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     Väsentliga händelser under den rapporterade perioden: 

• 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 Mur-
ders kommer att inleda sin globala lansering den 28 oktober 2021. Speltiteln har befunnit sig i en global mjuklansering sedan 
början av september 2021. 

• Ty Pennington agerar huvudkaraktär i det kommande mobilspelet Extreme Makeover: Home Edition 
Qiiwi Games meddelade den 10 november 2021 att man ingått ett flerårigt produktions- och licensavtal med Furniture 
Unlimited, Inc vilket inkluderar rättigheterna för Qiiwi Games att använda den välkända programledaren Ty Pennington som 
huvudkaraktär i det nya kommande match-3-spelet Extreme Makeover: Home Edition som utvecklas i partnerskap med Bani-
jay Brands.

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2021 

• Intäkter 11 930 TSEK (29 555) 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -4 247 TSEK  (-4 850)

• Resultat efter finansiella poster -5 493 TSEK (-5 728)

• Resultat efter skatt -5 514 TSEK (-5 728)

• Resultat per aktie uppgick före och efter utspädning till  
-0,60 SEK (-0,70)

Helår (12 månader) januari - december 2021 

• Intäkter 63 859 TSEK (108 392) 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -7 102 TSEK (6 728)

• Resultat efter finansiella poster -10 847 TSEK (3 241)

• Resultat efter skatt -10 868 TSEK (3 241)

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till  
-1,18 SEK (0,39)

Justerat helårsresultat

• Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -6 067 TSEK 
(6 728)

• • Justerat resultat efter skatt -9 833 TSEK (3 241) 
 
Justerat rörelseresultat exkluderat kostnader av engångskaraktär (Förvärvsre-
laterade kostnader om 435 TSEK och noteringskostnader Nasdaq First Growth 
Market om 600 TSEK)

Väsentliga händelser efter den rapporterade perioden: 
 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. 



VD har ordet

2021 har varit ett utmanande år för mobilspelsbranschen i 
allmänhet och för Qiiwi Games i synnerhet. Vi har de senaste åren 
genererat över 80% av våra intäkter via annonsvisningar och i 
samband med Apples IDFA-förändring blev det väldigt tydligt att 
vi varit för beroende av dessa intäkter. Vi har därför som vi tidigare 
informerat om påbörjat arbetet, och ser initiala effekter av, att 
bredda våra intäktsströmmar vilket har högsta prioritet under 2022.

Under det fjärde kvartalet har vi fortsatt vårt fokus kring utveckling 
av våra nya speltitlar inom affärsområdet ”Branded Games” 
samtidigt som vi inledde global lansering för speltiteln Midsomer 
Murders mot slutet av oktober. 

Under den rapporterade perioden når vi totala intäkter om ca 11,9 
MSEK vilket är en minskning med ca 60% jämfört med samma 
period föregående år, vilket givetvis är någonting som vi inte alls är 
nöjda med. Den lägre intäktsnivån härleds framför allt till mindre 
investeringar i marknadsföring som lett till en minskad spelarbas 
i primärt speltiteln Wordington under den rapporterade perioden 
jämfört med samma period föregående år. 

För den rapporterade perioden investerades ca 8,5 
MSEK i marknadsföring jämfört med ca 26,7 MSEK under 
jämförelseperioden, en minskning med ca 68%. Samtidigt når vi 
ett EBITDA-resultat om ca -4,2 MSEK vilket är en mindre förbättring 
jämfört med Q4 2020. 

Sekventiellt når vi under det fjärde kvartalet en intäktstillväxt 
med ca 3% jämfört med det tredje kvartalet. Det är första gången 
sedan Q4 2020 som vi sekventiellt når en tillväxt, om än en liten 
sådan, vilket är ett trendbrott. Den kan framför allt härledas 
till säsongseffekter samt ökade intäkter för Midsomer Murders 
som inledde global lansering under perioden. Under det första 
kvartalet har vi hittills i genomsnitt haft en minskad investering i 
marknadsföring jämfört med Q4 per vecka på grund av ytterligare 
optimeringar i Midsomer Murders och Kitchen Nightmares. Detta 
innebär att vi i skrivande stund inte förväntar oss en sekventiell 
tillväxt mellan Q4 och Q1. Däremot förväntar vi oss ihållande 
sekventiell tillväxt från och med Q2 2022 om våra spellanseringar 
utvecklas enligt plan.

Under det fjärde kvartalet stod Wordington för ca hälften av 
intäkterna följt av Hell’s Kitchen och Midsomer Murders.

 
 
 

”URSPRUNGSPLAN KRING SPELLANSERINGAR FÖRSENAD 
UNDER 2021” 
Under helåret 2021 når vi totala intäkter om ca 64 MSEK vilket är 
en minskning med ca 41% jämfört med 2020. Denna minskning är 
härledd till lägre intäkter från framför allt Wordington och Hell’s 
Kitchen under 2021 jämfört med 2020. Det är dock fortsatt dessa 
två speltitlar, primärt Wordington, som varit de speltitlar som stått 
för högst intäkter under 2021.
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Under året som passerat har vi haft ett stort fokus på utveckling 
av nya spel inom affärsområdet ”Branded Games”. Vissa av dessa 
speltitlar har blivit försenade i sin lansering på grund av vikande 
nyckeltalsprestanda där ytterligare anpassningar krävts vilket 
inneburit att lägre intäkter skapats från nya spellanseringar under 
året än förväntat. 
 
Under 2021 når vi ett totalt justerat EBITDA-resultat om ca -6,1 
MSEK vilket är en försämring med ca 12,8 MSEK jämfört med 2020.

 

 
 
För att kortfattat summera 2021 i jämförelse med 2020 så hade 
vi under 2020 ett väldigt bra momentum i vår flaggskeppstitel 
Wordington som under första halvan av 2020 var i kraftig tillväxt 
kombinerat med restriktioner i samband med covid-19-pandemin 
som gav extra spelarengagemang och möjligheter att öka antalet 
dagliga aktiva spelare. Även speltiteln Hell’s Kitchen nådde under 
tidigt 2020 väldigt goda resultat.
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”Vi går in i 2022 med en förstärkt spelportfölj med stor potential”
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Under 2021 har Wordington inte gått att skala på liknande sätt 
samtidigt som vi blivit negativt påverkade av Apples IDFA-
förändring vilket generellt gett lägre intäkt per annonsvisning 
jämfört med 2020. Med tanke på detta, samt att vi inte lyckats få ut 
någon ny speltiteln under året som kunnat motverka Wordingtons 
och Hell’s Kitchens vikande intäktsnivåer, har de totala intäkterna 
minskat mer och mer under årets gång samtidigt som vi dock lagt 
mycket resurser på utveckling och förstärkning av vår spelportfölj.

Både inom vår utvidgade spelportfölj med fler speltitlar under 
starka varumärken och inom Playright ser vi stora möjligheter till 
att skapa god tillväxt under 2022.

”STÖRRE FOKUS PÅ EGNA SPEL 2022” 
Qiiwis målsättning har sedan 2019 varit att skapa sig en 
diversifierad spelportfölj bestående av spel dels under egna 
varumärken, så kallade ”Egna IP:n”, samt dels bestående av 
spel skapade under globalt världskända varumärken inom 
affärsområdet ”Branded Games”.  
 
Under 2021 har vi lagt mer eller mindre 100% av våra resurser på 
att stärka vår ”Branded Games”-del inom spelportföljen där vi nu 
har flertalet speltitlar som under flera år framöver kan bidra med 
intäktsströmmar och locka spelare enbart med sitt varumärke. 
Där vi dock hamnat efter en hel del under 2021 är vårt fokus på 
att utveckla nya egna speltitlar baserat på alla de idéer vi har i vår 
idébank. 
 
Under 2022 kommer vi därför över tid förflytta mer fokus och 
resurser mot egna spel under egna varumärken för att kunna 
realisera de spelidéer vi har vilka vi tror starkt på. Vid utveckling 
av spel under egna varumärken finns en stor fördel i att vi kan vara 
helt kreativt fria samt snabbare utvärdera spelidéer och prototyper 
vilket i sig innebär en lägre risk utvecklingsmässigt. 
 
Med detta sagt siktar vi på att under 2022 hålla ett betydligt 
högre tempo avseende lanseringen av egna speltitlar inom vår 
spelportfölj samtidigt som vi förväntar oss bära betydligt mer 
frukt från de satsningar vi gjort under 2021 inom affärsområdet 
”Branded Games”. 
 
”MER KÖP-I-SPELEN SKALL GE HÖGRE LÅNGSIKTIGT LTV PER 
SPELARE” 
Vi har under de senaste åren haft stora framgångar med hur 
vi lyckats öka intäkterna som vi skapar i våra spel genom att 
integrera så kallade belöningsannonser i spelflödet och även byggt 
vår speldesign kring denna typ av monetisering i flera av våra 
spel. Detta reflekteras i vår höga andel intäkter som kommer via 
annonser, som i snitt för 2021 legat på ca 80%.  
 
Nackdelen med intäktsskapande till största delen via annonser är 
att möjligheten till ett riktigt starkt långsiktigt LTV (livstidsvärde 
per spelare) är mindre jämfört med om man i sin speltitel kan 
skapa intäkterna via köp-i-spelet till större del. Detta är givetvis 
en balansgång och i vår plan framgent är en viktig aspekt att bli 
betydligt bättre på att segmentera olika typer av spelartyper för att 
maximera intäkterna i de olika grupperna för att således kunna öka 
totala intäkter vi skapar via köp-i-spelen (IAP). 
 
För att på längre sikt kunna vara konkurrenskraftigare inom vår 
målgrupp ”Casual Gamers” bedömer vi det viktigt att vi kan öka 

andel spelare att genomföra köp i våra spel. På detta sätt kan vi 
öka den långsiktiga intäktsmöjligheten, så kallad ”Long-Term 
Monetization” och således öka våra genomsnittliga livstidsvärden i 
våra speltitlar, så kallat LTV-värde. 
 
Ett högre LTV-värde ger oss bättre tillväxtmöjligheter då detta leder 
till att vi genom marknadsföringskampanjer kan buda högre och 
bli mer konkurrenskraftiga mot våra konkurrenter och även nå 
betydligt bättre lönsamhet/marginal. 
 
Inom bolaget har vi sedan 2021 påbörjat ett nytt arbetssätt 
avseende hur vi kan skapa intäkter mer diversifierat där vi 
fokuserar på tre områden: 
 
- ”Köp-i-Spelen”: Intäkter skapade via In-App Purchases i spelen. 
 
- ”Subscriptions”: Intäkter skapade via abonnemangstjänster i 
spelen. 
 
- ”Annonsintäkter”: Intäkter skapade via Rewarded Ads och 
Interstitial Ads.

Tittar vi på nyckeltalet ”IAP Conversion Rate” som innefattar hur 
stor andel av våra månatliga spelare som genomfört köp i våra spel 
så har nyckeltalet förbättrats från ca 0,23% i Q1 2021 till ca 0,46% 
i Q4 2021, en förbättring med ca 100%. Under januari landade 
detta nyckeltal på ca 0,53%. Detta är primärt drivet av mer intäkter 
skapade via köp-i-spelen i våra nya speltitlar som Midsomer 
Murders och Kitchen Nightmares.

”PLAYRIGHT HAR FLERTALET PROJEKT PÅGÅENDE” 
Vår brittiska spelstudio Playright har flertalet spännande projekt 
i rullning där huvudsakligt fokus är att skapa konkurrenskraftiga 
och innovativa spel inom Hyper Casual-segmentet. Playright har 
den senaste tiden fokuserat på att skapa en pusselspelsplattform 
som vi kommer att kunna återanvända för att snabbt kunna testa 
flertalet enkla men engagerande pusselspelsidéer. 

Det första spelet som de skapar med den nya 
pusselspelsplattformen är ett färgfokuserat spel. Spelet riktar sig 
till en kvinnlig publik utan åldersbegränsningar och vi har som 
målsättning att starta mjuklansering under Q1. Playright arbetar 
även på flera ytterligare pusselspel som förväntas kunna komma ut 
till marknaden tätt efter detta för att testas.

Utöver pusselspelsfokus arbetar Playright även med en 
uppdaterad version av spelet Treasure Whacker som visat lovande 
resultat under sitt ”Marketability Test” som genomfördes under 
Q4. Treasure Whacker är mer åt Hybrid Casual-segmentet av spel 
med fler element i spelmekaniken vilket kan ge ett högra LTV värde 
jämfört med rena Hyper Casual-spel.

Som en del av att leta efter tillväxtmöjligheter för Playright och 
Qiiwi undersöker vi nu att implementera NFTs (Non-fungible 
tokens) för några av Playrights spelprototyper och idéer. Detta 
är ett bra sätt för att låta vår koncern öka sin förståelse och 
kunskap inom den snabbväxande spelkategorin ”Play-2-Earn”. 
Målsättningen är att kunna genomföra ett första test av NFT-
aktiverad mekanik mot slutet av Q1 i någon av Playrights speltitlar 
i samarbete med en extern partner.
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”MIDSOMER MURDERS OCH KITCHEN NIGHTMARES”” 
Mot slutet av oktober gick Midsomer Murders över till ett globalt 
lanseringsläge vilket innebär att vi marknadsför speltiteln på flera 
marknader och genomför tester för att hitta tillväxtmöjligheter. 
Mest fokus har dock fortsatt varit mot USA. Produktionsteamet 
för speltiteln har även under en längre period arbetat på en större 
uppdatering som inkluderar Hidden Objects-mekanik vilket vi 
utifrån spelrecensioner hoppas skall kunna skapa ett större djup i 
spelet och bibehålla spelare över längre tid. Denna funktionalitet 
är nu i ett så kallat A/B-test och det känns väldigt kul att vi nu 
också har en Hidden Objects-motor inom koncernen som vi kan 
återanvända i andra spel.

Midsomer Murders uppvisar fortsatt den starkaste 
konverteringsgraden avseende spelare som genomför köp i 
vår spelportfölj. Genom att få en ytterligare positiv påverkan 
på speltitelns nyckeltal från den pågående Hidden Objects-
uppdateringen är våra förväntningar att kunna nå nya 
tillväxtmöjligheter för speltiteln under de närmaste månaderna. 
Midsomer Murders stod för ca 1,7 MSEK av de totala intäkterna 
under det fjärde kvartalet.

Beträffande Kitchen Nightmares så var vår förhoppning att 
speltiteln skulle kunna inleda sin globala lansering under det 
fjärde kvartalet, något som vi valt att inte genomföra ännu då vi 
fortsatt arbetar med att förbättra vissa nyckeltal. Under december 
genomförde vi ett djupare marknadsföringstest för speltiteln som 
visar på lovande potential. Under Q1 jobbar vi vidare med att 
inkludera fler spelfunktioner för att förbättra nyckeltal som storlek 
på genomsnittsköp samt sociala funktioner för att öka spelets 
viralitet och organiska tillväxt. När vi är nöjda med dessa nyckeltal 
kommer speltiteln att starta sin globala lansering. Under Q4 stod 
speltiteln för ca 600 TSEK av de totala intäkterna.

”MASTERCHEF FÅR NYTT SPELUPPLÄGG” 
Beträffande MasterChef så arbetar vårt produktionsteam fortsatt 
med en större uppdatering kring förändring av speltitelns 
speldesign och mekanik för att skapa en djupare matsimulering. 
Utöver detta läggs en hel del fokus kring att skapa en bättre 
koppling mellan match-3 nivåerna och recepten som spelaren 
lagar för att få en mer naturlig meta-koppling i spelets berättelse. 

Det är givetvis tråkigt att MasterChef ännu inte nått upp till de 
nyckeltal vi förväntat oss. För att speltiteln skall kunna lanseras 
globalt och utifrån estimering nå lönsamhet, behövs ytterligare 
justeringar av speldesign och mekanik. Vi tror dock nu att vi är 
på rätt väg och hoppas inom närtid kunna berätta mer kring 
resultaten utifrån dessa justeringar.

”TY PENNINGTON GER EXTREME MAKEOVER EXTRA POTENTIAL” 
Som vi tidigare informerat om känns det väldigt kul att vi kommer 
ha Ty Pennington som huvudkaraktär i vårt kommande spel under 
varumärket Extreme Makeover: Home Edition.

Ty är en väldigt talangfull programledare och designer som framför 
allt är känd från sin tid i tv-serien där han gjorde stora avtryck 
på tittarna vilket är bevisat av tv-seriens popularitet över många 
säsonger. Vi är övertygade om att Tys medverkan i spelet kommer 
göra spelupplevelsen betydligt mer underhållande och öka vår 
potential till framgång för spelet totalt.

Enligt nuvarande produktionstakt är vår bedömning att speltiteln 
kommer kunna starta mjuklansering under det andra kvartalet 
2022.

 
 
”EGET NYTT ORDSPEL PÅ GÅNG OCH WORDINGTON SKALL FÅ 
MER FOKUS” 
Som jag tidigare nämnt i detta VD-ord är vår målsättning för 
2022 ett betydligt större fokus på utveckling av speltitlar under 
egna varumärken. Hittills har vi kommit en bra bit på vägen med 
utvecklingen av en av dessa idéer vilket är ett ordspel med en twist 
där vi hoppas kunna attrahera spelare och ta marknadsandelar.

Vi vill så tidigt som möjligt kunna genomföra så kallade 
”Marketability Tests” för våra spel för att kunna ta beslut om vidare 
utveckling skall genomföras eller om spelet skall läggas ner så 
resurser kan flyttas till andra projekt med större potential.

Målsättningen för detta nya ordspel är att kunna starta dessa tester 
omkring början av det andra kvartalet 2022.

Utöver detta fokus arbetar även bolaget på spännande nyheter 
kring bolagets flaggskeppstitel Wordington där bolaget ser flertalet 
möjligheter för att utöka speltitelns intäktsströmmar. 

”DAU OCH MAU” 
Det genomsnittliga antalet DAU, som står för dagliga aktiva 
spelare, för den rapporterade perioden var ca 123 000 vilket är en 
minskning jämfört med samma period föregående år med ca 59%.

Nedan tabell visar bolagets DAU-utveckling för det fjärde kvartalet 
2018 – 2021. 
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Det genomsnittliga antalet MAU, som står för månatliga aktiva 
spelare, för den rapporterade perioden var ca 668 000 vilket är en 
minskning jämfört med samma period föregående år med ca 67%.

Nedan tabell visar bolagets MAU-utveckling för det fjärde 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 68% 
lägre jämfört med samma period föregående år.

Tittar vi sekventiellt mot det tredje kvartalet 2021 minskar 
nyckeltalet DAU med ca 17% och MAU med ca 28%. Trots den lägre 
DAU-nivån når vi en sekventiell intäktstillväxt mellan kvartalen 
på grund av fler spelare på marknader med högre ARPDAU som 
kompenserar för bortfallet av spelare från länder med lägre 
ARPDAU. 

”ARPDAU OCH INTÄKTSFÖRDELNING” 
Nyckeltalet ARPDAU som står för intäkt per daglig aktiv spelare 
för den rapporterade perioden minskade med ca 5% jämfört med 
samma period föregående år till 0,95 SEK. 

Tittar vi sekventiellt jämfört med det tredje kvartalet förbättrades 
ARPDAU med 30% primärt drivet av en konkretiserad spelarbas 
på TIER1-marknader. Även förbättrat genomsnittligt ARPDAU i 
våra nya speltitlar Midsomer Murders och Kitchen Nightmares har 
bidragit positivt.

Majoriteten av bolagets intäkter skapas fortsatt via annonsintäkter. 
Vi ser dock en trend att IAP ökar som en effekt av vårt arbeta 
kring att få fler köpare i våra spel. Totalt för alla spel under den 
rapporterade perioden stod “Köp i spelen (IAP)” för ca 23% och 
“Annonsintäkter” för ca 77%. 

Tittar vi närmare på januari 2022 stod ”Köp i spelen (IAP)” för ca 
28% och “Annonsintäkter” för ca 72%. Vår målsättning för 2022 är 
att nå ett snitt på ca 40% IAP och 60% Annonsintäkter för att nå 
högre långsiktigt livstidsvärde per spelare i våra spel. 
 
 
 
 

 
”NY STRATEGI KRING MARKNADSFÖRING” 
Sedan vårt team kompletterades med vår nya 
marknadsföringschef i mitten av november har vi utvärderat och 
omarbetat vår marknadsföringsstrategi och lagt en ny plan för 
2022. En insikt är att vi behöver nå en högre lönsamhet för våra 
etablerade speltitlar som befunnit sig i globalt lanseringsläge 
under en längre period. Detta innebär till exempel en lägre 
procentuell återinvesteringsgrad av intäkterna som en sådan 
speltitel skapar i ny marknadsföring. 

Den nya marknadsföringsplanen inkluderar även flertalet nya 
mätpunkter och marknadsföringssätt för att öka den organiska 
tillväxten för vår spelportfölj, något som bedöms som viktigt i 
kombination med ett ökat långsiktigt LTV-värde i våra speltitlar. 
Genom bättre marknadsföringskampanjer som baseras på ett nytt 
arbetssätt har vi god tilltro till att även etablerade speltitlar med en 
lägre återinvesteringsgrad av intäkterna åter kan nå tillväxt.

För våra nya speltitlar som inleder globala lanseringar är fortsatt 
vår målsättning att öka dessa speltitlars intäkter så kraftigt som 
möjligt med inledningsvis aggressiv marknadsföring.

”ORGANISATION OCH SPETSKOMPETENS PÅ PLATS FÖR ATT 
ÅTER NÅ TILLVÄXT” 
Under 2021 har vi inom Qiiwi skapat en starkare organisation med 
spetskompetens inom bolagets avdelningar. Vi ser fortsatt ett 
behov av att förstärka teamet med fler utvecklare under 2022 för 
att kunna genomföra vår pipeline av spel på bästa möjliga sätt och 
öka vår produktionstakt för att nå snabbare resultat.

Vi märker även av genomslaget i varumärket Qiiwi och ser att vi 
attraherar talanger från välkända spelstudios vid genomförda 
rekryteringar. Vid kvartalets utgång var vi 59 medarbetare 
fördelade på våra studios i Sverige, Cypern och Storbritannien.
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Vi har inlett 2022 med en förstärkt spelportfölj avseende antalet 
spel under välkända varumärken som vi har stora förväntningar 
skall kunna ge goda intäktsinjektioner. Vi har även flertalet 
spännande spellanseringar att se fram emot, både inom 
affärsområdet ”Branded Games”, egna spel samt Playrights 
satsningar. Detta gör att jag känner god tilltro till att vi under året 
återigen skall nå stark tillväxt.affärsområdet ”Branded Games”, 
egna spel samt Playrights satsningar. Detta gör att jag känner god 
tilltro till att vi under året återigen skall nå stark tillväxt.

Erik Dale Rundberg
VD för Qiiwi Games AB
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ARPDAU:  
ARPDAU för den rapporterade perioden var 0,95 SEK (1,00 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) som påverkar negativt under den rapporterade perioden och stora delar av 2021. Sekventiellt har bolagets ARPDAU 
varit i stigande trend under Q3 och Q4 2021. (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 123 000 (ca 300 000). Minskningen härleds framför allt på grund av 
nämnda skillnader i genomförda UA-investeringar under den rapporterade perioden som var ca 68% lägre jämfört med samma period 
föregående år. Utöver detta har minskningen spelarbasmässigt skett primärt i speltiteln Wordington. (DAU är ett nyckeltal som symboliserar 
antalet dagliga unika spelare i bolagets spelportfölj.) 
 
MAU:  
Det genomsnittliga antalet MAU för den rapporterade perioden var ca 668 000 (ca 2 000 000). Minskningen härleds framför allt på grund 
av nämnda skillnader i genomförda UA-investeringar under den rapporterade perioden som var ca 68% lägre jämfört med samma period 
föregående år. Utöver detta har minskningen spelarbasmässigt skett primärt i speltiteln Wordington. (MAU är ett nyckeltal som symboliserar 
antalet unika aktiva spelare under den senaste 30-dagarsperioden.) 
 
STICKINESS:  
Stickiness för den rapporterade perioden var 18,37% (15,19%) vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år med ca 21%. 
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

   

Rörelsens intäkter
Omsättning 10 777 27 652 57 392 103 805

Aktiverat arbete 862 1 571 5 607 3 356
Övriga rörelseintäkter 291 332 860 1 231

11 930 29 555 63 859 108 392
Rörelsens kostnader
Direkta kostnader -1 063 -2 054 -7 191 -12 763
Marknadsföring -8 454 -26 669 -40 215 -72 737
Övriga externa kostnader -1 690 -1 294 -6 486 -3 773
Personalkostnader -4 861 -3 201 -16 743 -10 224
Övriga rörelsekostnader -109 -1 187 -326 -2 167

-16 177 -34 405 -70 961 -101 664

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -4 247 -4 850 -7 102 6 728

Avskrivningar -1 837 -871 -5 260 -3 374

Rörelseresultat (EBIT) -6 084 -5 721 -12 362 3 354

Finansiella poster 591 -12 1 515 -118

Resultat från andelar i intressebolag - 5 - 5
591 -7 1 515 -113

Resultat efter finansiella poster -5 493 -5 728 -10 847 3 241

Skatt på årets resultat -21 - -21 -

Resultat efter skatt -5 514 -5 728 -10 868 3 241

Innehav med bestämmande inflytande -5 221 - -10 522 -

Innehav utan bestämmande inflytande -293 - -346 -

Fjärde kvartalet Helår
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BALANSRÄKNING FÖR KONCERN 

Alla belopp i tusentals kronor 

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter 431 1 728
Aktiverat arbete 7 013 3 735
Goodwill 9 093 2 488
Summa immateriella anläggningstillgångar 16 537 7 951

Materiella anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar 115 50

Summa immateriella anläggningstillgångar 115 50

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 0 67
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 67

Summa anläggningstillgångar 16 652 8 068

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 432 9 326
Skattefordringar 66 57
Övriga fordringar  448 380
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 581 521
Summa kortfristiga fordringar 6 527 10 284

Kassa och bank 59 517 15 217

Summa omsättningstillgångar 66 044 25 501

SUMMA TILLGÅNGAR 82 696 33 569

2020-12-312021-12-31
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BALANSRÄKNING - EGET KAPITAL OCH SKULDER - FÖR KONCERN 

Alla belopp i tusentals kronor 

Eget kapital

Aktiekapital 925 823

Övrigt tillskjutet kapital 97 124 29 864

Annat eget kapital

Balanserade vinstmedel -13 837 -15 394

Omräkningsdifferenser 479 -52

Kapitalandelsfond - 7

Årets resultat -10 522 3 241

Summa totalt eget kapital hänförligt moderföretagets aktieägare 74 169 -12 198

Innehav utan bestämmande inflytande 3 987 -

Summa eget kapital 78 156 18 489

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 398 1 742

Förskott från kunder - -

Skatteskulder 21 -

Övriga skulder 1 030 4 211

Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter 2 091 9 127

Summa kortfristiga skulder 4 540 15 080

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 82 696 33 569

2020-12-312021-12-31
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RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET

Alla belopp i tusentals kronor 
2021 2020 2021 2020

    
Rörelsens intäkter

Omsättning 10 777 27 652 57 294 103 805
Aktiverat arbete 757 1 362 5 502 3 146
Övriga rörelseintäkter 145 194 647 1 093

11 679 29 208 63 443 108 044

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader -1 063 -2 054 -7 192 -12 763
Marknadsföring -8 454 -26 669 -40 215 -72 737
Övriga externa kostnader -4 148 -2 976 -17 127 -9 382
Personalkostnader -1 755 -1 453 -6 225 -5 030
Övriga rörelsekostnader -109 -1 187 -326 -2 167

-15 529 -34 339 -71 085 -102 079

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -3 850 -5 131 -7 642 -5 965

Avskrivningar -1 070 -607 -3 533 -2 355
-4 920 -5 738 -11 175 3 610

Rörelseresultat (EBIT) -4 920 -5 738 -11 175 3 610

Finansiella poster 303 -74 1 145 -170

303 -74 1 145 -170

Resultat efter finansiella poster -4 617 -5 812 -10 030 3 440

Skatt på årets resultat - - - -

Resultat efter skatt -4 617 -5 812 -10 030 3 440

Fjärde kvartalet Helår
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BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAG

Alla belopp i tusentals kronor 

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter 29 1 338
Aktiverat arbete 7 013 3 735
Summa immateriella anläggningstillgångar 7 042 5 073

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 0 400
Andelar i koncernföretag 10 715 5 600
Lån till koncernföretag - 753
Summa finansiella anläggningstillgångar 10 715 6 753

Summa anläggningstillgångar 17 757 11 826

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 4 432 9 326
Skattefordringar 65 57
Övriga fordringar 138 381
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 517 442
Summa kortfristiga fordringar 6 152 10 206

Kassa och bank 55 423 14 628

Summa omsättningstillgångar 61 575 24 834

SUMMA TILLGÅNGAR 79 332 36 660

2020-12-312021-12-31
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BALANSRÄKNING - EGET KAPITAL OCH SKULDER - FÖR MODERBOLAG 

Alla belopp i tusentals kronor 

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 925 823
Fond för utvecklingsutgifter 7 013 3 735
Summa bundet eget kapital 7 938 4 558

Fritt eget kapital

Överkursfond 93 174 29 847

Balanserat resultat -16 811 -16 973
Årets resultat -10 030 3 440
Summa fritt eget kapital 66 333 16 314

Summa eget kapital 74 271 20 872

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 369 1 742
Förskott från kunder - -
Skulder till koncernföretag 1 033 745
Övriga skulder 896 4 402
Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter 1 763 8 899
Summa kortfristiga skulder 5 061 15 788

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 79 332 36 660

2021-12-31 2020-12-31
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KASSAFLÖDESRAPPORT FÖR KONCERNEN

Alla belopp i tusentals kronor 

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -12 363 3 241

Finansiella intäkter 1 662 -
Finansiella kostnader -140 -118
Resultat från andelar i intressebolag - 5
Betald inkomstskatt - -

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

    Avskrivningar enligt plan 5 260 3 374
    Ej realiserade valutakursvinst/förlust -18 -
    Icke utdelad vinst i intresseföretag - -5

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -5 599 6 497

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

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

3 757 
-10 541

-4 794 
11 830

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 382 13 533

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -5 607 -3 356
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -95 -
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 100 -
Aktieägartillskott till intressebolag -40 -
Förvärv av dotterbolag -552 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 194 -3 356

Finansieringsverksamheten
Nyemission 66 500 -
Emissionskostnader -3 542 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 62 958 -

Ökning/minskning av likvida medel 44 382 10 177
Valutakursdifferenser -82 4

Likvida medel vid årets början 15 217 5 036
Likvida medel vid periodens slut 59 517 15 217

2020-12-312021-12-31

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 - - 264 264 - 264
Nyemission 102 67 260 - 67 362 - 67 362
Förvärv med innehav utan bestämmande inflytande - - -1 425 - 1 425 4 334 2 909
Årets resultat - - -10 522 -10 522 -346 -10 868
Belopp vid periodens utgång 925 97 124 -23 881 74 168 3 988 78 156

 

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 - 3 278 -3 278 -
Årets resultat - - -10 030 -10 030
Belopp vid periodens utgång 925 7 013 66 333 74 271
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Finansiella kommentarer för det fjärde kvartalet
KONCERNREDOVISNING 
Rapporten avser koncernen. Moderbolaget Qiiwi Games AB (publ) 
äger 100% av aktierna i det cypriotiska dotterbolaget WeAreQiiwi 
International Ltd, 100% av aktierna i det brittiska dotterbolaget 
Qiiwi Games UK Ltd samt 63,75% av aktierna i brittiska 
dotterbolaget Playright Digital Entertainment Ltd. Dessutom 
ägdes 50% av aktierna i intressebolaget Alega & Qiiwi Learning 
AB vid periodens början. Samtliga dessa bolag refereras till som 
”Bolaget”.

Redovisningsvaluta för WeAreQiiwi International Ltd är EUR medan 
GBP är redovisningsvaluta för Playright Digital Entertainment 
Ltd och Qiiwi Games UK Ltd. Omräkning till SEK sker med 
aktuell växlingskurs vid balansdagen för balansräkningen och 
genomsnittlig växelkurs för perioden 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 bolaget har under det fjärde kvartalet avyttrats 
vilket haft marginell resultatpåverkan för koncernen.

 
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 77% 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 
att kostnaden för dessa plattformar redovisas under "Direkta 
kostnader". Inom denna post ingår även provisionskostnader till 
partners inom Branded Games.

Periodens omsättning härrör främst från spelen Wordington, Hell’s 
Kitchen och Midsomer Murders och är huvudsakligen genererade 
på den europeiska och amerikanska marknaden. 

 
AKTIVERAT ARBETE 
Aktiverat arbete för egen räkning har upparbetats i både 
moderbolag och dotterbolag. All aktivering avser titlar som ej är i 
global lansering. Dessutom aktiveras arbetstid avseende utveckling 
av Bolagets Match-3 motor i det cypriotiska dotterbolaget. 
 
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 ingår 
även anställda i Storbritannien i personalstyrkan. Bolaget hade vid 
periodens utgång 59 anställda. 
 
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 Hell’s Kitchen, Coronation Street och 
Puzzleton där Hell’s Kitchen från och med december månad är 
fullt avskrivet. Sedan tidigare är speltitlarna Backpacker och 
Wordington fullt avskrivna.

Övrig avskrivning under perioden avser koncernmässig goodwill. 
Från och med innevarande kvartal har Bolaget även börjat skriva av 
Match-3 spelmotorn K3 över 60 månader. 

Avskrivningar följer koncernens aktiverings- och 
avskrivningsprinciper där balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten sker över 24 månader och goodwill över 60 
månader.

 
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 
Moderbolaget har upparbetat förlustavdrag avseende tidigare 
räkenskapsår. Bolaget betalar under perioden skatt om 21 TSEK 
vilket är hänförligt till vinst i det cypriotiska dotterbolaget.
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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 -7,1%. Avkastning på 
Totalt kapital var -6,7%.  

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Koncernens immateriella anläggningstillgångar utgörs av aktiverat 
eget arbete, externa utvecklingskostnader för speltitlar och 
Match-3 spelmotorn K3 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 och avskrivningstiden är 60 månader. 
 
EGET KAPITAL 
Det egna kapitalets utveckling för helåret finns separat redovisad i 
denna rapport. 

KASSAFLÖDESRAPPORT 
Kassaflödet inklusive valutakursdifferenser är för helårets tolv 
månader positivt om 44 300 TSEK. Kassaflödesrapport finns 
separat redovisad i denna rapport. 
 
SOLIDITET 
Koncernens soliditet uppgick till 94,5% vid periodens utgång. 
 
RESULTAT PER AKTIE 
Resultat per aktie för den redovisade perioden hänförligt till 
moderbolagets aktieägare före och efter utspädning uppgick till 
-0,60 SEK (-0,70 SEK).

 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
De koncerninterna transaktionerna har i koncernredovisningen 
neutraliserats mellan moderbolaget och dotterbolagen. Totalt har 
moderbolaget under den rapporterade perioden köpt tjänster av 
WeAreQiiwi International Ltd motsvarande 3 182 TSEK samt av 
Playright Digital Entertainment Ltd motsvarande 84 TSEK.

Inga transaktioner har skett med Qiiwi Games UK Ltd, ägare, 
styrelsemedlemmar eller dess bolag under perioden.

 

 
 
ANTAL UTESTÅENDE AKTIER 
Antal utestående aktier före och efter utspädning var 9 249 492 
stycken vid periodens utgång. 
 
ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV REVISOR 
Rapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING 
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen vinstutdelning 
skall lämnas för 2021. 

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 5e maj klockan 13.00 i 
Alingsås. 
 
FINANSIELL KALENDER 
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 -955 TSEK. Kassaflödeseffekten från förvärvet uppgår till -552 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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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén 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 24 februari 2022 
 

 
Naim Messo  
STYRELSEORDFÖRANDE 
 

Johan Thorell  
STYRELSELEDAMOT 

 

Erik Dale Rundberg  
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
 
 

 
Daniel Grigorov  
STYRELSELEDAMOT 
 

Andreas Gustafsson  
STYRELSELEDAMOT 
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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


