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NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr).
RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –715 tkr (–538 tkr).
RESULTAT PER AKTIE uppgick till -0,01 (-0,01) kronor.
LIKVIDA MEDEL uppgår per 31 mars 2014 till 953 tkr (139 tkr)
Omsättningen i MillionMind ökade med 225 tkr till 394 Tkr. Den under senhösten initierade satsningen på försäljning och marknadsföring av Quiz Widget har börjat ge synligt
resultat i ökad försäljning.

VD-kommentar
”Vi har en teknisk plattform i världsklass”
Som ny VD för CEAB är jag övertygad om att vi har en ljus framtid framför oss. Vi har genom
MillionMind Sweden Technology AB utvecklat en unik plattform och vi har få konkurrenter
som kan visa upp så pass sofistikerade och tekniska produkter som dessutom är anpassade
för olika användningsområden och målgrupper. Det känns också tryggt att vi redan har tagit
stora delar av produktutvecklingskostnaderna både i form av finansiella- och personella
resurser. I höstas genomförde vi en stor satsning på försäljning och marknadsföring vilket
kommer att fortsätta eftersom vi redan har sett att det har genererat goda resultat. Vi har en
kortsiktig målsättning att nå ett positivt kassaflöde och ett positivt resultat i slutet av 2014
och vi har alla möjligheter att nå dit. Jag är personligen oerhört glad över att få vara delaktig
i det arbetet.
Jag har varit verksam under drygt 25 år inom strategisk kommunikation, marknadsföring,
media och försäljning och har haft möjligheten att vara med om att utveckla fyra verksamheter i positiv riktning. Mediebyråerna Mindshare Sweden AB och Mediaedge:cia Sweden
HB omsätter idag över 1 miljard SEK i Sverige och i det förstnämnda bolaget var jag med
redan från starten 1999. Erfarenheterna jag har tagit med mig från dessa år i en stentuff
konkurrensutsatt marknad kommer jag att ha stor användning för i mitt kommande uppdrag
för CEAB. Jag känner också att den kunskap jag erhållit inom spel- och underhållningsbranschen via mina år på Aktiebolaget Trav & Galopp och som konsult åt AB Svenska Spel samt
som marknadschef/styrelseledamot inom AIK är något som jag kommer att ha stor nytta av
nu.
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Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med alla duktiga medarbetare inom koncernen se till
att våra befintliga och kommande uppdragsgivare genererar högre intäkter, skaffar sig starkare varumärken och kommunicerar mer effektivt med sina kunder med vårt produktutbud. För vi ska inte
glömma bort att påminna oss själva varje dag om att vi faktiskt har en teknisk plattform i världsklass.

P

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTFÅNG
Styrelsen i Community Entertainment Svenska AB (publ), beslutade vid styrelsemöte den 12 maj
2014, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2013, att genom
nyemission av aktier med företräde för Bolagets aktieägare öka Bolagets aktiekapital med högst 2 812
807 kronor genom emission av högst 28 128 070 nya aktier.
VILLKOREN I KORTHET:
• Aktieägare får teckna 1 ny aktie på fem innehavda på avstämningsdagen den 19 maj 2014.
• De nya aktierna emitteras till en kurs 0,10 kr/aktie.
• Teckningstid mellan 21 maj – 5 juni 2014.
• Sista dag för handel, med rätt till deltagande i emissionen är den 14 maj 2014.
• Första dag för handel utan rätt att deltaga i emissionen är den 15 maj 2014.
• Handel i teckningsrätter mellan 21 maj och 2 juni 2014.
• Handel i BTA från den 19 maj 2014 tills emissionen registrerats hos Bolagsverket.
• Emissionsbeloppet uppgår till högst 2 812 807 kronor.
• Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 2 812 807 kronor.

P

Ny VD
Tomas Järnstål har utses till ny VD med tillträde den 15 maj 2014.

P

MilionMind
Ännu en av Sveriges största morgontidningar satsar digitalt och inleder nu ett samarbete med MillionMind i syfte att engagera sina besökare online i olika frågesportsaktiviteter under året. En viktig
del i satsningen är att driva digitala prenumeranter till premiuminnehållet på hemsidan. En första del
i samarbetet är att skapa innehåll till ett större jubileum som firas under hela 2014.

P

Antalet aktier
Antalet aktier uppgår den 31 mars 2014 till 140 064 035. Härutöver finns,totalt antal 32 612 205 teckningsoptioner, med lösen senast 31 dec 2014 till en lösenkurs om 0,2 kr vid
nyteckning. Härtill finns 10 000 000 teckningsoptioner TO 15 som ännu inte tilldelats.
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Q1 i sammandrag koncernen
RESULTATRÄKNING

jan-mars

jan-mars

2014

2013

2013

394

169

842

-30

-

-53

Övriga externa kostnader

-605

-371

-2 132

Personalkostnader

-475

-336

-1 327

Rörelseresultat före avskriviningar (EBITDA)

-715

-538

-2 670

Avskrivningar och nedskrivningar

-185

-1

-707

Rörelseresultat

-900

-539

-3 377

-1

-3

129

-901

-542

-3 248

-

-

-

-901

-542

-3 248

2014-03-31

2013-03-31

2013-12-31

Anläggningstillgångar

2 915

2 664

2 939

Kortfristiga fordringar

204

215

652

Likvida medel

953

139

1 389

4 072

3 018

4 980

Eget kapital

2 862

2 496

3 763

Kortfristiga skulder

1 210

522

1 216

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

4 072

3 018

4 980

(Tkr)
Nettoomsättning

helår		

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

Summa finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Betald Skatt
Årets resultat

KONCERNENS BALANSRÄKNING
(Tkr)
TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Denna rapport har ej varit föremål för revisorns granskning.
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Nästkommande rapporttillfälle
Halvårsrapporten lämnas den 26 augusti 2014
Stockholm 20 maj 2014
Tomas Järnstål, VD
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Tomas Järnstål VD
Mobil 073- 689 99 15

O M C O M M U N I T Y E N T E R TA I N M E N T S V E N S K A A B

Community Entertainment Svenska AB (CEAB) affärsidé fokuserar idag på att vidareutveckla och kommersialisera vår tjänsteproducerande mjukvara för frågehantering, främst för frågesport online. Vi har produkter och tjänster som vänder sig till branscher inom Underhållning, Upplysning/Marknadsföring och Utbildning.

