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Styrelsen och verkställande direktören för News55 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 
2020. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). 

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. 400 000 unika besökare i 
månaden. Sedan 2016 har News55 arrangerat mässor och  event  för seniorer. Bolaget erbjuder även 
produkter inom reklamfilm och  print.  2017 lanserades sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och 
vägledning inom ekonomi, sparande och pension. News55:s dagliga nyhetsbrev har ca 150 000 
mottagare. 

Bolagets aktie är föremål för handel på  Nordic  SME med Aqurat Fondkommission AB som mentor. 

Företaget har sitt säte i Stockholm. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Bolaget skjuter fram vårens planerade evenemang till hösten 2020 med anledning av 
spridningen av coronaviruset och regeringens beslut att inte tillåta större folksamlingar. 

Bolaget anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant. 

Prognosuppdatering med bruten positiv trend i Q1 och nytt säljsamarbete inleds. 

Bolagets eventintäkter för 2020 och bolagets avskrivningar av goodwill förknippat med 
eventverksamheten skjuts på framtiden. 

I april slår bolaget digitalt intäktsrekord. Intäkterna uppgår till 0,926 MSEK. 

Ytterligare en rekordmånad för bolaget då intäkterna i maj landar på 0,995 MSEK. 

Mediestödsnämnden beviljar News55 innovations- och utvecklingsstöd med 0,792 MSEK. 

Bolaget slår försäljningsrekord i november. Intäkterna landar på 1,016 MSEK. 

Mediestödsnämnden beviljar News55 AB redaktionsstöd 2020 för nyhetsmediet News55.se 
med 0,868 MSEK. 

Bolagets eventplanering skjuts ytterligare på framtiden med anledning av Covid-19. 

Bolaget har rekordstor digital orderingång inför 2021 med drygt fyra miljoner kronor i redan säkrade 
affärer. 
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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 för svenskar i åldern 
55+. Den kommersiella marknaden är fortfarande omogen för den seniora målgruppen men det är 
Bolagets uppfattning att den svenska marknaden genomgår en förändring som kommer resultera i att fler 
företag önskar stärka sin marknadsföring mot den specifika målgruppen 55+. Ytterligare en fördel med att 
Bolaget varit tidigt ute är att en stor kunskap om målgruppen har samlats in, både kring beteende och 
värderingar. Vid sidan om detta har grundarna tillsammans mer än 50 års erfarenhet från mediebranschen 
och ett av branschens bästa nätverk. Det innebär att Bolaget är attraktivt både hos annonsörer och 
läsare/besökare. 

Bolaget har under 2020 slutfört sitt omställningsarbete med stor framgång trots att det har varit ett tufft år 
för de  fiesta  digitala medier. I mars 2020 tvingades News55 hastigt ändra sin strategi för året på grund av 
Covid -19. Intäkter upp emot en miljon kronor fick strykas när de planerade seniormässorna ställdes in. 
Samtliga årets senior- och reseevent fick flyttas fram. Flera av bolagets största annonsörer hade önskemål 
om att avsluta eller kraftigt reducera samarbeten och säljprognosen för 2020 från säljbolaget Cape Media 
skrevs ner med 40%. 

Bolaget insåg tidigt att en stor del av läsekretsen var i s k riskgrupper varför produktion av ansvarsfull 
Corona-relaterad information i bland annat specialproducerade nyhetsbrev prioriterades. 

Istället för  event  fortsatte bolaget att fokusera på de digitala affärerna och större affärer kunde göras med 
både Skandia och Synsam. Samtidigt har databasen med mailadresser fortsatt att växa och var nära 
200 000 namn vid slutet av året. 

Styrelsen är medveten om, och följer noga, det egna kapitalets och likviditetens utveckling. Goodwill 
härrör främst från förvärvet av bolagets eventverksamhet vilket genomfördes 2016. Bolagets har i samråd 
med bolagets revisorer kommit fram till att vår goodwill-post som kommer ifrån vårt förvärv av 
Seniorevent har ett allt osäkrare värde i Coronatider. Det är helt enkelt osäkert när bolaget kan återuppta 
seniorevent och mässor. Därför gjordes i december en engångsnedskrivning på halva goodwill-posten, 
dvs. 1,102 MSEK. 

Om man ser på helåret var nettoomsättningen 9,446 MSEK, vilket är en ökning från 8,227 MSEK men än 
viktigare är att se på resultatförbättringen då bolaget gick från en förlust före avskrivningar och finansiella 
poster 2019 på 2,426 MSEK till ett i princip plus-minus noll-resultat (-0,008 MSEK). 

Bolaget kan även addera det redaktionsstöd om 0,868 MSEK som beviljades i december vilket gör att 
resultatet före avskrivningar blir 0,861 MSEK för helåret. 

Det finns dock fortfarande betydande osäkerheter kring de digitala intäkterna då många annonsörer är 
kraftigt påverkade av pandemin. I november lanserades News55 Premium som ett sätt att diversifiera de 
digitala intäkterna. Satsningen är strategiskt viktig men den betydande ekonomiska effekten ligger längre 
fram i tiden. 
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Ägarförhållanden 

Finmo  Invest  AB, 1 645 186 st aktier (16,30%) 
CM  Adventures  AB, 1 010 051 st aktier (10,01%) 
BNY  Mellon  SA/NV, 1 000 000 st aktier (9,91%) 
Dividend  Sweden  AB, 980 694 st aktier (9,72%) 
Bryngan  Invest  AB, 864 142 st aktier (8,56%) 
Övriga aktieägare, 4 590 278 st aktier (45,50%) 

Flerårsöversikt  (Tiff) 2020 2019 2018 2017 2016 
Nettoomsättning 9 446 8 227 12 537 10 979 4 464 
Resultat efter finansiella poster -1 271 -3 723 -8 154 -10 496 -4465 
Balansomslutning 6 869 6 870 7 346 9 648 9 655 
Soliditet (%) 32,4 50,9 32,7 3,4 36,5 

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 

Balanserat 
resultat 

-23 930 318 

23 206 986 
-317 980 

-1 041 312 

Förändring av eget kapital 
Aktie- 

kapital 
Utvecklings- 

fond 
Överkurs- 

fond 
Belopp vid årets ingång 3 580 998 635 864 26 929 639 
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma: 

     

-26 929 639 
Omföring utv.kostnader 

   

317 980 

   

Årets resultat 

        

Belopp vid årets utgång 3 580 998 953 844 

  

0 

Årets 
resultat 

 

Totalt 

-3 722 653 3 493 530 

3 722 653 

  

0 

    

0 
-1 271 240 -1 271 240 
-1 271 240 2 222 290 

Förslag till behandling av ansamlad förlust 
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): 

ansamlad förlust 
årets förlust 

behandlas så att 
i ny räkning överföres 

-1 041 312 
-1 271 240 
-2 312 552 

-2 312 552 

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

Rörelsens intäkter 

Not 2020-01-01 
-2020-12-31 

2019-01-01 
-2019-12-31 

Nettoomsättning 

 

9 445 881 8 226 600 
Övriga rörelseintäkter 2 868 242 396 760 

  

10 314 123 8 623 360 

Rörelsens kostnader 

   

Direkta uppdragskostnader 

 

-4 582 424 -5 796 734 
Övriga externa kostnader 3 -4 016 398 -4 441 669 
Personalkostnader 4, 5 -854 720 -810 725 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

 

-2 092 184 -2 186 803 

  

-11 545 726 -13 235 931 

Rörelseresultat 

 

-1 231 603 -4 612 571 

Resultat från finansiella poster 

   

Resultat från andelar i koncernföretag 6 132 750 1 097 000 
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -172 387 -207 082 

  

-39637 889 918 

Resultat efter finansiella poster 

 

-1 271 240 -3 722 653 

Resultat före skatt 

 

-1 271 240 -3 722 653 

Årets resultat 

 

-1 271 240 -3 722 653 
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Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Not 2020-12-31 2019-12-31 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8 1 130 234 1 080 826 
Licenser 9 

 

491 789 

 

146 000 
Goodwill 10 1 102 159 2 593 320 

  

2 724 182 3 820 146 

Materiella anläggningstillgångar 

       

Inventarier, verktyg och installationer 11 

  

0 

  

0 

    

0 

  

0 

Summa anläggningstillgångar 

 

2 724 182 3 820 146 

Omsättningstillgångar 

       

Kortfristiga fordringar 

       

Kundfordringar 

 

1 009 199 

 

160 374 
Aktuella skattefordringar 

  

5 071 

  

0 
Övriga fordringar 

  

78 636 

 

5 940 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 1 727 200 

 

894 530 

  

2 820 106 1 060 844 

Kassa och bank 

 

1 324 281 1 988 926 

Summa omsättningstillgångar 

 

4 144 387 3 049 770 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

6 868 569 6 869 916 

0 

„pt/ 
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Balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Not 2020-12-31 2019-12-31 

Bundet eget kapital 13 

  

Aktiekapital 

 

3 580 998 3 580 998 
Fond för utvecklingsutgifter 

 

953 844 635 864 

  

4 534 842 4 216 862 

Fritt eget kapital 14 

  

Överkursfond 

 

0 26 929 639 
Balanserad vinst eller förlust 

 

-1 041 312 -23 930 318 
Årets resultat 

 

-1 271 240 -3 722 653 

  

-2 312 552 -723332 

Summa eget kapital 

 

2 222 290 3 493 530 

Långfristiga skulder 

   

Skulder till kreditinstitut 15 1 118 840 1 375 119 
Övriga skulder 16 21 000 21 000 
Summa långfristiga skulder 

 

1 139 840 1 396 119 

Kortfristiga skulder 17 

  

Skulder till kreditinstitut 15 660 870 624 996 
Leverantörsskulder 

 

425 812 586 964 
Aktuella skatteskulder 

 

0 11 252 
Övriga skulder 

 

511 786 25 047 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 1 907 970 732 008 
Summa kortfristiga skulder 

 

3 506 438 1 980 267 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

6 868 569 6 869 916 

0  c, 

w 



News55 AB 7 (13) 
Org.nr 559006-3524 

Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

Not 2020-01-01 
-2020-12-31 

2019-01-01 
-2019-12-31 

Resultat efter finansiella poster 

 

-1 271 240 -3 722 653 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 19 2 092 184 2 186 803 

  

820 944 -1 535 850 
Förändringar i rörelsekapital 

   

Förändring av kundfordringar 

 

-848 825 740 107 
Förändring av kortfristiga fordringar 

 

-962714 -489225 
Förändring av leverantörsskulder 

 

-161 152 -642540 
Förändring av kortfristiga skulder 

 

1 703 728 -795 700 

  

-268 963 -1 187 358 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

 

551 981 -2 723 208 

Investeringsverksamheten 

   

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 

 

-996 221 -146 000 
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 

 

0 50 000 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

 

-996 221 -96 000 

Finansieringsverksamheten 

   

Nyemission 

 

0 4 813 272 
Upptagna lån 

 

0 21 000 
Amortering av lån 

 

-220 405 -156 138 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

 

-220 405 4 678 134 

Årets kassaflöde 

 

-664 645 1 858 926 

Likvida medel vid årets böijan 

 

1 988 926 130 000 
Likvida medel vid årets slut 20 1 324 281 1 988 926 
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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 redovisas i den period de äger rum. 
Intäkter från printverksamhet redovisas i den period printprodukten distribueras. 
Intäkter från digital annonsverksamhet redovisas baserat på leverans eller produktion enligt avtal med 
kund. 
Intäkter från försäljning av varor som inte har betydande serviceförpliktelser redovisas vid leverans. 
Intäkter från konsulttjänster redovisas när tjänsterna tillhandahålls. 

Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedslcrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 år 
Licenser 5 år 
Goodwill 5 år 

Leasingavtal 
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

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. 

ok 
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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 Offentliga bidrag 

Bolaget har under året mottagit redaktionsstöd från Mediestödsnämnden om 868 190 kr, vilket 
intäktsredovisas i 2020, samt innovations- och utvecklingsstöd från myndigheten för press, radio och TV 
om 792 000 kr, vilket redovisas som en skuld i bokslutet tills 2021 då samtliga villkor är uppfyllda. 

Not 3 Arvode till revisorer 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

BDO AB 

 

2020 2019 

Revisionsuppdrag 

 

0 127 244 

  

0 127 244 
Allians Revision & Redovisning 

    

Revisionsuppdrag 101 496 100 000 

 

101 496 100 000 

Not 4 Medelantalet anställda 

Medelantalet anställda 

Not 5 Personalkostnader 

2020 2019 

2 3 

2020 2019 

Löner och andra ersättningar 

    

Löner och ersättningar VD 534 640 464 800 
-varav tantiem 

 

0 

 

0 
Löner och ersättningar övriga anställda 144 702 153 775 
Sociala kostnader 175 378 190 414 
- varav pensionskostnader 

 

0 

 

0 

 

854 720 808 989 
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare 2020 2019 

Andel kvinnor i styrelsen 0% 0% 
Andel män i styrelsen 100% 100% 

Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag 

   

2020 2019 

Resultat vid avyttringar 132 750 1 097 000 

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 

   

2020 2019 

Övriga räntekostnader -130150 -178713 
Börsrelaterade kostnader -42 237 -28 368 

 

-172387 -207081 

Not 8 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

   

2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 2 984 132 2 984 132 
Aktiveringar 558 221 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 542 353 2 984 132 

Ingående avskrivningar -1 903 306 -1 305 831 
Årets avskrivningar -508813 -597475 
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 412 119 -1 903 306 

Utgående redovisat värde 1 130 234 1 080 826 

Not 9 Koncessioner, patent, licenser och varumärken 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

2020-12-31 

146 000 
438 000 
584 000 

2019-12-31 

0 
146 000 
146 000 

Ingående avskrivningar 0 0 
Årets avskrivningar -92211 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -92211 0 

Utgående redovisat värde 491 789 146 000 
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Not 10 Goodwill 

 

2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 7 780 000 7 780 000 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 780 000 7 780 000 

Ingående avskrivningar -5 186 680 -3 630 676 
Årets avskrivningar -389 001 -1 556 004 
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 575 681 -5 186 680 

Årets nedskrivningar -1102 160 

  

0 
Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 102 160 

  

0 

Utgående redovisat värde 1 102 159 2 593 320 

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer 

 

2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 150 000 150 000 
Utrangeringar -150 000 

 

0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

 

0 150 000 

Ingående avskrivningar -150 000 -116 676 
Årets avskrivningar 

 

0 -33 324 
Återförda avskrivningar på utrangeringar 150 000 

 

0 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

 

0 -150 000 

Utgående redovisat värde 

 

0 

 

0 

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 

2020-12-31 2019-12-31 

Förutbetalda försäkringspremier 

 

11 731 8 533 
Förutbetalda rättigheter 

 

691 157 

 

0 
Upplupna intäkter 

 

935 706 753 628 
Övriga förutbetalda kostnader 

 

88 607 132 369 

 

1 727 201 894 530 

Not 13 Antal aktier och kvotvärde 

     

Antal aktier 10 090 351 

  

Kvotvärde för ovanstående aktier uppgår till 0,3548933035. 

ofp(c, 
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Not 14 Disposition av årets resultat 

Förslag till resultatdisposition  
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: 

ansamlad förlust -1041 312 
årets förlust -1 271 240 

 

-2 312 552 

disponeras så att 

   

i ny räkning överföres -2 312 552 

Not 15 Skulder till kreditinstitut 
2020-12-31 2019-12-31 

Almi företagslån, förfallotid 1-5 år 1 118 840 1 375 119 
Almi företagslån, förfallotid <1 år 

 

660 870 

 

624 996 

 

1 779 710 2 000 115 

Not 16 Övriga skulder 
2020-12-31 2019-12-31 

Teckningsoptioner, förfallotid 1-5 år 21 000 21 000 

Not 17 Checkräkningskredit 
2020-12-31 2019-12-31 

Beviljat belopp på checkräkningskredit 500 000 500 000 
Utnyttjad kredit 0 0 

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 

2020-12-31 2019-12-31 

Upplupen semesterlöneskuld 

 

65 289 65 325 
Upplupna konsultkostnader 

 

981 882 666 681 
Förutbetalda prenumerationsintäkter 

 

68 800 

 

0 
Mottagna statliga stöd 

 

792 000 

 

0 

 

1 907 971 732 006 

Not 19 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
2020-12-31 2019-12-31 

Avskrivningar 

 

990 024 2 186 803 
Nedskrivningar 1 102 160 

  

0 

 

2 092 184 2 186 803 

Öfr CL  

\PAY 



Fredrik Lundberg 
Verkställande direktör 

Ml 
Ordförånde 
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Not 20 Likvida medel 
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2020-12-31 2019-12-31 

Kassamedel 1 324 281 1 988 926 

Not 21 Ställda säkerheter 

   

2020-12-31 2019-12-31 
För skulder till kreditinstitut: 

  

Företagsinteckningar 4 500 000 4 500 000 

Not 22 Eventualförpliktelser 

Enligt styrelsens bedömning har företaget inga eventualförpliktelser. 

Not 23 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Viruspandemin Covid-19 har en fortsatt negativ påverkan på bolaget, dels då evenemangsverksamheten 
fortfarande är pausad, dels till följd av osäkerheten kring de digitala intäkterna då flera av bolagets 
annonsörer påverkas av pandemin. Styrelsen följer aktivt utvecklingen för att så långt som möjligt 
begränsa de negativa effekterna. 

Stockholm 2021-C)5.-03 
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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 räkenskapsåret 2020. 

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 2020-12-31 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 for 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. 

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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.seirevisomsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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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 räkenskapsåret 2020 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, å'rsredovisningslagen 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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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