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JANUARI-MARS 2018 I SAMMANDRAG
• Nettoomsättningen ökade med 41 % till 3,863 MSEK 
   (2,748 MSEK). 
• Rörelseresultatet innan avskrivningar uppgick till -1,925  
   MSEK (-1,856 MSEK).
• Resultat efter finansnetto uppgick till -2,575 MSEK 
   (-2,366 MSEK). 
• Resultatet per aktie uppgick till -1,17 SEK (-1,68 SEK).
• Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 2,72 SEK    
   (0,82 SEK). 
• News55 har under kvartalet genomfört 7 event (6).
• Antalet sidvisningar på news55.se var 10 568 057 st 
   (3 976 949 st).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
• 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. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• I början av april tillförs bolaget ca 3 MSEK från den företrädes - 
  emission som avslutats i Q1 och stärker efter emissions kostnader     
  bolagets kassa med ca 2,7 MSEK.

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 Q1 2018
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 Det är med glädje jag konstaterar att vi fortsätter att hålla en 
hög fart i vår utveckling under årets första kvartal. News55:s 
trafik ökar kraftigt och antalet unika besökare ökade till drygt 
914 000 jämfört med 771 000 samma period förra året sam-
tidigt som antalet sidvisningar ökade med hela 266 %. Vår 
sajt för  ekonomijournalistik, E55.se som vi lanserade i slutet 
av förra året, fortsätter även den att gå från klarhet till klarhet. 
E55.se växer så att det knakar. Efter att ha varit igång i bara 
tre månader så har E55.se högre siffror än vad News55.se 
hade efter  nästan två verksamma år. I mars i år hade E55.se 
nästan 1,5 miljoner sidvisningar och runt 280 000 unika besö-
kare – det är riktigt bra och överträffar vida våra förväntningar. 

Även finansiellt så händer det saker. Vi ökade vår omsättning 
med 41 % jämfört med förra årets första kvartal och omsätter 
lite mer än 3,8 miljoner kronor under kvartalet vilket är över 
en miljon kronor mer än den här tiden 2017. Inte minst beror 
det på ökade digitala intäkter vilka är mångdubbelt större än 
under samma period förra året. Marginalerna ligger på en högre 
nivå sett mot förra året som helhet. Detta är en trend vi tror kom-
mer hålla i sig framåt och är en förutsättning för att ta oss mot 
lönsamhet.

Under perioden har vi genomfört lyckade och uppskattade 
mässor i Skövde, Kalmar, Växjö, Eskilstuna, Karlstad, Väster-
ås och i Trollhättan. Allas vår Artur Ringart gör ett hästjobb när 
han med sin aldrig sinande entusiasm och sitt starka engage-
mang i de viktiga äldrefrågorna reser runt i landet och leder 
våra mässor. Men han är inte ensam. Vi har under kvartalet 
lyckats rekrytera de välkända branschprofilerna Peppe Eng 
och  Harald Treutiger som nya mässvärdar att tillsammans 
med Artur leda och garantera en hög kvalitet på våra mässor 

även framöver. I början av veckan var vi i Gävle, idag är vi  i 
Nyköping och om en vecka kommer vi till Karlskoga. Vart vi 
än kommer kan vi konstatera att det är ett stort intresse för, 
och ifrån, målgruppen. De frågor som är viktiga för vår primära 
publik är ibland heta potatisar och det är med spänning vi ser 
fram emot höstens val och alla de möten med människor och 
 lokala politiker vi kommer att ha innan dess. Inte minst i Almedalen 
dit vi återkommer med förra årets succé Äldreforum.

Den finansieringsprocess vi genomförde under slutet av första 
kvartalet och början av det andra kvartalet gav oss ett välbe-
hövligt tillskott av likvida medel likväl som nya starka ägare. 
Totalt fick vi ett kapitaltillskott om ca. 8 miljoner kronor och jag 
är ödmjukt tacksam och stolt över att många av er aktieägare 
ger oss fortsatt förtroende.

Vi har mycket att jobba vidare med. Vi måste fokusera hårdare 
på vårt säljarbete, våra seniorevent måste fortsätta att utvecklas 
för att vidhålla sin aktualitet och attraktionskraft och vår lilla 
organisation måste fortsätta att vässas. Vi är stolta över vad 
vi åstadkommit och ser framtiden an med tillförsikt men vi är 
långt ifrån nöjda. Ni läsare, besökare och ägare har rätteligen 
mycket höga krav på oss, krav jag kan försäkra er om att vi 
gör allt som står i vår makt för att leva upp till dem. 

 

      Fredrik Lundberg

      Verkställande Direktör

VD:s kommentar 

” E55.se växer så att det knakar”
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RESULTATRÄKNING

Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec

Belopp i tusentals kronor 2018 2017 2017

Nettoomsättning 3 863 2 748 10 979

Övriga rörelseintäkter -
Summa rörelseintäkter 3 863 2 748 10 979

Rörelsens kostnader

Kostnad sålda tjänster −2 243 −1 379 −7 141

Övriga externa kostnader −1 696 −1 721 −6 009

Personalkostnader −1 848 −1 504 −5 974

Rörelseresultat −1 925 −1 856 −8 145

Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar −559 −490 −2 007

Övriga rörelsekostnader -

Resultat efter avskrivningar −2 484 −2 346 −10 153

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter −90 −20 −343

Resultat efter finansiella poster −2 575 −2 366 −10 496

Resultat före skatt −2 575 −2 366 −10 496

Skatt på årets resultat 0 0 0

ÅRETS RESULTAT −2 575 −2 366 −10 496
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BALANSRÄKNING

Tillgångar

Belopp i tusentals kronor 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

Tecknat men ej inbetalt kapital 0 0

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 1 787 1 170 1 617

Goodwill 5 316 6 872 5 705

Summa 7 104 8 043 7 322

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 71 177 122

Summa 71 177 122

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag 50 50 50

Summa 50 50 50

Summa anläggningstillgångar 7 224 8 270 7 495

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 629 1 154 1 627

Pågående emission 3 051 0

Aktuell skattefordran 4 0 4

Övriga fordringar −122 10 −5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 254 204 57

Summa 4 817 1 369 1 682

Kassa och bank 2 454 103 227

Summa omsättningstillgångar 7 271 1 472 1 910

SUMMA TILLGÅNGAR 14 496 9 742 9 404
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BALANSRÄKNING

Eget kapital och skulder

Belopp i tusentals kronor 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

Bundet eget kapital

Aktiekapital 780 141 632

Ej registrerat aktiekapital 90 0 0

Summa 870 141 632

Fritt eget kapital

Överkursfond 22 184 3 383 14 841

Årets resultat −17 715 −2 366 −15 141

Summa 4 469 1 017 −300

Summa eget kapital 5 339 1 157 332

Obeskattade reserver 

Obeskattade reserver 0 0 0

Summa obeskattade reserver 0 0 0

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2 000 1 250 2 156

Summa långfristiga skulder 2 000 1 250 2 156

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 500 432 500

Skulder till kreditinstitut 625 1 818

Förskott från kunder 2 179 459 1 773

Leverantörsskulder 2 065 2 218 2 939

Övriga skulder 124 311 625

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 665 2 096 1 078

Summa kortfristiga skulder 7 157 7 334 6 916

Summa skulder 9 157 8 584 9 072

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 496 9 742 9 404
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2018 2017 2017
Belopp i tusentals kronor Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten −2 350 −1 541 −7 136

Kassaflöde från investeringsverksamheten −267 −32 −786

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 844 1 621 8 093

Periodens kassaflöde 2 227 47 171

Likvida medel vid periodens början 227 57 57

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 2 454 103 227

KASSAFLÖDESANALYS

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

Ingående eget kapital 332 3 524 3 524

Förändring eget kapital

Aktiekapital 149 0 491

Ej registrerat aktiekapital 90 0 0

Nyemission 7 813 7 886

Kvittningsemission 0 0 1 262

Fondemission 0 0 −359

Förvärvskostnader −470 0 −1 976

Periodens resultat −2 575 −2 366 −10 496

5 006 −2 366 −3 192

Belopp vid periodens utgång 5 339 1 157 332

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 inklusive Almedalen

*Utöver ovan angivet antal aktier registreras 254 296 nya aktier i april 2018 efter att företrädesemission registrerats hos 
bolagsverket.

Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec
2018 2017 2017

Finansiella värden

Nettoomsättning (tkr) 3 863 2 748 10 979

Bruttoresultat (tkr) 1 619 1 369 3 838

Rörelseresultat innan avskrivningar (tkr) −1 925 −1 856 −8 145

Resultat efter finansnetto (tkr) −2 575 −2 366 −10 496

Soliditet (%) 20,0% 11,9% 3,5%

Aktien

Resultat per aktie (kr) −1,17 −1,68 −5,90

Omsättning per aktie (kr) 1,76 1,95 6,17

Antal aktier vid periodens slut (st) 2 196 741* 1 408 874 1 780 074

Genomsnittligt antal aktier under perioden 1 965 259 1 408 874 1 585 194

Övriga nyckeltal

Antal sidvisningar (st) 10 568 057 3 976 949 28 282 424

Antal genomförda event (st) 7 6 27
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RÖRELSENS INTÄKTER 
Rörelsens intäkter uppgick i årets första kvartal till 3,863 MSEK 
(2,748 MSEK). Det är ökning med 41 % jämfört med det första 
kvartalet förra året. Den största delen av intäktsökningen är ett 
resultat av högre intäkter från den digitala affären.

RÖRELSENS KOSTNADER 
Rörelsens kostnader uppgick under första kvartalet till 6,347 
MSEK (5,094 MSEK). Kostnadsökningen jämfört med föregående 
år är i första hand hänförlig till högre rörliga kostnader som direkt 
följd av ökade intäkter. 

RÖRELSERESULTAT INNAN AVSKRIVNINGAR 
Rörelseresultatet blev -1,925 MSEK (-1,856 MSEK) för första 
kvartalet.

RESULTAT EFTER FINANSNETTO  
Resultat efter finansnetto för det första kvartalet uppgick till 
-2,575 MSEK (-2,366 MSEK).

RESULTAT PER AKTIE 
Resultatet per aktie för årets första kvartal uppgick till -1,17 SEK 
(-1,68 SEK).

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 779 608,75 SEK fördelat på 2 196 741 
stycken aktier, var och en med ett kvotvärde uppgående 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. 
Aktierna som därmed kan komma att ges ut motsvarar cirka 5 % 
utspädning före de nyemissioner som genomfördes under första 
och inledningen av andra 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 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
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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 
genomfördes under första och inledningen av andra kvartalet 
2018.

FINANSIELL STÄLLNING 
Per den sista mars uppgår det egna kapitalet till 5,339 MSEK 
(1,157 MSEK), kassa uppgår till 2,454 MSEK (0,103 MSEK) och 
övriga omsättningstillgångar till 4, 817 MSEK (1,369 MSEK). 
 Belåning uppgår till 2,000 MSEK (1,250 MSEK) i långfristiga 
 skulder samt 0,625 MSEK (1,818 MSEK) i kortfristiga skulder till 
låneinstitut. Därtill finns en checkräkningskredit som uppgår 
till 0,500 MSEK. Totala skulder uppgår till 9,157 MSEK (8,584 
MSEK).  Soliditeten uppgår till 20,0 % (11,9 %).

För att bland annat stärka bolagets finansiella ställning genom-
fördes två nyemissioner under första och inledningen av andra 
kvartalet 2018. Dels en riktad emission till en grupp nya investe-
rare om 416 667 aktier, dels en företrädes emission om 254 296 
aktier i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. 
Teckningskursen i emission erna var satt till 12 kronor per aktie 
och tecknades till fullo. Bolaget har per april 2018 tillförts drygt 8 
miljoner kronor före emissionskostnader. 

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 31 MARS 2018

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.

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

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

KALENDARIUM

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

BNY Mellon SA/NV 335 500 15,27 %

Bryngan Invest AB 220 000 10,01 %

Artie AB 216 250 9,84 %

Capensor Capital AB 210 422 9,58 %

UBS Switzerland 141 667 6,45 %

Övriga aktieägare 1 072 902 48,84 %

Totalt 2 196 741 100,00 %


