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 Intäkter 9 210 TSEK (15 311

 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -3 700 TSEK (-1 543

 Resultat efter finansiella poster -2 710 TSEK (-3 151

 Resultat efter skatt -2 752 TSEK (-3 151)

 Resultat per aktie uppgick före och efter utspädning till -0,30 SEK (-0,35)

Andra kvartalet 1 april - 30 juni 2022

 Intäkter 19 190 TSEK (40 288

 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -6 321 TSEK (-581

 Resultat efter finansiella poster -5 907 TSEK (-2 673

 Resultat efter skatt -5 966 TSEK (-2  673)

 Resultat per aktie uppgick före och efter utspädning till -0,65 SEK (-0,32)

Halvår (6 månader) januari - juni 2022







Inleder global mjuklansering för nya match-3-spelet MasterChef: Match & Cook 
Qiiwi Games meddelade den 29 juni 2022 att man  startar en global mjuklansering för 
sitt nya mobilspel MasterChef: Cook & Match. Efter en stängd mjuklansering enbart på 
marknaderna Australien, Nya Zeeland, Cypern och Sverige blir spelet nu tillgängligt i 
alla världens länder där framför allt nyckelmarknaden USA är huvudmarknad för 
spelet

Mjuklansering av storsatsningen Extreme Makeover: Home Edition planerad till 
slutet av Q3 2022 
Qiiwi Games meddelade den 23 juni 2022 att mjuklanseringen av bolagets nya 
storsatsning under Banijays varumärke Extreme Makeover: Home Edition får ett nytt 
estimerat startdatum. Målsättningen är att kunna starta mjuklanseringen av spelet 
mot slutet av det tredje kvartalet 2022, vilket tidigare var tänkt att ske under det 
andra kvartalet. Anledningen till det ändrade startdatumet är att Qiiwi ytterligare vill 
polera och färdigställa speltitelns funktioner och innehåll för att kunna konkurrera på 
absoluta toppnivån avseende Casual-spel med match-3

Instiftande av optionsprogram 
Qiiwi Games meddelade den 5 maj 2022 i sin kommuniké från årsstämman att man 
beslutat att godkänna förslag gällande instiftande av optionsprogram samt förslag till 
beslut om riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2022/2025:A samt 
teckningsoptioner, Serie 2022/2025:B. Dessa optionsprogram har under perioden 
färdigställts och aktiverats enligt de villkor som beskrivits i förslaget till årsstämman.

Väsentliga händelser under perioden

 Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång
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Hela Qiiwi fortsätter målmedvetet på vår inslagna väg, och årets 
andra kvartal har fortsatt inneburit mycket fokus mot vår nya 
speltitel Extreme Makeover: Home Edition, som erhållit merparten 
av våra resurser. En produktion som fått hela bolaget att växa 
produktmässigt på ett oerhört spännande sätt. Utöver Extreme har 
ett fortsatt stort fokus lagts mot speltitlarna Wordington och 
MasterChef. MasterChef inledde under kvartalet en efterlängtad 
start av sin globala mjuklansering som initialt gett positiva svar 
kring spelets potential på den amerikanska marknaden.




I slutet av juni meddelade vi att starten för mjuklanseringen av vårt 
nya ”Big Game Production” Extreme Makeover: Home Edition är 
planerad mot slutet av det tredje kvartalet.



Speltiteln är Qiiwi Games hittills största produktion sett till antal 
timmar nerlagda innan mjuklansering startas och vi ställer väldigt 
höga krav kring kvalitet och spelkänsla i produktionen. Detta 
innebär som tidigare framförts att vi inte kommer stressa ut detta 
spel innan vi känner att vi möter våra kvalitetsmål internt.



Speltiteln kommer vid sin mjuklansering att vara betydligt mer 
”komplett” än våra tidigare lanserade speltitlar, vilket i sin tur ger 
potential till en snabb intäktsutveckling om vi lyckas skala dagliga 
aktiva spelare i speltiteln.



Ytterligare en unik del i Extreme Makeover är att speltiteln initialt 
helt kommer att skapa intäkter via köp-i-spelet, via så kallade ”In 
App Purchases”. Detta innebär att vi inte kommer visa några 
annonser eller belöningsannonser ”Rewarded Ads” i spelet alls, 
vilket är en stor skillnad mot våra tidigare lanserade spel. 




”Extreme Makeover: Home Edition”


Vi anser att detta ger oss bättre möjligheter att skapa ett långsiktigt 
högt livstidsvärde (LTV) per spelare i denna speltitel samtidigt som vi 
bedömer att det kommer ge en starkare kvarhållningsgrad 
(Retention). Vi eliminerar samtidigt risken att andra spelbolag kan 
”anskaffa” riktigt lönsamma spelare från oss till sina egna spel via 
marknadsföring i Extreme Makeover.Detta är ett stort och viktigt 
strategiskt steg för Qiiwi, och vi bedömer att det kan hjälpa oss 
realisera stor potential i speltiteln.



Under den rapporterade perioden startade vi en efterlängtad global 
mjuklansering av vår speltitel MasterChef: Cook & Match. Speltiteln 
har under sin mjuklansering omarbetats för att erbjuda en bättre mix 
mellan matsimulering och match-3-spel. 



MasterChef uppvisar på en av de viktigaste marknaderna, USA, 
lovande nyckeltal vilket talar för att speltiteln kan komma att bli en 
betydande intäktsström framgent. Teamet som jobbar med speltiteln 
optimerar nu vissa delar samt adderar mer innehåll för att öka 
speltitelns nyckeltal.



Tillsammans med Banijay Brands kommer vi under hösten att 
marknadsföra speltiteln på flera av de stora sociala mediekonton 
som varumärket MasterChef innehar med miljontals följare, vilket vi 
ser som en viktig del i marknadsföringsprocessen för speltiteln.

”MasterChef uppvisar lovande nyckeltal i USA”


VD har ordet

“Uppdrag: Skapa en Blockbuster!”
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”Minskade UA-investeringar om ca 53%”

De totala intäkterna under kvartalet uppgick till ca 9,2 MSEK, vilket är en 
minskning jämfört med samma period föregående år med ca 40%. 
Jämfört med det första kvartalet 2022 var minskningen ca 8%.













Minskningen härleds till minskade investeringar i marknadsföring som 
var ca 53% lägre under den rapporterade perioden jämfört med samma 
period föregående år. 












Våra väsentligt minskade investeringar i marknadsföring hämmar vår 
tillväxt de senaste rapporterade kvartalen. Men detta har sina tydliga 
förklaringar, inte minst ett betydligt tuffare mobilspelsklimat globalt, 
vilket innebär att våra befintliga speltitlar behöver uppnå högre 
livstidsvärde per spelare för att kunna nå lönsam utveckling på 
marknadsföringskampanjer. Det är således viktigt för oss framöver att 
lansera speltitlar som kan konkurrera på absoluta toppnivån globalt och 
att vi arbetar vidare med spelfunktioner för att nå en kraftigare organisk 
tillväxt via våra speltitlars spelmekanik.

Vi når under den rapporterade perioden ett EBITDA-resultat om ca -3,7 
MSEK vilket är en klar försämring jämfört med samma period 
föregående år. Anledningen till detta är framför allt färre dagliga aktiva 
spelare i Wordington, samtidigt som vi har sett att de nya lanserade 
spelen inte nått upp till våra resultatmål. 



Genom positiva valutaeffekter för likvida medel i utländsk valuta når vi 
dock ett något förbättrat resultat efter skatt jämfört med samma period 
föregående år.












Vi har under det tredje kvartalet satt nya, mer stränga, riktlinjer för vårt 
marknadsföringsteam kring UA-kampanjer för våra etablerade speltitlar 
för att skapa ett bättre ”spelrum” för kampanjerna att bli mer 
lönsamma. Tittar vi tillbaka historiskt på våra UA-kampanjer har vi haft 
svårigheter att nå upp till 100% eller mer ROI. Denna ändring påverkar 
oss omgående till ett bättre spelöverskott och kostnadskontroll kring UA 
i de etablerade speltitlarna.



Under den rapporterade perioden stod vår speltitel Wordington för ca 
55% av omsättningen och vi har under perioden ökat hur många 
resurser som aktivt jobbar med förbättringar i speltiteln. 



Jag vill vara tydlig med att sedan vi tog oss an för många ”Branded 
Games” under 2020 prioriterades Wordington ner under hela 2021 för 
att vi skulle kunna utveckla dessa nya speltitlar. Detta har fört med sig 
att speltiteln inte erhållit den vård och utveckling som en speltitel i 
dagens mobilspelsklimat kräver för att kunna konkurrera på högsta 
nivå.Vi är övertygade om att vi kan ändra på detta.

”Wordington: Ett mycket viktigt IP för Qiiwi” 

Med ett gediget arbete framgent och fler dedikerade resurser mot 
Wordington är vår målbild att kunna starta ett korrekt och betydligt 
bättre ”Live Operations”-arbete för speltiteln mot slutet av september. 
Detta innebär att vi kommer kunna återaktivera spelare bättre, skapa 
högre livstidsvärden per spelare, nå en högre intäkt per daglig aktiv 
spelare samt över tid nå bättre förutsättningar för lönsamma 
investeringar i marknadsföring (UA-kampanjer).



Vi ser Wordington som ett väldigt viktigt spel och IP för Qiiwi Games de 
kommande åren med stor potential, och således skall produkten erhålla 
de nödvändiga resurserna det kräver för att kunna förvaltas på bästa 
möjliga sätt. Med detta sagt anser vi att det finns mycket outnyttjade 
intäktsmöjligheter i speltiteln.



Värt att nämna är att vårt ARPDAU-värde stiger med hela 35% jämfört 
med samma period föregående år. Detta härleds till en mer 
konkretiserad spelarbas på TIER1-marknader och bedöms fortsätta 
stiga då dels MasterChef samt kommande Extreme Makeover bedöms 
nå bäst framgångar i USA.Ökningen härleds också till mer köp-i-spelen 
jämfört med annonsintäkter, något som stärker månatlig intäkt per 
daglig aktiv spelare.



Under det tredje kvartalet kommer vi genomföra en arbetsinsats i 
speltitlarna Midsomer Murders och Hell’s Kitchen för att även i dessa 
speltitlar kunna erbjuda funktioner som vi sett ökat livstidsvärdet per 
spelare i till exempel Wordington.



Denna arbetsinsats bedöms som liten jämfört med vad den kan ge för 
effekt och genom en effektiv gemensam kodbas kan vi snabbt 
implementera funktioner i flera av våra spel som vi ser gett bra resultat.


”Nya funktioner i flera speltitlar kan öka ARPDAU” 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”Kommande satsning mot fler egna IP:n”


”Resterande del av 2022 och 2023”


Inom vårt ”Small Games Production”-område är det mängder av idéer 
som sprudlar. En stor pipeline av spel som bedöms som unika och med 
stor potential kommer nu att betas av och testas i interna samt externa 
prototyptester.



Dessa spelidéer är både helt nya IP:n och en del idéer bygger på nya spel 
under befintliga IP:n vi redan har. Då vi bedömer att vi resursmässigt 
efter att Extreme Makeover är klart kommer ha ett antal resurser som 
kommer kunna stärka det arbetslag som jobbar med ”Small Games 
Production”, ser vi denna satsning som mycket spännande. 



Ett ledord är också att försöka hitta koncept inom dessa nya 
spelsatsningar i kategorier av spel där konkurrensen är generellt 
mindre, vilket bedöms leda till ett enklare sätt att kunna marknadsföra 
speltitlarna på. Här har vi flera varumärken att jobba med, bland annat 
Backpacker®.



Vårt dotterbolag Playright som skapar spel riktade mot hyper-casual 
segmentet jobbar nu med ett tydligare fokus kring att skapa spel inom 
kategorierna pussel och ordspel, något som gör att vi kan skapa bättre 
synergier inom koncernen.



Med det första halvåret 2022 passerat kan vi summera perioden med 
fokuserat arbete med speltiteln ”Extreme Makeover”, ett spel som ännu 
inte startat sin mjuklansering. Med tanke på detta finns det givetvis 
stora möjligheter framöver att förändra vår tillväxtutveckling med 
denna lansering, kombinerat med alla andra spännande projekt och 
aktiviteter vi jobbar med.



Värt att nämna är att allt fler bolag rapporterar om ett svårare 
marknadsföringsklimat samtidigt som mobilspelares säsongsmönster 
nu mer återgått till det normala efter pandemin där Q2 och Q3 normalt 
är svaga kvartal och Q4 och Q1 är starka. Dessa tendenser ser vi även i 
vår spelportfölj.

Inom branschen sker ett flertal spännande rörelser, som till exempel 
IronSource’s pågående sammanslagning med Unity, vilket vi bedömer 
kan ge förbättrade annonsintäktsmöjligheter och resultat på UA-
kampanjer. Vi använder IronSource som annonsförmedlare samt bygger 
våra spel i Unity Engine. 



I och med det förändrade ekonomiska landskapet i världen förväntas 
även fler spelbolag vilja nå en kortare avkastningstid på sin 
marknadsföring, då många av riskkapitalbolagen som finansierat dem 
nu vill ha större fokus på lönsamhet än tillväxt - något som vi ser på sikt 
kommer kunna driva ner kostnad per installation generellt inom 
branschen.



Mot bakgrund av det svårare klimatet kring marknadsföring känns det 
tryggt och spännande att vi i Extreme Makeover samarbetar med Ty 
Pennington, som kommer genomföra flertalet marknadsföringsinsatser 
för speltiteln och som ger oss ett bättre utgångsläge att få exponering 
och “Features” för speltiteln på spelplattformarna Apple, Google och 
Amazon med flera.



Under det andra kvartalet fick hela koncernen möjlighet att träffas på 
Cypern för ett antal väldigt givande strategidagar samtidigt som vi firade 
Qiiwi Games 10-årsjubileum. En fantastisk milstolpe för oss som varit 
med hela vägen, och ett riktigt härligt tillfälle att se hur mycket talang 
och skicklighet vi har samlat inom Qiiwi-familjen. Laddade med ny 
energi jobbar nu hela vårt team med stort fokus mot att leverera på vår 
befintliga spelportfölj och kommande spännande lanseringar för att 
återigen nå tillväxt!

Erik Dale Rundberg 
VD för Qiiwi Games AB
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Under det andra kvartalet har bolaget tillsatt mer resurser för att arbeta med 
Wordington. Under perioden har flera nya funktioner aktiverats i speltiteln 
som visat positiv effekt i speltitelns nyckeltal, bland annat PvP/Spelare-mot-
Spelare-funktionaliteten som startas i test under första kvartalet. Utöver 
detta pågår fortfarande tester gällande en ny korsordsscen/layout samt 
utrullning av prenumerationstjänsten “VIP Membership”. 



Under det tredje kvartalet bedöms bolaget kunna förbättra sin “Live 
Operations”-hantering för speltiteln vilket inkluderar flertalet 
återkommande aktiviteter i speltiteln för att öka spelarengagemanget 
framgent. Utöver detta kommer bolaget fortsätta att investera tid i att 
optimera och förbättra spelmekanik för att öka väsentliga nyckeltal.

Wordington 

Under det andra kvartalet har fokus varit att utöka antalet mordfall som 
spelaren kan lösa i spelet.



Under det tredje kvartalet kommer bolaget genomföra en arbetsinsats i 
speltiteln för att kunna erbjuda funktioner som visat sig öka livstidsvärdet 
per spelare i andra speltitlar i bolagets portfölj.



Denna arbetsinsats bedöms som liten jämfört med vad den kan ge för effekt 
och genom en effektiv gemensam kodbas kan bolaget snabbt implementera 
funktionerna.

Midsomer Murders

Under det andra kvartalet inleddes den globala mjuklanseringen för speltiteln 
vilket innebär att spelet blev tillgängligt i alla världens länder.



MasterChef uppvisar på en av de viktigaste marknaderna, USA, lovande 
nyckeltal vilket talar för att speltiteln kan komma att bli en betydande 
intäktsström framgent. 



Teamet som jobbar med speltiteln optimerar nu vissa delar, förbättrar 
match-3-upplevelsen samt adderar mer innehåll för att öka speltitelns 
nyckeltal.

MasterChef



Under det andra kvartalet har bolaget lanserat ett antal mindre platser för 
spelarna att besöka. Utöver detta arbetar vårt team med sedvanliga 
optimeringar och Live Operations.

Backpacker®
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Under det andra kvartalet har bolaget haft ett mindre fokus mot speltiteln då 
resurser prioriterats mot andra projekt som bedöms ha större potential. 
Under det tredje kvartalet arbetar bolaget vidare med att framför allt 
förbättra spelets organiska tillväxt genom ASO-optimering samt att 
genomföra en arbetsinsats i speltiteln för att kunna erbjuda funktioner som 
visat sig öka livstidsvärdet per spelare i andra speltitlar i bolagets portfölj.



Denna arbetsinsats bedöms som liten jämfört med vad den kan ge för effekt 
och genom en effektiv gemensam kodbas kan bolaget snabbt implementera 
funktionerna.



Bolaget har under det andra och inledningen av det tredje kvartalet fortsatt 
diskussionerna med licensägaren ITV för att etablera en plan för spelet 
framgent samt hur man kan nå förbättrade tillväxtmöjligheter för speltiteln 
vilket bland annat innebär en omförhandling av vissa avtalsvillkor som 
bolaget avser berätta mer om i enskilt pressmeddelande när ett eventuellt 
nytt avtal är färdigt.

Hell's Kitchen
Under det andra kvartalet har bolaget haft ett mindre fokus mot speltiteln då 
resurser prioriterats mot andra projekt som bedöms ha större potential.

Bolaget bedömer att det nuvarande avtalet med ITV inte kommer att förnyas 
vilket innebär att speltiteln kommer att läggas ner och tas bort från bolagets 
butikskonton under december 2022. Speltitelns intäkter är i dagsläget 
minimala och det bedöms inte vara värdefullt för Qiiwi att fortsätta jobba 
eller fokusera på.

Coronation Street

Under det andra kvartalet har bolaget haft ett mindre fokus mot speltiteln då 
resurser prioriterats mot andra projekt som bedöms ha större potential. 
Under det tredje kvartalet arbetar bolaget vidare med att framför allt 
förbättra spelets organiska tillväxt genom ASO-optimering.

Kitchen Nightmares

Under det andra kvartalet har ett arbete fortsatt som fokuserat på att få till en 
bättre intäktsgenerering i speltiteln. Detta arbete var under början av det tredje 
kvartalet färdigt och bolaget utvärderar nu hur framtiden för speltiteln ser ut. I 
speltiteln har bolaget byggt upp en fräsch och aktuell meta-miljö som också kan 
återanvändas i andra “Small Games Production”-spel där bolaget vill utvärdera 
ny spelmekanik.

Word Solitaire 



Spelarbas Intäktsfördelning

Reklamintäkter IAP-intäkter

2021

16%

84%

27%

73%

Reklamintäkter IAP-intäkter

2022
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Majoriteten av bolagets spelarbas under den rapporterade perioden var 
fördelad över länderna USA (24%), Ryssland (16%), Storbritannien 
(11%), Tyskland (10%) och Frankrike (9%). Resterande 30% var fördelad 
över olika marknader i primärt Europa och Sydamerika.










Intäkterna skapas fortsatt till störst del via ”Revenue Ads” som stod för 
ca 73% (84% Q2 2021) av de totala intäkterna samt ”Revenue IAP” stod 
för ca 27% (16% Q2 2021).


Qiiwi-teamet samlades i maj på Cypern för 

strategidagar i samband med Qiiwis 10-årsjubileum
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Nyckeltalsredovisning
ARPDAU: 

DAU: 

MAU: 

Conversion: 

Revenue Ads: 

Revenue IAP: 

Revenue Subscription: 

ARPDAU för den rapporterade perioden var ca 0,92 SEK (0,68 SEK) vilket är en ökning jämfört mot 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.)
 

Det genomsnittliga antalet DAU för den rapporterade perioden var ca 82 000 (ca 218 000). Minskningen härleds framför allt på grund av 
nämnda skillnader i genomförda UA-investeringar under den rapporterade perioden som var ca 53% lägre jämfört med samma period 
föregående år. Utöver detta har minskningen i spelarbasen primärt skett i speltiteln Wordington och på den ryska marknaden. (DAU är ett 
nyckeltal som symboliserar antalet dagliga aktiva unika spelare i bolagets spelportfölj.)  

Det genomsnittliga antalet MAU för den rapporterade perioden var ca 457 000 (ca 1 431 000). Minskningen härleds framför allt på grund av 
nämnda skillnader i genomförda UA-investeringar under den rapporterade perioden som var ca 53% lägre jämfört med samma period 
föregående år. Utöver detta har minskningen i spelarbasen primärt skett i speltiteln Wordington och på den ryska marknaden. (MAU är ett 
nyckeltal som symboliserar antalet unika aktiva spelare under den senaste 30-dagarsperioden.)  

Conversion för den rapporterade perioden var ca 0,48% (0,22%) vilket innebär en förbättring jämfört med samma period föregående år. 
Conversion är ett mätvärde som reflekterar hur stor andel av bolagets spelarbas som dagligen genomför köp-i-spelen, så kallade In-App 
Purchases. Nyckeltalet bedöms fortsatt öka framför allt med tanke på att bolagets nästa “Big Game Production” Extreme Makeover: Home 
Edition enbart har in-app-purchases i sin intäktsgenerering.



Revenue Ads för den rapporterade perioden var ca 73% (84%) vilket innebär en minskning jämfört med samma period föregående år. 
Nyckeltalet inkluderar hur mycket av de totala intäkterna som genereras via annonsintäkter.



Revenue IAP för den rapporterade perioden var ca 27% (16%) vilket innebär en ökning jämfört med samma period föregående år. Skillnaden 
beror dels på en effekt av bolagets fokus kring mer funktioner och en anpassad spelmekanik för att främja mer köp i bolagets spelportfölj för 
att skapa högre långsiktiga livstidsvärden per spelare samt en effekt av mindre DAU i bolagets spelportfölj vilket minskat annonsintäkterna på 
vissa marknader. Nyckeltalet inkluderar både köp-i-spelen (In-App Purchases) och köp av prenumerationstjänster.



Revenue Subscription för den rapporterade perioden var ca 2,2% (1,2%) vilket innebär en ökning jämfört med samma period föregående år. 
Nyckeltalet visar hur stor del av “Revenue IAP” (köp-i-spelen) som görs i bolagets spelportfölj som avser köp av prenumerationstjänster.

0,00

0,30

0,60

0,90

1,20

2018 2019 2020 2021 2022

1,02

0,69

0,92

0,68

0,92

ARPDAU (Q2) SEK

0,0

0,2

0,4

0,6

2021 2022

0,22

0,48

Conversion (Q2) %

0

100 000

200 000

300 000

2018 2019 2020 2021 2022

DAU (Q2) Antal



9 Delårsrapport Kvartal 2 - 2022

Alla belopp i tusentals kronor 2022 2021 2022 2021 2021
Rörelsens intäkter
Omsättning 6 891 13 561 15 585 36 681 57 392
Aktiverat arbete 2 178 1 755 3 246 3 161 5 607
Övriga rörelseintäkter 141 -5 359 446 860

9 210 15 311 19 190 40 288 63 859
Rörelsens kostnader
Direkta kostnader -1 003 -1 956 -2 129 -5 291 -7 192
Marknadsföring -4 257 -8 968 -8 856 -24 318 -40 215
Övriga externa kostnader -1 929 -1 578 -3 613 -3 481 -6 486
Personalkostnader -5 703 -4 172 -10 709 -7 645 -16 743
Övriga rörelsekostnader -18 -180 -204 -134 -326

-12 910 -16 854 -25 511 -40 869 -70 962

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -3 700 -1 543 -6 321 -581 -7 103
Avskrivningar -1 236 -1 196 -2 476 -2 257 -5 260
Rörelseresultat (EBIT) -4 936 -2 739 -8 797 -2 838 -12 363
Finansiella poster 2 226 -412 2 890 165 1 523
Resultat från andelar i intressebolag - - - - -7
Resultat efter finansiella poster -2 710 -3 151 -5 907 -2 673 -10 847
Skatt på årets resultat -42 - -59 - -21
Resultat efter skatt -2 752 -3 151 -5 966 -2 673 -10 868

Resultaträkningar för koncern Andra kvartalet HelårHalvår

Resultaträkning - Koncern
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Alla belopp i tusentals kronor
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 9 581 6 873 7 445
Goodwill 4 262 1 979 5 161
Summa immateriella anläggningstillgångar 13 843 8 852 12 606
Materiella anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar 213 96 115
Summa materiella anläggningstillgångar 213 96 115
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intressebolag 0 67 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 67 0
Summa anläggningstillgångar 14 056 9 015 12 721
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 773 5 658 4 432
Skattefordringar 0 59 65
Övriga fordringar 548 1 168 448
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 536 355 1 581
Summa kortfristiga fordringar 5 857 7 240 6 526
Kassa och bank 54 426 70 504 59 517
Summa omsättningstillgångar 60 283 77 744 66 043
SUMMA TILLGÅNGAR 74 339 86 759 78 764

Balansräkning för koncern

2021-06-302022-06-30 2021-12-31 Alla belopp i tusentals kronor
Eget kapital
Aktiekapital 925 923 925
Övrigt tillskjutet kapital 93 229 92 722 93 192
Annat eget kapital inklusive årets resultat -27 830 -14 868 -22 504
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 66 324 78 777 71 613
Innehav utan bestämmande inflytande 2 190 0 2 611
Summa eget kapital, koncern 68 514 78 777 74 224
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 589 3 930 1 398
Skatteskulder 9 0 0
Övriga skulder 964 1 520 1 051
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 263 2 532 2 091
Summa kortfristiga skulder 5 825 7 982 4 540
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 74 339 86 759 78 764

Balansräkning - Eget kapital och skulder - För koncern

2021-06-302022-06-30 2021-12-31

Balansräkning - Koncern
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Alla belopp i tusentals kronor 2022 2021 2022 2021 2021
Rörelsens intäkter
Omsättning 6 892 13 561 15 585 36 681 57 294
Aktiverat arbete 1 943 1 755 2 912 3 161 5 502
Övriga rörelseintäkter 141 -5 359 380 647

8 976 15 311 18 856 40 222 63 443
Rörelsens kostnader
Direkta kostnader -1 003 -1 956 -2 129 -5 291 -7 193
Marknadsföring -4 279 -8 968 -8 856 -24 318 -40 213
Övriga externa kostnader -5 123 -4 473 -9 677 -8 800 -17 128
Personalkostnader -1 947 -1 582 -3 690 -3 038 -6 225
Övriga rörelsekostnader -18 -180 -204 -134 -326

-12 370 -16 854 -24 556 -41 581 -71 085

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -3 394 -1 543 -5 700 -1 359 -7 642
Avskrivningar -750 -1 196 -1 500 -1 754 -3 533
Rörelseresultat (EBIT) -4 144 -2 739 -7 200 -3 113 -11 175
Finansiella poster 1 971 -412 2 540 176 1 145
Resultat efter finansiella poster -2 173 -3 151 -4 660 -2 937 -10 030
Skatt på årets resultat - - - - -
Resultat efter skatt -2 173 -3 151 -4 660 -2 937 -10 030

Resultaträkningar för Moderbolaget Andra kvartalet HelårHalvår

Resultaträkning - Moderbolag



12 Delårsrapport Kvartal 2 - 2022

Alla belopp i tusentals kronor
Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 925 923 925
Fond för utvecklingsutgifter 8 439 5 795 7 013
Summa bundet eget kapital 9 364 6 719 7 938
Fritt eget kapital

Överkursfond 93 229 92 704 93 174
Balanserat resultat -28 267 -15 594 -16 811
Årets resultat -4 660 -2 937 -10 030
Summa fritt eget kapital 60 302 74 173 66 333
Summa eget kapital 69 666 80 892 74 271
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 446 3 916 1 369
Skulder till koncernföretag 1 363 1 144 1 033
Övriga skulder 793 1 497 792
Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter 1 976 2 502 1 867
Summa kortfristiga skulder 6 578 9 059 5 061
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 76 244 89 951 79 332

Balansräkning - Eget kapital och skulder - För moderbolag

2021-06-302022-06-30 2021-12-31Alla belopp i tusentals kronor
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8 878 6 480 7 042
Summa immateriella anläggningstillgångar 8 878 6 480 7 042
Materiella anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar 61 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 61 0 0
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 0 400 0
Andelar i koncernföretag 11 023 5 600 10 714
Lån till koncernföretag 0 759 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 11 023 6 759 10 714
Summa anläggningstillgångar 19 962 13 239 17 756
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 773 5 658 4 432
Skattefordringar 51 59 65
Övriga fordringar 140 1 168 139
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 469 277 1 517
Summa kortfristiga fordringar 5 433 7 162 6 153
Kassa och bank 50 849 69 550 55 423
Summa omsättningstillgångar 56 282 76 712 61 576
SUMMA TILLGÅNGAR 76 244 89 951 79 332

Balansräkning för moderbolag

2021-06-302022-06-30 2021-12-31

Balansräkning - Moderbolag
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Alla belopp i tusentals kronor 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -8 797 -2 838 -12  363
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader -1 -99 -139
Betald inkomstskatt -59 0 0
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2 395 2 257 5 242
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -6 462 -680 -7 260
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefodringar 669 3 044 3 757
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelseskulder 1 276 -7 098 -10 541
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 517 -4 734 -14 044
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar -3 246 -3 161 -5 607
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -122 -46 -95
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 100
Aktieägartillskott till intressebolag 0 0 -40
Förvärv av dotterbolag 0 0 -552
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 368 -3 207 -6 194
Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 66 500 66 500
Emissionskostnader 0 -3 542 -3 542
Inbetalningar teckningsoptioner 55 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 55 62 958 62 958
Ökning/minskning av likvida medel -7 830 55 017 42 720
Valutakursdifferenser 2 739 270 1 580
Likvida medel vid årets början 59 517 15 217 15 217
Likvida medel vid periodens slut 54 426 70 504 59 517

Kassaflödesrapport för Koncern

Kassaflödesrapport - Koncern
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Koncernen

Moderbolaget

Alla belopp i tusentals kronor Aktiekapital Övrigt tillskjutet

kapital

Annat eget

kapital

Eget kapital 
tillhörande 

huvudägaren

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Summa eget


kapital

Belopp vid årets ingång 925 93 192 -22 504 71 613 2 611 74 224
Teckningsoptioner 0 55 0 55 0 55
Omräkningsdiff 0 -18 206 188 13 201
Periodens resultat 0 0 -5 532 -5 532 -434 -5 966
Belopp vid periodens utgång 925 93 229 -27 830 66 324 2 190 68 514

Alla belopp i tusentals kronor Aktiekapital Fond för 
utvecklingsutgifter

Övrigt fritt eget 
kapital

Summa eget 
kapital

Belopp vid årets ingång 925 7 013 66 333 74 271
Teckningsoptioner 0 0 55 55
Avsättning till fond för utvecklingsutgifter 0 1 426 -1 426 0
Periodens resultat 0 0 -4 660 -4 660
Belopp vid periodens utgång 925 8 439 60 302 69 666

Förändringar i eget kapital
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Finansiella kommentarer
KONCERNREDOVISNING 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

OMSÄTTNING 

Rapporten avser koncernen (Bolaget). 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. 



Redovisningsvaluta för WeAreQiiwi International Ltd är EUR och 
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. 



Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med K3, 
delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL).
 

Intäkter


Bolagets intäkter består i huvudsak av intäkter från annonsvisningar 
(Ads) i spelen, köp som spelarna genomför i spelen (In-App Purchase) 
samt prenumerationstjänster (Subscription). 



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 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 spelmotor i det cypriotiska dotterbolaget. 


Posten avser realiserade och orealiserade valutakursvinster av 
rörelsekaraktär. 
 

Kostnader


Direkta kostnader utgörs av plattformskostnader till Apple, Google, 
Facebook och Amazon, i regel 30% via in-App Purchases. För Apple 
och Google är kostnaden reducerad från 30% till 15% upp till 1 MUSD. 
I posten för Direkta kostnader ingår även provisionskostnader inom 
Branded Games. 



Bolaget har personal på huvudkontoret i Sverige (11), samt vid 
utvecklingsstudios i Storbritannien (3) och på Cypern (49), där 
merparten av Bolagets anställda arbetar. Bolaget hade vid periodens 
utgång 63 anställda.  

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.

 

AKTIVERAT ARBETE 

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 

DIREKTA KOSTNADER 

PERSONALKOSTNADER 

MARKNADSFÖRING 

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 

ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER 

AVSKRIVNINGAR 

FINANSIELLA POSTER 

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

Under perioden har Bolaget genomfört ett teckningsoptionsprogram 
för anställda i Sverige och Cypern samt för styrelsemedlemmar. 
Kostnader hänförliga till programmen belastar perioden med 75 
TSEK.  

Under Övriga rörelsekostnader redovisas realiserade och orealiserade 
valutakursförluster av rörelsekaraktär.  
 

Under den rapporterade perioden har Bolaget planenligt fortsatt 
avskrivning av speltitlarna Coronation Street, Puzzleton, Midsomer 
Murders och Kitchen Nightmares. Sedan tidigare är speltitlarna 
Backpacker, Wordington och Hell’s Kitchen 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.
 

Under finansiella poster redovisas intäkter och kostnader som inte 
uppstått i bolagets huvudrörelse såsom kursvinster och kursförluster. 
Under perioden har valutaeffekter kopplat till bolagets finansiella 
tillgångar uppgått till 2 226 TSEK vilket beror på kronans försvagning 
mot USD och EUR då bolaget har likvida medel i dessa valutor. 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SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 

AVKASTNING PÅ EGET OCH TOTALT KAPITAL 

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Moderbolaget har upparbetat förlustavdrag avseende tidigare 
räkenskapsår. Bolaget har under perioden en beräknad 
skattekostnad om 42 TSEK vilket är hänförligt till vinst i det 
cypriotiska dotterbolaget.



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.



Bolagets materiella anläggningstillgångar utgörs av kontorsmöbler 
och IT-utrustning och avskrivningstiden är 60 månader.



Övriga kommentarer


Avkastning på Eget kapital under den rapporterade perioden 
hänförligt till moderbolagets aktieägare var -4,1%. Avkastning på 
Totalt kapital var -3,7%.  


EGET KAPITAL 

KASSAFLÖDESRAPPORT 

SOLIDITET 

RESULTAT PER AKTIE 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Det egna kapitalet utvecklingen för första halvåret finns separat 
redovisad i denna rapport.



Kassaflödet inklusive valutakursdifferenser är för första halvåret 
negativt om -4 939 TSEK. Kassaflödesrapport finns separat redovisad 
i denna rapport.  

Koncernens soliditet uppgick till 92,2% vid periodens utgång. 


Resultat per aktie för den redovisade perioden hänförligt till 
moderbolagets aktieägare före och efter utspädning uppgick till  
-0,30 SEK (-0,35 SEK).



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 3 702 TSEK samt av Qiiwi 
Games UK Ltd motsvarande 183 TSEK.  

Under perioden har det cypriotiska dotterbolaget WeAreQiiwi 
International Ltd köpt redovisningstjänster om 9 TEUR av 
Multibrands Digital Ltd, ett närstående bolag till styrelseordförande 
Özkan Ego. 



Moderbolaget har under perioden köpt managementtjänster om 

84 TSEK av Fiffiga AB, ett närstående bolag till styrelsemedlem David 
Nelson.

 



ANTAL UTESTÅENDE AKTIER 

ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV REVISOR 

FINANSIELL KALENDER 

CERTIFIED ADVISER 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION 

OM QIIWI GAMES AB 

Antal utestående aktier var 9 249 492 stycken vid periodens utgång.



Rapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.



Kvartalsrapport Q3 2022	 	    10 november 2022 
Bokslutskommunikén            23 februari 2023
 

Aktieinvest FK AB 

Telefon: +46 8 506 517 03 

rutger.ahlerup@aktieinvest.se 
 

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS 
och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och 
bolaget har spelstudios i Alingsås (Sverige), London (Storbritannien) 
och Nicosia (Cypern). Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel 
riktade mot “Casual Gamers” samt Hyper Casual via dotterbolaget 
Playright Digital Entertainment Ltd. Bolagets slogan är “Adventures 
for Everyone”.

Erik Dale Rundberg 

VD, Qiiwi Games AB 

Telefon: 0709-260 697 

E-post: erik@qiiwi.com 
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Styrelsens försäkran

Özkan Ego 

Johan Thorell 

Erik Dale Rundberg 

Alingsås den 25 augusti 2022

STYRELSEORDFÖRANDE 
  

STYRELSELEDAMOT 




VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 




Daniel Grigorov 

Andreas Gustafsson 

David Nelson 

STYRELSELEDAMOT





STYRELSELEDAMOT 

 

STYRELSELEDAMOT 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten 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. 



Qiiwi Games AB

Telefon: 0322-635-000

E-post: info@qiiwi.com


Hemsida: www.qiiwi.com

Stora Torget 3

441 30 Alingsås




