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Styrelsen och verkställande direktören för Realtid Media AB (publ) avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2021.
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
Information om verksamheten
 
Realtid Media levererar affärskritisk information och nyheter till den svenska finansmarknaden och det
stora investerarkollektivet. Den centrala produkten är den dagliga ekonomisajten realtid.se, med nyheter
relaterade till finansmarknaden och dess kringtjänster inom ekonomi, juridik, karriär, IT,
kapitalanskaffning samt börs- och ägarfrågor. Vi skriver om branschen för branschen och för det stora
investerarkollektivet. Vår målgrupp spänner över investerare till vanliga fondsparare.
 
Företaget har sitt säte i Stockholm.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Maria Pellborn har utsetts till ny vd och tillträdde den 15 februari 2021.
 
I februari startade resan med nya Realtid där bland annat en betalvägg introducerats, lanseringen av
Realtid Akademi skett, Realtid helg startats upp, nya annonsformat skapades samt ESG-dagen har
arrangerats för första gången.
 
Realtid är sedan 2021 medlemmar i TU.
 
En företrädesemission om 6 miljoner kronor har genomförts och stärkt bolagets balansräkning.
 
Realtid Media och tre medarbetare är svarande i en pågående process i London. Realtid Media bedömer
att stämningen är ogrundad och ett exempel på så kallad ”SLAPP” (”strategic lawsuit against public
participation”). I flera artiklar under september-november 2020 granskade Realtid Media en då
förestående börsnotering och försäljning av onoterade aktier i Eco Energy World PLC (EWW).
Medier och journalister i en rad olika länder har tidigare drabbats av liknande processer där de hotats
med stora kostnader för att i Storbritannien, på Irland och i andra territorier försvara pressfriheten. Det
går i dagsläget inte att bedöma hur lång tid det tar innan processen är avslutad.
Utgången av processen är oviss och det går därför inte i dagsläget att bedöma konsekvenserna av de olika
tänkbara utfallen. Bolaget anser att stämningen är ogrundad och har inletten process för att få målet
avskrivet.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 
Under 2022 kommer vi att presentera en helt ny, mycket mer användarvänlig sajt. Vi kommer att fortsätta
med vår gedigna nyhetsbevakning men kommer också att satsa mer på helgläsning. Vi är redan starka
inom karriärnyheter , men ska bli ännu starkare.
 
Vi har under 2022 förberett oss för att ta Realtid till en ny nivå, samt även skriva fler samarbetsavtal som
kan gynna intäktsströmmar på kort och lång sikt. Vi har breddat oss för att nå fler, mäktiga
riskkapitalister och vanliga fondsparare. Vår fondbevakning kommer att få ett rejält lyft och bolag som
ännu inte hittat till börsen kommer att få ordentligt med uppmärksamhet. I februari 2022 blev vi
nominerade till årets redaktion av Tidningsutgivarna.
 
Kontrollbalansräkning, likviditet och kapital
 
Vid en extrastämma den 4 november 2021 framlades kontrollbalansräkning nummer två som visade att
bolagets egna kapital återställts.
 
Bolagets egna kapital uppgår per 31 december 2021 till -124 tkr. Under mars 2022 har det egna kapitalet
tillförts 720 tkr genom en garantiemission, som ännu ej registrerats av Bolagsverket. Bolaget har
dessutom erhållit en garanti från de största ägarna att täcka upp eventuell förlust som uppkommer under
2022. 
 
Ingen kontrollbalansräkning har upprättats under 2022 då styrelsen beslutat om en nyemission samt
erhållit garantier från de största ägarna om att tillskjuta medel för att täcka upp en eventuell förlust under
2022. Vid årsstämman 2022 kommer bolaget att genomföra en nyemission för att stärka upp bolagets
egna kapital och likvida medel.
 
Baserat på ovanstående är styrelsens bedömning att antagandet om fortsatt drift föreligger.
 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 5 688 2 365 3 105 3 613 3 927
Resultat efter finansiella poster -6 942 -12 184 -10 703 -7 430 -7 930
Balansomslutning 5 276 2 820 4 027 6 063 5 183
Soliditet (%) neg neg neg neg neg
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Förändring av eget kapital (Tkr)
 Aktie- Fond för Pågående Överkurs- Balanserat Årets Totalt
 kapital utveckling nyemission fond resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 5 384 834  40 903 -39 589 -12 184 -4 653
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:        
   Balanseras i ny räkning     -12 184 12 184 0
Nyemission 441   13 747   14 188
Sänkning aktiekapital -4 884    5 747  863
Pågående nyemission   542    542
Kostnader emmission     -4 122  -4 122
Fond för
utvecklingsutgifter  -241   241  0
Årets resultat      -6 942 -6 942
Belopp vid årets utgång 941 593 542 54 650 -49 907 -6 942 -124
        

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
 
fri överkursfond 54 649 283
ansamlad förlust -49 906 543
pågående nyemission 513 932
årets förlust -6 941 924
 -1 685 252
 
behandlas så att
i ny räkning överföres -1 685 252
 -1 685 252
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31  
 

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

Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning  5 687 898  2 364 872  
Aktiverat arbete för egen räkning  260 869  833 529  
Övriga rörelseintäkter  29 286  669 695  
  5 978 053  3 868 096  
      
Rörelsens kostnader      
Handelsvaror  -2 344 227  -1 960 992  
Övriga externa kostnader  -4 509 760  -4 597 902  
Personalkostnader 2 -4 743 981  -7 904 584  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar  -844 488  -960 498  
Övriga rörelsekostnader  -6 970  -11 675  
  -12 449 426  -15 435 651  
Rörelseresultat  -6 471 373  -11 567 555  
      
Resultat från finansiella poster      
Räntekostnader och liknande resultatposter  -470 551  -616 115  
  -470 551  -616 115  
Resultat efter finansiella poster  -6 941 924  -12 183 670  
      
Resultat före skatt  -6 941 924  -12 183 670  
      
Årets resultat  -6 941 924  -12 183 670  
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten 3 938 863  833 529  
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter 4 250 000  850 000  
  1 188 863  1 683 529  
      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer 5 9 669  12 722  
  9 669  12 722  
      
Summa anläggningstillgångar  1 198 532  1 696 251  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  862 744  473 810  
Övriga fordringar  665 821  108 063  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  233 800  260 453  
  1 762 365  842 326  
      
Kassa och bank  2 314 858  281 526  
Summa omsättningstillgångar  4 077 223  1 123 852  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  5 275 755  2 820 103  
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  941 096  5 384 191  
Ej registrerat aktiekapital  27 668  0  
Fond för utvecklingsutgifter  592 094  833 529  
  1 560 858  6 217 720  
      
Fritt eget kapital      
Fri överkursfond  54 649 283  40 902 585  
Balanserad vinst eller förlust  -49 392 611  -39 589 407  
Årets resultat  -6 941 924  -12 183 670  
  -1 685 252  -10 870 492  
Summa eget kapital  -124 394  -4 652 772  
      
Långfristiga skulder 6     
Obligationslån  720 000  0  
Övriga skulder  422 234  414 255  
Summa långfristiga skulder  1 142 234  414 255  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  1 329 381  1 169 493  
Aktuella skatteskulder  129 536  104 195  
Övriga skulder  1 177 557  3 668 005  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 621 441  2 116 927  
Summa kortfristiga skulder  4 257 915  7 058 620  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  5 275 755  2 820 103  
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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.
 
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.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Utgifter för utveckling av hemsidan.
Vanligtvis kostnadsförs alla utgifter för utveckling eller underhåll av hemsidan omedelbart. Utgifter som
är direkt sammankopplade med indentifierbara och unik teknik som kontrolleras av bolaget och som har
troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden, balanseras dock som immateriell
tillgång. Direkta kostnader inkluderar relevanta indirekta kostnader. Utgifter som höjer prestandan eller
förlänger livslängden på tekniken utöver dess ursprungliga nivå redovisas som en förbättringsutgift och
ökar det ursprungliga anskaffningsvärdet. Balanserade utgifter för utvecklingen av hemsidan skrivs av
linjärt över nyttjandetiden, dock högst fem år. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 år  
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 10 år  
   

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 år  
   

Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period
de uppstår.
 
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
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Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
 
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
 
 
 
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.
 
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt. 
 
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.
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Not 2 Medelantalet anställda
 2021 2020  
    
Medelantalet anställda 4 10  
    

 
Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
    
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 2 758 834 2 129 534  
Inköp 0 629 300  
Inköp pågående aktivering 346 769 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 105 603 2 758 834  
    
Ingående avskrivningar -1 925 305 -1 568 392  
Årets avskrivningar -241 435 -356 913  
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 166 740 -1 925 305  
    
Utgående redovisat värde 938 863 833 529  
    

 
Not 4 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
    
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 6 000 000 6 000 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 000 000 6 000 000  
    
Ingående avskrivningar -5 150 000 -4 550 000  
Årets avskrivningar -600 000 -600 000  
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 750 000 -5 150 000  
    
Utgående redovisat värde 250 000 850 000  
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Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 129 379 114 113  
Inköp 0 15 266  
Försäljningar/utrangeringar -114 113 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 266 129 379  
    
Ingående avskrivningar -116 657 -113 074  
Omklassificeringar 114 113 0  
Årets avskrivningar -3 053 -3 583  
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 597 -116 657  
    
Utgående redovisat värde 9 669 12 722  
    

 
Not 6 Långfristiga skulder
 2021-12-31 2020-12-31  
    
    
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen 0 0  
 0 0  
    

 
 
Stockholm den 26 april 2022
 
 
 
  
Hans Börsvik Stefan  Hansson
Ordförande  
  
  
  
Björn  Hemmingsson Maria Pellborn
 Verkställande direktör
  

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 26 april 2022
 
RSM Stockholm AB 
 
 
 
Anneli  Richardson  
Auktoriserad revisor 


