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VD HAR ORDET
När vi stänger 2019 ser vi att det tidigare meddelade besparingsprogrammet har haft effekt och att
kostnaderna minskat jämfört med tidigare år. Samtidigt präglades året av utvecklingsarbete och då vi inte
hade några nya lanseringar under året har omsättningen minskat jämfört med 2018. Viktiga milstolpar har
varit de nya samarbetsavtalen med SuperScale och Atari och sist men inte minst Tivola-förvärvet, som vi
gick ut med i slutet av året. Under våren 2020 har vi genomfört en finansiering av förvärvet på totalt ca
20 mkr, som omfattar en riktad emission på ca 5,3 mkr, en kvittningsemission avseende tidigare lån och
skulder på ca 8,6 mkr och ett lån med konverteringsmöjlighet på 5,3 mkr. Det slutgiltiga avtalet med Tivola
signerades i slutet av maj 2020.
Tivola-förvärvet innebär en stor positiv förändring av Three Gates. Tivolas intäkter bidrar till ökad finansiell
stabilitet, samtidigt som vi ser stor uppsida i att vidareutveckla deras befintliga portfölj tillsammans med
Tivola och SuperScale. Vidare ser vi stor potential i de kommande spel som Tivola och Three Gates har i
pipelinen. För närvarande har vi tillsammans med Tivola sex nya produkter planerade för 2020 och 2021,
och vi kan se fram emot ett spännande första år tillsammans.
Rovio-veteranen Matt Wilson kom in i styrelsen under året och har varit ett mycket värdefullt tillskott i
styrelsearbetet. Matt har varit viktig i vår utvärdering av Tivola och det är glädjande att han kommer att spela
en större roll för oss framöver även på konsultbasis, som en del av övergångsteamet för Tivolaförvärvet,
samt som en del av det nya produktutvecklingsteamet.
Project Blue Book: Hidden mysteries lanserades i Nordamerika i slutet av januari. Det är fortfarande tidigt
i lanseringen och vi finjusterar nu spelet och utvärderar den mest effektiva strategin för user acquisition
i nära samarbete med SuperScale. Genom processen bygger vi upp ett internt live operations team som
kommer att vara centralt för att optimera vår nya och växande portfölj av mobilspel.
Jag är mycket entusiastisk över det nya året. Med tillskottet av Tivola och ytterligare engagemang från våra
erfarna styrelseledamöter får vi tillgång till seniora ledare av hög kvalitet och ett erfaret publishing-team. I
nära samarbete med SuperScale och våra andra partnes är vi övertygade om att vi ska kunna optimera vår
nuvarande portfölj och leverera högkvalitativa och finansiellt framgångsrika spel. Vi ser fram emot att följa
den vidare lanseringen av Project Blue Book: Hidden mysteries och Atari Asteroids Star Pilot, samt att kunna
berätta mer om Tivolas och Three Gates nya produkter.

Don Geyer
Verkställande direktör för Three Gates AB
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Three Gates AB (”Bolaget”), org. nr. 556842-4062, avlämnar
härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31. Bolaget har sitt säte i Gotlands
kommun

VERKSAMHETEN
Three Gates är en svensk spelstudio med visionen att bli en av de ledande europeiska oberoende
spelutvecklarna. På basis av decennier av kombinerad branscherfarenhet och utgivning av hundratals
speltitlar, har grundaren och bolagets VD Don Geyer samt styrelseledamöterna Matthew Wilson, Martin
Ekdal och Sean Kauppinen etablerat ett omfattande 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
alla plattformar för distribution i global skala.
Tillsammans med den nya strategiska partnern, SuperScale och Tivola Games har Bolaget börjat utarbeta
en ny strategisk plan för att kombinera de tre bolagens respektive kompetenser och på bästa sätt nå och
engagera Tivolas stora användarbas.

SPELINDUSTRIN
Den globala spelindustrin är betydande. Med ett totalt marknadsvärde uppskattat till över 99 miljarder US
dollar 2016, är den en av de allra största underhållningsindustrierna. Betydande tillväxt, främst driven av
de växande marknaderna för mobilspel, beräknas öka det totala marknadsvärdet till mer än 113 miljarder
US dollar 2018 (newzoo).
Det är en allmän tendens inom mobil- och onlinespel att spelare söker sig till spel med högre kvalitet, vilket
ökar tröskeln för oberoende utvecklare utan tillgång till kapital och/eller starka industripartners. Ökad digital
distribution ändrar livscykeln och intjäningsmodellerna för spel. Det är en pågående konsolideringsprocess
med ett stort antal fusioner och förvärv under de senaste åren. Sociala kasinospel, där spelare spelar
om poäng och utmärkelser och tävlar med vänner och kollegor via sociala media har blivit ett betydande
segment inom mobil- och onlinespel. Det är även ett ökande intresse för blandningar mellan traditionella
spel och online gambling.
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HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Den 13 november meddelades att Three Gates förvärvar ca 65 % av aktierna i Tivola Games. Aktierna
förvärvas genom en kapitalinjektion i Tivola på initialt 0,5 MEUR (ytterligare en kapitalinjektion på 0,25
MEUR samt en köpeskilling på 0,857 MEUR ska betalas senast 30 nov, 2020, samt en kapitalinjektion på 0,25
MEUR senast 15 feb, 2021).
I början av december kommunicerades ett omsättningsmål baserat på förvärvet av aktiemajoriteten i Tivola
Games på 2,9 MEUR för 2020 och 8,7 MEUR för 2021.
Den 10 december lanserades Project Blue Book: Hidden Mysteries i Storbritannien.
Den 16 december inleddes öppet betatest av Atari Asteroids Star Pilot.
Den 30 december meddelades resultatet av Bolagets företrädesemission som tecknades till ca 13,2 MSEK.

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRET
Efter perioden har Project Blue Book: Hidden Mysteries den 23 januari lanserats i Nordamerika.
Den 27 mars mjuklanserades Atari Asteroids Star Pilot i Kanada, Storbritannien och Filippinerna.
Efter perioden har extra bolagsstämma hållits för minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust samt
förändring av aktiekapitalets gränser.
Efter perioden har en finansiering på totalt ca 19,3 MSEK genomförts, bestående av en riktad emission
på ca 5,4 MSEK, en kvittningsemission på ca 8,6 MSEK samt upptagande av ett lån på ca 5,3 MSEK med
konverteringsmöjlighet.
Efter perioden har förvärvet av ca 65,7 % av aktierna i den tyska spelstudion Tivola Games slutförts.
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PRODUKTLANSERINGAR
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.

KOMMANDE LANSERINGAR UNDER 2020-2021
ATARI Asteroids Star Pilot
Beskrivning: Asteroids Star Pilot™ är en adrenalinfylld vidareutveckling av det
klassiska Atari® Asteroids-spelet där spelare tar rollen som en acepilot från
en intergalaktisk stjärnflotta som har till uppgift att skydda rymdkolonier från
ett pågående asteroidhot. Spelare kommer att få genomföra otaliga uppdrag
med uppgiften att skydda invånarna i kolonierna som hotas av det fortsatta
asteroidhotet.
Projektfas: Beta
Nedlagd utvecklingstid: 17 månader
Förväntad lansering: Q2 2020
Plattformar: iOS Apple, Gplay Android
Monetarisering mobil: Free to play/ reklam / mikrotransaktioner
Partners: Atari
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ATARI Submarine Commander
Beskrivning: TBD
Projektfas: Design
Nedlagd utvecklingstid: 1 månad
Förväntad lansering: TBD
Plattformar: TBD
Monetarisering: TBD
Partners: Atari

ATARI Fatal Run
Beskrivning: TBD
Projektfas: Design
Nedlagd utvecklingstid: 1 månad
Förväntad lansering: TBD
Plattformar: TBD
Monetarisering: TBD
Partners: Atari

Runecraft Roblox
Beskrivning: Roblox RuneCraft är ett actionfyllt rollspel, där spelaren
tar sig an rollen som krigare, jägare eller magiker, och utforskar farliga
områden och använder sina färdigheter för att bekämpa fienden.
Projektfas: Fungerande demo
Nedlagd utvecklingstid: Externt utvecklat
Förväntad lansering: TBD
Plattformar: TBD
Monetarisering: Roblox Store: Free to play/ mikrotransaktioner
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Animal World
Förväntad lansering: Q1 2021

Hidden Object Game TBD
Förväntad lansering: Q4 2020 - Q1 2021

Untamed
Förväntad lansering: Q2 2021
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BOLAGETS PRODUKTPORTFÖLJ
Project Blue Book: Hidden Mysteries
Beskrivning: Ett spännande free-to-play Hidden Object Adventure-spel från A+E
Television Networks baserat på The History Channel's tv-serie Project Blue
Book. Spela som en kriminalare ålagd att utreda faktiska Project Blue Book-fall
från 50- och 60-talet och dra dina egna slutsatser om besöken från yttre rymden.
Projektfas: Lanserad i Nordamerika
Nedlagd utvecklingstid: 15 månader
Förväntad lansering: Lanserad i Nordamerika
Plattformar: iOS Apple, Gplay Android, FB, PC
Monetarisering mobile, facebook and PC: Free to play/ reklam /
mikrotransaktioner
Partner: A+E Networks® Digital Media group, History Channel, SuperScale

8 to Glory Konsol
Beskrivning: 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 PBR-turneringarna och
evenemangen och gestalta de riktiga toppryttarna och ta sig an de riktiga tjurarna
i ett mobilspel fyllt av action och spänning.
Projektfas: Lanserad
Nedlagd utvecklingstid: 18 månader
Förväntad lansering: Lanserad
Plattformar: PlayStation, Xbox
Monetarisering konsol: Engångsbetalning, segmenterad digital nedladdning
Partners: Endeavor och Pro Bull Riders
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8 to Glory Mobil
Beskrivning: 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 PBR-turneringarna och
evenemangen och gestalta de riktiga toppryttarna och ta sig an de riktiga tjurarna
i ett mobilspel fyllt av action och spänning.
Projektfas: Lanserad med kontinuerliga uppdateringar
Nedlagd utvecklingstid: 24 månader
Förväntad lansering: Lanserad med kontinuerliga uppdateringar
Plattformar: iOS Apple, Gplay Android
Monetarisering mobil: Free to play/ reklam / mikrotransaktioner
Partner: Endeavor och Pro Bull Riders

Mainstream Fishing Mobil
Beskrivning: 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
fiskuppfödning.
Projektfas: Mjuklansering med kontinuerliga uppdateringar
Nedlagd utvecklingstid: 35 månader
Förväntad lansering: Mjuklansering med kontinuerliga uppdateringar
Plattformar: iOS Apple, Gplay Android
Monetarisering mobil: Free to play/ reklam / mikrotransaktioner
Partner: Rarity Investments LLC, Scottsdale Arizona, USA

No Limit Golf
Beskrivning: Mobilspelet kombinerar golf och virtuell gambling på ett innovativt,
underhållande och socialt sätt. Three Gates AB får dels en fast ersättning för
utvecklingsarbetet, dels aktier i INOV8 Golf.
Projektfas: Mjuklansering med kontinuerliga uppdateringar
Nedlagd utvecklingstid: 17 månader
Förväntad lansering: Mjuklansering med kontinuerliga uppdateringar
Plattformar: iOS Apple, Gplay Android
Monetarisering mobil: Free to play/ reklam
Partner: Innov8Golf

Offensive Combat Redux!
Beskrivning: Offensive Combat: Redux! är ett satiriskt, ohämmat online FPSspel, med en mängd olika banor designade för snabbt spel och varierande
spelstilar. Spelet är en uppdatering av FPS-spelet Offensive Combat och utmärker
sig genom sin unika atmosfär och humor.
Projektfas: Lanserad
Nedlagd utvecklingstid: 18 månader
Förväntad lansering: Lanserad med planerade uppdateringar
Plattformar: Steam, Humble Store Facebook Gameroom
Monetarisering: Engångsbetalningar, digital nedladdning.
Partner: SlapShot Games LLC
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BOLAGSSTYRNING
Three Gates är ett svenskt aktiebolag och svensk bolagsrätt är tillämplig på Bolagets verksamhet.
Vidare styrs Bolaget i enlighet med bolagsordningen. Bolaget har policydokument och instruktioner som
allokerar ansvaret mellan styrelsen och verkställande direktören, verkställande direktörens plikter och
rapporteringsskyldighet samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Three Gates följer regelverket
för NGM Nordic SME, men eftersom MTF-marknadsplatserna inte utgör reglerade marknader har Bolaget
inte krav på sig att följa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Three Gates följer dock kontinuerligt
utvecklingen på området och följer de delar av Koden som kan anses relevanta.

Bolagsstämma
Årsstämman i Three Gates 2020 hålls den 30 juni i Visby. För information kring årsstämman hänvisas till
Bolagets hemsida www.threegates.se.
Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida.
Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Kallelse till bolagsstämman sker inom den tid som är
enligt lag gällande. Aktieägare som är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i bolagsstämma och rösta för sitt
aktieinnehav. De aktieägare som inte själva kan närvara har möjlighet att företrädas genom ombud.
Information om bolagets finansiella kalender och ekonomiska rapporter går att finna på bolagets hemsida.
Nuvarande bolagsordning, beslutad på extra bolagsstämma den 15 juni 2020, finns tillgänglig på Bolagets
hemsida.

Styrelse
Styrelseledamöterna utses av aktieägarna vid årsstämman för tiden fram till slutet av nästkommande
årsstämma. Styrelsen i Three Gates ska, enligt bolagsordningen, bestå av lägst tre och högst sex ledamöter
med högst två suppleanter och det är årsstämman som beslutar om det exakta antalet styrelseledamöter.
Vid årsstämman den 28 juni 2019 valdes Viktor Modigh (Styrelseordförande), Joakim Dahl, Martin Ekdal,
Don Geyer (VD), Sean Kauppinen och Matthew Wilson. Ett totalt arvode på 470 000 kr fastställdes. Vissa
styrelseledamöter har även erhållit konsultarvoden för arbete utanför ramen för styrelsearbetet.

Bolagsledning och verkställande direktör
Den verkställande direktören (”VD”) är ansvarig för den löpande operativa verksamheten i Three Gates.
VD tillsätts och entledigas av styrelsen och dennes arbete utvärderas löpande av styrelsen. Bolagets VDinstruktion reglerar ansvarsförhållandet mellan styrelsen och VD. Bolagsledningen utgörs av tre personer
inklusive VD med ansvar för olika delar av det operativa arbetet.

Ersättning till bolagsledningen
VD:s ersättning fastställs av styrelsen. Ersättning till övriga ledande befattningshavare beslutas av VD i
samråd med styrelsens ordförande.
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ALLMÄNT
Försäljning och resultat				
FLERÅRSJÄMFÖRELSE
Beloppen visas i KSEK

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Medelantal anställda

2019
1 136
-13 653
19 607
13,56
16

2018
3 452
-15 362
11 075
35,68
15

2017
995
-13 649
10 227
-52,56
15

2016
2 379
-6 040
9 159
90,32
14

2015
1 202
60
322
-583,18
1

RESULTATDISPOSITION

Förslag till behandling av bolagets förlust
Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust
överkursfond
årets förlust

-46 031 183
41 292 324
-13 652 744
-18 391 603
Styrelsen föreslår att				
i ny räkning överföres
-18 391 603
-18 391 603

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
Nettoomsättningen uppgick till 1 136 TSEK (3 452 TSEK). Det redovisade resultatet för perioden uppgick
till -13 653 TSEK (-15 362 TSEK).
Resultatet per aktie under perioden uppgick till -2,77 SEK per aktie (-3,12 SEK). Beräknat på det
genomsnittliga antalet aktier uppgick resultatet till -2,77 SEK (-3,12 SEK).

Investeringar
Three Gates totala investeringar under perioden uppgick till 6 365 TSEK (3 640 TSEK) och avsåg
immateriella anläggningstillgångar med 6 365 TSEK (3 640 TSEK) såsom licenser och balanserade
utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella 0 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 3 876 TSEK (2 862 TSEK) i avskrivningar och nerskrivningar varav 49
TSEK (49 TSEK) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, 3 827 TSEK (2 813 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 611 TSEK (60 TSEK) i likvida medel. Three Gates hade vid periodens
utgång 0 TSEK i långfristiga skulder.
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Eget kapital, aktiekapital och antal aktier
Per den 31 dec 2019 uppgick Three Gates egna kapital till 2 659 TSEK (3 952 TSEK). Bolagets soliditet
uppgick den 31 dec 2019 till 13,56 procent (35,68 procent).
Three Gates aktiekapital är fördelat på 18 155 562 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,55. Samtliga aktier
utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktiekapitalets utveckling
		Ackumulerat		Ackumulerat
Registreringsdatum
Aktiekapital
aktiekapital
Antal aktier
antal aktier Kvotvärde
Bolagets bildande
2011-01-17
50 000,00
50 000,00
50 000
50 000
1,00
Nyemission, Aktiesplit
2016-04-25
11 670,00
61 670,00
566 700
616 700
0,10
Nyemission
2016-05-24
24 530,00
86 200,00
245 300
862 000
0,10
Nyemission
2016-06-02
450 946,40
537 146,40
109 464
971 464
0,55
Nyemission
2016-09-06
189 575,75
726 722,15
342 860
1 314 324
0,55
Nyemission
2018-02-26
49 052,71
775 774,86
88 715
1 403 039
0,55
Nyemission
2018-03-08
417 342,56
1 193 117,42
754 791
2 157 830
0,55
Nyemission
2018-03-16
655 789,66
1 848 907,08
1 186 038
3 343 868
0,55
Nyemission
2018-04-10
618 759,74
2 467 666,82
1 119 067
4 462 935
0,55
Nyemission
2018-08-14
255 196,3
2 722 863,12
461 539
4 924 474
0,55
Nyemission
2020-01-20
7 057 651,47
9 780 514,59
12 764 219
17 688 693
0,55
Nyemission
2020-01-30
258 143,38
10 038 657,97
466 869
18 155 562
0,55

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 dec 2019 till 46 448 TSEK.

Notering
Three Gates aktier handlas sedan den 16 september 2016 på NGM Nordic SME under kortnamnet GATE MTF
och med ISIN-kod SE0008435044.
Three Gates saknar avtal om likviditetsgaranti. Styrelsen har gjort bedömningen att det stora antalet
aktieägare är tillräckligt för att möjliggöra en fungerande handel.
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Ägarstruktur
Bolaget har cirka 1 200 aktieägare. De största ägarna i Bolaget per 2020-05-12 och enligt senast kända
förhållanden framgår av nedanstående uppställning.
Namn
Swedbank AB
Avanza Bank AB
Svenska Handelsbanken AB
Martin Ekdal Invest AB
Minotaurus Energi AS
Günther & Wikberg Holding AB
Don Geyer
Sven Ardström
Patrik Korp
Rolf Lundström
Övriga cirka 1 200 aktieägare
Summa:

Aktier
1 400 586
1 087 792
1 033 543
836 049
774 572
530 000
516 714
492 251
470 000
450 000
10 564 055
18 155 562

Ägarandel
7,71 %
5,99 %
5,69 %
4,60 %
4,27 %
2,92 %
2,85 %
2,71 %
2,59 %
2,48 %
58,19 %
100,00%

Insynspersoners innehav i bolaget
Per den 12 maj 2020 hade följande insynspersoner nedanstående aktieinnehav registrerade direkt och
indirekt.
Namn
Viktor Modigh
Joakim Dahl
Martin Ekdal
Sean Kauppinen
Matthew Wilson
Don Geyer
Håkan Mattsson
Marcus Gezelius

Befattning
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
VD
Studiochef
Teknologichef

Aktier
Förändring
223 843		
83 785		
894 065		
10 000		
135 675		
516 714		
289 715		
268 800		

Ägarandel
1,23 %
0,46 %
4,92 %
0,06 %
0,75 %
2,85 %
1,60 %
1,48 %

Anställda
Per den 31 december 2019 hade Three Gates 16 anställda, varav 14 män och 2 kvinnor (13 anställda, varav
13 män och 0 kvinnor).

Vision
Three Gates vision är att bli en av de ledande europeiska oberoende spelutvecklarna.

Framtid
Styrelsen har i december 2019 kommunicerat ett omsättningsmål på 2,9 MEUR för 2020 och 8,7 MEUR för
2021. Med den potential som finns i Three Gates nuvarande produktportfölj, förvärvet av aktiemajoriteten i
Tivola Games och genom en vidareutveckling av redan etablerade samarbeten ser Bolaget goda möjligheter
att nå målsättningen.

Optionsprogram
Three Gates har ett incitamentsprogram för anställda som omfattar 240 000 teckningsoptioner 2018/2021
på i huvudsak följande villkor. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni – 31 december 2021
teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 10,00 kr per aktie.
Bolaget har även ett incitamentsprogram för styrelseledamöter som omfattar 90 000 teckningsoptioner
2018/2021 på i huvudsak följande villkor. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni – 31 december
2021 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 10,00 kr per aktie.
Fullt utnyttjade medför incitamentsprogrammen en utspädning på ca 1,8 % av bolagets aktier.
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Kommande rapporttillfällen
Three Gates AB (publ) lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Årsstämma 2020

2020-06-30

Delårsrapport januari – juni 2020 (Q2 2020)

2020-08-20

Delårsrapport januari – september 2020 (Q3 2020)

2020-11-19

Bokslutskommuniké 2020

2021-02-19

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 ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar
såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har
etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential.
Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort
internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se
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RESULTATRÄKNING
Three Gates AB
Org. nr 556842-4062

		
2019-01-01
2018-01-01
kr
Not
2019-12-31
2018-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning
2
1 135 538
3 452 536
Aktiverat arbete för egen räkning		
6 364 719
3 640 566
Övriga rörelseintäkter		
13 017
74 331
Summa rörelsens intäkter m m		
7 513 274
7 167 432
			
Rörelsens kostnader			
Köpta tjänster		
-2 722 426
-4 103 434
Övriga externa kostnader
3
-3 325 099
-6 302 694
Personalkostnader
4
-8 193 780
-8 297 117
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar		
-3 875 724
-2 862 334
Övriga rörelsekostnader		
-39 936
-85 254
Summa rörelsens kostnader		
-18 156 965
-21 650 832
Rörelseresultat		
-10 643 690
-14 483 399
			
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
–
–
Räntekostnader och liknande resultatposter		
-3 009 054
-878 611
Resultat efter finansiella poster		
-13 652 744
-15 362 010
			
Periodens resultat		
-13 652 744
-15 362 010
Periodens resultat är samma som bolagets totalresultat.
Summa totalresultat för perioden		
-13 652 744
-15 362 010
Resultatet per aktie under perioden uppgick till -2,77 SEK per aktie
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BALANSRÄKNING
Three Gates AB
Org. nr 556842-4062

kr

Not

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR
			
Tecknat men ej inbetalt kapital		
5 204 396
–
Anläggningstillgångar			
			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utvecklingsarbeten och liknande arbeten
5
10 336 671
6 282 017
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter
6
675 014
2 191 537
Summa immateriella anläggningstillgångar		
11 011 685
8 473 554
			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer
7
51 844
100 981
Summa materiella anläggningstillgångar		
51 844
100 981
			
Summa anläggningstillgångar		
11 063 529
8 574 535
			

Omsättningstillgångar				
		
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar
8
2 014 940
1 403 938
Aktuell skattefordran		
–
38 313
Övriga fordringar		
425 387
197 915
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		
–
750 822
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
288 624
50 000
Summa kortfristiga fordringar		
2 728 951
2 440 988
			
Likvida medel		
610 566
59 628
		
Summa omsättningstillgångar		
3 339 517
2 500 616
			
SUMMA TILLGÅNGAR		
19 607 442
11 075 151
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BALANSRÄKNING
Three Gates AB
Org. nr 556842-4062

kr

Not

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER			
			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital 		
2 722 863
Ej registrerat aktiekapital		
7 315 794
Fond för utvecklingsutgifter		
11 011 685

2018-12-31

2 722 863
–
8 473 554

Summa bundet eget kapital		
21 050 342
11 196 417
			
Fritt eget kapital			
Överkursfond		
41 292 324
36 248 780
Balanserat resultat		
-46 031 183
-28 131 042
Periodens resultat		
-13 652 744
-15 362 010
Summa fritt eget kapital		
-18 391 603
-7 244 271
			
Summa eget kapital		
2 658 739
3 952 146
			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		
3 846 877
1 526 110
Aktuella skatteskulder		
–
–
Övriga skulder		
10 909 899
4 033 828
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
2 191 927
1 563 067
Summa kortfristiga skulder		
16 948 703
7 123 005
			
Totala skulder		
16 948 703
7 123 005
			
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		
19 607 442
11 075 151
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KASSAFLÖDESANALYS
Three Gates AB
Org. nr 556842-4062

		
kr
Not

2019-01-01
2019-12-31

Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat 		
-10 643 690
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.		
3 875 724
Erhållen ränta		
–
Betald ränta		
-3 009 054
Betald inkomstskatt		
–
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapitalet		
-9 777 020
Förändringar av rörelsekapitalet:			
Förändring av kundfordringar och andra fordringar		
-287 963
Förändring av leverantörsskulder och andra skulder		
6 225 697

2018-01-01
2018-12-31

-14 483 399
2 862 334
–
-878 611
–
-12 499 676
-646 070
-8 479 813

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten		
-3 839 286
-21 625 558
			
Investeringsverksamheten			
Erhållen ränta		
–
–
Erhållen utdelning		
–
–
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		
-6 364 718
-3 640 566
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		
–
–
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
-6 364 718
-3 640 566
			
Finansieringsverksamheten			
Nyemssion
16
12 359 338
24 690 306
Varav inbetalt 2020		
-5 204 396
Upptagna lån		
9 500 000
–
Betald ränta		
–
–
Amortering av lån		
-5 900 000
–
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
10 754 942
24 690 306
			
Periodens kassaflöde		
550 938
-575 818
Likvida medel vid periodens början		
59 628
635 446
- Likvida medel inkluderat i grupp för avyttring		
–
–
Likvida medel vid periodens slut		
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Three Gates AB
Org. nr 556842-4062

			
			
Not Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserat
resultat

Periodens
resultat

Totalt eget
kapital

				
Eget kapital vid periodens ingång					
2018-01-01		
726 722
7 645 185 13 554 615 -13 653 742 -13 648 931 -5 376 152
Omföring av föregående års resultat					 -13 648 931
13 648 931
–
							
Nyemission		
1 996 141
–
26 044 143			
–
Kapitalanskaffningskostnad		
–
-3 349 977
–		
–
Årets omföring utvecklingsutgifter			
828 369		
-828 369		
–
							
Periodens resultat				
		 -15 362 010 -15 362 010
Eget kapital vid periodens utgång
2018-12-31		 2 722 863
8 473 554 36 248 780 -28 131 042 -15 362 010
3 952 145
							
Eget kapital vid periodens ingång					
2019-01-01		 2 722 863
8 473 554 36 248 780 -28 131 042 -15 362 010
3 952 145
Omföring av föregående års resultat					 -15 362 010
15 362 010
–
Pågående nyemission		
7 315 794
–
5 043 544			 12 359 338
Kapitalanskaffningskostnad					
–		
–
Periodens Aktivering av utvecklingsarbete			
Periodens upplösning till följd av avskrivningar		
på utvecklingsutgifter

6 364 718		
-3 826 587		

-6 364 718
3 826 587

								
					
Periodens resultat				
		 -13 652 744 -13 652 744
Eget kapital vid periodens utgång
		
2019-12-31		 10 038 657 11 011 685 41 292 324 -46 031 183 -13 652 744
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NOTER
Three Gates AB
Org. nr 556842-4062

NOT 1

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet RFR 2 Redovisning för Juridiska personer, som utfärdats av rådet för
finansiell rapportering samt i enlighet med årsredovisningslagen.
						
Nya och ändrade standarder
IFRS 16 Leasing
Tillämpning av IFRS 16 från den 1 januari 2019 i juridisk person har inte beaktats.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
						
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
				
Intäktsredovisning
Intäkter från kunder som köper spel delas ofta mellan flera parter beroende på den roll parten har i affären.
Beroende på om en part är distributör, förläggare, utvecklare eller innehar rättigheter som spelet bygger på
erhålls olika andelar av bruttointäkten från kund. För varje avtal som företaget ingår i som part, görs en analys av
rollen och vad detinnebär i fråga om att redovisningsmässigt agera som huvudman (principal) eller ombud (agent)
i intäktsflödet. För de fall där företaget bedöms som huvudman (principal) för ett intäktsflöde bruttoredovisas
intäkten som nettoomsättning och de andelar som förs vidare till andra parter redovisas som kostnader i
resultaträkningen. I dagsläget klassas företaget som agent i samtliga avtal och redovisar därmed nettot av
intäkterna och andelarna till huvudman som nettoomsättning. Royalty försålda spel redovisas som intäkt i den
period som försäljningen skett. Eventuell framtida intäktsdelning, som kan komma Three gates till godo, kommer
att intäktsföras löpande.
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark
som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
												
Inventarier, verktyg och installationer								

Antal år
5

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas
årligen. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
						
												 Antal år
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten				
3
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter				
3
						
Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
Aktiveringsmodellen
Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen kostnadsförs när de uppkommer. Samtliga utgifter som
uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras när följande förutsättningar är uppfyllda; företagets avsikt är att
färdigställa den immateriella tillgången samt att använda eller sälja den och företaget har förutsättningar att
använda eller sälja tillgången, det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången så
att den kan användas eller säljas och det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja
utvecklingen och för att använda eller sälja tillgången, det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången
kommer att generera framtida ekonomiska fördelar och företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter
som är hänförliga till tillgången under dess utveckling.
I anskaffningsvärdet inkluderas personalkostnader uppkomna i arbetet med utvecklingsarbetet.
						
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde.
						
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det finansiella instrumentets
avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet
från tillgången upphör eller regleras, eller när de risker och fördelar förknippade med tillgången överförs till annan
part. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör.
						
Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och andra
icke-räntebärande skulder värderas till nominella belopp.
						
Finansiella anläggningstillgångar och finansiella långfristiga skulder samt räntebärande kortfristiga finansiella
fordringar och skulder värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterföljande värdering till upplupet
anskaffningsvärde, vilket normalt är detsamma som verkligt värde (transaktionsvärdet) vid anskaffningstidpunkten
med tillägg av direkt hänförliga transaktionsutgifter såsom courtage.
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Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på 		
balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning
sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna
skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för
tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett
nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i
gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som
finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den
omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som
är hänförlig till obeskattade reserver.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, det
är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen kan uppskattas
på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker.
Avsättningar för omstruktureringar redovisas bara om en fastställd och utförlig omstruktureringsplan har
utarbetats och införts, eller om företaget minst har offentliggjort planens huvuddrag till dem som berörs av den.
Avsättningar redovisas inte för utgifter som hör samman med den framtida verksamheten.
En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på
balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för.
Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där pengars tidsvärde är väsentligt.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade
tjänsterna erhålls. En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för bonusutbetalningar när företaget har
en gällande rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från
anställda och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt.
Aktiebaserat incitamentsprogram
Det
aktiebaserade
incitamentsprogrammet
har
som
syfte
att
möjliggöra
bibehållande
och
rekrytering av kvalificerad och hängiven personal inom spelindustrin. Programmet omfattar nyckelpersoner i bolaget.
Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni - 31 december 2022 teckna en ny aktie i Bolaget
till en teckningskurs om 10,00 kr per aktie. Sedvanliga omräkningsvillkor gäller för teckningsoptionerna.
För varje teckningsoption ska en marknadsmässig premie erläggas i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell.
Eftersom marknadsmässig ersättning erläggs för teckningsoptionerna innebär incitamentsprogrammet inga
kostnader för Bolaget, förutom kostnader i samband med framtagandet av incitamentsprogrammet.
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Finansiell riskhantering
Företagets utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: marknadsrisk (omfattande
främst ej väsentlig valutarisk, samt en ej väsentlig ränterisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Företagets övergripande
riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera
potentiella ogynnsamma effekter på företagets resultat. Riskhanteringen sköts av vd i enlighet med de beslut som
fattas av styrelsen.
A. Marknadsrisk
Valutarisk
Företaget verkar internationellt och utsätts för valutarisker från olika valutaexponeringar. För närvarande
bedöms den risken inte vara väsentlig. Valutarisk uppstår genom framtida affärstransaktioner Valutarisk uppstår
genom framtida affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder och nettoinvesteringar i utlandsverksamheter.
För att hantera den valutarisk som uppkommer från framtida affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder
har företaget möjlighet att använda terminskontrakt. Några terminskontrakt har ej innehafts under räkenskapsåret.
företaget erhåller royalty för sålda spel samt andra intäkter i USD. Valutarisker uppstår när framtida
affärstransaktioner eller redovisade tillgångar och skulder uttrycks i en valuta som inte är företagets funktionella
valuta. Beslut om terminssäkring skall användas fattas av styrelsen.
Ränterisk avseende kassaflöde och verkliga värden
Bolaget har för närvarande räntebärande skulder i form av ett lån med konverteringsmöjlighet för långivarna.
Lånet löper med en fast ränta och avbetalningsplan vilket gör att ränterisken är låg.
B. Kreditrisk
Kreditrisk uppstår genom likvida medel och tillgodohavanden hos banker och finansinstitut
kreditexponeringar gentemot kunder, inklusive utestående fordringar och avtalade transaktioner.

samt

C. Likviditetsrisk
Kassaflödesprognoser upprättas för företaget i sin helhet. Företagsledningen upprättar och utvärderar löpande
prognoser för företagets likviditetsreserv.

Uppskattningar och bedömningar						
Fördelningen mellan forsknings- och utvecklingsfaserna i nya utvecklingsprojekt av programvara och bestämning
av huruvida kraven för aktivering av utvecklingsutgifter är uppfyllda kräver bedömningar. Efter aktivering
övervakas huruvida redovisningskraven för utvecklingskostnader uppfylls även fortsättningsvis och om det finns
indikationer på att de aktiverade utgifterna kan vara utsatta för en värdenedgång.
Företaget innehar balanserade immateriella tillgångar som ännu inte färdigställts. Sådana ska
nedskrivningsprövas åtminstone årligen. För att kunna göra detta måste uppskattning göras av framtida
kassaflöden hänförliga till tillgången eller den kassagenererande enheten som tillgången ska hänföras till när den
är färdigställd. En lämplig diskonteringsränta ska också bestämmas för att kunna diskontera dessa beräknade
kassaflöden.
Tidpunkten för intäktsredovisningen sker enligt följande:
Utvecklingsuppdrag sker i den period då tjänsten utförts. Royalty sker i den period då slutkunden konsumerat
produkten. Övriga tjänster intäktsredovisas i den period som prestationen har uppfyllts.
Avtalstillgångar och avtalsskulder Företaget har inga avtalstillgångar. Inom företaget förekommer,
förutom kundfordringar, fordringar från avtal med kunder där ersättningen för tjänsten endast är beroende av
den tid som förflutit. Samtliga avtal avseende försäljning av tjänster ingående i utvecklingsuppdrag har en
ursprunglig löptid på högst ett år eller faktureras baserat på nedlagd tid. I enlighet med reglerna i IFRS 15 har
upplysning inte lämnats om transaktionspriset för dessa ouppfyllda åtaganden.
.
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Upplysningar till enskilda poster
			

NOT 2

NETTOOMSÄTTNING

		
Utvecklingsuppdrag
Royalty
Övriga tjänster

2019

2018

563 015
572 524
0

2 161 708
1 290 828
0

Marknaden var under 2019 fördelad med 93% mot USA och resterande andelar mot Europa.

NOT 3

LEASINGAVTAL

Årets leasingkostnder avseende leasingavtal, uppgår till 292 800 kronor (294 100kr).
Inga framtida leasingavgifter Företaget har endast hyreskontrakt på årsbasis 		
		

NOT 4

PERSONAL

2019

2018

Styrelsen och VD
Löner och ersättningar
		

972 912
972 912

911 164
911 164

Övriga anställda:
Löner och ersättningar
		

5 223 867
5 223 867

5 236 709
5 236 709

Sociala kostnader

1 847 863

1 905 791

Summa styrelse och övriga

8 044 642

8 053 664

			
Medelantal anställda			
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
		
Medelantal anställda har varit
16,00
13,00
varav kvinnor
2,00
0,00
varav män
14,00
13,00

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Könsfördelning i styrelse och företagsledning
Antal styrelseledamöter
6
6
varav kvinnor
0
0
varav män
6
6
				
		
Fördelning av styrelsens och VD ersättning
Don Geyer, VD: 582 912 Kr (618 720 kr)
Viktor Modigh, Styrelseordförande: 150 000 kr (150 000 kr)
Joakim Dahl, Styrelseledamot: 80 000 kr (80 000 kr)
Martin Ekdal, Styrelseledamot: 80 000 kr (62 444 kr)
Matthew Wilson Styrelseledamot: 80 000kr (0 kr)
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NOT 5

BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN
OCH LIKNANDE ARBETEN

2019-12-31

2018-12-31

			
Ingående anskaffningsvärde
7 766 683
4 126 117
Årets upparbetning
6 364 718
3 640 566
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
14 131 401
7 766 683
Årets avskrivningar
-2 310 064
-1 296 825
Utgående redovisat värde
10 336 671
6 282 017

I ovan anskaffningsvärde ingår pågående
7 186 518
821 800
utvecklingsarbete där avskrivning inte påbörjats med
				
			

NOT 6

KONCESSIONER, PATENT, LICENSER, VARUMÄRKEN M.M.

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde
4 549 569
4 549 569
Årets inköp
0
0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
4 549 569
4 549 569
Årets avskrivningar
-1 516 372
-1 516 372
Utgående redovisat värde
675 014
2 191 537
				
			

NOT 7

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

NOT 8

KUNDFORDRINGAR

2019-12-31

2018-12-31

			
Ingående anskaffningsvärde
469 156
469 156
Årets inköp
0
0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
469 156
469 156
Ingående avskrivningar
-368 175
-319 038
Årets avskrivningar
-49 137
-49 137
Utgående redovisat värde
51 844
100 981

Kundfordringar skrivs av (dvs tas bort från redovisningen) när det inte finns någon rimlig förväntan på att 		
betalning kommer att erhållas. Underlåtenhet att göra betalningar inom 180 dagar från fakturadatum och/		
eller misslyckandet med att komma överens med företaget om alternativ betalningsplan är betraktas bland 		
annat som indikatorer på att det inte finns någon sannolik förväntan att erhålla betalning.
Grundat på ovanstående uppgår den förväntade kreditförlusten för kundfordringar per 31 december 2019 och 31
december 2018 till följande:
Kundfordringar
		

IB 2019		
3 659 726

UB 2019		
3 142 834

Nedskrivningar av kundfordringar 			
				

NOT 9

IB 2018		
1 494 992

UB 2018
3 659 726

2019		
900 418		

2018
2 255 788

DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST

			
Förslag till behandling av bolagets förlust			
Till årsstämmans förfogande står			
Balanserad förlust
-46 031 186
Överkursfond
41 292 324
Årets förlust
-13 652 744
		
-18 391 603
Styrelsen föreslår att		
i ny räkning överföres
-18 391 603
		
-18 391 603

Enl ÅRL 5 kap 35 § ska större företag, utöver ovanstående förslag på resultatdisposition, även i förekommande
fall lämna upplysning om beslutad disposition.
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NOT 10

		

STÄLLDA SÄKERHETER

Företaget har ett pantsatt affärskonto på 50tkr för Euroclear
				

NOT 11

EVENTUALFÖRPLIKTELSER		
Företaget har ett garantiåttagande på 50tkr

NOT 12

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

			
Efter perioden har Project Blue Book: Hidden Mysteries den 23 januari lanserats i Nordamerika. Den 27 mars
mjuklanserades Atari Asteroids Star Pilot i Kanada, Storbritannien och Filippinerna.
Efter perioden har extra bolagsstämma hållits för minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust samt förändring
av aktiekapitalets gränser.
Efter perioden har en finansiering på totalt ca 19,3 MSEK genomförts, bestående av en riktad emission på ca 5,4
MSEK, en kvittningsemission på ca 8,6 MSEK samt upptagande av ett lån på ca 5,3 MSEK med konverteringsmöjlighet.
Den 28 maj har bolaget förvärvat ca 65,7 % av aktierna och rösterna i den tyska Hamburgbaserade spelutvecklaren
och spelförläggaren Tivola Games GmbH (”Tivola”). Förvärvet motiveras av en god potential i Tivolas nuvarande
och kommande spelportfölj samt positiva synergieffekter mellan Three Gates och Tivolas verksamheter.
Aktierna förvärvas dels genom en kapitalinjektion i Tivola på initialt 0,5 MEUR (ytterligare 0,25 MEUR + 0,25 MEUR
ska betalas senast 30 nov, 2020 respektive 15 feb, 2021) och dels genom en köpeskilling på 0,857 MEUR som ska
betalas senast 30 nov. 2020.

NOT 13

DEFINITION AV NYCKELTAL

Soliditet			
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
				
			

NOT 14

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

NOT 15

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

NOT 16

NYEMISSION

			
Bolaget ingick inte i någon koncern 2019, ersättningar till ledande
befattningshavare framgår av not 3

2019

2018

			
Avstämning av effektiv skatt			
			
Resultat före skatt
-13 652 744
-15 362 010
				
Skattekostnad 21,40% (22,00%)
2 921 687
3 379 642
				
Skatteeffekt av:			
Ej avdragsgilla kostnader
-166 302
-569 278
Ej skattepliktiga intäkter
1 127 947
0
I år uppkomna underskottsavdrag för vilka inga uppskjutna
skattefordringar redovisas
-3 127 479
-2 810 364
Summa
0
0

Varav 8 026 692 kronor kvittat mot inlåningar och övriga skulder
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Visby 2020 -06-24

Viktor Modigh
Styrelseordförande

Don Geyer
Joakim Dahl		
Verkställande direktör				

Sean Kauppinen

Matthew Wilson

Martin Ekdal		

Min revisionsberättelse har lämnats den 24 juni 2020
						

				
Stefan Bengtsson						
Auktoriserad revisor						
						

29

Three Gates AB - Org. nr 556842-4062

