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OKTOBER-DECEMBER 2017 I SAMMANDRAG
• Nettoomsättningen ökade med 33 % till 3,718 MSEK 
   (2,804 MSEK). 
• Rörelseresultatet uppgick till -2,034 MSEK (-3,265 MSEK).
• Resultat efter finansnetto uppgick till -2,122 MSEK 
   (-3,289 MSEK). 
• Resultatet per aktie uppgick till -1,19 SEK (-2,33 SEK).
• Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,24 SEK    
   (2,52 SEK). 
• News55 har under kvartalet genomfört 9 event (7).
• Antalet sidvisningar på news55.se var 9 674 410 st 
   (3 724 543 st).

JANUARI-DECEMBER 2017 I SAMMANDRAG
• Nettoomsättningen ökade med 97 % till 10,979 MSEK 
   (5,582 MSEK). 
• Rörelseresultatet uppgick till -10,060 MSEK (-7,138 MSEK).
• Resultat efter finansnetto uppgick till -10,403 MSEK 
   (-7,200 MSEK). 
• Resultatet per aktie uppgick till -5,84 SEK (-5,11 SEK).
• News55 har sen början av året genomfört 27 event (11).
• Antalet sidvisningar på news55.se var 28 282 424 st 
   (13 079 954 st).
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 
   2017.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
• Ett flertal affärer i storleksklassen 200–300 tkr har stängts     
   under oktober och november som kommer att intäktsföras    
   under 2018 vilket ger en fortsatt stark orderstock.
• Ett teckningsoptionsprogram med anledning av att knyta    
   nyckelpersonerna i E55 satsningen närmare har beslutats.     
   Se mer under rubriken ”Incitaments-program” nedan. 
• Satsningen på B2B mässor har avbrutits med syfte att ren odla   
   verksamheten och satsa på E55 samt seniorfestivaler.
• Uppsägning med omedelbar verkan av avtal med försäljnings bolag     
   avseende print samt en paus i utgivningen av Magasin55.

• Den 20 november lanserar E55 med en orderingång på drygt   
   1,2 miljoner kronor
• News55 tecknar avtal med Kristdemokraterna.
• News55 och optikerkedjan Smarteyes tecknar avtal som 
   sträcker sig över 30 mässor. 
• Lars G Jansson tillträder som ny eventchef på News55.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• News55 träffar i början av januari ett avtal med säljbolaget 
   Leeads AB som på nuvarande trafiknivåer för News55.se  
   garanterar minst 3,7 MKR i digitala intäkter under 2018.
• News55 och pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna 
   och SKPF Pensionärerna överenskommer om att fortsätta sitt 
   samarbete i Almedalen sommaren 2018.
• Styrelsen beslutar att genomföra två nyemissioner. En riktad 
   emission uppgående till högst 416 667 aktier och en fullt 
   garanterad företrädesemission uppgående till högst 254 296 
   aktier. Emissionskursen är satt till 12 kr i båda fallen och      
   emissionerna, vilka genomförs under februari månad, tillför 
   bolaget 8 miljoner kronor före emissionskostnader.
• Centerpartiet och News55 tecknar avtal.
• Nytt avtal avseende printförsäljning skrivs mellan News55 och 
   säljföretaget Cape Media.

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.

Delårsrapport avseende Q4 2017
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Avslutningen av 2017 bjöd på såväl besvikelser som en fantas-
tisk positiv utveckling för oss på News55. Vi dubblade nästan 
omsättningen samtidigt som sidvisningarna ökade ännu mer 
men detta till trots ska det sägas att vi hade ännu högre förvänt-
ningar för året. Vi misslyckades med att nå vårt uttalade mål om 
att trefaldiga 2016 års omsättning. Inledningen på hösten blev 
utmanande när vi valde att lägga ner vårt B2B-mässkoncept 
och samtidigt ställde in flera magasin till följd av underleverans  
i printförsäljningen. Visst var det tråkigt att lägga ner vårt nya 
mässkoncept innan vi ens lanserat det, men det var rätt beslut. 
Vi hade för bråttom med att nå våra mål och vi tvingades istället 
att kraftsamla och koncentrera oss på det som vi vet att vi är 
riktigt bra på - vår målgrupp!

Det är därför extra roligt att nu kunna meddela att vi ser en 
väldigt fin tillväxt inför 2018 och att den tillväxten lutar sig stadigt 
mot våra befintliga produkter seniorevent och digitala publika-
tioner. Orderingången under fjärde kvartalet, vilken till större del 
är försäljning inför det kommande året, var både stark och stabil. 
Vi tillsatte under perioden en ny eventchef och en ny digitalchef 
vilket gett en positiv effekt på verksamheten.

Under oktober och november genomförde vi framgångsrikt 
mässor i Lidköping, Alingsås, Falkenberg, Ystad, Norrköping, 
Borlänge, Borås, Katrineholm och Linköping. Vår nya eventchef 
gick in i uppdraget med en tydlig ambition att göra fler och bättre 
seniorevent med bättre kostnadskontroll än tidigare. Det arbetet 
tillsammans med en mer strukturerad försäljning har gjort att 
vi nu står bättre rustade inför ett nytt år än vi någonsin tidigare 
gjort. I skrivande stund har våra mässor i första kvartalet 2018 en 
utförsäljningsgrad på ca 90 procent.

Under ledning av vår nya digitalchef har vi lagt mycket tid och 
kraft på att öka och stabilisera våra digitala intäkter. Sen höstens 
intensiva förhandlingar med det framgångsrika säljföretaget 
Leeads AB resulterade i början av januari i ett avtal som på 
nu varande trafiknivåer för News55.se garanterar oss minst 
3,7 MKR i digitala intäkter under 2018. Till det ska läggas vår 
egenförsäljning och intäkterna från E55.se. Garantidelen ensam 
är högre än vad våra totala digitala intäkter nådde upp till under 
hela 2017.

E55.se ja. Vi är väldigt glada och stolta över vår lansering av en 
ny sajt för ekonomijournalistik. Den hade inte bara en fram-
gångsrik kommersiell start med en omedelbar orderingång om 
1,2 MKR utan har även varit en framgång bland våra läsare. 
Redan under sin första vecka överträffade E55.se våra förvänt-
ningar med över 40 000 unika besökare. Och trafiken har ökat 
kontinuerligt sedan dess.

E55.se var en bidragande orsak till att november månad blev en 
rekordmånad för News55 med ett positivt resultat före avskriv-
ningar och rekordstora digitala intäkter.

Nu har vi börjat ett nytt år. Vi har meddelat att vi genomför en 
finansieringsprocess i vilken vi genom en riktad emission till en 
mindre grupp investerare och en garanterad företrädesemission 
till våra befintliga aktieägare får in minst 8 MKR före emissions-
kostnader. Vi är stolta och glada över det förtroende och den    
tro på vår framtid som investerarna visar och hoppas att både 
befintliga och nya aktieägare vill fortsätta att vara med på vår 
resa. Jag, Artur och flera andra i vår ledning och ägarkrets är 
självfallet med i emissionen.

Jag kan konstatera att News55 tagit flera kliv i rätt riktning och 
mot lönsamhet. Vår organisation är liten och vass och vi vet att vi 
levererar mycket uppskattade produkter till vår målgrupp.   
I  år är det val och vi tänker vara med och säkerställa att senior-
frågorna får den uppmärksamhet de förtjänar. Finansieringen 
vi nu genomför ger stabilitet och långsiktig uthållighet. Vi står 
starka och fulla av kompetens och entusiasm och jag välkomnar 
det nya året med tillförsikt.

 

Fredrik Lundberg

Verkställande Direktör

VD:s kommentar
”Lansering av en ny sajt bidrog till rekordmånad och full fart in i 2018”
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RESULTATRÄKNING

2017 2016 2017 2016

Belopp i tusentals kronor OKT- DEC OKT- DEC JAN-DEC JAN-DEC

Nettoomsättning 3 718 2 804 10 979 5 582

Övriga rörelseintäkter 

Summa rörelseintäkter 3 718 2 804 10 979 5 582

Rörelsens kostnader

Kostnad sålda tjänster −2 233 −2 018 −7 141 −4 962

Övriga externa kostnader −1 297 −2 127 −5 947 −4 497

Personalkostnader −1 712 −1 436 −5 967 −2 414

Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar −509 −489 −1 983 −847

Övriga rörelsekostnader -

Rörelseresultat −2 034 −3 265 −10 060 −7 138

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter −88 −24 −343 −62

Resultat efter finansiella poster −2 122 −3 289 −10 403 −7 200

Resultat före skatt −2 122 −3 289 −10 403 −7 200

Skatt på årets resultat 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT −2 122 −3 289 −10 403 −7 200
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BALANSRÄKNING

Tillgångar

Belopp i tusentals kronor 2017-12-31 2016-12-31

Tecknat men ej inbetalt kapital 0 0

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbete 1 644 1 221

Goodwill 5 705 7 261

Summa 7 350 8 482

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 122 196

Summa 122 196

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag 50 50

Summa 50 50

Summa anläggningstillgångar 7 522 8 728

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 627 284

Aktuell skattefordran 5 0

Övriga fordringar −5 452

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 57 135

Summa 1 683 871

Kassa och bank 227 57

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 911 928

SUMMA TILLGÅNGAR 9 432 9 656
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BALANSRÄKNING

Eget kapital och skulder

Belopp i tusentals kronor 2017-12-31 2016-12-31

Bundet eget kapital

Aktiekapital 632 141

Ej registrerat aktiekapital 0 0

Summa 632 141

Fritt eget kapital

Överkursfond 14 841 8 028

Årets resultat −15 049 −4 645

Summa −207 3 383

Summa eget kapital 424 3 524

Obeskattade reserver 

Obeskattade reserver 0 0

Summa obeskattade reserver 0 0

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 930 1 313

Summa långfristiga skulder 1 930 1 313

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 500 449

Skulder till kreditinstitut 0 118

Förskott från kunder 1 773 942

Leverantörsskulder 2 939 2 444

Övriga skulder 851 294

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 014 573

Summa kortfristiga skulder 7 078 4 819

Summa skulder 9 008 6 132

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 432 9 655
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2017 2016 2017 2016
Belopp i tusentals kronor okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten −518 −1 263 −6 925 −3 473

Kassaflöde från investeringsverksamheten −675 0 −790 −8 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten −244 1 320 7 886 11 530

Periodens kassaflöde −1 437 57 171 57

Likvida medel vid periodens början 1 664 0 57 0

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 227 57 227 57

KASSAFLÖDESANALYS

2017 2016 2017 2016
Belopp i tusentals kronor okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Ingående eget kapital 2 540 7 057 3 524 1 007

Förändring eget kapital

Aktiekapital 0 0 491 53

Ej registrerat aktiekapital 0 0 0 0

Nyemission 0 7 886 5 086

Kvittningsemission 0 160 1 262 5 441

Fondemission 0  -     −359 0

Förvärvskostnader 7 −404 −1 976 −864

Periodens resultat −2 122 −3 289 −10 403 −7 200

−2 115 −3 533 −3 099 2 516

Belopp vid periodens utgång 424 3 524 424 3 524

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
» Antal sidvisningar: Totalt antal visningar av olika sidor inom News55.se domäner
» Antal genomförda event: Totalt antal event för seniorer inklusive Almedalen

2017 2016 2017 2016
Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Finansiella värden

Nettoomsättning (tkr) 3 718 2 804 10 979 5 582

Bruttoresultat (tkr) 1 684 786 3 838 619

Rörelseresultat (tkr) −2 034 −3 265 −10 060 −7 138

Resultat efter finansnetto (tkr) −2 122 −3 289 −10 403 −7 200

Soliditet (%) 4,5% 37% 4,5% 37%

Aktien

Resultat per aktie (kr) −1,19 −2,33 −5,84 −5,11

Omsättning per aktie (kr) 2,09 1,99 6,17 3,96

Antal aktier vid periodens slut (st) 1 780 074 1 399 986 1 780 074 1 399 986

Övriga nyckeltal

Antal sidvisningar (st) 9 674 410 3 724 543 28 282 424 13 079 954

Antal genomförda event (st) 9 7 27 11
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RÖRELSENS INTÄKTER 
Rörelsens intäkter uppgick i fjärde kvartalet till 3,718 MSEK 
(2,804 MSEK) och till 10,979 MSEK (5,582 MSEK) för året som 
helhet. Det är ökning med 33 % jämfört med fjärde kvartalet förra 
året och en ökning med 97 % jämfört med förra året. Den största 
delen av intäktsökningen är ett resultat av fler event och högre 
snittintäkt per event.

RÖRELSENS KOSTNADER 
Rörelsens kostnader uppgick under fjärde kvartalet till 5,752 
MSEK (6,069 MSEK) och till 21,039 MSEK (12,720 MSEK) för 
året som helhet. Kostnadsökningen jämfört med föregående 
år är i första hand hänförlig till högre fasta och rörliga personal-
kostnader till följd av att investeringar som påbörjades i det fjärde 
kvartalet 2016 i både säljorganisationen och på den redaktionella 
sidan. Organisationen är under det fjärde kvartalet välbalanserat 
vilket leder till något lägre kostnader jämfört med samma kvartal 
2016.

RÖRELSERESULTAT  
Rörelseresultatet blev -2,034 MSEK (-3,265 MSEK) för fjärde 
kvartalet och -10,060 MSEK (-7,138 MSEK) för hela året.

RESULTAT EFTER FINANSNETTO  
Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet uppgick till -2,122 
MSEK (-3,289 MSEK) och till -10,403 MSEK (-7,200 MSEK) för 
året som helhet.

RESULTAT PER AKTIE 
Resultatet per aktie för årets fjärde kvartal uppgick till -1,19 SEK 
(-2,33 SEK) och till -5,84 SEK (-5,11 SEK) per aktie för hela året.

AKTIEN 
News55:s aktie är sedan den 21 juli 2017 marknadsnoterad 
vid NGM Nordic MTF (N55 MTF, ISIN-kod: SE000 988 9934). 
Aktiekapitalet uppgår till 631 736,41 SEK fördelat på 1 780 074 
stycken aktier, var och en med ett kvotvärde upp gående till 
0,354893 SEK.

MEDARBETARE 
Under perioden har bolaget i snitt haft motsvarande 12 personer 
anställda direkt samt 6 personer anställda på konsultbasis. 
Att jämföra med 10 personer anställda direkt samt 4 personer 
 anställda på konsultbasis under samma period förra året.

INCITAMENTSPROGRAM 
Med stöd av bemyndigande beslutat vid årsstämma den 28 juni 
2016 beslutade styrelsen under hösten 2016 att News55 som 
incitamentsprogram för ledande befattningshavare, personal och 
styrelseledamöter ska emittera högst 90 000 teckningsoptioner 

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 25 
kronor per aktie från och med den 7 december 2016 till och med 
den 30 juni 2018. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, tillförs 
News55 cirka 2 250 000 kr och aktiekapitalet ökar med 31 500 kr. 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
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Aktierna som därmed kan komma att ges ut motsvarar cirka 5 % 
utspädning före de nyemissioner som görs under första kvartalet 
2018.Teckningsoptionerna upphör att gälla 30 juni 2018.

Därtill beslutade styrelsen den 4 oktober 2017 med stöd av 
bemyndigande beslutat vid årsstämma den 28 juni 2016 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.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 27,5 
kronor per aktie från och med den 1 januari 2021 till och med 
den 30 juni 2021. Om samtligatecknings optioner nyttjas tillförs 
New55 ca 4 400 000 kr. Aktierna som därmed kan komma att 
ges ut motsvarar ca 8,2 % spädning före de nyemissioner som 
ska genomföras under första kvartalet 2018.

FINANSIELL STÄLLNING 
Per den sista december uppgår det egna kapitalet till 0,424 
MSEK (3,524 MSEK), kassa uppgår till 0,227 MSEK (0,057 MSEK) 
och övriga omsättningstillgångar till 1,683 MSEK (0,871 MSEK). 
Belåning uppgår till 1,930 MSEK (1,313 MSEK) i långfristiga 
 skulder samt inga räntebärande kortfristiga skulder (0,118 MSEK) 
till låneinstitut. Därtill finns en checkräkningskredit som uppgår 
till 0,500 MSEK. Totala skulder uppgår till 9,008 MSEK (6,132 
MSEK).  Soliditeten uppgår till 4,5 % (36,5 %).

För att bland annat stärka bolagets finansiella ställning har 
News55:s styrelse beslutat om att med stöd i bemyndigande 
givet vid ordinarie bolagsstämma 10 april 2017 genomföra 
två nyemissioner under första kvartalet 2018. Dels en riktad 
emission till en grupp nya investerare om 416 667 aktier, dels 
en företrädes emission om högst 254 296 aktier i vilken även 
allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Teckningskursen 
i emission erna är satt till 12 kronor per aktie vilket innebär 
att Bolaget tillförs 8 miljoner kronor före emissionskostnader. 
News55 har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckningar 
om 100 % av emissionsvolymen (exklusive eventuell övertill-
delningsoption). För det fall företrädesemissionen blir överteck-
nad kan styrelsen även komma att fatta beslut om en emission 
av ytterligare högst 166 667 aktier (övertilldelningsoption) vilken   
i förekommande fall kommer att genomföras på samma villkor 
som företrädesemissionen.

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Rapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredo-
visning och koncernredovisning (K3). Rapporten har inte varit 
föremål för granskning av bolagets revisorer.
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ÄGARFÖRTECKNING DEN 30 SEPTEMBER 2017

Tabellen nedan visar News55:s större aktieägare. Det är genom 
några av dessa bolag som Bolagets grundare och nyckel-
personer har sitt ägande. Bryngan Invest AB är delägt av Fredrik 
Lundberg och Tobias Fagerlund, Artie AB ägs av Artur Ringart 
och C. Sahlins Marknadsföringsbyrå samt Möten och event  
i Sverige AB ägs av Dejan Smiljanic.

STYRELSE

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

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

MER INFORMATION

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse kommer finnas 
tillgänglig den 26e mars 2018 på bolagets hemsida  
news55.se/bolagsinformation.

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

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

Bolagsinformation

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

26 april 2018, delårsrapport avseende första 
kvartalet 2018

30 maj 2018, ordinarie bolagsstämma

20 augusti 2018, delårsrapport avseende 
andra kvartalet 2018 

7 november 2018, delårsrapport avseende 
tredje kvartalet 2018 

31 januari 2019, bokslutskommuniké 
avseende 2018.

Aktieägare Antal aktier Innehav

Bryngan Invest AB 220 000 12,36 %

Artie AB 216 250 12,15 %

Capensor Sweden AB 177 910 10,22 %

C. Sahlins Marknadsföringsbyrå AB 129 441 7,23 %

Möten och event i Sverige AB 114 250 6,42 %

Övriga aktieägare 922 223 51,62 %

Totalt 1 780 074 100,00 %


