betydligt högre intäktsnivå jämfört med 2018 och 2019.

Nedan tabell visar bolagets intäktsutveckling första nio månaderna 2018 – 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 
De nya speltitlarna som vi arbetat med sedan sommaren 2020 
har under det tredje kvartalet befunnit sig i mjuklanseringslägen 
och har därför inte kunnat bidra med några märkbara nivåer av 
intäkter totalt. Majoriteten av intäkterna under den rapporterade 
perioden härrör från redan etablerade speltitlar och då primärt 
ifrån Wordington och sekundärt Hell’s Kitchen. 
 
Under den rapporterade perioden når vi ett EBITDA-resultat på ca 
-2,4 MSEK jämfört med ca 2,5 MSEK under jämförelseperioden. 
Denna minskning härleds framför allt till färre antal dagliga aktiva 
spelare (DAU) i vår spelportfölj samt en minskad ARPDAU jämfört 
med samma period föregående år. 
Under den rapporterade perioden påverkas även EBITDA-resultatet 
negativt då våra tre speltitlar som varit i mjuklanseringsläge 

(Midsomer Murders, Kitchen Nightmares och MasterChef) erhållit 
marknadsföringsinvesteringar för att öka speltitlarnas spelarbaser 
för att genomföra tester under mjuklanseringsfaserna. Dessa 
speltitlar stod tillsammans för ett negativt spelöverskott under 
den rapporterade perioden om ca 400 TSEK. 
 
Nedan tabell visar bolagets EBITDA-resultat första nio månaderna 2018 – 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”NY MARKNADSFÖRINGSCHEF TILL QIIWI GAMES” 

Under det fjärde kvartalet välkomnar vi en ny marknadsföringschef 
(UA Manager) till Qiiwi Games vid namn Konstantin Pytkov. 
Konstantin har tidigare arbetat på flera etablerade spelstudios 
så som t. ex Playrix med bland annat speltitlarna Gardenscapes 
och Homescapes. Konstantin har även arbetat på spelstudion 
Zimad där han arbetat med speltitlar inom liknande kategorier 
och genrer som vi på Qiiwi Games skapar. Vi ser stor potential i att 
Konstantin kommer kunna addera värdefull kunskap och strategier 
framöver till vårt tillväxtteam där målsättningen är att kunna växa 
våra spel betydligt mer lönsamt och i sin helhet ge oss förbättrade 
marginaler. 
 
Under den rapporterade perioden har vi haft liknande antal 
anställda inom koncernen som under det andra kvartalet, 59 st. 
Vår bedömning är fortsatt att vi nu är på en organisatorisk nivå 
som krävs för att hantera de projekt vi just nu arbetar med och 
förväntar oss en mindre tillväxt i antal anställda jämfört med 
senaste 12 månaderna. Vi håller ett fortsatt hårt fokus vid att 
optimera arbetsflöden och att lägga timmar mot de projekt som 
bedöms ge bästa långsiktiga lönsamhet. 
 
Nedan tabell visar utvecklingen av antalet anställda tredje kvartalet 2018 – 2021.
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”Förstärkt spelportfölj och fler spel i globalt lanseringsläge banar väg för tillväxt!”
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”FOKUSERING PÅ ATT ÖKA KÖP-I-SPELEN (IAP) BÖRJAR GE 

RESULTAT” 

Under året och framför allt under den rapporterade perioden har vi 
haft ett stort fokus inom bolaget gällande att öka vår konvertering 
av spelare som blir köpare i våra spel. Genom att få fler spelare att 
göra köp i våra spel höjs per automatik den långsiktiga intäkten per 
spelare. 
 
Detta arbete har under den rapporterade perioden gett effekter 
och varit i en sekventiellt stigande nivå. Tittar vi närmare på 
vår nya ordspelstitel Midsomer Murders, som har en annan 
spelmekanik och spelupplägg än tidigare ordspel vi skapat, så har 
denna speltitel ca 280% högre konverteringsgrad gällande dagliga 
aktiva spelare som genomför köp-i-spelet jämfört med speltiteln 
Wordington för spelare i USA och Storbritannien. 
 
Vi arbetar nu med flera av våra speltitlar för att säkerställa att vi 
implementerar de funktioner som vi ser ger ökad monetisering 
via köp-i-spelen. Detta i sin tur förväntas ge ett ökat långsiktigt 
livstidsvärde per spelare vilket i sin tur kommer ge oss 
bättre möjligheter att skala våra spel genom investeringar i 
marknadsföring. 
 
”PLAYRIGHT: MÅLSÄTTNING MJUKLANSERA FÖRSTA SPEL MOT 

SLUTET AV Q4” 

Det är glädjande att kunna meddela att vår hyper casual-studio 
Playright, där vi förvärvade en majoritetsandel i augusti 2021, 
utvecklats positivt och det är väldigt kul att se den utveckling som 
båda bolagen får ut av varandras erfarenhet och kunskaper. 
 
Qiiwi Games som bolag har under åren skapat mängder med 
innehåll i form av design till våra tidigare och befintliga spel som 
vi är övertygade om kommer kunna komma till väl användning 
i utvecklingen av hyper casual-spel via Playright. Med delar av 
detta innehåll kan Playright på ett enkelt och snabbt sätt fördjupa 
ett spels spelupplevelse och bygga på meta-element för att öka 
engagemangsnivå och erhålla ett högre livstidsvärde per spelare. 
 
Playright har sedan förvärvet genomfördes skapat ett flertal 
spelprototyper varav de nu arbetar mer dedikerat mot en av 
dessa vilken vi anser har god potential att nå framgång på ett 
globalt stadie. Bedömningen är att denna speltitel kan starta en 
mjuklansering mot slutet av Q4 2021 för att sedan kunna ta vidare 
beslut avseende utveckling och lansering. 
 
”MIDSOMER MURDERS STARTAT GLOBAL LANSERING!” 

Den 28 oktober 2021 inledde vi den globala lanseringen för vårt 
nya ordspel under det välkända varumärket Midsomer Murders 
(Morden i Midsomer). Speltiteln som vi jobbat på sedan sommaren 
2020 är byggd på en ny spelmekanik avseende monetisering vilken 
visat sig ge betydligt högre konvertering av köpare i spelet jämfört 
med tidigare ordspel vi skapat. 
 
Under Midsomer Murders sista månad i global mjuklansering 
(oktober) stod speltiteln för totala intäkter om ca 0,5 MSEK, vilket 
är en sekventiell ökning jämfört med september med ca 170%. 
 
 

Spelet är även unikt och innovativt i ordspelsgenren avseende sin 
berättelse och spelupplevelse vilket gör att vi anser oss vara i en 
god position för att sticka ut på marknaden. 
 
Vi arbetar nu med att växa speltitelns spelarbas i flertalet 
geografiska områden varav några är USA, Storbritannien, Irland, 
Frankrike, Tyskland, Sverige, Norge och Danmark. Utöver detta 
jobbar vårt team vidare med optimeringar, addering av mer 
innehåll samt nya funktioner för förbättrade nyckeltal. 
 
”KITCHEN NIGHTMARES I GLOBAL MJUKLANSERING!” 

Vår nya match-3-speltitel Kitchen Nightmares inledde den 30 
september 2021 en global mjuklansering vilket innebär att vi 
nu genomför tester av speltiteln på kritiska marknader som 
USA och Storbritannien. Speltiteln uppvisade under den låsta 
mjuklanseringen goda nyckeltal och vårt team jobbar nu vidare 
med optimeringar samt analysering av resultaten från testerna som 
pågar i den globala mjuklanseringen. Vår målsättning är att under 
Q4 kunna utvidga speltitelns lansering till en global lansering och 
påbörja marknadsföring även på fler marknader.

”MASTERCHEF FORTSATT I STÄNGD MJUKLANSERING!” 

Vår tidigare målsättning för speltiteln MasterChef var att kunna 
utvidga vår lansering till en global nivå under det tredje kvartalet. 
Utifrån den analys som genomförts på speltiteln avseende 
nyckeltal och spelarengagemang vill vi fortsätta att arbeta med 
speltiteln i en stängd mjuklansering ett tag till för att genomföra 
förbättringar. Det är viktigt att alla spel vi utvidgar till en global 
nivå håller de krav vi ställer på nyckeltal för att kunna ha möjlighet 
att skala spelen samt bygga en så stor spelarbas som möjligt.  
 
MasterChef är ett ärofyllt varumärke att arbeta med och världens 
geografiskt mest spridda matlagnings-tv format som vi fortsatt 
ser stor potential i. Vi vill därför att den investering vi hittills gjort 
avseende utveckling av spelet skall ge bästa möjliga avkastning, 
varför detta beslut känns helt rätt att ta. 
 
Vårt team arbetar nu med målsättningen att kunna utvidga spelet 
till en global lansering under Q1 2022. 
 
”EXTREME MAKEOVER: HOME EDITION” 
Det känns väldigt spännande att kul att vi nu kunnat tillkännage 
att vi inlett ett samarbete med Ty Pennington som kommer att 
agera huvudkaraktär i vår kommande match-3-speltitel Extreme 
Makeover: Home Edition.  
 
Ty är den älskvärde och världskände programledare som var 
ansiktet utåt för den amerikanska versionen av tv-programmet 
mellan 2003–2012. Vi förväntar oss att detta samarbete kommer 
gynna speltiteln i sin helhet både genom att bidra med högre 
nyckeltal samt att enklare nå framgång via marknadsföring av 
speltiteln. 
 
I och med denna förändring kring speldesignen för speltiteln 
har vi reviderat vår målsättning avseende när vi förväntas starta 
mjuklansering till under första halvåret 2022.
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”DAU OCH MAU” 
Det genomsnittliga antalet DAU för den rapporterade perioden 
var ca 149 000 vilket är en minskning jämfört med samma period 
föregående år med ca 46%. 
 
Nedan tabell visar bolagets DAU-utveckling för det tredje kvartalet 2018 – 2021 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det genomsnittliga antalet MAU för den rapporterade perioden 
var ca 929 000 vilket är en minskning jämfört med samma period 
föregående år med ca 61%. 
 
Nedan tabell visar bolagets MAU-utveckling för det andra kvartalet 2018 – 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckeltalen DAU och MAU minskar för den rapporterade perioden 
framför allt på grund av nämnda skillnader i genomförda UA-
investeringar under den rapporterade perioden som var ca 48% 
lägre jämfört med samma period föregående år. Vi minskar även 
genomförda UA-investeringar sekventiellt jämfört med det andra 
kvartalet med ca 18%. 
 
Under andra kvartalet 2021 fokuserade vi primärt på att investera 
i marknadsföring för spelare på Android med tanke på Apples 

förändringar kring IDFA som inneburit nya utmaningar för 
marknadsföring mot iOS-enheter. Under senare delen av det tredje 
kvartalet har vi återigen påbörjat marknadsföring mer aggressivt 
mot iOS-enheter vilket ger oss nya utrymmen och möjligheter att 
växa vår spelarbas framöver. 
 
”ARPDAU OCH INTÄKTSFÖRDELNING” 
Nyckeltalet ARPDAU som står för intäkt per daglig aktiv spelare för 
den rapporterade perioden minskade med ca 16% jämfört med 
samma period föregående år till 0,73 SEK. Denna skillnad härleds 
främst till negativa effekter avseende intäkt per annonsvisning på 
iOS-enheter efter Apples förändring avseende IDFA. I en sekventiell 
jämförelse med det andra kvartalet ökade nyckeltalet ARPDAU 
med ca 7% en trend som fortsatt under inledningen av fjärde 
kvartalet. 
 
Majoriteten av bolagets intäkter skapas fortsatt via annonsintäkter 
vilket följer bolagets affärsmodell kring att bygga spel med 
möjlighet att se på så kallade belöningsannonser. Totalt för alla 
spel under den rapporterade perioden stod “Köp i spelen (IAP)” för 
ca 20% och “Annonsintäkter” för ca 80%. Detta är på samma nivåer 
som under samma period föregående år. 
 
Sekventiellt jämfört med det andra kvartalet når vi en marginell 
ökad intäktström via ”Köp-i-spelen (IAP)” och vi bedömer fortsatt 
att denna intäktsström kommer att öka framgent med tanke på de 
effekterna vi hittills sett av vårt fokus på ökad monetisering via köp 
i våra spel som tidigare nämnts.

"PUSSELBITAR PÅ PLATS FÖR ATT ÅTERIGEN NÅ TILLVÄXT” 
Med årets första nio månaderna passerade har vi tagit oss 
igenom ett par utmanande kvartal där stort fokus legat på nya 
speltitlar samtidigt som branschen fått ställa om i sitt arbete kring 
marknadsföring mot iOS-enheter. 
 
Vi står nu inför en spännande avslutning på året samt inledning 
på 2022 med fler spellanseringar som totalt ger oss en bredare 
spelportfölj att arbeta med för vårt tillväxtteam. Med vår 
förvärvade hyper casual-studio Playright inom koncernen öppnas 
dessutom nya möjligheter till spelframgångar. Tittar vi tillbaka på 
hur vi lyckats växa genom vårt förvärv av Milliplay inom match-3-
spel som genomfördes 2018 ser vi många likheter att kunna göra 
samma resa med Playright inom hyper casual-spel.

Erik Dale Rundberg
VD för Qiiwi Games AB
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ARPDAU:  
ARPDAU för den rapporterade perioden var 0,73 SEK (0,87 SEK) vilket är en minskning jämfört mot samma period föregående år. Denna 
skillnad beror främst på negativa effekter avseende intäkt per annonsvisning på iOS-enheter efter Apples förändring avseende ”Identifier 
for Advertisers” (IDFA). Utöver detta har bolagets spelarbas minskat på marknader med hög genomsnittlig ARPDAU och ökat på marknader 
med lägre genomsnittlig ARPDAU jämfört med samma period föregående år. (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 149 000 (ca 274 000). Minskningen härleds framför allt på grund av 
nämnda skillnader i genomförda UA-investeringar under den rapporterade perioden som var ca 48% lägre jämfört med samma period 
föregående år. Bolaget minskar även genomförda UA-investeringar sekventiellt jämfört med det andra kvartalet med ca 18%. Under den 
rapporterade perioden har bolaget inte startat någon global lansering av något nytt spel, däremot mjuklansering av tre nya speltitlar varav 
Midsomer Murders startade global lansering i slutet av oktober 2021. (DAU är ett nyckeltal som symboliserar antalet dagliga unika spelare i 
bolagets spelportfölj.) 
 
MAU:  
Det genomsnittliga antalet MAU för den rapporterade perioden var ca 929 000 (ca 2 412 000). Minskningen härleds framför allt på grund 
av nämnda skillnader i genomförda UA-investeringar under den rapporterade perioden som var ca 48% lägre jämfört med samma period 
föregående år. Bolaget minskar även genomförda UA-investeringar sekventiellt jämfört med det andra kvartalet med ca 18%. Under den 
rapporterade perioden har bolaget inte startat någon global lansering av något nytt spel, däremot mjuklansering av tre nya speltitlar varav 
Midsomer Murders startade global lansering i slutet av oktober 2021. (MAU är ett nyckeltal som symboliserar antalet unika aktiva spelare 
under den senaste 30-dagarsperioden.) 
 
STICKINESS:  
Stickiness för den rapporterade perioden var 16,03% (11,37%) vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år med ca 41%. 
Förbättringen härleds till en bättre kvarhållningsgrad och engagemang per anskaffad spelare i snitt under den rapporterade perioden 
jämfört med samma period föregående år. Förbättringen härleds även till att inflödet av nya spelare under jämförelseperioden var högre, 
dock med en sämre kvarhållningsgrad. (DAU/MAU kvoten - ofta kallad Stickiness - indikerar att spelarna under den rapporterade perioden 
uppvisar en förbättrad aktivitet och lojalitet jämfört med samma period föregående år.)

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 
2021 2020 2021 2020 2020

   

Rörelsens intäkter

Omsättning 9 933 22 025 46 615 76 153 103 805

Aktiverat arbete 1 584 1 051 4 745 1 784 3 356

Övriga rörelseintäkter 123 432 569 899 1 231

11 640 23 508 51 929 78 836 108 392

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader -837 -3 091 -6 129 -10 710 -12 763

Marknadsföring -7 443 -14 132 -31 761 -45 911 -72 737

Övriga externa kostnader -1 393 -843 -4 795 -2 595 -3 773

Personalkostnader -4 239 -2 592 -11 882 -7 046 -10 224

Övriga rörelsekostnader -83 -342 -218 -980 -2 167

-13 995 -21 000 -54 785 -67 242 -101 664

Rörelseresultat före avskrivningar  
(EBITDA)

-2 355 2 508 -2 856 11 594 6 728

Avskrivningar -1 166 -834 -3 423 -2 503 -3 374

Rörelseresultat (EBIT) -3 521 1 674 -6 279 9 091 3 354

Finansiella poster 751 -58 925 -96 -118

Resultat från andelar i intressebolag - - - - 5

751 -58 925 -96 -113

Resultat efter finansiella poster  
(Net result)

-2 770 1 616 -5 354 8 995 3 241

Skatt på årets resultat - - - - -

Resultat -2 770
 

1 616
 

-5 354
 

8 995 3 241

Innehav med bestämmande inflytande -2 717 - -5 301 - -

Innehav utan bestämmande inflytande -53 - -53 - -

Tredje kvartalet 9 månader Helår

Delårsrapport kvartal 3 - 2021



BALANSRÄKNING FÖR KONCERN 

Alla belopp i tusentals kronor 

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter 753 1 857 1 728

Aktiverat arbete 6 998 2 660 3 735

Goodwill 9 515 2 709 2 488

Summa immateriella anläggningstillgångar 17 266 7 226 7 951

Materiella anläggningstillgångar
Övriga materiella anläggningstillgångar 143 56 50

Summa immateriella anläggningstillgångar 143 56 50

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 67 62 67

Summa finansiella anläggningstillgångar 67 62 67

Summa anläggningstillgångar 17 476 7 344 8 068

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 710 6 882 9 326

Skattefordringar 57 41 57

Övriga fordringar  1 761 493 380

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 258 521 521

Summa kortfristiga fordringar 5 786 7 937 10 284

Kassa och bank 65 262 21 517 15 217

Summa omsättningstillgångar 71 048 29 454 25 501

SUMMA TILLGÅNGAR 88 524 36 798 33 569

2020-12-312020-09-302021-09-30
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BALANSRÄKNING - EGET KAPITAL OCH SKULDER - FÖR KONCERN 

Alla belopp i tusentals kronor 

Eget kapital

Aktiekapital 925 823 823

Övrigt tillskjutet kapital 97 124 29 864 29 864

Annat eget kapital
Balanserade vinstmedel -13 578 -15 375 -15 394

Omräkningsdifferenser -201 -28 -52

Kapitalandelsfond 7 2 7

Årets resultat -5 301 8 995 3 241

Summa annat eget kapital hänförligt moderföretagets aktieägare -19 073 -6 406 -12 198

Innehav utan bestämmande inflytande 4 205 - -

Summa eget kapital 83 181 24 281 18 489

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 315 1 331 1 742

Förskott från kunder - 3 744 -

Skatteskulder - - -

Övriga skulder 1 129 5 373 4 211

Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter 1 899 2 069 9 127

Summa kortfristiga skulder 5 343 12 517 15 080

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 88 524 36 798 33 569

2020-09-30 2020-12-312021-09-30
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RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET

Alla belopp i tusentals kronor 
2021 2020 2021 2020 2020

    

Rörelsens intäkter

Omsättning 9 836 22 025 46 517 76 153 103 805

Aktiverat arbete 1 584 1 051 4 745 1 784 3 146

Övriga rörelseintäkter 123 432 503 899 1 093

11 543 23 508 51 765 78 836 108 044

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader -837 -3 091 -6 129 -10 710 -12 763

Marknadsföring -7 444 -14 132 -31 761 -45 911 -72 737

Övriga externa kostnader -4 180 -2 409 -12 980 -6 519 -9 382

Personalkostnader -1 431 -1 187 -4 469 -3 577 -5 030

Övriga rörelsekostnader -83 -342 -217 -980 -2 167

-13 975 -21 161 -55 556 -67 697 -102 079

Rörelseresultat före avskrivningar 
(EBITDA)

-2 432 2 347 -3 791 11 139 5 965

Avskrivningar -709 -583 -2 463 -1 748 -2 355

-3 141 1 764 -6 254 9 391 3 610

Rörelseresultat (EBIT) -3 141 1 764 -6 254 9 391 3 610

Finansiella poster 665 -58 841 -96 -170

665 -58 841 -96 -170

Resultat efter finansiella poster 
(Net result)

- 2 476 1 706 -5 413 9 295 3 440

Skatt på årets resultat - - - - -

9 månaderTredje kvartalet Helår
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BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAG

Alla belopp i tusentals kronor 

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter 356 1 658 1 338

Aktiverat arbete 6 998 2 660 3 735

Summa immateriella anläggningstillgångar 7 354 4 318 5 073

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 440 400 400

Andelar i koncernföretag 10 715 5 600 5 600

Lån till koncernföretag - 790 753

Summa finansiella anläggningstillgångar 11 155 6 790 6 753

Summa anläggningstillgångar 18 509 11 108 11 826

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 3 710 6 882 9 326

Skattefordringar 57 40 57

Övriga fordringar 1 526 291 381

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 181 436 442

Summa kortfristiga fordringar 5 474 7 649 10 206

Kassa och bank 60 924 21 039 14 628

Summa omsättningstillgångar 66 398 28 688 24 834

SUMMA TILLGÅNGAR 84 907 39 796 36 660

2020-09-30 2020-12-312021-09-30
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BALANSRÄKNING - EGET KAPITAL OCH SKULDER - FÖR MODERBOLAG 

Alla belopp i tusentals kronor 

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 925 823 823

Fond för utvecklingsutgifter 6 998 2 660 3 735

Summa bundet eget kapital 7 923 3 483 4 558

Fritt eget kapital
Överkursfond 93 174 29 847 29 847

Balanserat resultat -16 796 -15 898 -16 973

Årets resultat -5 413 9 295 3 440

Summa fritt eget kapital 70 965 23 244 16 314

Summa eget kapital 78 888 26 727 20 872

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 314 1 331 1 742

Förskott från kunder - 3 744 -

Skulder till koncernföretag 1 138 673 745

Övriga skulder 975 5 251 4 402

Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter 1 592 2 070 8 899

Summa kortfristiga skulder 6 019 13 069 15 788

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 84 907 39 796 36 660

2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

13 Delårsrapport kvartal 3 - 2021



KASSAFLÖDESRAPPORT FÖR KONCERNEN

Alla belopp i tusentals kronor 

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -6 279 8 995

Finansiella intäkter 1 037 -

Finansiella kostnader -112 -96

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
    Avskrivningar enligt plan 3 423 2 503

    Ej realiserade valutakursvinst/förlust -47 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -1 978 11 402

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

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

4 498 
-9 993

-2 447 
9 267

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 473 18 222

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -4 745 -1 784

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -82 -

Aktieägartillskott till intressebolag -40 -

Förvärv av dotterbolag -420 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 287 -1 784

Finansieringsverksamheten

Nyemission 66 500 -

Emissionskostnader -3 542 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 62 958 -

Ökning/minskning av likvida medel 50 198 16 438

Valutakursdifferenser -153 43

Likvida medel vid årets början 15 217 5 036

Likvida medel vid periodens slut 65 262 21 517

2020-09-302021-09-30

Koncern
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Alla belopp i tusentals kronor 

KONCERNEN

 

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Annat   

eget kapital
Eget  

kapital Summa

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Eget 

 kapital totalt

Belopp vid årets ingång 823 29 864 -12 198 18 489 - 18 489

Omräkningsdifferenser - - -149 -149 -75 -224

Nyemission 102 67 260 - 67 362 - 67 362

Förändring minoritet - - -1 425 - 1 425 4 333 2 908

Årets resultat - - -5 301 -5 301 -53 -5 354

Belopp vid periodens utgång 925 97 124 -19 073 78 976 4 205 83 181 

MODERBOLAGET

Aktiekapital
Bundet

eget kapital
Fritt 

eget kapital
Summa 

 eget kapital

Belopp vid årets ingång 823 3 735 16 314 20 872

Nyemission 102 - 66 870 66 972

Emissionskostnader - - -3 543 -3 543

Avsättning till fond för utvecklingsutgifter - 3 263 -3 263 -

Årets resultat - - -5 413 -5 413

Belopp vid periodens utgång 925 6 998 70 965 78 888
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Finansiella kommentarer för det tredje kvartalet

KONCERNREDOVISNING 
Rapporten avser koncernen. Moderbolaget Qiiwi Games AB (publ) 
äger 100% av aktierna i det cypriotiska dotterbolaget WeAreQiiwi 
International Ltd samt 63,75% av aktierna i Playright Digital 
Entertainment Ltd. Dessutom ägs 50% av aktierna i intressebolaget 
Alega & Qiiwi Learning AB, vilka samtliga tillsammans nedan 
refereras till som ”Bolaget”. 
 
Redovisningsvaluta för WeAreQiiwi International Ltd är EUR och 
GBP för Playright Digital Entertainment Ltd. Omräkning sker med 
aktuell växlingskurs vid balansdagen för balansräkningen och 
genomsnittlig växelkurs för resultaträkningen. Koncerninterna 
transaktionerna har neutraliserats i resultat- och balansräkning. 
 
Företag där Qiiwi Games AB innehar majoriteten av rösterna på 
bolagsstämman och företag där Qiiwi Games AB genom avtal har 
ett bestämmande inflytande klassificeras som dotterföretag och 
konsolideras i koncernredovisningen. Dotterföretagen inkluderas i 
koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet överförs till koncernen. Playright Digital Entertainment 
Ltd uppfyller ovan kriterier och konsolideras därför in som ett 
dotterbolag och ett minoritetsintresse redovisas framåtriktat i 
konsolideringen. 
 
Intressebolaget Alega & Qiiwi Learning AB är upptaget enligt 
kapitalandelsmetoden. Bolagets verksamhet har varit begränsad 
senaste åren och har under det fjärde kvartalet avyttrats. 
Försäljningen kommer ha en marginell påverkan på det fjärde 
kvartalet. 
 
INTÄKTER 
 
OMSÄTTNING 
Bolagets intäkter består i huvudsak av köp som spelarna genomför 
i spelen (In-App Purchase) samt intäkter från annonsvisningar i 
spelen. Annonsintäkter står för ca 80% 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 till partners inom 
Branded Games. 
 
Periodens omsättning härrör främst från spelen Wordington och 
Hell’s Kitchen och 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, Backpacker, Coronation Street eller 
Puzzleton. All aktivering avser titlar som ej är i global lansering. 
 

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 
Posten avser realiserade och orealiserade valutakursvinster av 
rörelsekaraktär.  
 
 
KOSTNADER 
 
DIREKTA KOSTNADER 
Direkta kostnader utgörs av plattformskostnader till Apple, Google, 
Facebook och Amazon, i regel 30% via in-App Purchases. För 
Apple är kostnaden reducerad från 30% till 15% upp till 1 MUSD 
då Bolaget ingår i deras ”App Store Small Business Program”. För 
Google är plattformskostnaden reducerad från 30% till 15% upp 
till 500 KUSD under 2021 och därefter upp till 1 MUSD årligen. I 
posten för Direkta kostnader ingår även provisionskostnader inom 
Branded Games.  
 
PERSONALKOSTNADER 
Bolaget har personal på dels huvudkontoret i Sverige, dels vid 
utvecklingsstudion på Cypern, där merparten av Bolagets anställda 
arbetar. Sedan majoritetsförvärvet av Playright under innevarande 
period ingår även två anställda i England i personalstyrkan. Antalet 
anställda var vid periodens utgång 59 stycken.  
 
MARKNADSFÖRING 
Bolagets marknadsföring är främst koncentrerad till 
onlineannonsering. All typ av marknadsföring räknas in i posten 
för marknadsföring, detta oberoende av om spelen befinner sig i 
global lansering eller exempelvis mjuklansering. 

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 
I posten för Övriga externa kostnader ryms ett flertal olika 
kostnader där IT-tjänster, lokaler och konsulttjänster står för 
merparten av dessa. 

 
 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER 
Under Övriga rörelsekostnader redovisas realiserade och 
orealiserade valutakursförluster av rörelsekaraktär. 

 
AVSKRIVNINGAR 
Under den rapporterade perioden har Bolaget planenligt fortsatt 
avskrivning av speltitlarna Wordington, Hell’s Kitchen, Coronation 
Street och Puzzleton där Wordington från och med juli månad är 
fullt avskrivet. 
 
Övrig avskrivning under perioden avser koncernmässig goodwill.  
 
Avskrivningar följer 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 
hänförligt till moderbolagets aktieägare var -3,3%. Avkastning på 
Totalt kapital var -3,1%. 

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 
avskrivningstid för goodwill på 60 månader. 
 
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Bolagets materiella anläggningstillgångar utgörs av 
kontorsmöbler och IT-utrustning. Avskrivningstiden för materiella 
anläggningstillgångar är 60 månader. 
 
EGET KAPITAL 
Det egna kapitalets utveckling för helåret finns separat redovisad i 
denna rapport. 

KASSAFLÖDESRAPPORT 
Kassaflödet inklusive valutakursdifferenser är för årets första 
nio månader positivt om 50 045 TSEK. Kassaflödesrapport finns 
separat redovisad i denna rapport. 
 
SOLIDITET 
Koncernens soliditet uppgick till 94% vid periodens utgång. 
 
RESULTAT PER AKTIE 
Resultat per aktie för den redovisade perioden hänförligt till 
moderbolagets aktieägare före och efter utspädning uppgick till 
neg. 0,30 SEK (0,20 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 3 268 TSEK. 

Transaktion motsvarande 100 TSEK har skett med intressebolaget 
Alega & Qiiwi Learning AB 

Inga transaktioner har skett med Playright, ägare, 
styrelsemedlemmar eller dess bolag under perioden. 
 
ANTAL UTESTÅENDE AKTIER 
Antal utestående aktier var 9 249 492 stycken vid periodens utgång. 
 
ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV REVISOR 
Rapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 
 
FINANSIELL KALENDER 
Bokslutskommuniké 2021   24 februari 2022 
Kvartalsrapport Q1 2022  27 april 2022 
Årsstämma    5 maj 2022 
Delårsrapport Q2 2022  18 augusti 2022 
Kvartalsrapport Q3 2022  10 november 2022 
 
Certified adviser:

Aktieinvest FK AB

Telefon: +46 8 506 517 03

rutger.ahlerup@aktieinvest.se  
 
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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Rörelseförvärv
Qiiwi Games AB har under det tredje kvartalet 2021 förvärvat 63,75% av den brittiska spelstudion Playright Digital 
Entertainment Ltd. Förvärvet innebär en strategisk breddning av Qiiwi’s spelportfölj till att även innefatta hyper 
casual-spel och på sikt att även positionera sig inom området ”hyper/hybrid-casual”.

Förvärvet gjordes till en total initial köpeskilling om $540,000 enligt:

• 46,75% av aktierna erhålls genom en investering om $450,000 som ska användas som finansiering för Playrights 
verksamhet de kommande 24 månaderna.

• De resterande 17% av aktierna förvärvas direkt av säljarna för totalt $90,000, som till 60% erläggs med nyemit-
terade aktier i Qiiwi (”Vederlagsaktier”) och till 40% genom kontant betalning.

• Option med tilläggsköpeskilling om att förvärva resterande 36,25% av aktierna för maximalt $500,000.

Bolaget har sedan förvärvet bidragit med 97 TSEK i nettoomsättning och ett resultat före skatt (inkl avskrivning 
av Goodwill) på -147 TSEK. Kassaflödeseffekten från förvärvet uppgår till -420 TSEK inkl. utbetald köpeskilling, 
förvärvad kassa och förvärvskostnader. 
 
Företag där Qiiwi Games AB innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman och företag där Qiiwi 
Games AB genom avtal har ett bestämmande inflytande klassificeras som dotterföretag och konsolideras 
i koncernredovisningen. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. Playright Digital Entertainment Ltd uppfyller ovan kriterier och 
konsolideras därför in som ett dotterbolag och ett minoritetsintresse redovisas framåtriktat i konsolideringen.
 

Förvärvsanalys Belopp i TSEK

Förvärvspris 8 023

Summa slutpris 8 023

Förvärvade tillgångar

Anläggningstillgångar 11

Förvärvad kassa 109

Övriga skulder -132

Netto, identifierbara tillgångar -12

Goodwill 8 035

Totalt 8 023

Goodwill är hänförligt till synergieffekter mellan bolagen och kommer skrivas av under 5 år.   
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VD försäkrar

Verkställande direktören försäkrar att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de 
företag som ingår i koncernen står inför.   
 

Alingsås den 11 november 2021 
 

 

Erik Dale Rundberg  
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
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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


