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APRIL-JUNI 2018 I SAMMANDRAG
• Nettoomsättningen ökade med 50 % till 2,982 MSEK  
  (1,985 MSEK). 
• Rörelseresultatet innan avskrivningar uppgick till -2,384 MSEK  
  (-2,874 MSEK). 
• Resultat efter finansnetto uppgick till -2,990 MSEK  
  (-3,553 MSEK). 
• Resultatet per aktie uppgick till -1,22 SEK (-2,52 SEK). 
• Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,85 SEK     
  (3,51 SEK). 
• News55 har under kvartalet genomfört 9 event (6) och under  
  årets första halvår total 16 (12). 
• Antalet sidvisningar under kvartalet var 11 087 936 st  
  (5 186 406 st).

JANUARI -JUNI 2018 I SAMMANDRAG
• Nettoomsättningen ökade med 45 % till 6 845 MSEK  
  (4 733 MSEK). 
• Rörelseresultatet innan avskrivningar uppgick till -4 309 MSEK      
  (-4 730 MSEK). 
• Resultat efter finansnetto uppgick till -5 565 MSEK  
  (-5 919 MSEK). 
• Resultatet per aktie uppgick till -2,27 SEK (-4,20 SEK). 
• Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,85 SEK     
  (3,51 SEK). 
• News55 har under första har under årets första halvår  
  genomfört total 16 (12) event. 
• Antalet sidvisningar under perioden var 24 401 259 st  
  (9 163 354 st).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
• I början av april tillfördes bolaget ca 3 MSEK från den    
  företrädes emission som avslutades i Q1 och stärker efter      
  emissions kostnader bolagets kassa med ca 2,7 MSEK. 
• Bolaget träffade i april ett avtal med Mangold Fondkommi ssion AB     
   om att utse det till likviditetsgarant från och med den 11 april 2018.  
• Bolaget tar i början av juni över sajten vinliv.se och meddelar  
  samtidigt att man ställer om bolagets fokus från att premiera  
  tillväxt till att så snart som möjligt skapa  lönsamhet vilande på  
  affärsmodeller mer oberoende av  traditionella digitala intäkter.

VERKSAMHETEN 
News55 är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på 
målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med 
att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv 
miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges 
största mässarrangör för seniorer med över 100 000  besökare 
årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och 
print. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som 
inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande 
och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic 
MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.
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När vi summerar det andra kvartalet 2018 så kan vi se att allt 
går åt rätt håll. Vår omsättning steg med ca 50 % till 2,9 mkr 
jämfört med 1,9 mkr samma period förra året samtidigt som 
personalkostnaderna minskade och marginalerna förbättra-
des. Detta är siffror som många start-up och tillväxtbolag 
skulle vara glada över men vi är långt ifrån nöjda. För oss är 
det en besvikelse eftersom vi hade räknat med en betydligt 
starkare tillväxt i både den digitala försäljningen och mässför-
säljningen. Istället såg vi att hösten och vinterns starka orderin-
gång avtog och gick åt fel håll. Som vi kommunicerade i början 
av juni så vidtog vi omedelbara åtgärder och inledde under 
perioden ett strategiarbete som hittills resulterat i ett åtgärds-
paket som genomfördes under andra halvan av perioden. Med 
anledning av detta gick vi tidigare i våras ut med att bolaget 
har lagt om sin strategi för att öka fokus på de produkter med 
störst intjäningspotential samt att vi f örvärvade vinliv.se med 
 tillhörande databas. Detta var ett medvetet avsteg från vår 
tillväxt strategi i våra sajter.

De åtgärder som har genomförts är: 
•  Outsourcning av eventförsäljningen. 
•  Nedskärningar av den redaktionella personalen samt viss      
   outsourcning. 
•  Byte till billigare lokaler. 
•  Fokus på EDR (elektronisk direktreklam). 
•  Satsning på nyhetsbrev. 
•  Förvärv av Vinliv.se. 
•  Fokus på ytterligare strategiska förvärv.

Jag skulle ljuga om jag påstod något annat än att det har varit 
ett tufft kvartal med många förändringar och omställningar. 
Men nu kan jag konstatera att bolaget står starkare rustat inför 
framtiden med betydligt lägre kostnader och större fokus på 
de områden där vi tjänar pengar. En effekt av att försäljningen 

har avvikit från vår ambitiösa tillväxtplan är att bolaget med 
stor sannolikhet kommer att behöva vidtaga finansierings-
åtgärder under andra halvan av 2018.

Som publicist vill man alltid satsa så mycket som möjligt på 
högkvalitativ journalistik men som VD måste man ibland inse 
att lönsamheten måste prioriteras. Och som ansvarig för en 
nyhetssajt som riktar sig till seniorer så gläds man åt den 
positiva feedback vi får från vårt nyhetsbrev som går ut till 
nästan 50 000 prenumeranter. Under sommaren har vi skickat 
dagliga nyhetsbrev där vi har fått väldigt bra resultat i form av 
en öppningsgrad på nära 40% och en klickrate på över 10% i 
snitt. Vår stora och köpstarka målgrupp av Sveriges 55-pluss-
are fortsätter att uppskatta det vi gör, vilket känns både kul 
och inspirerande.

Under perioden har mässor genomförts i Helsingborg, Lund, 
Kristianstad, Ronneby, Gävle, Nyköping, Karlskoga, Södertälje 
och Järfälla. Trafiken på våra sajter har avbrutit sin positiva 
trend vilket är en direkt följd av omprioritering av resurserna. 
Antalet unika besökare för perioden landade på 735 000 
 (minus 19,6% jämfört med samma period förra året) och  
8,4 miljoner sidvisningar (+62,3% jämfört med samma period 
förra året) på News55. På E55 var motsvarande siffror 445 000 
unika besökare samt 2,7 miljoner sidvisningar.

                 Fredrik Lundberg 
               Verkställande Direktör

VD:s kommentar 

” Alla siffror är förbättrade men vi är långt ifrån nöjda”
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RESULTATRÄKNING

Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

Belopp i tusentals kronor 2018 2017 2018 2017 2017

Nettoomsättning 2 982 1 985 6 845 4 733 10 979

Övriga rörelseintäkter - -

Summa rörelseintäkter 2 982 1 985 6 845 4 733 10 979

Rörelsens kostnader

Kostnad sålda tjänster −2 133 −1 695 −4 377 −3 074 −7 141

Övriga externa kostnader −1 776 −1 560 −3 472 −3 281 −6 009

Personalkostnader −1 457 −1 604 −3 305 −3 108 −5 974

Rörelseresultat −2 384 −2 874 −4 309 −4 730 −8 145

Avskrivning av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar −547 −490 −1 106 −980 −2 007

Övriga rörelsekostnader - -

Resultat efter avskrivningar −2 931 −3 364 −5 415 −5 710 −10 153

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter −59 −189 −150 −209 −343

Resultat efter finansiella poster −2 990 −3 553 −5 565 −5 919 −10 496

Resultat före skatt −2 990 −3 553 −5 565 −5 919 −10 496

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT −2 990 −3 553 −5 565 −5 919 −10 496
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BALANSRÄKNING

Tillgångar

Belopp i tusentals kronor 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31

Tecknat men ej inbetalt kapital 0 5 248

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 1 916 1 100 1 617

Goodwill 4 927 6 483 5 705

Summa 6 843 7 583 7 322

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 58 159 122

Summa 58 159 122

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag 50 50 50

Summa 50 50 50

Summa anläggningstillgångar 6 951 7 792 7 495

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 100 530 1 627

Aktuell skattefordran 0 10 4

Övriga fordringar −4 424 −5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 708 317 57

Summa 1 804 1 281 1 682

Kassa och bank 725 731 227

Summa omsättningstillgångar 2 529 2 012 1 910

SUMMA TILLGÅNGAR 9 480 15 052 9 404
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BALANSRÄKNING
Eget kapital och skulder

Belopp i tusentals kronor 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31

Bundet eget kapital

Aktiekapital 870 500 632

Ej registrerat aktiekapital 0 132 0

Summa 870 632 632

Fritt eget kapital

Överkursfond 21 912 10 227 14 841

Årets resultat −20 706 −5 919 −15 141

Summa 1 206 4 308 −300

Summa eget kapital 2 076 4 940 332

Obeskattade reserver 

Obeskattade reserver 0 0 0

Summa obeskattade reserver 0 0 0

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 844 2 375 2 156

Summa långfristiga skulder 1 844 2 375 2 156

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 500 500 500

Skulder till kreditinstitut 625 562

Förskott från kunder 1 869 1 634 1 773

Leverantörsskulder 1 706 3 591 2 939

Övriga skulder 43 232 625

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 817 1 218 1 078

Summa kortfristiga skulder 5 560 7 737 6 916

Summa skulder 7 404 10 112 9 072

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 480 15 052 9 404
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2018 2017 2018 2017 2017
Belopp i tusentals kronor Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten −4 079 −1 384 −6 429 −2 925 −7 136

Kassaflöde från investeringsverksamheten −274 −13 −541 −45 −786

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 624 2 025 7 468 3 644 8 093

Periodens kassaflöde −1 729 628 498 674 171

Likvida medel vid periodens början 2 454 103 227 57 57

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 725 731 725 731 227

KASSAFLÖDESANALYS

Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec
Belopp i tusentals kronor 2018 2017 2017

Ingående eget kapital 332 3 524 3 524

Förändring eget kapital

Aktiekapital 238 359 491

Ej registrerat aktiekapital 0 132 0

Nyemission 7 813 7 886 7 886

Kvittningsemission 0 1 262 1 262

Fondemission 0 −359 −359

Förvärvskostnader −742 −1 945 −1 976

Periodens resultat −5 565 −5 919 −10 496

1 744 1 416 −3 192

Belopp vid periodens utgång 2 076 4 940 332

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
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Nyckeltal

DEFINITIONER NYCKELTAL

» Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld) i förhållande till balansomslutningen
» Resultat per aktie: Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid periodens slut
» Omsättning per aktie: Omsättningen dividerat med antal aktier vid periodens slut
» Antal aktier vid periodens slut: Totalt antal utställda aktier vid periodens slutdatum
» Genomsnittligt antal aktier under perioden: Vägt genomsnittligt antal utställda aktier under perioden 
» Antal sidvisningar: Totalt antal visningar av olika sidor inom News55.se och E55.se domäner
» Antal genomförda event: Totalt antal event för seniorer

Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec
2018 2017 2018 2017 2017

Finansiella värden

Nettoomsättning (tkr) 2 982 1 985 6 845 4 733 10 979

Bruttoresultat (tkr) 849 292 2 468 1 660 3 838

Rörelseresultat innan avskrivningar (tkr) −2 931 −3 364 −5 415 −5 710 −8 145

Resultat efter finansnetto (tkr) −2 990 −3 553 −5 565 −5 919 −10 496

Soliditet (%) 21,9% 32,8% 21,9% 33% 3,5%

Aktien

Resultat per aktie (kr) −1,22 −2,52 −2,27 −4,20 −5,90

Omsättning per aktie (kr) 1,22 1,41 2,79 3,36 6,17

Antal aktier vid periodens slut (st) 2 451 037 1 408 874 2 451 037 1 408 874 1 780 074

Genomsnittligt antal aktier under perioden 2 419 956 1 408 874 2 192 608 1 408 874 1 585 194

Övriga nyckeltal

Antal sidvisningar (st) 11 087 936 5 186 405 24 401 259 9 163 354 28 282 424

Antal genomförda event (st) 9 6 16 12 27
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RÖRELSENS INTÄKTER 
Rörelsens intäkter uppgick i andra kvartalet till 2 982 MSEK  
(1 985 TSEK) och till 6 845 MSEK (4 733 MSEK) för årets första 
halvår som helhet. Det är en ökning med 50 % för andra kvar
talet jämfört med andra kvartalet förra året och en ökning med 
45 % jämfört med förra året sett över hela perioden. Orsakerna 
till de ökade intäkterna är fler event och ökad digital försäljning. 

RÖRELSENS KOSTNADER 
Rörelsens kostnader uppgick under andra kvartalet till 5 913 
MSEK (5 349 MSEK) och till 12 260 (10 443 MSEK) för årets 
första sex månader. Högre rörliga kostnader för anordnande 
av event samt avskrivningar grundar huvuddelen av de ökade 
kostnaderna. 

RÖRELSERESULTAT 
Rörelseresultatet blev 2 990 MSEK (3 553 MSEK) för andra 
kvartalet och 5 565 MSEK (5 919 MSEK) för halvåret. Resultat
förändringen är i första hand hänförligt till att verksamhetens 
personalkostnader stigit och att verksamheten i övrigt vuxit och 
byggts för pågående och framtida expansion.

RÖRELSERESULTAT INNAN AVSKRIVNINGAR 
Rörelseresultatet blev före avskrivningar 2 384 MSEK (2 874 
MSEK) och för första halvåret som helhet 4 309 MSEK    
(4 730 MSEK).

RESULTAT EFTER FINANSNETTO  
Resultat efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till  
2 990 MSEK (3 553 MSEK) och till 5 565 MSEK    
(5 919 MSEK) för årets första sex månader.

RESULTAT PER AKTIE 
Resultatet per aktie för årets andra kvartal uppgick till -1,22 SEK 
och till 2,27 SEK per aktie för halvåret. 

AKTIEN 
News55:s aktie är sedan den 21 juli 2017 marknadsnoterad 
vid NGM Nordic MTF (N55 MTF, ISINkod: SE000 988 9934). 
Aktiekapitalet uppgår till 869 855,87 SEK fördelat på 2 451 037 
stycken aktier, var och en med ett kvotvärde upp gående till 
0,354893 SEK.

MEDARBETARE 
Under perioden har bolaget i snitt haft motsvarande 18 personer 
anställda direkt eller på konsultbasis. Att jämföra med 14 personer 
under samma period förra året.

INCITAMENTSPROGRAM 
Styrelsen beslutade den 4 oktober 2017 med stöd av bemyndig
ande vid årsstämma den 10 april 2017 att emittera högst   
160 000 teckningsoptioner till Karolina Palutko Macéus bolag 
genom ett optionsprogram med syfte att fördjupa ett långsiktigt 
samarbete kring satsningen på E55. Efter omräkning i enlighet 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
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med optionsvillkoren i anledning av den företrädesemission Bo-
laget genomförde årets första kvartal uppgår antalet optioner till 
161 634 stycket där En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en 
(1) ny aktie för 27,22 kronor per aktie från och med den 1 januari 
2021 till och med den 30 juni 2021. Om samtliga tecknings 
optioner nyttjas tillförs New55 ca 4 400 000 kr. Aktierna som 
därmed kan komma att ges ut motsvarar ca 6,7 % spädning av 
det totala antalet aktier.

FINANSIELL STÄLLNING 
Per den sista juni uppgår det egna kapitalet till 2 076 MSEK  
(4 940 MSEK), kassan uppgår till 0,725 MSEK (0,731 MSEK) och 
övriga omsättningstillgångar till 1 804 MSEK (1 281 MSEK). Belåning 
uppgår till 1 844 MSEK (2 375 MSEK) i långfristiga skulder samt 0,625 
MSEK (0,562 MSEK) i kortfristiga skulder till låneinstitut. Därtill finns en 

 checkräkningskredit som uppgår till 0,500 MSEK. Totala skulder 
uppgår till 7 404 MSEK (10 112 MSEK). Soliditeten uppgår till 
21,9 % (32,8 %).

Bolaget har historiskt sett drivits med förlust och saknar fortfar-
ande tillräckliga kostnadstäckande intäkter. Det är inte säkerställt 
att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för att finans i
era fortsatt verksamhet och det kan inte uteslutas att bolaget  
i framtiden kommer söka nytt kapital.

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Rapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års-
redovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten har inte 
varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
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ÄGARFÖRTECKNING DEN 30 JUNI 2018

Tabellen nedan visar News55:s större aktieägare. Det är 
genom några av dessa bolag som Bolagets grundare och 
nyckelpersoner har sitt ägande. Bryngan Invest AB är delägt av 
Fredrik Lundberg och Tobias Fagerlund, Artie AB ägs av Artur 
Ringart. 

STYRELSE

I Bolagets styrelse sitter styrelseordförande Tobias Fagerlund och 
ledamöter Fredrik Lundberg, Kenneth Adenskog, Artur Ringart 
och Lena Adelsohn Liljeroth. 

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

MER INFORMATION

För ytterligare information kontakta Fredrik Lundberg eller besök 
news55.se/bolagsinformation.

Fredrik Lundberg 
Verkställande Direktör 
Telefon: +46 (0)70 855 22 71 
Epost: fredrik.lundberg@news55.se 

Bolagsinformation

KALENDARIUM

7 november 2018, delårsrapport avseende 
tredje kvartalet 2018 

31 januari 2019, bokslutskommuniké 
avseende 2018

15 april 2019, delårsrapport avseende första 
kvartalet 2019

21 augusti 2019, delårsrapport avseende 
andra kvartalet 2019

Aktieägare Antal aktier Innehav

BNY Mellon SA/NV 335 500  13,69 %

Capensor Capital AB 279 760 11,41 %

Bryngan Invest AB 243 571 9,94 %

Artie AB 216 250 9,84 %

Divident AB 209 155 8,53 %

Övriga aktieägare 1 166 801 46,59 %

Totalt 2 451 037 100,00 %


