Three Gates AB (publ)
Delårsrapport för perioden
1 januari 2017 till 31 mars 2017
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DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI 2017 TILL 31 MARS 2017
•

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 0 TSEK (0 TSEK).

•

Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -2 920 TSEK (-1 991 TSEK).

•

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 921 TSEK (-1 991 TSEK).

•

Resultatet per aktie uppgick till -2,22 SEK (-1,51 SEK) under perioden.

•

I februari ingicks avtal med SlapShot Games om förvärv av 50 % av rättigheterna till spelet
Offensive Combat, som kommer att relanseras under namnet Offensive Combat Redux! under
sommaren 2017.

•

Den 16 mars hölls extra bolagsstämma i Visby, där det beslutades om godkännande av förvärvet
av Offensive Combat.

•

Efter perioden har Three Gates lanserat spelet Cash Cow för den amerikanska gambling-plattformen
bSpot.

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 är mycket som händer i Three Gates värld. Nyligen publicerade vår samarbetspartner bSpot äntligen
spelet Cash Cow på sin plattform för amerikanska gamblingspel. Det är fortfarande ett tidigt skede i
lanseringen av så väl spelet som bSpots plattform, men vi bedömer att bSpot har goda chanser att lyckas,
vilket kan ge oss ytterligare bra inkomstkällor framöver. Vi har för närvarande kontrakt för ytterligare ett
spel för plattformen.
Just nu går organisationen på högvarv och fokus är naturligtvis på den kommande återlanseringen av
det populära shooterspelet Offensive Combat i sommar under namnet Offensive Combat Redux! Betatestningen pågår fortfarande och responsen har hittills varit mycket positiv. Vid sidan av detta pågår
intensiva diskussioner med våra samarbetspartners om vidareutvecklingen av tjurridningsspelet 8 to Glory
som släpptes för mobil under tredje kvartalet i fjol i samarbete med Pro Bull Riders (som ägs av IMG) och
arbetet med fiskespelet Mainstream Fishing som mjuklanserades vid årsskiftet fortskrider.
För att ta oss an den ökande arbetsbelastningen förstärker vi organisationen. Håkan Mattsson, som är
en av bolagets grundare, lämnar styrelsen för att börja arbeta fulltid för Three Gates som studiochef. För
att fylla upp tomrummet i styrelsen efter Håkan föreslår valberedningen inval av Martin Ekdal, känd som
en av grundarna till Donya Labs AB och den svenska succén Simplygon. Bolaget levererar automatiserad
3D-optimering för spelindustrin och förvärvades av Microsoft i början av året. Martin har arbetat i bolaget
sedan starten i olika funktioner och var bland annat vd under ett par år. Hans fokus har hela tiden legat på
försäljning, affärsutveckling och kommersialisering och om han blir invald av årsstämman ser vi fram emot
att ta del av dels Martins omfattande nätverk inom spelindustrin och dels den kunskap och erfarenhet han
besitter från sin spännande resa med Simplygon.

Don Geyer
Verkställande direktör för Three Gates AB
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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 har en offensiv utgivningsplan med flera intressanta spel på gång under året. Shooterspelet Offensive
Combat Redux! är nu ute i betatest inför lansering via Steam under sommaren 2017. Fiskespelet Mainstream
Fishing har mjuklanserats i slutet av 2016 och gamblingspelet Cash Cow har lanserats på den amerikanska
plattformen bSpot under maj månad. Under det tredje kvartalet 2016 lanserades mobilversionen av
tjurridningsspelet 8 to Glory, som utvecklas i samarbete med Pro Bull Riders (som ägs av IMG).
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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..

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, större uppdatering färdigställd och kommer att lanseras under 2017
Nedlagd utvecklingstid: 14 månader
Förväntad lansering: Lanserad för mobil
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: Mjuklansering av mobilversion inledd vid årsskiftet (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 Redux!
Offensive Combat Redux! är en uppdatering av shooter-spelet Offensive Combat. Spelet kommer att
återlanseras med omarbetat monetariseringssystem, uppdaterat innehåll och förbättrad bildkvalitet. 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: sommaren 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 kryssa
trafiken och ta sig över vägen. Spelet använder sig av den klassiska spelmekaniken från Frogger. När kon
har kommit över 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: Betatest pågår
Nedlagd utvecklingstid: 5 månader
Förväntad lansering: Levererat till bSpot och integrerat för plattformen. Q2 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.
För ytterligare information, se länk:
http://threegates.se/files/Videos/NoLimitGolf_Trailer.mp4
Projektfas: Betaversionen är lanserad
Nedlagd utvecklingstid: 3 månader
Förväntad lansering: andra halvåret 2017
Plattform: Mobil
Monetarisering mobil: Free to play/reklam
Partner: Inov8 Golf, Scottsdale AZ, USA
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HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Three Gates har slutfört förhandlingarna med SlapShot Games om att förvärva 50 procent av rättigheterna
till spelet Offensive Combat. Förvärvet godkändes slutligt av en extra bolagsstämma i Three Gates den
16 mars. Spelet utvecklas och kommer att ges ut i samarbete med SlapShot Games. Beta-testning har
påbörjats och spelet kommer att lanseras under namnet Offensive Combat Redux! under sommaren 2017.
Three Gates har på uppdrag av Inov8 Golf genomfört ett betatest av det sociala casinospelet No Limit Poker.
Three Gates och Inov8 Golf för diskussioner kring hur samarbetet mellan företagen kan utvecklas vidare.
Three Gates har samlat data från mjuklanseringen av MainStream Fishing. Diskussioner förs med Bolagets
partners och externa aktörer om marknadsföringen av spelet och nästa steg i lanseringen. Ambitionen är att
kunna lansera spelet tillsammans med ett starkt varumärke. På basis av dessa diskussioner implementeras
nu ytterligare funktioner i spelet, som dels ska fördjupa spelupplevelsen och dels förbättra möjligheten att
exponera fiskerelaterade produkter.
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 året. Det pågår också diskussioner om spelets framtid, till
exempel möjligheterna att lansera 8 to Glory på nya plattformar, som PC eller på konsolmarknaden.

HÄNDELSER EFTER PERIODEN
Efter periodens slut har spelet Cash Cow lanserats på den amerikanska gambling-plattformen bSpot. Bolaget
har kontrakt för ytterligare ett spel för plattformen.
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ALLMÄNT
Försäljning och resultat
Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0 TSEK). Det redovisade resultatet för perioden uppgick till -2921
TSEK (-1991 TSEK).
Resultatet per aktie under perioden uppgick till –2,22 SEK per aktie (-1,51 SEK). Beräknat på det
genomsnittliga antalet aktier uppgick resultatet till –2,22 SEK (-1,51 SEK).

Investeringar
Three Gates totala investeringar under perioden uppgick till 224 TSEK (0 TSEK) och avsåg immateriella
anläggningstillgångar med 224 TSEK (0 TSEK) såsom Licenser och balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och vad avser materiella anläggningstillgångar 0 TSEK (138 TSEK) såsom inventarier och verktyg. Den
ökade investeringen i balanserade utgifter för utvecklingsarbetet är hänförlig till den nya generation av
produkter bolaget utvecklar.

Avskrivningar
Periodens resultat har belastats med 11 TSEK (12 TSEK) i avskrivningar och nerskrivningar varav 11 TSEK (12
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 2 999 TSEK (5 201 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 mars 2017 uppgick Three Gates egna kapital till 5 352 TSEK (4 653 TSEK). Bolagets soliditet
uppgick den 31 mars 2017 till 89,62 procent (62,13 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 mars 2017 till 8 654 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 mars 2017 hade följande insynspersoner nedanstående aktieinnehav registrerade direkt och
indirekt.
Namn
Rune Löderup, privat & bolag
Don Geyer
Håkan Mattsson
Viktor Modigh
Marcus Gezelius
Joakim Dahl, privat & 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 mars 2017 hade Three Gates 15 anställda, varav 14 män och 1 kvinnor (8 anställda, varav 7 män
och 1 kvinna).

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
Delårsrapporten är 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.

Kommande rapporttillfällen
Three Gates AB (publ) lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
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
Three Gates AB
Org. nr 556842-4062

		2017-01-01
kr
Not
2017-03-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning
7
–
Aktiverat arbete för egen räkning 		
–
Övriga rörelseintäkter 		
3 726
Summa rörelsens intäkter m m 		
3 726

2016-01-01
2016-03-31

2016

1 251
–
–
1 251

2 378 617
568 000
3 680
2 950 297

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 		
Övriga externa kostnader 		
Personalkostnader 		
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar 		
Övriga rörelsekostnader 		
Summa rörelsens kostnader 		
Rörelseresultat 		

-53 021
-1 107 042
-1 752 732

-41 885
-1 348 767
-589 633

-762 566
-2 932 478
-5 203 318

-10 506
-254
-2 923 555
-2 919 829

-11 885
–
-1 992 170
-1 990 919

-46 084
-20 721
-8 965 167
-6 014 870

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 		
Räntekostnader och liknande resultatposter 		
Resultat efter finansiella poster 		

30
-924
-2 920 723

28
-2
-1 990 893

119
-25 706
-6 040 457

Skatt på periodens resultat 		
Periodens resultat 		

–
-2 920 723

-6 232
-1 997 125

-37 998
-6 078 455
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BALANSRÄKNING
Three Gates AB
Org. nr 556842-4062

kr

Not

2017-03-31

2016-03-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utvecklingarbeten och liknande arbeten 		
568 000
–
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande
rättigheter 		
223 708
–
Summa immateriella anläggningstillgångar 		
791 708
0

–
568 000

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 		
Summa materiella anläggningstillgångar 		

167 392
167 392

139 756
139 756

177 898
177 898

Summa anläggningstillgångar 		

959 100

139 756

745 898

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 		
Övriga fordringar 		
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
Summa kortfristiga fordringar 		

1 214 590
484 132
150 252
138 789
1 987 763

–
139 981
–
17 144
157 125

1 360 840
183 504
150 252
115 790
1 810 386

Likvida medel 		

2 998 942

5 200 744

6 602 774

Summa omsättningstillgångar 		

4 986 705

5 357 869

8 413 160

SUMMA TILLGÅNGAR 		

5 945 805

5 497 625

9 159 058

568 000

Omsättningstillgångar
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BALANSRÄKNING
Three Gates AB
Org. nr 556842-4062

kr

Not

2017-03-31

2016-03-31

2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER			
			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital 		
726 722
50 000
Ej registrerat aktiekapital 		
–
6 528 302
Summa bundet eget kapital 		
726 722
6 578 302

726 722
–
726 722

Fritt eget kapital
Överkursfond 		
Balanserat resultat 		
Periodens resultat 		
Summa fritt eget kapital 		

13 554 615
-6 008 557
-2 920 723
4 625 335

–
-1 925 188
-1 990 893
-3 916 081

13 554 615
31 900
-6 040 457
7 546 058

Summa eget kapital 		

5 352 057

2 662 221

8 272 780

Obeskattade reserver 		

–

–

–

Långfristiga skulder
Leverantörsskulder 		
Uppskjutna skatteskulder 		
Övriga skulder 		
Summa långfristiga skulder		

–
–
–
0

–
–
1 908 000
1 908 000

–
–
0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 		
Aktuella skatteskulder 		
Övriga skulder 		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 		
Summa kortfristiga skulder 		

4 941
-25 662
180 868
433 601
593 748

749 049
16 186
129 456
32 713
927 404

158 621
2 164
291 271
434 222
886 278

Totala skulder 		

593 748

2 835 404

886 278

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 		

5 945 805

5 497 625

9 159 058
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Three Gates AB
Org. nr 556842-4062
		
Not Aktiekapital Reservfond
ÖverkursBalanserat
Periodens
Totalt eget
				
fond
resultat
resultat
kapital
		
					
Eget kapital vid periodens ingång					
2017-01-01		
726 722
– 13 554 615 -6 008 557		 8 272 780
Omföring av föregående års resultat							
–
							
Nyemission			–				
Fondemission			–		 –		
Kapitalanskaffningskostnad					–		
							
Periodens resultat				
		 -2 920 723
-2 920 723
Eget kapital vid periodens utgång
		
2017-03-31		
726 722
0 13 554 615 -6 008 557 -2 920 723
5 352 057
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KASSAFLÖDESANALYS
Three Gates AB
Org. nr 556842-4062

		2017-01-01
kr
Not
2017-03-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat 		
-2 919 829
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 		
10 506
Erhållen ränta 		
30
Betald ränta 		
-1 177
Betald inkomstskatt 		
-25 572
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapitalet 		
-2 936 042

2016-01-01
2016-03-31

2016

-1 990 919
11 885
28
-2
-28 619

-6 014 869
46 084
119
-25 707
-25 444

-2 007 627

-6 019 817

Förändringar av rörelsekapitalet:
Förändring av kundfordringar och andra fordringar 		
Förändring av leverantörsskulder och andra skulder		
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 		

-241 406
-202 676
-3 380 124

-48 317
650 096
-1 405 848

-1 701 577
622 992
-7 098 402

Investeringsverksamheten
Erhållen ränta 		
Erhållen utdelning 		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		
Kassaflöde från investeringsverksamheten 		

–
–
-223 708
–
-223 708

–
–
–
-137 753
-137 753

–
–
-568 000
-210 095
-778 095

Finansieringsverksamheten
Nyemssion 		
Betald ränta 		
Amortering av lån 		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 		

–
–
–
0

6 528 302
–
–
6 528 302

16 188 425
–
-1 908 000
14 280 425

Periodens kassaflöde 		
Likvida medel vid periodens början 		
- Likvida medel inkluderat i grupp för avyttring 		
Likvida medel vid periodens slut 		

-3 603 832
6 602 774
–
2 998 942

4 984 701
198 846
–
5 183 547

6 403 928
198 846
–
6 602 774
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