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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Qiiwi Games (Bolaget) är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolaget har sitt säte i Alingsås. 
Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås (Sverige), Nicosia (Cypern) samt  
London (UK). Bolaget fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3 och 
Word/Puzzle. Slogan för Bolaget är ”Adventures for Everyone”.

Koncernen Qiiwi Games innefattar moderbolaget, Qiiwi Games AB (publ), det helägda dotterbolaget WeAreQiiwi
International Ltd (Cypern), det helägda dotterbolaget Qiiwi Games UK Ltd (UK) samt majoritetsandel i dotterbolaget Playright 
Digital Entertainment Ltd (UK).

Sedan februari 2021 är bolaget noterat för publik handel på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market.

Utveckling under räkenskapsåret
Under räkenskapsåret startade bolaget mjuklanseringar av Midsomer Murders, Kitchen Nightmares och MasterChef. De två
förstnämnda utvecklas i samarbete med All3Media medan det sistnämnda görs med Banijay Brands. Under hösten
övergick Midsomer Murders och Kitchen Nightmares till så kallade globala mjuklanseringar där Bolaget arbetar vidare med
dem med målsättningen att kunna starta globala lanseringar för speltitlarna om deras nyckeltal når upp till bolagets uppsatta
mål för att stödja en lönsam marknadsföring. För Midsomer Murders skedde detta under slutet av oktober.

Under räkenskapsåret har bolaget ingått ett nytt avtal inom Bolagets affärsområde ”Branded Games” med Banijay Brands. 
Det nya avtalet gäller utveckling och ansvar för publicering/marknadsföring för spel under varumärket Extreme Makeover: 
Home Edition. Detta spel har förväntad mjuklanseringsstart under andra kvartalet 2022. Dessutom ingicks avtal med  
programledaren Ty Pennington att agera huvudkaraktär i spelet.

Under september månad förvärvade Bolaget majoritetsägande (63,75%) i den nystartade brittiska spelstudion Playright
Digital Entertainment Ltd med option om att förvärva resterande 36,25% av aktierna. Playright fokuserar på utveckling av så
kallade hyper casual-spel och innebär en strategisk breddning av Qiiwi’s spelportfölj och möjlighet att globalt nå ut till nya  
kundgrupper. Dessutom finns möjligheten att korsmarknadsföra Qiiwi’s spelportfölj i Playright’s hyper casual-spel samt att
bli en tidig spelare i den nya nischen hyper/hybrid-casual. Under 2022 planeras flera av Playrights prototyper att nå 
mjuklansering.

Koncernren uppvisar ett negativt resultat efter finansiella poster för helåret om -10,8 MSEK, EBITDA om -7,1 MSEK samt ett 
negativt kassaflöde. Intäkter uppgick till 63,9 MSEK, en minskning med 41 % jämfört med föregående
år. Det försämrade resultatet beror framförallt på en försämrad omsättning och lägre spelöverskott för speltitlarna  
Wordington och Hell’s Kitchen. Detta beror till viss del på tuffa jämförelsetal under 2020 och den Covideffekt som då rådde
med högre mobilspelande under restriktionerna. Största anledningen är det förändrade marknadsföringsklimatet för
mobilspelsbranschen och främst effekten av Apples IDFA-förändringar vilket innebär en lägre genomsnittlig intäkt per 
annonsvisning mot iOS-enheter. Bolaget har varit för beroende av annonsintäkter och framför allt har detta påverkat 
Wordington som genererat över 80% av sina intäkter via annonsvisningar i spelet. 

Bolaget hade vid räkenskapsårets utgång två nya spel planerade för mjuklanseringsstart under första halvåret 2022, dels det
egna IP:t Word Solitaire samt nämnda Extreme Makeover: Home Edition. Bolaget spår att framförallt det sistnämnda spelet 
skall ge goda intäktsinjektioner för koncernen. Bolagets fokus för 2022 är att fortsätta utveckla bolagets spelportfölj med 
framför allt spel under både egna varumärken/egna IP:n. På detta sätt skapar Bolaget en god riskspridning i sin verksamhet
där ambitionen är att utveckla bort titelrisken för enskilda spel. Fokus under 2022 är dessutom att minska beroendet av 
annonsintäkter genom att öka andelen intäkter från köp i spelen samt via subscriptions/abonnemangtjänster. 

Bolaget har under andra halvan av 2020 samt under räkenskapsåret varit i kraftig tillväxt på personalsidan där medelantalet  
anställda ökat från 31 till 52 st. Bolaget ser genomslaget i varumärket Qiiwi och att man kan attrahera talanger från  
välkända spelstudios vid genomförda rekryteringar. Bolaget bedöms vara på den organisatoriska nivå som krävs för att
hantera de projekt man just nu arbetar med och förväntat är en lägre tillväxt i antal anställda jämfört med senaste 12 
månaderna.
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Väsentliga händelser under perioden:

Genomförd nyemission
Bolaget genomförde under januari månad en nyemission om totalt 1 miljon aktier vilket tillförde bolaget ca 66,5 miljoner
kronor före emissionskostnader.

Byte av handelsplats
Bolaget blev under februari månad godkänt för handel på Nasdaq First North Growth Market.

Ändrat marknadsföringsklimat
Apples IDFA-förändringar har inneburit ett förändrat marknadsföringsklimat mot iOS-enheter samt en lägre genomsnittlig 
intäkt per annonsvisning mot iOS-enheter. Detta har totalt sett till hela spelarbasen påverkat intäkt per daglig aktiv spelare 
negativt under räkenskapsåret.

Förvärv av dotterbolag 
Bolaget fövärvade majoritetsägande (63,75%) i den nystartade brittiska spelstudion Playright Digital Entertainment Ltd.

Global lansering Midsomer Murders
Under oktober månad inledde Midsomer Murders sin globala lansering. 
 
Ty Pennington agerar huvudkaraktär i Extreme Makeover
Bolaget har under perioden ingått ett flerårigt produktions- och licensavtal med Furniture Unlimited om att använda 
den välkände programledaren Ty Pennington som huvudkaraktär i kommande spelprojekt.

Aktieägare med ägarandel över 10%
Nedan enskilda aktieägare ägde per 31 december 2021 över 10% av Bolagets totala antal aktier.

Nordnet Pension 12,90%
Özkan Ego 11,75%

 
Flerårsöversikt (tkr)

Koncernen 2021 2020 2019 2018
Totala intäkter 63 859 108 392 24 815 19 701
Resultat efter finansiella poster -10 847 3 241 -499 -5 341
Balansomslutning 78 764 33 569 18 520 17 836
Soliditet (%) 94 55 82 89
Medeltal anställda 52 31 20 16

Moderbolaget 2021 2020 2019 2018
Totala intäkter 63 443 108 044 23 010 19 062
Resultat efter finansiella poster -10 030 3 440 1 240 -5 077
Balansomslutning 79 332 36 660 20 561 18 195
Soliditet (%) 94 57 85 89
Medeltal anställda 9 7 7 9
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Förändring av eget kapital
Koncernen Aktie- Annat eget Eget kapital Innehav utan Totalt eget-

kapital kapital kapital tillhörande bestämmande  kapital
Belopp i tkr huvudägaren  inflytande

Belopp vid årets ingång 823 29 864 -12 198 18 489 0 18 489
Nyemission 102 63 328 63 430 63 430
Förvärv 0 2 908 2 908
Omräkningsdifferenser 216 216 49 265
Omföringar 0 0
Årets resultat -10 522 -10 522 -346 -10 868
Belopp vid årets utgång 925 93 192 -22 504 71 613 2 611 74 224

Moderbolaget Aktie- Fond för utv- Övrigt fritt Summa
Belopp i tkr kapital utgifter eget kapital eget kapital

Belopp vid årets ingång 823 3 699 16 350 20 872
Nyemission 102 63 327 63 429
Omräkningsdifferenser 0
Avsättning kapitalandelsfond 0
Omföringar 0
Aktiverat arbete 3 314 -3 314 0
Årets resultat -10 030 -10 030
Belopp vid årets utgång 925 7 013 66 333 74 271

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel i moderbolaget

Överkursfond 93 174
Balanserad vinst 16 811 -     
Årets resultat 10 030 -     
Summa kronor 66 333      

Disponeras enligt följande:
I ny räkning balanseras 66 333      
Summa kronor 66 333      

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkning med tillhörande noter
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Resultaträkning
Koncernen 2021-01-01 2020-01-01

Belopp i svenska tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
 Nettoomsättning 57 392 103 805

Aktiverat arbete för egen räkning 4 5 607 3 356
Övriga rörelseintäkter 860 1 231

Summa rörelsens intäkter 63 859 108 392

Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter -7 192 -12 763

Marknadsföring -40 215 -72 737
 Övriga externa kostnader -6 486 -3 773
 Personalkostnader 2 -16 743 -10 224

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4,5,6 -5 260 -3 374
Övriga rörelsekostnader -326 -2 167

Summa rörelsens kostnader -76 222 -105 038

Rörelseresultat -12 363 3 354

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i intresseföretag -7 5

 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 1 662 52
 Räntekostnader och liknande resultatposter -139 -170
Summa finansiella poster 1 516 -113

Resultat efter finansiella poster -10 847 3 241

Resultat före skatt -10 847 3 241

 Skatt på årets resultat -21 0

Årets resultat -10 868 3 241
Hänförlig till:

Moderföretagets aktieägare -10 522 3 241
innehav utan bestämmande inflytande -346 0
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Balansräkning
Koncernen

Belopp i svenska tkr Not 2021-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 4 7 445 5 463
Goodwill 5 5 161 2 488

12 606 7 951

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 6 115 50

115 50

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 7 0 67

0 67

Summa anläggningstillgångar 12 721 8 068

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 432 9 326
Skattefordringar 65 57
Övriga fordringar 448 380
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 581 521

6 526 10 284

Kassa och bank 59 517 15 217

Summa omsättningstillgångar 66 043 25 501

SUMMA TILLGÅNGAR 78 764 33 569
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital 925 823

Övrigt tillskjutet kapital 93 192 29 864

Annat eget kapital
Fria reserver eller balanserad förlust -12 411 -15 394
Omräkningsdifferenser 429 -52
Kapitalandelsfond 0 7
Årets resultat -10 522 3 241

-22 504 -12 198

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 71 613 18 489
Innehav utan bestämmande inflytande 2 611 0
Summa eget kapital 74 224 18 489

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 398 1 742
Övriga skulder 1 051 4 211
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 091 9 127

Summa kortfristiga skulder 4 540 15 080

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 78 764 33 569
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Kassaflödesrapport
Koncernen

Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -12 363 3 241
Finansiella intäkter 1 662 52
Finansiella kostnader -139 -170
Resultat från andelar i intressebolag 0 5
Betald inkomstskatt 0 0

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
   Avskrivningar enligt plan 5 260 3 374
   Ej realiserade valutakursvinster/förluster -18 0

Resultat från andelar i intressebolag 0 -5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -5 598 6 497

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar 3 757 -4 794
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder -10 541 11 830

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 382 13 533

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -5 607 -3 414
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -95 -24
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 100 0
Aktieägartillskott till intressebolag -40
Förvärv av dotterbolag -552
Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 194 -3 438

Finansieringsverksamheten
Nyemission 66 500 0
Emissionskostnader -3 542 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 62 958 0

Ökning/minskning av likvida medel 44 382 10 095
Valutakursdifferenser -82 86

Likvida medel vid årets början 15 217 5 036

Likvida medel vid årets slut 59 517 15 217
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Resultaträkning
Moderbolaget 2021-01-01 2020-01-01

Belopp i svenska tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
 Nettoomsättning 57 294 103 805

Aktiverat arbete för egen räkning 4 5 502 3 146
Övriga rörelseintäkter 647 1 093

Summa rörelsens intäkter 63 443 108 044

Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter -7 193 -12 763

Marknadsföring -40 213 -72 737
 Övriga externa kostnader -17 128 -9 382
 Personalkostnader 2 -6 225 -5 030

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4 -3 533 -2 355
Övriga rörelsekostnader -326 -2 167

Summa rörelsens kostnader -74 618 -104 434

Rörelseresultat -11 175 3 610

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styra företag -340

 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 1 590 0
 Räntekostnader och liknande resultatposter -105 -170
Summa finansiella poster 1 145 -170

Resultat efter finansiella poster -10 030 3 440

Resultat före skatt -10 030 3 440

 Skatt på årets resultat

Årets resultat -10 030 3 440
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Balansräkning
Moderbolaget

Belopp i svenska tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 4 7 042 5 073
7 042 5 073

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 7 10 714 5 600
Andelar i intresseföretag 7 0 400
Fordringar hos koncernföretag 8 0 753

10 714 6 753

Summa anläggningstillgångar 17 756 11 826

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 432 9 326
Skattefordringar 65 57
Övriga fordringar 139 381
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 517 442

6 153 10 206

Kassa och bank 55 423 14 628

Summa omsättningstillgångar 61 576 24 834

SUMMA TILLGÅNGAR 79 332 36 660
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 925 823
Fond för utvecklingsutgifter 7 013 3 735

7 938 4 558
Fritt eget kapital

Överkursfond 93 174 29 847
Balanserat resultat -16 811 -16 973
Årets resultat -10 030 3 440

66 333 16 314

Summa eget kapital 74 271 20 872

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 369 1 742
Skulder till koncernföretag 1 033 745
Övriga skulder 792 4 402
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 867 8 899

Summa kortfristiga skulder 5 061 15 788

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 79 332 36 660
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Tilläggsupplysningar  

Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Belopp anges i svenska kronor
om inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Värderingsprinciper 
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de räknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att 
värdering sker utifrån anskaffningsvärde.till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Bolagets intäkter består i huvudsak av köp som spelarna genomför i spelen (In-App Purchase) samt annonsintäkter. 

Då all försäljning av Bolagets spel sker via mobila plattformar som App Store och Google Play bedömer Bolaget att 
dessa försäljningsintäkter ska redovisas brutto, det vill säga före avdrag. Det innebär således även att kostnaden
för dessa plattformar läggs till som en kostnadspost.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. 
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperiodiser tillämpas:

Antal år
Inventarier, verktyg och installationer 5-10

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. 
Nyttjandeperioden prövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. 

Interna och externa utvecklingskostnader som uppstår innan spelet lanseras och som direkt kan hänföras till 
nyutvecklingen av nya eller befintliga spel aktiveras som en immateriell tillgång, förutsatt att det är
sannolikt att det finns en framtida intjäning på spelet samt ett värde för bolaget över minst 24 månader. Imateriella
tillgångar skrivs av över 24 månader

Spellicenser
Förskott som betalas för branded games redovisas som interimsfordringar och kostnadsförs linjärt som
övrig kostnad under spelets förväntade livstid (normalt 24 månader), med start vid tidpunkten för mjuklansering 
vilket motsvarar då de tas i bruk. 

Leasing
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med 
att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett 
leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Samtliga av koncernens leasingavtal är operationella och kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
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Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning
efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en
legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning 
av beloppet kan göras.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
 I koncernen finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där

 fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.
 Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utförde tjänster som

ligger till grund för förpliktelsen.

Koncernföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat 
sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella 
och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på 
enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande 
inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. 
Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och 
kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar
med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till
rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag,
vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse.
Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i
koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell
uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det 
förvärvade dotterföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv redovisas som immateriella
tillgångar. Goodwill vid förvärv skrivs av linjärt över 60 månader.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet 
enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas 
 i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

Not 2 Personal

Koncernen
2021 2020

Medelantal anställda 52 31

Moderbolaget
2021 2020

Medelantal anställda 9 7
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Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen
2021 2020

Kursdifferens valutakonton och kortfristiga fordringar/skulder 1 662 52
Summa 1 662 52

Moderbolag
2021 2020

Kursdifferens valutakonton och kortfristiga fordringar/skulder 1 590 0
Summa 1 590 0

Not 4 Balanserade utgifter för utveckling

Koncernen
2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 8 937 5 540
Omräkningsdifferens 8 -17
Aktiverade kostnader 5 608 3 414
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 553 8 937

Ingående avskrivningar -3 474 -1 119
Årets avskrivningar -3 634 -2 355
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 108 -3 474

Redovisat värde 7 445 5 463

Moderbolaget
2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 8 547 5 343
Aktiverade kostnader 5 502 3 204
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 049 8 547

Ingående avskrivningar -3 474 -1 119
Årets avskrivningar -3 533 -2 355
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 007 -3 474

Redovisat värde 7 042 5 073

Not 5 Goodwill

Koncernen
2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 5 003 4 980
Inköp 4 103 -
Omräkningsdifferens 204 23
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 310 5 003

Ingående avskrivningar -2 515 -1 509
Årets avskrivningar -1 545 -1 006
Omräkningsdifferenser -89
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 149 -2 515

Redovisat värde 5 161 2 488
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Not 6 Materiella anläggningstillgångar

Koncernen
2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 71 49
Omräkningsdifferens 4 -2
inköp 91 24
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 166 71

Ingående avskrivningar -21 -9
Omräkningsdifferens -2 0
Årets avskrivningar -28 -12
Utgående ackumulerade avskrivningar -51 -21

Redovisat värde 115 50

Not 7 Andelar i dotter- och intressebolag

Koncernen
2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 67 61
Ombokning anskaffningsvärde 0 1
Resultat i intressebolag -7 5
aktieägartillskott 40
Försäljningar och utrangeringar -100 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 67

Redovisat värde 0 67

Moderbolaget
2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 6 000 6 000
Inköp 1 133 -
Nyemission 3 982
Villkorade aktieägartillskott 40 -
Försäljningar och utrangeringar -440 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 715 6 000

Redovisat värde 10 715 6 000
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Rörelseförvärv

Förvärvsanalysen nedan har förändrats sedan bokslutskommunikén med lägre goodwill som utfall. Detta beror enbart på 
en redovisningsteknisk justering och synen på bolaget är oförändrat.

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”

 • 63,75% av aktierna förvärvas direkt av säljarna för totalt $90,000, som till 60% erläggs med nyemitterade
  aktier i Qiiwi (”Vederlagsaktier”) och till 40% genom kontant betalning. 
•  Därefter görs en investering om $450,000 i bolaget som ska användas som finansiering för Playrights verksamhet
   de kommande 24 månaderna
• 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 4 091
Summa slutpris 4 091

Förvärvade tillgångar
Anläggningstillgångar 11
Förvärvad kassa 109
Övriga skulder -132
Netto, identifierbara tillgångar -12

Goodwill 4 103
Totalt 4 091

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

Not 8 Fordringar hos koncernföretag
2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 753 0
Tillkommande 753
Avgående -753
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 753

Redovisat värde 0 753
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Not 9 Väsentliga händelser efter periodens utgång

Mjuklansering Word Solitaire
Under mars månad har spelet Word Solitaire påbörjat låst mjuklansering. 

Not 10 Transaktioner med närstående
De koncerninterna transaktionerna har i koncernredovisningen eliminerats mellan moderbolaget och 
WeAreQiiwi International Ltd.

Under 2021 har Bolaget köpt konsulttjänster av styrelseledamot Andreas Gustafsson, via bolag, till 
ett värde av 16 TSEK.

Alingsås den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Naim Messo Erik Dale Rundberg Johan Thorell
Ordförande Verkställande direktör Styrelseledamot

Andreas Gustafsson Daniel Grigorov
Styrelseledamot Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Malmqvist Carolina Frosth Hertzberg
Huvudansvarig revisor Auktoriserad revisor
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Qiiwi Games AB (publ), org.nr 556691-7547 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Qiiwi Games AB (publ) för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övrig upplysning 
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020 har utförts av en annan 
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 22 mars 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
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En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Qiiwi Games AB (publ) för år 2021 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Anmärkning 
Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi anmärka på att avdragen skatt och sociala avgifter vid flera tillfällen 
inte betalats i rätt tid. 
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Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska signatur 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
Johan Malmqvist                                                                    Carolina Frosth Hertzberg 
Auktoriserad revisor             Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor 


