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Zastrzeżenia.
Niniejszy dokument („Dokument”) został opracowany przez BoomBit S.A. Informacje zawarte w Dokumencie zebrano i 
przygotowano z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje pochodzące ze źródeł uznanych 
przez BoomBit S.A. za wiarygodne, w szczególności w oparciu o sprawozdanie finansowe.

Żadna informacja zawarta w Dokumencie nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej 
ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i indywidualnie adresowana do 
instytucji lub jakichkolwiek innych osób, którym Dokument zostanie udostępniony. BoomBit S.A. nie gwarantuje 
kompletności informacji zawartych w Dokumencie oraz nie przyjmuje odpowiedzialności za skutki decyzji 
inwestycyjnych podjętych na podstawie Dokumentu. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne i ewentualne szkody 
poniesione w ich wyniku ponosi wyłącznie podejmujący taką decyzję. Informacje zawarte w Dokumencie mogą się 
zdezaktualizować, a BoomBit S.A. nie zobowiązuje się do informowania o tym fakcie.

Dokument ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oferty publicznej  w 
rozumieniu przepisów o ofercie publicznej, propozycji nabycia, reklamy ani zaproszenia do nabycia akcji BoomBit S.A.

Żaden z zapisów Dokumentu nie tworzy zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek 
stosunku prawnego, którego stroną byłby BoomBit S.A.
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140 mln PLN 
przychodów

>200 mln 
pobrań

strategia 
HC 

▪ Koncentracja na grach HC: >70% zespołów 
produkcyjnych zaangażowanych w gry HC

▪ Inwestycja w globalny zespół publishingu

Market 
outlook

▪ Hyper-casual (HC) - nowy segment dodany w 2020
▪ Zdywersyfikowane przychody z gier: HC, GaaS, Nintendo 

Switch, legacy

▪ Wyższe przychody i zyski dzięki efektywnemu UA 
▪ Historycznie wysokie poziomy gotówki generowane z gier  
▪ Bardzo dobry punkt wyjściowy do dalszego wzrostu i ekspansji 
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2020 - udane wejście w segment Hyper-Casual.



2020 -  dynamiczny wzrost.
Przychody 
(tys. PLN) 

Gross profit (PLN tys.) 2.9x

Zysk netto
(tys. PLN) 

EBITDA 
(tys. PLN) 

Środki pieniężne
na koniec okresu 
(tys. PLN) 

5.9x
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strzałki poprawić (wydłużyc) 
na pozostałych slajdach



2020 - dynamiczny wzrost.
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GRY
HYPER-CASUAL 
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Gry Hyper-Casual - rozrywka dla każdego.

źródło: VentureBeat, Ironsource research, Sensortower

▪ Hyper-Casual to gry tworzone z myślą o szerokiej publiczności  - ok. 20% graczy to osoby, które wcześniej nigdy 
nie grały - pozyskane wśród odbiorców innych rodzajów rozrywki

▪ Według Sensor Tower gry HC pobrano w 2020 11,9 mld razy (+57% r/r) - najszybciej rosnący segment gier 
mobilnych ● pogadac z  Jonem

● raport Sensortower

Symulatory

 

Dla kobiet

Samochodowe

Gry akcji

Puzzle



Shoe Race (premiera w marcu 2021).
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prezenter - Marcin

▪ Gra stworzona przez Cappuccino

▪ >8 mln pobrań 

▪ >1 mln USD przychodów

▪ #1 w sklepach w USA, Rosji, Francji, 
Hiszpanii, Polsce i w ponad 10 
innych krajach
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HC - proces wydawniczy.

▪ Innowacyjne 
narzędzia UA i BI 

▪ Wyspecjalizowany 
zespół kreatywny 

▪ Zdywersyfikowane 
platformy UA

1-2 
tygodni

prototypy
Testy
▪ System monitorowania KPI: testy (CTR, 

CPI, retencja, monetyzacja)
▪ Szybka ewaluacja potencjału gier:

○ performance oceniany na 
każdym kroku 

○ brak launchu w przypadku 
niepowodzenia

development

4-8 
tygodni

zysk

▪ Rentowne UA
▪ Korzystne  ROI
▪ Dla najlepszych

studiów 
zewnętrznych 
potencjalna   
współpraca JV

$$$
Zespoły 

wewnętrzne 

Nowe umowy z 
zewnętrznymi 

studiami

Rozwój zespołu o ekspertów UA, BI, Data Science i Kreacji Marketingowych
Wewnętrzne narzędzia BI i zarządzanie workflow 

10 tygodni-  
2+ lat

pomysły

skalowanie UA 
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Przychody-UA Pobrania

Przychody-UA

Przychody-UA

Pobrania

Pobrania
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HC żyje dłużej niż myślisz.

dodatkowe wykresy reve-UA, rev, 
ramp games sum

Ramp Car Jumping 
Przychody: 33 mln PLN
Pobrania: 40 mln 
Okres: 16 m-cy

Bike Jump
Przychody: 15 mln PLN
Pobrania:18 mln 
Okres: 9 m-cy

Slingshot
Przychody: 32 mln PLN
Pobrania: 19 mln 
Okres: 8 m-cy



HC na celowniku gigantów.

Rollic:
-  wydawca gier  HC

 z Turcji  

250 mln pobrań w 2020 ▪ Tencent -> Voodoo
▪ Voodoo -> Fabrica, Gumbug
▪ Ubisoft -> Kolibri, Green Panda
https://mavenroundtable.io/theintellec
tualist/economics/ironsource-valued-
at-almost-8-billion-could-be-isreal-s-
biggest-ipo-nidCGLiIRU2Ax-h-zx9B2A 

me Hyper Casual Competitor Information to Educate the Local 

Market that Hyper Casual Studios are not Crappy Games 

developers as they call us:

Voodoo: Goldmans & Tencent investment - $1.4 Billion valuation

https://www.reuters.com/article/france-tech-voodoo-goldmansachs-

idUSL5N1SZ3JH

https://techcrunch.com/2020/08/17/tencent-takes-minority-stake-in-

french-casual-games-maker-voodoo/

Rollic: Zynga acquires 80% for $180 Million in Cash

https://techcrunch.com/2020/10/02/zynga-completes-rollic-acquisti

on/

Lion Studios: AppLovin (Mother Company doing IPO (2018 

valuation $2 Billion)

https://techcrunch.com/2021/03/03/first-impressions-of-applovins-ip

o-filing/

https://gameworldobserver.com/2021/03/09/applovin-files-ipo-reve

nue-hit-1-45-2020

SuperSonic: IronSource doing IPO ($11 Billion Valuation)

https://venturebeat.com/2021/03/21/mobile-monetization-firm-irons

ource-will-go-public-through-spac-at-11-1-billion/

1 reply

MCap $11,6mld; 130M 
MAU

Zynga przejęła 80% 
udziałów w Rollic przy 

wycenie $200 mln  w 2020

▪ Gumbug, 

▪

AppLovin (mother of Lion)

Founded in 2012 as a mobile 
games advertising platform, 
AppLovin's revenue grew 46% to 
$1.45 billion in the year ended Dec. 
31, 2020.

But it posted a net loss of around 
$125 million last year, compared 
with a net profit of $119 million a 
year earlier.
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$30 mld MCAP 
IPO 2021 

▪ Lion Studios

$11 mld MCAP 
IPO 2021 

▪ SuperSonic

Inne transakcje dotyczące Hyper-Casual:
▪ M&A  - Voodoo -> Fabrica, Gumbug
▪ M&A - My.Games -> Espresso Publishing
▪ VC  - Homa Games  - podwyższenie kapitału nakierowanie na HC

               $750 mld MCAP

▪ Voodoo MCAP 
$1.4 mld

$10 mld MCAP 

▪ Ketchapp
▪ Green Panda
▪ Kolibri

https://mavenroundtable.io/theintellectualist/economics/ironsource-valued-at-almost-8-billion-could-be-isreal-s-biggest-ipo-nidCGLiIRU2Ax-h-zx9B2A
https://mavenroundtable.io/theintellectualist/economics/ironsource-valued-at-almost-8-billion-could-be-isreal-s-biggest-ipo-nidCGLiIRU2Ax-h-zx9B2A
https://mavenroundtable.io/theintellectualist/economics/ironsource-valued-at-almost-8-billion-could-be-isreal-s-biggest-ipo-nidCGLiIRU2Ax-h-zx9B2A
https://mavenroundtable.io/theintellectualist/economics/ironsource-valued-at-almost-8-billion-could-be-isreal-s-biggest-ipo-nidCGLiIRU2Ax-h-zx9B2A
https://www.reuters.com/article/france-tech-voodoo-goldmansachs-idUSL5N1SZ3JH
https://www.reuters.com/article/france-tech-voodoo-goldmansachs-idUSL5N1SZ3JH
https://techcrunch.com/2020/08/17/tencent-takes-minority-stake-in-french-casual-games-maker-voodoo/
https://techcrunch.com/2020/08/17/tencent-takes-minority-stake-in-french-casual-games-maker-voodoo/
https://techcrunch.com/2020/10/02/zynga-completes-rollic-acquistion/
https://techcrunch.com/2020/10/02/zynga-completes-rollic-acquistion/
https://techcrunch.com/2021/03/03/first-impressions-of-applovins-ipo-filing/
https://techcrunch.com/2021/03/03/first-impressions-of-applovins-ipo-filing/
https://gameworldobserver.com/2021/03/09/applovin-files-ipo-revenue-hit-1-45-2020
https://gameworldobserver.com/2021/03/09/applovin-files-ipo-revenue-hit-1-45-2020
https://venturebeat.com/2021/03/21/mobile-monetization-firm-ironsource-will-go-public-through-spac-at-11-1-billion/
https://venturebeat.com/2021/03/21/mobile-monetization-firm-ironsource-will-go-public-through-spac-at-11-1-billion/


12

Sukces gier Hyper Casual.
▪ Przychody segmentu HC w 2020: 97 mln PLN
▪ Łączna liczba pobrań >200 mln w 2020, z czego zdecydowana większość to HC 
▪ UA: 59 mln PLN w 2020 - efektywne inwestycje, w oparciu o dane  
▪ Poprawa monetyzacji dzięki własnym narzędziom i strategiom UA 

(wyższe przychody r/r w marcu 2021 przy niższej liczbie instalacji) 

presenter - Hannibal

icons to be updated

*Q1  2021 - dane szacunkowe 
Wartości prezentowane na wykresach zawierają przychody i UA z fazy soft launch, które zgodnie z zasadami rachunkowości w Grupie są kapitalizowane jako koszty rozwoju

Przychody i UA  (tys. PLN)* Pobrania (tys.)

39% wzrost przychodów

 Q1’21 vs Q1’20

ieprawidłowa wartość UA, dla 
samego HC było ponad 59 mln
zmienione z 57 na 69 mln



GRY
Non-HC 
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Gry Non-HC.

presenter - Hannibal

▪ W 2020 przychody minus UA na poziomie 3 mln PLN średniomiesięcznie 
▪ Koniec umowy wydawniczej Tanks a Lot! ubytek ok. 1 mln pobrań 

miesięcznie od września  - liczba instalacji pozostałych gier na stabilnym 
poziomie ok. 3 mln miesięcznie 

▪ Wydanie Hunt Royale w marcu 2021 - dodatkowa kontrybucja do 
przychodów 2021 roku

*Q1  2021 - przychody szacowane 
Wartości prezentowane na wykresie zawierają przychody i UA z fazy soft launch, które zgodnie z zasadami księgowości w Grupie są kapitalizowane jako koszty rozwoju

weryfikacja danych

Przychody i UA  (tys. PLN)* Pobrania (tys.)

wykres powinien zaczynac sie od 
stycznia 2020



▪ Featuring w ponad 140 krajach w App Store i w ponad 170 krajach w Google Play
▪ Bardzo dobre parametry retencji i monetyzacji 
▪ Kontrybucja do wyników BoomBit od Q2 2021

Hunt Royale - premiera w 2021.
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WYNIKI 
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2020 - skalowanie działalności.
▪ Przychody z HC dołożone do przychodów ze stabilnego biznesu non-HC
▪ Udział HC w przychodach pomniejszonych o UA na poziomie ok. 70% 
▪ Przychody 2020 wyższe prawie x3, a przychody pomniejszone o UA x2 w porównaniu do 2019
▪ Rekordowe wyniki przychodowe w Q1 2021

Przychody minus UA (tys. PLN)*Przychody  (tys. PLN)*

*Q1 2021  - dane szacunkowe
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Wzrost przychodów. 

▪ Przychody w 2020 wyższe ok. x3 wobec 
przychodów w 2019

▪ ok. 69 mln PLN inwestycji w UA - wzrost x5 wobec 
2019

▪ średnie kwartalne przychody pomniejszone o 
koszty zmienne w 2020 wyższe ok. x2,6 wobec 2019 

Przychody po potrąceniu kosztów bezpośrednio 
związanych ze sprzedażą  (tys. PLN) 
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Kontrola kosztów przy rosnących przychodach. 

▪ Utrzymanie kosztów pod kontrolą pomimo 
dynamicznego wzrostu przychodów

▪ Koszty osobowe i zewnętrzne studia:
○ rozwój zespołów marketingu, BI, UA, 

publishingu
○ inwestycja we współpracę z 

zewnętrznymi studiami HC

▪ Pozostałe koszty na stabilnym poziomie

zmiast adj. external services powinno być chyba “other 
est. services”

- other operating expenses ‘other’

- opłaty za prototypy

87% 40%% przychodów

*   pozostałe usługi obce = koszty usług obcych pomniejszone o główne koszty zmienne oraz koszty osobowe i studia deweloperskie

Koszty rodzajowe pomniejszone o główne koszty zmienne 
(tys. PLN)
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Struktura produkcji (CAPEX i P&L) 
w Q4 2020

Koncentracja na grach HC. 

▪ Główne inwestycje skoncentrowane na grach HC  - 
niższe nakłady na pozostałe gry

▪ Wzrost produkcji ujmowanej w P&L vs. CAPEX:
○ cykl produkcji HC (duży udział fazy 

testów prototypów) 
○ inwestycja w rozwój współpracy z 

międzynarodowymi studiami

▪ W Q4 niższe nakłady na narzędzia w związku z 
dofinansowaniem z NCBiR

CAPEX i inwestycje w HC (tys. PLN)
 

Inwestycje 
w HC przez P&L

CAPEX
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Wpływ zdarzeń jednorazowych na P&L 2020.
 (PLN tys.)
 

Kluczowe zdarzenia jednorazowe 2020:
▪ Odpisy aktualizujące nakłady na prace rozwojowe - 6,3 mln PLN
▪ Transakcja SuperScale, w tym: sprzedaż akcji - 2,1 mln PLN, wycena pozostałych akcji do wartości godziwej - 6,4 mln PLN
▪ Koszty doradztwa przy transakcji SS i pozyskaniu dofinansowania w ramach Programu GameInn - 0,4 mln PLN
▪ Efekt podatkowy netto na zdarzeniach jednorazowych  - 0,4 mln PLN

13,0 mln PLN zysku netto 
skorygowanego o 

zdarzenia jednorazowe 
vs. -4,6 mln PLN in 2019



Kluczowe dane finansowe.

* W 2019 roku - koszty IPO i odpisy aktualizujące nakłady na prace rozwojowe. W 2020 roku – odpisy aktualizujące nakłady na prace rozwojowe, 
wpływ transakcji dotyczącej SuperScale Sp. z o.o. oraz koszty pozyskania dofinansowania w ramach Programu GameInn. 22

presenter - Marek

SuperScale transaction to be recognized in Q4:
▪ +ca. 8.6M PLN as financial income
▪ +ca. 3M PLN cash

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 FY 2019 FY2020

Przychody 37,793 32,389 35,776 34,278 49,734 140,236

Przychody - koszty zmienne 14,426 11,518 13,682 13,966 20,237 53,592

EBITDA 10,409 5,644 6,106 125 (4,346) 22,284

Zysk netto 6,360 2,011 2,005 4,209 (9,878) 14,585

efekty jednorazowe* - - 377 (2,299) 6,474 (1,922)

EBITDA skor. 10,409 5,644 6,482 6,394 2,128 28,929

Zysk netto skor. 6,360 2,011 2,310 2,347 (4,634) 13,028

Capex 2,912 2,623 2,407 2,034 19,423 9,976

Środki pieniężne (na koniec okresu) 5,564 11,166 14,076 20,748 3,530 20,748



PERSPEKTYWY
 2021+
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1

Strategia skalowania biznesu.
Nowe źródła przychodów dodane w 2020: 
▪ wewnętrzne zespoły HC (Ramp Car Jumping, Bike Jump, Will it Shred), 
▪ JV (TapNice - twórcy Slingshot Stunt Driver)
▪ BoomHits - wydawca gier zewnętrznych (Shoe Race, Swipe Fight, Hyper Roller Coaster)

4Q 2019

Ramp Car Jumping
pierwsza hitowa gra  HC 

~40 mln pobrań RCJ i 180 mln pobrań gier HC 
do teraz

2Q 2020

Budowa międzynarodowego zespołu
Jon Hook + zespół

2-3Q 2019

Gry GaaS dodane do 
istniejącego portfolio

1-2Q 2020

Koncentracja na HC  
    reorganizacja produkcji i publishingu

3Q 2020

Tap Nice - nowa spółka JV
(SlingShot Stunt Driver)

1Q 2021

Publishing HC 
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Globalna ekspansja i międzynarodowe studia.

● What is the business model?
● What are our goals here?
● Studios from different parts of the 

globe - to make it our hubs in 
particular regions

● experienced and already with 
success track record

● Exclusivity deals with long term 
partnership prospects

● TapNice - first succesfull 
partnership

● ..... studios signed
● ......

HanniBAL

Bieżąca współpraca ze studiami:
▪ Wlk. Brytania
▪ USA
▪ Korea Pd.
▪ Rosja
▪ Ukraina
▪ Rumunia
▪ Pakistan
▪ Turcja

Efektywny model współpracy:
▪ doświadczone studia z hitowymi grami na koncie  (>20mln pobrań) 
▪ nowe studia na okres próbny bez wyłączności 



▪ Spółki JV - TapNice
▪ Międzynarodowy Publishing - BoomHits

NOWE 
przychody 

 Perspektywy 2021+.

BoomBit perfect 
position to benefit 
from HC boom 

sukces 
GIER

▪ Nowe popularne gry: Hunt Royale oraz nowe tytuły HC
▪ Efektywny UA i monetyzacja

wzrost 
RYNKU

▪ Szeroki i wzrostowy rynek graczy
▪ HC - najszybciej rosnący gatunek gier mobilnych

1 miliard pobrań osiągalne 
w 2021!* 

*  Licząc od początku istnienia BoomBit



Podsumowanie - 2020 dynamiczny wzrost.

Przychody
(tys. PLN) 

Gross profit (PLN tys.) 

Zysk netto 
(tys. PLN) 

EBITDA 
(tys. PLN) 

liczby nie są poprawne
pokazac wzrost cashu

Środki pieniężne na 
koniec okresu 
 (tys. PLN) 

Rekordowy 
2020 

▪ Przychody >140 mln PLN
▪ Pobrania gier >200 mln 

2.9x
5.9x



2020 dynamiczny wzrost.

Przychody
(tys. PLN) 

Gross profit (PLN tys.) 

Zysk netto 
(tys. PLN) 

EBITDA 
(tys. PLN) 

liczby nie są poprawne
pokazac wzrost cashu

Środki pieniężne na 
koniec okresu 
 (tys. PLN) 

Rekordowy 
2020 

▪ Przychody >140 mln PLN
▪ Pobrania gier >200 mln 

2.9x
5.9x

Investor Relations

Agata Dzięciołowska
+48 606 205 119
boombit@ccgroup.pl

Dziękujemy 
za uwagę


