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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016
•

Nettoomsättning uppgick till 2 379 TSEK (1 202 TSEK)

•

Nettoomsättning under Q4 uppgick till 923 TSEK (626 TSEK)

•

Periodens resultat uppgick till -6 040 TSEK (22 TSEK)

•

Periodens resultat under Q4 uppgick till -2 043 TSEK (-46 TSEK)

•

Resultat per aktie: -6,22 SEK (0,44 SEK)

•

Resultat per genomsnittligt antal aktier: -4,60 SEK (0,44 SEK)

•

Resultatet har belastats med extraordinära kostnader för listningen med 4 748 TSEK

•

Eget kapital per aktie: 8,52 SEK (-37,50 SEK)

•

Listades på NGM Nordic MTF efter övertecknad nyemission

•

Tjurridningsspelet 8 to Glory lanserades i mobilversion

•

Mainstream Fishing släpptes i soft launch

•

Efter perioden förvärvades 50 procent av actionspelet Offensive Combat

•

Stark kassa borgar för trygghet

Med ”Bolaget” eller ”Three Gates” avses Three Gates AB med org.nr. 556842-4062. Uppgifter inom parentes
avser föregående år.
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VD HAR ORDET
Det fjärde kvartalet har varit mycket intensivt för Three Gates.
Vi har arbetat med att vidareutveckla tjurridningsspelet
8 to Glory som släpptes för mobil i slutet av augusti och
diskussioner förs med våra samarbetspartners, IMG,
PBR Investments och Rarity Investments om en eventuell
lansering av spelet även för andra plattformar.

Den tidigare utvecklaren U4iA fick problem och lade plötsligt
ner verksamheten för ca tre år sedan. Offensive Combat
hade då ca 4,5 miljoner registrerade spelare, så vi är
knappast ensamma om att se fram emot en återlansering
av spelet. Three Gates har tillbringat en hel del tid med att
utvärdera spelet och för att bedöma möjligheten att att
uppdatera det och få det integrerat med nya förbättrade
grafikklientbaserade system och vi är mycket optimistiska
inför återlanseringen inom de närmaste månaderna.

Före årsskiftet påbörjades en soft launch av mobilversionen
av fiskespelet MainStream Fishing som har blivit väl
emottagen. Vi arbetar intensivt med att få in ett attraktivt
varumärke för spelet och diskussioner förs med möjliga
samarbetspartners. På begäran av dessa har vi börjat
bygga in mer komplicerade system som möjliggör en ökad
exponering av varumärken i spelet. Målet är att MainStream
Fishing senare ska kunna lanseras på alla större plattformar.

Sammantaget är Three Gates väl rustat för framtiden och
bolaget har nu den mest spännande produktportföljen
i bolagets historia. Vi har som mål att släppa flera spel
under 2017. Vi är övertygade om att vi kommer att lansera
högkvalitativa spelprodukter som kommer att tas emot väl
av spelpubliken. Vi anser också att portföljen som helhet är
balanserad. En mängd olika intäktsströmmar skapar stabilitet
samtidigt som vi har möjlighet att skala upp försäljningen
snabbt när en produkt blir framgångsrik.

Gamblingspelet Cash Cow befinner sig för närvarande i
integrationsprocessen hos plattformen bSpot. Hittills har
testerna varit positiva och vi är mycket förväntansfulla
över hur Cash Cow kommer att tas emot när spelet är fullt
integrerat och går live på bSpot inom en snar framtid.
I samband med golfturneringen PGA Phoenix Open den 30
januari släpptes en tidig betaversion av spelet No Limit Golf
tillsammans med vår nya partner Inov8 Golf. Med tanke på
den korta utvecklingscykeln och omfattningen av projektet
gick denna lansering smidigt. Inov8 Golf har höga ambitioner
och planer på att skapa flera spelprodukter under de
närmaste åren och vi kommer att utvärdera hur Three Gates
och Inov8 Golf ska arbeta tillsammans i framtiden.

Don Geyer
Verkställande direktör för Three Gates AB

Vid sidan av arbetet med utvecklingen av den befintliga
spelportföljen har vi har sett på möjligheten att genom
förvärv eller nya samarbeten få in ytterligare ett spel
baserat på ett inarbetat varumärke och med potential att
stärka kassaflödet i närtid. Med 8 to Glory har vi visat att vi
har kapacitet att skapa spel av hög kvalitet och det är tydligt
att det är många andra aktörer som är intresserade av att
samarbeta med oss. Vi har sett på ett flertal intressanta och
spännande projekt, men slutligen fastnat för möjligheten att
delta i relanseringen av det mycket populära action-spelet
Offensive Combat. Vi har ingått ett avtal om förvärv av 50
procent av rättigheterna till Offensive Combat och vi ser på
affären som en viktig milstolpe för Three Gates.
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VERKSAMHETEN
Three Gates är en svensk spelstudio med visionen att bli en av de ledande europeiska oberoende
spelutvecklarna. På basis av mer än 30 års kombinerad branscherfarenhet och utgivning av hundratals
speltitlar, har grundaren och bolagets VD Don Geyer och rådgivaren och styrelseledamoten Sean Kauppinen
byggt upp ett vidsträckt globalt nätverk inom spelindustrin. Med en erfaren ledningsgrupp och ett skickligt
tekniskt team har Three Gates etablerat sig som en seriös och pålitlig partner för ledande förläggare och
distributörer av spel, med kapaciteten att utveckla spel för flera plattformar för distribution i global skala.
Bolaget står inför en spännande period med flera intressanta spel på gång bland annat ett tjurridningsspel
(8 to Glory) som utvecklas i samarbete med Pro Bull Riders (som ägs av IMG). Spelet lanserades under det
tredje kvartalet 2016. Bolaget räknar med att detta spel tillsammans med ett fiskespel (Mainstream Fishing)
är de första inom en planerad serie av sport-, jakt- och fiskespel som kommer att utvecklas av Three Gates
tillsammans med etablerade partners och välkända varumärken.
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PRODUKTPORTFÖLJ
Under de senaste fem åren har Three Gates arbetat fram en effektiv och flexibel spelutvecklingsprocess.
Studion har under de två senaste åren fokuserat på att utveckla grundläggande spelteknik, bygga upp ett
högklassigt utvecklingsteam och etablera samarbeten med starka partners.
Resultatet är en portfölj med attraktiva spelprodukter och en plan för regelbundna utgivningar i samarbete
med etablerade förläggare och distributörer med global räckvidd.
Bolaget står på tre ben för att uppnå stabilitet, tillväxt och signifikant värdeskapande genom att utveckla
spel inom tre attraktiva kategorier:
•

Mobilspel

•

Gamblingspel

•

Sociala kasinospel

8 to Glory
8 to Glory är ett tjurridningsspel som placerar spelaren mitt i händelsernas centrum. Spelet utvecklas
i samarbete med PBR (Professional Bull Riders), vilket ger spelaren möjlighet att delta i de riktiga PBRturneringarna och evenemangen och gestalta de riktiga toppryttarna och ta sig an de riktiga tjurarna i ett
mobilspel fyllt av action och spänning.
För ytterligare information, se länk http://threegates.se/files/Videos/8ToGlory_Trailer.mp4
Projektfas: Lanserad, uppdatering kommer att lanseras under 2017
Nedlagd utvecklingstid: 14 månader
Förväntad lansering: Lanserad
Plattformar: Mobil, PC, konsol
Monetarisering mobil: Free to play/ reklam
Monetarisering PC: Engångsbetalning
Partner: PBR Pro Bull Riders & Rarity Investments LLC, Scottsdale Arizona, USA
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Mainstream Fishing
Mainstream Fishing är ett realistiskt strömfiskespel baserat på Three Gates unika system för rörligt vatten.
Spelaren avancerar genom flera nivåer och utmaningen är att läsa vattnets rörelser och finna rätt plats att
kasta. Spelet innehåller även utrustningsuppgraderingar, troférum och system för fiskeuppfödning.
För ytterligare information, se länk http://threegates.se/files/Videos/MainStreamFishing_Trailer.mp4
Projektfas: Fungerande demo/Soft Release
Nedlagd utvecklingstid: 20 månader
Förväntad lansering: Q1 2017 (Mobil)
Plattformar: Mobil, PC, Konsol
Monetarisering mobil: Free to play/ reklam
Monetarisering PC: Engångsbetalning, segmenterad digital nedladdning
Monetarisering konsol: Segmenterad digital nedladdning
Partner: Rarity Investments LLC, Scottsdale Arizona, USA

Offensive Combat
Offensive Combat är ett first person shooter-spel som lanserades med en free-to-play- modell. Spelet
lockade flera miljoner spelare, men stängdes ner när utvecklaren fick finansiella problem. Three Gates har
för avsikt att omarbeta monetariseringssystemet i spelet, uppdatera innehållet och förbättra bildkvaliteten.
Därefter skall spelet återlanseras baserat på en monetariseringsmodell med engångsbetalning.
För ytterligare information, se länk http://threegates.se/files/Videos/OffensiveCombat_Trailer.mp4
Projektfas: Tidigare publicerad IP/Relansering/pågående betatest
Nedlagd utvecklingstid: 4 månader (utöver 23 år som lades ned på det ursprungliga spelet)
Förväntad lansering: Q2 2017
Plattformar: PC, Konsol
Monetarisering PC: Engångsbetalning
Monetarisering konsol: Engångsbetalning
Partner: Slapshot Games, Las Vegas NV, USA
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Cash Cow
Cash Cow är inspirerat av det klassiska spelet Frogger, men här är det en ko som ska försöka att framgångsrikt
gå över vägen. Spelet använder sig av den klassiska spelmekaniken från frogger. När kon har kommit över
vägen får spelaren en belöning. Spelet inkluderar gambling via bSpot:s gamblingsystem.
För ytterligare information, se länk http://threegates.se/files/Videos/CashCow_Trailer.mp4
Projektfas: Beta test pågår
Nedlagd utvecklingstid: 5 månader
Förväntad lansering: Q1 2017
Plattformar: Mobil
Monetarisering Mobil: Real Gambling, annonser, Free to play
Partner: b-Spot, Los Angeles CA, USA

No Limit Golf
No Limit Golf är ett nytt socialt sätt att spela golf inspirerat av vadslagning baserad på statistik i pokerstil.
Spelet låter spelarna vinna, förlora och spela på varje slag och har en unik social plattform för att spela
turneringar och konkurrera mot vänner och kändisar.No Limit Golf började som ett produktionsuppdrag
men Three Gates har nu en långsiktig relation med Inov8 Golf som utöver betalning även omfattar aktier i
bolaget och/eller vinstdelning.
För ytterligare information, se länk http://threegates.se/files/Videos/NoLimitGolf_Trailer.mp4
Projektfas: Betaversionen är lanserad
Nedlagd utvecklingstid: 3 månader
Förväntad Release: Q1 2016
Plattform: Mobil
Intäktsmodell: Free to play/reklam
Partner: Inov8 Golf, Scottsdale AZ, USA
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
I juni 2016 kommunicerade styrelsen för Three Gates AB att bolaget ansökt om att noteras på NGM Nordic MTF
i början av augusti 2016. I samband med detta kommunicerades även villkoren för den spridningsemission
om 12 Mkr som föregick listningen. Emissionen riktade sig till befintliga ägare och allmänheten.
Genom nyemissionen fick Three Gates resurser att flytta fram positionerna och ta en större andel av
framtida intäktsströmmar som egenutveckling av spel innebär. Three Gates är nu i ett nyckelskede med ett
antal etablerade samarbetsavtal på plats med starka industripartners och en spännande produktportfölj
med spel i olika stadier av utveckling. Genom att stärka kapitalbasen ser Bolaget goda möjligheter att
skapa signifikant värde i den attraktiva spelmarknaden. Med stöd av starkare finanser kommer Bolaget att
ha möjlighet att ta större ägarandelar i framtida förfinansierade spelprojekt och på så sätt bättre kunna
kapitalisera på framgångsrika utgivningar. Vidare kommer det att möjliggöra för Bolaget att accelerera sin
tillväxtstrategi med stöd av den skalbara affärsmodellen. Med lanseringen av de planerade produkterna
kommer Three Gates att få intäktsströmmar och möjlighet att bygga en stark position på så väl den
amerikanska som den europeiska och asiatiska spelmarknaden.
Den 21 juni 2016 avslutades teckningsperioden i Three Gates AB:s emission av aktier inför listning på
NGM Nordic MTF. Emissionsbeloppet uppgick till cirka 12 MSEK. På tisdagen hade 633 teckningar inkommit
omfattande totalt ca 19,5 MSEK. Teckningsgraden blev således drygt 162 %.
Till följd av överteckningen kunde inte full tilldelning ske. Styrelsen valde att, i största möjliga att möta
det stora intresse utsträckning, besluta att tilldela aktier med en bred spridning. Styrelsen har beslutat att
tilldela ett antal viktiga investerare fler aktier. Totalt 625 nya investerare fick tilldelning i emissionen.
Efter att emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Three Gates att
uppgå till 1 314 324 stycken med ett aktiekapital på 726 713,70 kronor.
I september 2016 kunde styrelsen meddela att Three Gates AB hade godkänts för upptagande till handel
på NGM Nordic Growth Markets ("NGM") marknadsplats Nordic MTF. Första handelsdag kom att bli den 16
september 2016.
Strax efter listningen kunde Three Gates styrelse kommunicera att bolagets nyutgivna spel, 8 to Glory,
har fått höga betyg. Lanseringen av 8 to Glory, det officiella spelet från Pro Bull Riders Association (PBR),
har inletts. Spelet är det första i en serie av kommande sportspel som utvecklas i samarbete med starka
amerikanska partners.
Three Gates utvecklar tillsammans med PBR Investments, Rare Labs och NFL-stjärnan Jared Allen spelet 8
to Glory, det officiella spelet från Pro Bull Riders Association (PBR). Rare Labs ägs av Rarity Investments och
PBR ägs av IMG, ett ledande internationellt sport-, event-, media och modeföretag.
Lanseringen av 8 to Glory inleddes den 25 augusti och spelet finns tillgängligt för nedladdning via Apple App
Store och Google Play Store. Marknadsföringen kommer av spelet kommer att stegras under oktober och
november månad för att sedan kulminera i samband med PBR-finalen i Las Vegas 2-5 november.
Marknadsplanen för 8 to Glory är långsiktig och PBR kommer att integrera marknadsföringen av spelet i sina
bonusprogram, live-evenemang, på webbplatsen och i TV-program under de närmaste tre åren. Samarbetet
kom även att hjälpa lanseringen av Three Gates spel Mainstream Fishing, som marknadsfördes korsvis med
8 to Glory innan den planerade utgivningen under fjärde kvartalet 2016.
Under augusti 2016 tog Three Gates AB in betalningar för över 900 TSEK för arbete som utförts till spelet 8
to Glory. Företaget har fler betalningar kommande under de kommande månaderna från sina partners samt
planer för att expandera projektet.
Under oktober 2016 meddelades att Three Gates AB fortsätter samarbetet med det Hollywoodbaserade
filmföretaget Filmograph för MainStream Fishing, det spel som senare kom att släppas under det fjärde
kvartalet 2016. Filmograph samarbetar med Three Gates med de filmiska aspekterna i spelet.
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Three Gates har i samarbete med Rarity Investments utvecklat spelet MainStream Fishing. Rarity Investments
har valt att samarbeta med Three Gates på grund av Bolagets unika vattensimulation. Spelet erbjuder en
variation av unika funktioner såsom; djur, fiskodlingar, troférum med fisktroféer och olika fiskeområden.
Three Gates och Filmograph har tidigare arbetat tillsammans med spelet 8 to Glory, det officiella spelet för  
Pro  Bull  Riders.  Filmograph  bidrar  här  med  stor  expertis  inom  de  filmiska  aspekterna  i produktionen,
då de tidigare har erfarenhet av att jobbat med bland annat Mission Impossible, The Fast and the Furious
och The Expendables.
Under november 2016 kunde styrelsen meddela att Three Gates inleder samarbete med ännu ett
medieföretag i USA, det amerikanska bolaget INOV8 Golf om att ta fram ett mobilspel som kombinerar golf
och virtuell gambling. Three Gates roll är att utveckla och underhålla det nya mobilspelet medan INOV8 Golf
marknadsför spelet med hjälp av sitt breda kontaktnät och en rad namnkunniga sponsorer. Lanseringen
beräknas ske under första halvåret 2017. Three Gates AB får dels en fast ersättning för utvecklingsarbetet
och dels aktier i INOV8 Golf.
En demoversion av spelet presenterades vid Phoenix Open PGA Golf Tournament den 2-5 februari, vilket
slutförde den första fasen i samarbetet. Three Gates och INOV8 Golf diskuterar nu nästa fas för spelet och
samarbetet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS
UTGÅNG
Efter periodens slut har Three Gates slutfört förhandlingarna med SlapShot Games om att förvärva 50
procent av rättigheterna till spelet Offensive Combat. Three Gates kommer att utveckla och publicera spelet
i samarbete med SlapShot Games.
Three Gates har också genomfört ett betatest av det sociala casinospelet No Limit Poker för bolagets
nya partner Inov8 Golf. Efter ett lyckat lanseringsparty som ägde rum vid golfturneringen PGA Waste
Management Golf Tournament i Phoenix Arizona har Three Gates och Inov8 Golf fortsatt diskussionerna
kring hur samarbetet mellan företagen skall utvecklas vidare.
Three Gates har samlat data från soft launchen av MainStream Fishing. För närvarande pågår diskussioner
med bolagets partners om att marknadsföring och release av spelet. Rarity Investments, Rare Labs och PBR
Investments tittar på möjligheterna till produktplaceringar inne i spelet.
Three Gates har slutfört en större uppdatering för 2017 till 8 to Glory som kommer att lanseras i samarbete
med Pro Bull Riders vid ett större event under mars eller april 2017. Det pågår också diskussioner om spelets
framtid, till exempel möjligheterna att lansera 8 to Glory på nya plattformar, till exempel för PC eller på
konsolmarknaden.
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ALLMÄNT
Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 2 379 TSEK (1 202 TSEK). Det redovisade resultatet för perioden uppgick till
-6 040 TSEK (22 TSEK). Det första halvåret påverkades av internt arbete med noteringen på NGM Nordic
MTF vilket har belastat Three Gates resultat med 4 748 TSEK.
Resultatet per aktie under perioden uppgick till -6,22 SEK per aktie (0,44 SEK). Beräknat på det genomsnittliga
antalet aktier uppgick resultatet till -4,60 SEK (0,44 SEK).

Investeringar

Three Gates totala investeringar under perioden uppgick till 778 TSEK (0 TSEK) och avsåg immateriella
anläggningstillgångar med 568 TSEK (0 TSEK) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
vad avser materiella anläggningstillgångar 210 TSEK (0 TSEK) såsom inventarier och verktyg. Den ökade
investeringen i balanserade utgifter för utvecklingsarbetet är hänförlig till den nya generation av produkter
bolaget utvecklar.

Avskrivningar

Årets resultat har belastats med 46 TSEK (48 TSEK) i avskrivningar och nerskrivningar varav 46 TSEK (48
TSEK) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, 0 TSEK (0 TSEK) avser avskrivningar på
tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt 0 TSEK (0 TSEK) avser avskrivning av goodwill.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång 6 603 TSEK (199 TSEK) i likvida medel och inga utnyttjade krediter.
Three Gates saknar i dagsläget helt långfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 december 2016 uppgick Three Gates egna kapital till 8 273 TSEK (-1 875 TSEK). Bolagets soliditet
uppgick den 31 december 2016 till 90,3 procent (-582 procent).
Three Gates aktiekapital är fördelat på 1 314 324 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,55. Samtliga aktier
utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Inkomstskatter

Three Gates redovisar mot bakgrund av Bolagets ställning inte värdet av underskottsavdrag som en tillgång
i balansräkningen förrän pågående utvecklingsarbeten färdigställs och börjar generera intäkter. Det
ackumulerade skattemässiga underskottet uppgår per den 31 december 2016 till 5 750 TSEK.

Notering

Three Gates aktier handlas sedan den 16 september 2016 på NGM Nordic MTF under kortnamnet GATE MTF
och med ISIN-kod SE0008435044. Per den 31 december 2016 hade bolaget cirka 800 aktieägare.
Three Gates saknar avtal om likviditetsgaranti. Styrelsen har gjort bedömningen att det stora antalet
aktieägare är tillräckligt för att en fungerande handel skall kunna äga ske.
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Ägarstruktur

Per den 31 december 2016 hade Three Gates (publ) fem (5) ägare som var och en innehade aktier
motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget.
Per den 31 december 2016 hade Three Gates cirka 800 aktieägare.
Namn
MotionWorx i Visby AB
Rune Löderup
Don Geyer
LMK Ventures AB
Håkan Mattsson
Övriga cirka 800 aktieägare
Summa

Aktier
148 529
123 150
111 000
89 857
84 000
757 788
1 314 324

Andel i %
11,30%
9,37%
8,45%
6,84%
6,39%
57,66%
100,00%

Insynspersoners innehav i bolaget

Per den 31 december 2016 hade följande insynspersoner nedanstående aktieinnehav registrerade direkt
och indirekt.
Namn
Rune Löderup, privat och bolag
Don Geyer
Håkan Mattsson
Viktor Modigh
  Marcus Gezelius
Joakim Dahl, privat och bolag
Sean Kauppinen

Befattning
Styrelseledamot
Verkställande direktör
Styrelseledamot
Styrelseordförande
CTO
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Aktier
Förändring Optioner
123 150		
46 080
111 000			
84 000			
65 000
+ 10 300		
63 000
27 785
+ 1 000			
10 000

Anställda

Per den 31 december 2016 hade Three Gates 15 anställda, varav 14 män och 1 kvinnor (8 anställda, varav
7 män och 1 kvinna). Three Gates rekryterar löpande nya medarbetare och har för avsikt att väsentligt öka
mängden debiterbara timmar.

Vision

Three Gates vision är att bli en av de ledande europeiska oberoende spelutvecklarna. Inom tre år är
målsättningen att uppnå en omsättning på minst 40 miljoner kr, med en vinstmarginal på minst 50 %. Med
den potential som finns i Three Gates nuvarande produktportfölj och genom en vidareutveckling av redan
etablerade samarbeten ser Bolaget goda möjligheter att nå målsättningen.

Framtid

Styrelsen för Three Gates bedömer att framtidsutsikterna är mycket goda med de framsteg om gjorts under
perioden och med de investeringar inom försäljning, produktion och produktutveckling som görs. Styrelsen
väljer emellertid inte att gå ut med någon prognos för kommande period.

Optionsprogram

För närvarande finns det i Three Gates AB (publ) ett optionsprogram om totalt 46 080 teckningsoptioner.
Varje option ger möjlighet att teckna en aktie till teckningskurs 21,70 kr per aktie fram till och med den 30
september 2017.
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Redovisningsprinciper
Årsrapporten är för första gången upprättad enligt RFR 2 Redovisning för Juridiska personer, som utfärdats
av Rådet för finansiell rapportering.
Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat
framgår.
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:
Inventarier, verktyg, installationer och goodwill fem (5) år.
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas för bokföringsåret 2016.

Kommande rapporttillfällen
Three Gates AB (publ) lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
Delårsrapport första kvartalet 2017 (Q1 2017)
30 maj 2017
Bolagsstämma 2017 (preliminärt)
30 maj 2017
Rapport avseende första halvåret 2017 (Q2 2017)
21 augusti 2017
Delårsrapport för tredje kvartalet 2017 (Q3 2017)
20 november 2017
Bokslutskommuniké 2017 (Year-end 2017)
19 februari 2018

För ytterligare information vänligen kontakta:
IR- OCH PRESSFRÅGOR:
E-post: ir@threegates.se

Allmänna frågor:
E-post: info@threegates.se
Three Gates AB
S:t Hansgatan 35
621 56 Visby

Om Three Gates AB
Three Gates AB (publ) är en växande oberoende svensk spelutvecklare, med ett starkt internationellt nätverk,
en resurseffektiv och högkvalificerad organisation och en stark ledning med lång erfarenhet av spelindustrin.
Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor
potential, som omfattar underhållningsspel, online gambling och sociala kasinospel.
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RESULTATRÄKNING
(TSEK)

2016-10-01
2016-12-31

2016-01-01
2016-12-31

2015-10-01
2015-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning
923
2 379
626
1 202
Aktiverat arbete för egen räkning
260
568
0
0
Övriga rörelseintäkter, EU-bidrag
4
4
0
0
Summa Rörelsens intäkter
1 187
2 950
626
1 202
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter
-218
-763
-1
-25
Övriga externa kostnader
-1 249
-2 932
-262
-601
Personalkostnader
-1 752
-5 224
-235
-342
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar
-11
-46
-48
-47
Summa Rörelsens kostnader

-3 229

-8 965

-546

-1 015

RÖRELSERESULTAT

-2 043

-6 015

81

187

Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Kursvinster-/förluster
Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat
Omtaxering tidigare resultat
PERIODENS RESULTAT

14

0
0
0

0
-26
0

0
-127
0

0
-127
0

-2 043

-6 040

-46

60

0
0

0
0

0
0

-38
0

-2 043

-6 040

-46

22

BALANSRÄKNING
(TSEK)
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Immateriella anläggningstillgångar
Summa Immateriella anläggningstillgångar

2016-12-31

2015-12-31

0
568
568

0
0
0

Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer
178
14
Summa Materiella anläggningstillgångar
178
14

Finansiella anläggningstillgångar		
Finansiella tillgångar
0
0
Summa Finansiella anläggningstillgångar
0
0
Summa Anläggningstillgångar

746

14

Omsättningstillgångar		
Varulager
0
0
Summa Varulager

0

0

Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar
1 361
78
Skattefordran
0
31
Övriga fordringar
184
0
Upparbetad med ej fakturerad intäkt
150
0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
116
0
Summa Kortfristiga fordringar
1 810
109
Kassa, bank

6 603

199

Summa Omsättningstillgångar

8 413

308

SUMMA TILLGÅNGAR

9 159

322
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BALANSRÄKNING
(TSEK)

2016-12-31

2015-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		

Eget kapital		
Eget kapital
8 273
-1 875
Summa Eget kapital
Uppskjuten skatteskuld

8 273

-1 875

0

0

Långfristiga skulder		
Övriga skulder		
1 908
Summa Långfristiga skulder
0
1 908

Kortfristiga skulder		
Pågående arbeten för annans räkning
0
0
Leverantörsskulder
159
15
Aktuella skatteskulder
2
28
Övriga skulder
291
92
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16

434
886

154
289

9 159

322

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
(TSEK)

Belopp vid årets ingång 2016-01-01
Disposition fg års resultat
Nyemission
Förvärv minoritet
Kostnad kapital
Årets resultat
2016-12-31

(TSEK)

Belopp vid periodens ingång 2016-10-01
Korrigering felaktig bokning
Nyemission
Förvärv minoritet
Kostnad kapital
Årets resultat
2016-12-31

Aktie
kapital

Övrigt 				
tillskjutet
Överkurs
Balanserat
Periodens
kapital
fond
resultat
resultat

50
0
237
440
0
0
728

Aktie
kapital

0
0
0
0
0
0
0

0
0
20 260
0
-4 748
0
0

-1 947
22
0
0
0
0
0

22
-22
0
0
0
-6 040
-6 040

Övrigt 				
tillskjutet
Överkurs
Balanserat
Periodens
kapital
fond
resultat
resultat

728
0
0
0
0
0
728

0
0
0
0
0
0
0

17

15 478
0
0
0
0
0
15 478

-1 925
34
0
0
0
0
-1 892

-3 998
0
0
0
0
-2 043
-6 040

S:a totalt
eget
kapital
-1 875
0
20 496
440
-4 748
-6 040
8 273

S:a totalt
eget
kapital
10 282
34
0
0
0
-2 043
8 273

KASSAFLÖDESANALYS
(TSEK)

2016-10-01
2016-12-31

2016-01-01
2016-12-31

2015-10-01
2015-12-31

2015-01-01
2015-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat
-2 043
-6 015
81
187
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
11
46
48
47
Erlagd skattekostnad
-5
-25
-3
-32
Erhållen ränta
0
0		
0
Erlagd ränta och valutakursförändringar
0
-26
-127
-127
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL
-2 037
-6 020
-1
75
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR				
I RÖRELSERESULTAT				
Ökning (-) / minskning (+) av fordringar
-684
-1 702
-92
-94
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder
0
623
228
196
Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder
-478
0		
7
Ökning (+) / minskning (-) av lån
0
0		
0
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
-3 199
-7 098
135
184
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av dotterbolag
0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
0
Återbetald deposition
0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
-260
Erhållna bidrag utvecklingsprojekt (förändring) 		
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
-260

0
-210
0
-568
0
-778

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Checkräkningskredit
0
0
0
0
Lån
0
-1 908
0
0
Erlagda emissionskostnader
0
0
0
0
Nyemission
34
16 188
0
0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
34
14 280
0
0
PERIODENS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

-3 426
10 029
6 603

18

6 404
199
6 603

135
64
199

184
14
199

NYCKELTAL
(SEK)
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%)
Rörelsemarginal (%)
Vinstmarginal (%)
Räntabilitet på eget kapital (%)

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

97,89%
neg
neg
neg

6,19%
15,56%
1,83%
0,16%

KAPITALSTRUKTUR		
Eget kapital (TSEK)
8 273
-1 875
Balansomslutning (TSEK)
9 159
322
Sysselsatt kapital (TSEK)
8 273
1 941
Räntebärande nettoskuld (TSEK)
0
1 908
Kapitalomsättningshastighet (ggr)
0,62
0,12
Soliditet (%)
90%
-582%
Skuldsättningsgrad (%)
0%
-102%
Räntetäckningsgrad (ggr)
neg
-1

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET		
Kassaflöde före investeringar (TSEK)
-7 098
184
Kassaflöde efter investeringar (TSEK)
Likvida medel (TSEK)

-7 876
6 603

184
199

INVESTERINGAR		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (TSEK)
-210
0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
-568
0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
0
Förvärv av dotterföretag
0
0
Förvärv av aktier och andelar
0

MEDARBETARE		
Medelantalet anställda
15
7
Omsättning per anställd (TSEK)
197
172
Antalet anställda
15
7

DATA PER AKTIE		
Antal aktier
971 464
50 000
Resultat per aktie
-6,22
0,44
Eget kapital per aktie (SEK)
8,52
-37,50
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LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%)

Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter

Rörelsemarginal (%)

Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%)

Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%)

Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (TSEK)

Eget kapital vid periodens slut

Balansomslutning (TSEK)

Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (TSEK)

Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt

Räntebärande nettoskuld (TSEK)

Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar
inklusive likvida medel

Kapitalomsättnings-hastighet (ggr)

Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Soliditet (%)

Eget kapital i procent av balansomslutningen Skuldsättningsgrad (%)		
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med
finansiella kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (TSEK)

Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus
förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (TSEK)

Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus
förändring av rörelsekapital och investeringar

Likvida medel (TSEK)

Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE
Medelantalet anställda

Medelantalet anställda under perioden

Omsättning per anställd

Omsättning dividerat med medelantalet anställda

Antalet anställda

Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE
Antal aktier

Antalet utestående aktier vid periodens slut

Resultat per aktie (SEK)

Periodens resultat dividerat med antal aktier

Eget kapital per aktie (SEK)

Eget kapital dividerat med antal aktier
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