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”Första kvartalet tog vi steget från att ha varit
ett spelbolag till att bli en global aktör inom
teknik- och prestationsbaserade medieköp för
iGaming”
- Erik Ahlberg, VD ahaWorld –

FORTSATT POSITIV UTVECKLING
DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS
Utvecklingen har under första kvartalet varit fortsatt positiv med en omsättning om 6 389 KSEK (1 460).
EBITDA uppgick till 1 636 KSEK (-5 219).
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
•
•
•
•
•

Start av 2020 utan att tyngas av kostnader som hör till förlustbringande casinon.
Coronarelaterade beslut avseende sportevenemang kom under hela mars.
Nya kundavtal för start i mars respektive april tecknades under mars.
Fortsatta tester genomfördes på nya produkter.
Rapporterade insiderköp från ledningen i mars.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
•

Extra Bolagsstämma 17 april röstade enhälligt för förslaget om nytt namn.
o Blick Global Group.
o Namnbytet kommer ske den 4:e maj.
o Handelskoden blir BLICK.
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VD-ORD
Denna kvartalsrapport är den sista vi presenterar under namnet ahaWorld. Detta kvartal är dessutom historiskt för
oss eftersom det varken inrymmer kasino eller bingo utan är den första perioden i bolagets historia som endast
innefattar vårt helägda dotterbolag Wiget Group.
Vi har under min tid som vd stöpt om företaget från grunden varpå ny renodlad verksamhet i vår nya kostym Blick
Global Group blir ett synnerligen välanpassat avstamp mot framtiden. Viktigt att förstå är att vi inte längre är ett
spelbolag. Vi är numera en b2b-aktör som genom Wiget tillhandahåller datadriven marknadsföring till kunder
världen över inom främst iGaming. Vi hävdar att inget annat bolag i världen kan erbjuda det vi kan till vårt
kundsegment och detta genom vår egenutvecklade teknik i kombination med människorna bakom affären.
Vår prestationsbaserade affär har fram till nu haft en stor exponering gentemot sport. I och med att större delen av
samtliga sportevenemang är inställda just nu har våra intäkter också varit lägre än väntat. Vi har under perioden
dock sett fortsatt tillströmning av spelare i vår spelardatabas, men i och med det begränsade sportutbudet just nu
blir avkastningen på dessa spelare framskjuten. Vi följer utveckligen noga och konstaterar att det uppdämda
behovet av att komma igång med ligorna igen är massivt och när så sker förväntar vi oss ett gigantiskt intresse kring
dessa evenemang.
Under perioden har våra tekniska plattformar utvecklats gynnsamt. Här ser vi en ökning av både befintliga samt nya
kunder som marknadsför sig i våra kanaler. Tack vare vår breda räckvidd och globala närvaro har vi snabbt kunnat
assistera kunder i att skifta om sina kampanjer från t.ex. betting till casino, eller andra speltyper. Vi har också
aktiverat flertalet kunder inom en rad andra vertikaler, vilket ger oss en mer stabil grund att stå på.
Jag vill även nämna att vi i nuläget inte har någon verksamhet riktad mot den svenska marknaden, så den senaste
tidens spelrestriktioner i Sverige påverkar oss inte alls.
Sammantaget genererade första kvartalet en omsättning på 6,4 MSEK och ett EBITDA om 1,6 MSEK. Jämfört med
samma period förra året så är dessa siffror anmärkningsvärda men för oss är detta bara början på vårt
företagsbygge. Vi fortsätter att utveckla nya produkter med målsättningen att i framtiden bli en aktör där våra
kunders samtliga medieköp sker via oss vilket skulle innebära stora effektivitetsvinster för kunden. Vi arbetar
enträget vidare för att nå den positionen.

Stockholm den 28 april 2020

- Erik Ahlberg, VD ahaWorld -
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WIGET GROUP
Wiget Groups affär går ut på att leverera innovativa och ledande marknadsföringslösningar till sina annonsörer inom global
kundanskaffning och optimering av annonskampanjer. Bolagets fokus ligger primärt på display media vilket gör Wiget till en
unik aktör bland övriga iGaming-affiliates. Wiget har genom åren utvecklat all sin teknologi in-house och har idag en rad
proprietära teknikplattformar som kan hantera storskaliga mediekampanjer och dataanalyser. Dessa plattformar är nu
produktifierade för att assistera både iGaming-operatörer såväl som deras affiliates i deras marknadsföringskampanjer online.
De prismodeller Wiget arbetar med är dels prestationsbaserade men även klick- och visningsbaserade. Detta innebär att
annonsörer hos bolaget har stor flexibilitet i hur de kan betala och Wiget kan säkerställa korrekt riskjusterad prismodell hos varje
enskild annonsör. För de prestationsbaserade kunderna arbetar Wiget med revenue share och CPA (Cost Per Action). För övriga
annonsörer erbjuds CPC (Cost Per Click) och CPM (Cost Per Mille/Visningar). Genom korrekt dataanalys och kundkännedom kan
bolaget avgöra vilken prismodell som blir mest lönsam på sikt för bolaget. Wigets konkurrensfördelar är många men särskilt
utmärkande är följande:

TRANSPARENS
Inom display media kan transparens vara ett stort problem. Annonsörer vet inte alltid vad de köper när de gör programmatiska
medieköp och det råder också osäkerhet kring vad de egentligen betalar deras olika partners. Med Wigets hjälp kan annonsörer
öka transparensen för alla medieköp som går via Wigets plattformar och bättre förstå hur de kan maximera sina budgetar.

EN PARTNER MED ETT FOKUS
Många display-nätverk jobbar idag på uppdrag av både sina publicister såväl som sina annonsörer. Det betyder att annonsörer
ofta får överbetala för trafiken de köper eftersom nätverket som medlar trafiken också vill hålla sina publicister nöjda. Wigets
fokus ligger istället helt på att maximera endast annonsörers ROI med hjälp av sin teknologi. Annonsörer kan därför vara säkra
på att deras budgetar aldrig används för att nå publicisters intjäningsmål när de väljer Wiget som sin primära partner.

EFFEKTIVISERING AV KÖP
Många mediasäljare idag använder tredjeparts-plattformar som är väldigt generella helt utan spets. Genom att istället samla
alla sina medieköp hos Wiget kan iGaming-annonsörer effektivisera sina kampanjer då Wiget byggt sina plattformar specifikt för
iGaming-operatörer. Det innebär att Wigets dataanalys och funktionalitet helt kretsar specifikt kring vad iGaming-operatörer
behöver, snarare än vad alla annonsörer behöver.
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TEKNIKPLATTFORMAR
Den centrala delen i Wiget Group är bolagets teknikplattformar som byggts upp och förädlats över sju års tid. Med hjälp av sin
teknologi kan Wiget erbjuda en helt unik produkt till iGaming-annonsörer såväl som deras affiliates. Wigets teknik erbjuder
extremt hög global räckvidd såväl som kraftfull optimering och dataanalys. Eftersom bolagets teknologi är helt egenutvecklad
kan Wiget enkelt addera funktioner och ställa om tekniken i takt med att iGaming-operatörernas mål och behov ändras.
Till skillnad från en generell mediepartner har Wigets iGaming-fokus möjliggjort att man under året identifierat ett flertal
nyckelfunktioner och integrationer som kommer att ge tekniken en än mer unik ställning på marknaden. Med hjälp av bolagets
DMP (Data Management Platform) kommer man under 2020 att kunna börja erbjuda helt nya typer av djupgående dataanalyser
som senare kan användas i marknadsföringskampanjerna.

DATAINSAMLING
Navet i all teknologi hos Wiget är bolagets DMP. Där samlas all den data som samlas in löpande från olika kampanjer och efter
avancerade analyser kan den datan återaktiveras i medieköpen senare. Slutresultatet är att kampanjer via Wigets plattformar
ger operatörer en helt annan kontroll över sina olika målgrupper och en långt mer effektiv nyrekrytering och återaktivering av
kunder.
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FINANSIELL INFORMATION
KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Belopp i KSEK

2020-01-01 - 2020-03-31

2019-01-01 - 2019-03-31

Omsättning

6 389

1 460

0

0

158

733

Summa intäkter

6 547

2 193

Övriga externa kostnader

-3 570

-5 218

Personalkostnader

-1 341

-2 194

EBITDA

1 636

-5 219

Avskrivningar

-3 994

-393

EBIT

-2 358

-5 612

Övriga intäkter
Aktiverat arbete för egen räkning

Finansnetto

-128

727

-2 486

-4 885

160

0

Periodens resultat

-2 326

-4 885

Resultat per aktie

-0,02

-0,11

145 930 588

42 780 074

EBITDA

1 636

-5 219

EBIT

-2 358

-5 612

Periodens resultat

-2 326

-4 885

Resultat före skatt
Skatt

Antal aktier

|

AHAWORLD DELÅRSRAPPORT Q1 2020

7

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Belopp i KSEK

2020-03-31

2019-03-31

Balanserade utvecklingsutgifter

13 194

4 816

Goodwill

54 580

0

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Licenser

67

511

67 841

5 327

Inventarier, verktyg och installationer

65

130

Summa materiella anläggningstillgångar

65

130

67 906

5 457

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar

1 876

0

Övriga fordringar

1 599

893

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

366

140

Summa omsättningstillgångar

3 841

1 033

Kassa och bank

1 331

751

73 078

7 241

Aktiekapital

16 222

4 756

Övrigt tillskjutet kapital

13 851

-828

Periodens resultat

-2 326

-4 885

Summa eget kapital

27 747

-957

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för skatter

2 729

0

Övriga avsättningar

29 000

0

Summa avsättningar

31 729

0

Leverantörsskulder

1 833

1 530

Övriga kortfristiga skulder

8 790

4 322

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 979

2 346

Summa kortfristiga skulder

13 602

8 198

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

73 078

7 241

Kortfristiga skulder
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE
Belopp i KSEK

2020-01-01 - 2020-03-31

2019-01-01 - 2019-03-31

Resultat efter finansiella poster

-2 486

-4 886

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

3 994

-476

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

1 508

-5 362

413

-240

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder

-660

1 078

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 261

-4 524

Investering i immateriella tillgångar

0

-733

Investering i materiella tillgångar

0

-17

0

-750

Investeringsverksamheten

Investering i finansiella tillgångar
Försäljning materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Teckningsoptioner
Upptagna lån

0

3 000

Amortering

-300

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-300

3 000

Periodens kassaflöde

961

-2 274

368

3 022

Förändringar av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
Belopp i KSEK

2020-01-01 - 2020-03-31

2019-01-01 - 2019-03-31

Omsättning

152

0

Summa intäkter

152

0

Övriga externa kostnader

-329

-528

Personalkostnader

-992

-708

EBITDA

-1 169

-1 236

Avskrivningar
EBIT
Nedskrivningar från finansiella tillgångar
Finansnetto

-9

0

-1 178

-1 236

0

0

-35

389

-1 213

-847

0

0

Periodens resultat

-1 213

-847

EBITDA

-1 169

-1 236

-1 178

-1 236

-1 213

-847

Resultat före skatt
Skatt

EBIT
Periodens resultat
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Belopp i KSEK

2020-03-31

2019-03-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Licenser

67

112

Summa immateriella anläggningstillgångar

67

112

Finansiella tillgångar
Andelar i koncernföretag

75 840

111

741

9 158

Summa finansiella tillgångar

76 581

9 269

Summa anläggningstillgångar

76 648

9 381

Fordringar hos koncernföretag

Omsättningstillgångar
Övriga fordringar

209

0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

134

75

Summa omsättningstillgångar

343

75

Kassa och bank

91

178

77 082

9 634

Aktiekapital

16 222

4 756

Övrigt tillskjutet kapital

20 890

1 738

-1 213

-847

35 899

5 646

Övriga avsättningar

29 000

0

Summa avsättningar

29 000

0

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Periodens resultat
Summa eget kapital
Avsättningar

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

180

210

Skulder till koncernföretag

4 486

0

Övriga kortfristiga skulder

6 067

3 042

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 450

736

Summa kortfristiga skulder

12 183

3 988

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

77 082

9 634
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE
Belopp i KSEK

2020-01-01 - 2020-03-31

2019-01-01 - 2019-03-31

-1 213

-847

9

0

-1 204

-847

Förändring av kortfristiga fordringar

-962

-3 302

Förändring av kortfristiga skulder

2 538

-531

372

-4 680

Investering i finansiella tillgångar

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0

3 000

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald Inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Koncernbidrag
Teckningsoptioner
Upptagna lån
Amortering

-300

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-300

3 000

72

-1 680

Likvida medel vid periodens början

19

1 858

Likvida medel vid periodens slut

91

178

Periodens kassaflöde
Förändringar av likvida medel
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NYCKELTAL KONCERNEN
2020-01-01 - 2020-03-31

2019-01-01 - 2019-03-31

EBIT-marginal

-36%

-256%

EBITDA-marginal

25%

-238%

Soliditet

37,97%

-13,22%

Räntabilitet på eget kapital

-8,38%

-

Resultat per aktie, kronor

-0,02

-0,43

Eget kapital per aktie, kronor

0,19

-0,02

Antal aktier vid periodens ingång

145 930 588

42 780 074

Antal aktier vid periodens utgång

145 930 588

42 780 074

Genomsnittligt antal aktier under perioden

145 930 588

42 780 074

Definitioner nyckeltal
EBIT-marginal

EBIT i procent av omsättning

EBITDA-marginal

EBITDA i procent av omsättning

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen

Räntabilitet på eget kapital

Resultat efter skatt dividerat med eget kapital

Resultat per aktie, kronor

Resultat efter skatt dividerat med antal aktier

Eget kapital per aktie, kronor

Eget kapital dividerat med antal utestående aktier
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REDOVISNINGSPRINCIPER
De finansiella rapporterna i denna delårsrapport har upprättats enligt ÅRL. De finansiella rapporterna är presenterade i KSEK. Siffrorna inom
parantes visar samma period föregående år.

EGET KAPITAL
Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 27 747 KSEK (-957).

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel uppgick vid slutet av perioden till 1 331 KSEK (751). Likvida medel definieras som bankmedel och bankmedel på väg från
betalningsleverantörer, för ännu ej avräknade kundinbetalningar.

GRANSKNING
Rapporten är ej granskad av bolagets revisor.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Rapport avseende Q2 2020 publiceras den 30:e juli 2020. Bolaget kommer att hålla ordinarie bolagsstämma i juni 2020 i Stockholm. Finansiella
rapporter till bolagsstämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.ahaworld.se. Tre veckor innan stämman äger rum.

UTDELNING
Styrelsen avser att inte lämna någon utdelning.

STOCKHOLM DEN 28 APRIL 2020
AHAWORLD AB (PUBL) – STYRELSEN
Staffan Lindgren, Styrelseordförande | Soheil Amorpour, Styrelseledamot | Peter Bertilsson, Styrelseledamot | Joakim Dahl, Styrelseledamot

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Erik Ahlberg, VD
erik.ahlberg@ahaworld.se
+46 (0) 725 03 35 35
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