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Styrelsen för News55 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
News55 är ett mediabolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin
verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news.55.se som idag når ca. 500 000 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. 2017 lanserades sajten E.55.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. 
 
 
Företaget har sitt säte i Stockholm.
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2018 2017     2016 2015/2016  
     (6 mån)   
Nettoomsättning 12 537 10 979 4 464 2 589  
Resultat efter finansiella poster -8 154 -10 496 -4 465 -5 230  
Balansomslutning 7 346 9 648 9 655 3 382  
Soliditet (%) 32,7 3,4 36,5 9,7  
      

 
Ägarförhållanden
Bolaget är sedan 21 juli 2017 listat på NGM MTF under kortnamnet N55 MTF. 
Bolaget har 4 902 074 aktier fördelat på drygt 200 ägare. Bolagets fem största ägare per den 31 december
2018 framgår av tabellen nedan:
 
 
 2018 2017  
Namn Andel % Andel %  
Tobias Björkman 20,4 -  
Dividend AB 17,5 -  
BNY Mellon SA/NV 137 -  
Bryngan Invest 11,5 12,4  
Artie AB 4,8 12,2  
Capensor Sweden AB - 10,2  
C.Sahlin Marknadsföringsbyrå AB - 7,2  
Möten och Event AB - 6,4  
Övriga aktieägare 32,1 51,6  
Totalt 100 100  
    

 
Största ägare vid årets ingång var Bryngan Invest AB med 12,36 % av bolagets totala antal aktier och
största ägaren vid årets utgång är Tobias Björkman med 20,4 % av detsamma. 
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största ägaren vid årets utgång är Tobias Björkman med 20,4 % av detsamma. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
-News55 och Apollo lanserar en gemensam satsning på en aktiv seniorresa till Fuerteventura. 
 
-Den riktade emission som kommunicerats i Q4 2017 registreras och tillför bolagets kassa ca 4,9 MSEK
efter emissionskostnader.
 
-En företrädesemission uppgående till 3,051 MSEK avslutas i februari och tecknas till 100 %.
 
-Februari blir den starkaste trafikmånaden i företagets historia med över 4,3 miljoner sidvisningar och
560 000 unika användare. Under månadens sista vecka står sajten E55.se för över 330 000 sidvisningar
med 90 000 unika användare.
 
-I början av april tillförs bolaget ca 3 MSEK från de företrädesemission som avslutades i Q1 och stärker
efter emissionskostnader bolagets kassa med ca 2,7 MSEK.
 
-Bolaget träffade i april ett avtal med Mangold Fondkommission 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.
 
-Bolaget kallade den har 10 oktober till extra bolagsstämma för att vid den söka beslut om att genomföra
en företrädesemission om högst 2 451 037 aktier. Teckningskursen i emissionen föreslogs till 1 krona och
30 öre kronor per aktie vilket innebär att Bolaget tillförs högst 3 186 348,10 kronor före
emissionskostnader.
 
-Vid extra bolagsstämma den 26 oktober beslutade om företrädesemission av högst 2 451 037 aktier i
enlighet med styrelsens förslag och de villkor som publicerats på bolagets hemsida och i kallelsen.
 
-I november meddelade Bolaget att samarbetet med Mangold Fondkommission AB (Mangold) om att den
senare ska agera likviditetsgarant i Bolagets aktie på Nordic MTF skulle upphöra. Nytt avtal om samma
tjänst har träffats med Mangold och samarbetet fortsätter således.
 
-I november ingick Bolaget ett samarbete med Veteranpoolen AB om att lansera en jobbsajt för
pensionärer.  

 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 
-Den 17 januari meddelade Bolaget att den vinsajten vinliv.se rekryterat Johan Franco Cereceda som
chefredaktör. 
 
-Den 21 januari meddelar Bolaget att en av Sveriges mest meriterade journalister, K-G Bergström börjar
som krönikör på News55.se.
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
 
News55 har etablerat sig på den svenska mediemarknaden och fått en stark position på marknaden för
svenskar 55+. Den kommersiella marknaden är fortfarande omogen mot den seniora målgruppen men det
är Bolagets uppfattning att den svenska marknaden är mitt inne i en förändring som kommer resultera i i
att fler företag önskar stärka sin marknadsföring mot den specifika målgruppen. Ytterligare en fördel med
att Bolaget varit tidigt ute är att en stor kunskap om målgruppen har samlats in, både kring beteende och
värderingar. Även om Bolaget är ungt så är personerna bakom mycket erfarna. 
Tillsammans har grundarna mer än 50 års erfarenhet från mediebranschen och ett av branschens bästa
nätverk. Detta har lett till att varumärket har kunnat förstärkas med det stora antal profiler som har
knutits till varumärket, både i form av investerare och krönikörer. Det innebär att Bolaget är attraktivt
både hos annonsörer och läsare/besökare. 
 
2018 har varit ett år som skördat flera offer på den svenska mediemarknaden. Året har varit väldigt tufft
även för News55. Under den senare halvan har arbetet fokuserats på att skala ned verksamheten för att nå
positivt kassaflöde och resultat så snart som möjligt. Bolaget dras fortfarande med omställningskostnader
men från Q2 2019 är alla kostnader tagna för det omfattande omstruktureringsarbete som har genomförts.
Styrelsen är medveten om och följer noga det egna kapitalets och likviditetens utveckling. Det senare
hanteras genom en nära dialog med våra största leverantörer och kunder. Kassaflödet från rörelsen har
varit negativt under 2018 vilket resulterat i en bitvis ansträngd likviditetssituation. Bolaget är mitt inne i
ett omfattande förändringsarbete vilket syftar till att under årets första sex månaderna leda till ett
betydligt positivare kassaflöde än under samma period föregående år och målsättningen är att under
andra halvan av året kunna visa positiva resultat på månadsbasis. Bedömningen är att arbetet går enligt
plan och att målsättningen kommer att nås. Som framgår av balansräkningen är det fria egna kapitalet
negativt på balansdagen och tillgången till likvida medel begränsad. Även om omställningen av
verksamheten går enligt plan så kan det inte uteslutas att bolaget kan behöva ta in kapital eller vidta
andra åtgärder under år 2019 för att förstärka det egna kapitalet och garantera fortsatt drift.  
 
Goodwill härrör främst från förvärvet av bolagets eventverksamhet vilket genomfördes 2016. Styrelsens
bedömning är att goodwill som uppkommit i samband med förvärv lämpligast skrivs av på fem (5) år
vilket är den avskrivningstid som tillämpas. Bolagets bedömning, baserat på de framtida prognoserna
över täckningsbidrag, kassaflöde och tillväxt i eventverksamheten som gjorts, är att vi håller en korrekt
avskrivningstakt och att något behov av ökad sådan inte föreligger. Det är troligt att eventverksamheten
kommer att förändras och under 2019 kommer den att utvärderas med målsättningen att tillsammans med
en eller flera externa partners genomföra förändringar för att få upp lönsamheten i eventverksamheten. 
 
Intäkterna från den digitala verksamheten övergår mer och mer till intäkter som genereras av de dagliga
nyhetsbreven och digital direktreklam. Här ser vi en mycket positiv utveckling och bolaget har ett nära
samarbete med säljbolaget Cape Media vilket vi ser väldigt positivt på. För att öka intjäningsförmågan på
våra event har bolaget förstärkt kompetensen i form av ett konsultavtal med Mikael Heinig som har
synnerligen relevant erfarenhet av att driva lönsamma event.
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Förändring av eget kapital
 Aktie- Fond för utv. Överkurs- Balanserat Årets Totalt
 kapital kostnader fond resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 631 736  14 841 249 -4 644 870 -10 495 983 332 132
Nyemission 1 107 978  10 129 928   11 237 906
Disposition enligt beslut av
årets årsstämma:    -10 495 983 10 495 983 0
Omföring av utv.kst  857 499  -857 499  0
Emissionskostnader   -1 013 525   -1 013 525
Årets resultat     -8 153 601 -8 153 601
Belopp vid årets utgång 1 739 714 857 499 23 957 652 -15 998 352 -8 153 601 2 402 912
       

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
 
ansamlad förlust -15 998 352
överkursfond 23 957 652
årets förlust -8 153 601
 -194 301
 
behandlas så att
i ny räkning överföres -194 301
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2018-01-01

-2018-12-31
2017-01-01

-2017-12-31  

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Nettoomsättning  12 536 727  10 979 006  
  12 536 727  10 979 006  
      
Rörelsens kostnader      
Direkta uppdragskostnader  -8 358 035  -7 141 362  
Övriga externa kostnader 3 -5 994 316  -6 008 888  
Personalkostnader 4, 5, 6 -3 928 705  -5 973 924  
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar  -2 122 068  -2 007 381  
Övriga rörelsekostnader  -25 835  0  
  -20 428 959  -21 131 555  
      
Rörelseresultat  -7 892 232  -10 152 549  
      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  426  220  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -261 795  -343 654  
  -261 369  -343 434  
      
Resultat efter finansiella poster  -8 153 601  -10 495 983  
      
Resultat före skatt  -8 153 601  -10 495 983  
      
Årets resultat  -8 153 601  -10 495 983  
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31  

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 7 1 678 301  1 629 424  
Goodwill 8 4 149 324  5 705 328  
  5 827 625  7 334 752  
      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer 9 33 324  122 224  
  33 324  122 224  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 10 50 000  50 000  
  50 000  50 000  
      
Summa anläggningstillgångar  5 910 949  7 506 976  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  900 480  1 627 026  
Övriga fordringar  172 922  3 668  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  232 036  157 942  
Upparbetad men ej fakturerad intäkt  0  302 264  
  1 305 438  2 090 900  
      
Kassa och bank  130 000  50 000  
Summa omsättningstillgångar  1 435 438  2 140 900  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  7 346 387  9 647 876  
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31  

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  1 739 714  631 736  
Fond för utvecklingsutgifter  857 499  0  
  2 597 213  631 736  
      
Fritt eget kapital      
Överkursfond  23 957 652  14 841 249  
Balanserad vinst eller förlust  -15 998 352  -4 644 870  
Årets resultat  -8 153 601  -10 495 983  
Summa fritt eget kapital  -194 301  -299 604  
      
Summa eget kapital  2 402 912  332 132  
      
Långfristiga skulder 11, 12     
Skulder till kreditinstitut  1 531 257  2 156 256  
Summa långfristiga skulder  1 531 257  2 156 256  
      
Kortfristiga skulder 12     
Checkräkningskredit  203 907  322 628  
Skulder till kreditinstitut  624 996  624 996  
Förskott från kunder  491 959  2 156 379  
Leverantörsskulder  1 229 504  2 939 360  
Skulder till koncernföretag  90 000  0  
Aktuella skatteskulder  11 252  6 220  
Övriga skulder  34 902  275 636  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  725 698  834 269  
Summa kortfristiga skulder  3 412 218  7 159 488  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  7 346 387  9 647 876  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.Avdrag görs vid lämnade rabatter. 
 
Intäkter från eventverksamhet intäktsredovisas i den period den äger rum. 
Intäkter från printverksamhet intäktsredovisas i den period printprodukten distrubueras. 
Intäkter från digital annonsverksamhet intäktsredovisas baserat på leverans eller produktion enligt avtal
med kund. 
Intäkter från försäljning av varor som inte har några betydande serviceförpliktelser redovisas vid
leverans. 
Intäkter från konsulttjänster intäktsredovisas när tjänsterna tillhandahålls. 
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 år  
Goodwill 5 år  
   

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 år  
   

Inkomstskatter 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga
avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
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överskott.

 
Koncernförhållanden
Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap
3§ upprättas ingen koncernredovisning.
 
Nyckeltalsdefinitioner
 
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
 
 
Not 2 Ställda säkerheter
 2018-12-31 2017-12-31  
    
För skulder till kreditinstitut:    
Företagsinteckningar 4 500 000 4 500 000  
 4 500 000 4 500 000  
    

 
Not 3 Leasingavtal- hyra av lokaler
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 
 2018 2017  
    
Inom ett år 120 000 120 000  
 120 000 120 000  
    

Hyresavtal, Slupskjulsvägen 30.
3 månaders uppsägningstid.
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Not 4 Medelantalet anställda
 2018 2017  
    
Medelantalet anställda 14 16  
    

 
Not 5 Anställda och personalkostnader
 2018 2017  
Löner, ersättningar, sociala kostnader, pensionskostnader
har utgått med följande belopp:    
    
Löner och ersättningar 2 897 686 4 577 989  
Pensionskostnader 20 743 25 640  
Sociala kostnader 932 698 1 402 109  
 3 851 127 6 005 738  

 
Not 6 Fakturerade arvoden och styrelsearvoden från styrelseledamöter och vd
    
 2018 2017  
Fakturerade arvoden    
Fredrik Lundberg (VD) 750 268 705 000  
Artur Ringart 256 968 535 000  
Tobias Fagerlund 0 5 250  
Lena Adelsohn-Liljeroth 0 50 000  
 1 007 236 1 295 250  
    
Styrelsearvoden    
Kenneth Adenskog 0 30 000  
Arthur Ringart 0 30 000  
Tobias Fagerlund 91 000 60 000  
Lena Adelsohn- Roth 0 30 000  
Johanna Öberg                          0                 30 000  
 91 000 180 000  
    

För 2017 blev det faktiska styrelsearvodet lägre då flera ledamöter valt att avstå från sina arvoden.
 
Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 20 % 33 %  
Andel män i styrelsen 80 % 67 %  
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Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
    
 2018-12-31 2017-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 2 423 083 1 636 685  
Aktiverade utgifter 561 049 786 398  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 984 132 2 423 083  
    
Ingående avskrivningar -793 659 -415 614  
Försäljningar/utrangeringar 0 0  
Årets avskrivningar -512 172 -378 045  
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 305 831 -793 659  
    
Utgående redovisat värde 1 678 301 1 629 424  
    

 
Not 8 Goodwill
 2018-12-31 2017-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 7 780 000 7 780 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 780 000 7 780 000  
    
Ingående avskrivningar -2 074 672 -518 668  
Årets avskrivningar -1 556 004 -1 556 004  
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 630 676 -2 074 672  
    
Utgående redovisat värde 4 149 324 5 705 328  
    

 
Not 9 Inventarier, verktyg och installationer
 2018-12-31 2017-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 220 000 220 000  
Inköp 0 0  
Försäljningar/utrangeringar -70 000 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 150 000 220 000  
    
Ingående avskrivningar -97 776 -24 444  
Försäljningar/utrangeringar 31 104 0  
Årets avskrivningar -50 004 -73 332  
Utgående ackumulerade avskrivningar -116 676 -97 776  
    
Utgående redovisat värde 33 324 122 224  
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Not 10 Specifikation andelar i koncernföretag
     
 
Namn

Kapital-
andel

Antal
andelar

Bokfört
värde  

News55 Productions AB
(2018-06-30) 100% 1 000 50 000  
   50 000  
     
 Org.nr Säte Eget kapital Resultat  
News55 Productions AB
(2018-06-30) 559034-5566 Stockholm 50 000 -3 900  
      

 
Not 11 Långfristiga skulder
 2018-12-31 2017-12-31  
Förfaller senare än fem år efter balansdagen    
Amortering inom 2 till 5 år 1 531 257 2 093 736  
Amortering efter 5 år 0 62 520  
 1 531 257 2 156 256  
    

 
Not 12 Skulder som avser flera poster
Företagets banklån som redovisas under följande poster i balansräkningen.
 
 2018-12-31 2017-12-31  
    
Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 1 531 257 2 156 256  
 1 531 257 2 156 256  
    
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 624 996 624 996  
 624 996 624 996  
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Stockholm 2019-
 
 
 
 
Fredrik Lundberg Tobias Fagerlund
Verkställande direktör  
  
  
  
Artur Ringart Kenneth Adenskog
  
  
  
  
Lena Adelsohn Liljeroth  
  
  

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-
 
BDO Mälardalen AB 
 
 
 
Carl-Johan Kjellman 
Auktoriserad revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i News55 AB 

Org.nr. 559006-3524 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för News55 AB för år 

2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av News55 ABs finansiella ställning per den 31 

december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 

året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 

med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 

och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 

standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 

oberoende i förhållande till News55 AB enligt god revisorssed i 

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 

krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift 

Vi vill fästa uppmärksamheten på den information som lämnas i 

förvaltningsberättelsen där det framgår att bolagets fortsatta 

verksamhet är beroende av att omställningen av verksamheten som 

innebär ett positivt kassaflöde från rörelsen uppnås under 2019 eller 

annan form av finansiering kommer på plats. Skulle inte 

omställningsarbetet uppnå de förväntade målen eller annan 

finansiering erhållas kan detta innebära en betydande risk för 

bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vårt uttalande är inte  

modifierat i detta avseende. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 

enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 

ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 

nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 

verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 

förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 

och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 

drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 

avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 

något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 

årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 

och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 

att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 

alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 

finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 

misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 

rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 

användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 

revisionen. Dessutom: 

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 

ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken 

för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 

åsidosättande av intern kontroll. 

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 

som har betydelse för vår revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 

interna kontrollen. 

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 

verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 

grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 

någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 

förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets 

förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 

finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 

fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om 

den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 

slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 

datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 

förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 

verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 

årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 

som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 

revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 

News55 AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget 

i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". 

Vi är oberoende i förhållande till News55 AB enligt god revisorssed 

i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 

dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 

innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 

försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 

omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 

bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 

fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att 

bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 

övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören 

ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 

anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 

för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag 

och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 

uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 

en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 

eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 

eller 

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 

årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 

bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 

att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 

med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 

att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 

kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 

dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 

aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 

använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 

förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 

förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 

tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår  

 

 

professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 

Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 

områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 

där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 

bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 

beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 

relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt 

uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 

med aktiebolagslagen. 
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