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Sammanfattning av andra
kvartalet, april-juni 2020
• Nettoomsättningen minskade till 703 (793) tkr.
• Periodens resultat minskade till -3 887 (-2 519) tkr.
• Emission om 20 788 tkr stärkte bolagets egna kapital.

Finansiell översikt
Nyckeltal
		

2020
april-juni

2019
april-juni

Förändring
%

2020
jan-juni

2019
jan-juni

Förändring
%

2019
Helår

Nettoomsättning, TSEK
703
793
-11%
1 274
1 565
-19%
3 104
Rörelseresultat, TSEK
-3 798
-2 369
60%
-6 178
-4 598
34% -8 912
Periodens resultat, TSEK
-3 887
-2 519
54%
-6 579
-4 895
34% -10 704
								
Resultat per aktie före och
efter utspädning, SEK
-0,41
-0,94
-56%
-0,69
-1,82
-55%
-2,90
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Väsentliga händelser
under perioden

Väsentliga händelser
efter periodens utgång

Den 4 april registreras tidigare genomförda kvittningsemissioner om 483 559 aktier hos Bolagsverket.

I augusti omorganiseras Realtids.ses redaktion till en
tydlig ”deskstruktur” ledd av redaktörer för att understödja den framtida prenumerationstjänsten.

Under perioden 16 april till 12 maj genomför Realtid
Media en till 80% garanterad ägarspridning bestående
av nyemitterade aktier och teckningsoptioner.
Emissionen blir tecknad till 80%, motsvarande 16
miljoner kronor där bolaget får cirka 90 nya aktieägare.
Den 28 april håller Realtid Media årsstämma där bland
annat sittande styrelse och revisorsbolag omväljs.
Vidare beslutas att bolagsordningen skall ändras så
att aktiekapitalet utgör lägst 2 046 500 och högst
8 186 000 kronor och att antalet aktier skall lägst vara
4 250 000 och högst 17 000 000, samt att bemyndiga
styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta
beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/
eller konvertibler.
En extra bolagsstämma hålls den 28 april där stämman
godkänner styrelsens förslag om att genomföra en
emission av högst 6 666 666 aktier och högst
6 666 666 teckningsoptioner (units) riktad till allmänheten, samt att teckningskursen ska vara 3 kr per
unit. Teckningsoptionerna löper till och med den
30 juni 2021.
Den i mars genomförda riktade nyemissionen
registreras den 19 maj hos bolagsverket.
Under maj Inleds ett samarbete med det digitala
säljbolaget Leeads AB rörande annonsförsäljning.
I juni rekryteras Rickard Lundqvist, tidigare Head of
Digital Sales på Svenska Dagbladet, som ansvarig för
Realtid.ses prenumerationsaffär.
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VD har ordet
Vi börjar från slutet av ett omvälvande kvartal. Under
andra hälften av juni fick Realtid Media in order till ett
värde av nästan 600 000 kronor. Detta efter ett i det
närmaste totalt försäljningsstopp sedan mitten av mars,
orsakat av Covid-19. Det här är kvartalets ljusglimt och
på sitt sätt dess viktigaste händelse. För att sätta siffran i
perspektiv omsatte Realtid Media 571 000 kronor under
hela första kvartalet. Även offertstocken är väsentligt
starkare än tidigare.
Min bedömning är att det här beror på Realtid.ses
förstärkta marknadsposition tack vare lanseringen av
den nya sajten i mars, den förbättrade redaktionella
produkten, den ökade läsartrafiken och den förstärkta
säljorganisationen. Ihop med draghjälp från externt håll
då marknaden tycks börja komma tillbaka. Låt oss
hoppas att det är detta vi ser.
Ekonomiskt har perioden naturligtvis präglats av
Covid-19 som haft kraftigt negativ påverkan på försäljning och intäkter. Övergången till ett nytt ekonomisystem och ett utdraget arbete med att notera bolaget
har även de genererat kostnader. Kvartalets förlust är
därmed betydande, men omständigheterna har också
varit extraordinära.
Covid-19 har tveklöst försvårat noteringsprocessen.
Realtid Medias styrelse avser därför vidta åtgärder för
att stärka bolaget, dess intäkter och balansräkning
innan man genomför noteringen, vilket bedöms kunna
ske under fjärde kvartalet i år.
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På den operativa nivån har andra kvartalet och tiden
därefter centrerats kring att ställa om Realtid.se till en
i huvudsak prenumerationsbaserad produkt. Affärsmodellen är till sin karaktär mycket tilltalande och
representerar idag huvudintäktskällan för andra digitala,
kvalitativa nyhetsmedier. Vi bedömer att Realtid.se, med
sin journalistik och målgrupp, är väl positionerad för att
nå samma framgång.
Organisatoriskt har vi vidtagit flera åtgärder för att
ställa om till en prenumerationstjänst. I juni skaffade vi
oss spetskompetens genom att rekryterade Rickard
Lundqvist som affärsområdeschef (läs intervju med
honom på sid 7). Rickard kommer närmast från rollen
som Head of Digital Sales på Svenska Dagbladet. I
augusti genomförde vi en omfattande omorganisation
av redaktionen. Redaktionen har därför nu en ”deskstruktur” ledd av redaktörer, med syfte att ytterligare
höja kvaliteten och öka fokus på unikt, kvalitativt innehåll som vi bedömer att det finns en betalningsvilja för.
Målsättningen är att lansera prenumerationstjänsten
under hösten. Vi har en spännande tid framför oss, som
trots allt tycks se ljusare ut än det vi hittills upplevt i år.
Jonas Wiwen-Nilsson
Vd Realtid Media AB
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Verksamhetsbeskrivning
Realtid Media levererar affärskritisk information och nyheter till den svenska finansmarknaden.
Idag är den centrala produkten den dagliga ekonomisajten Realtid.se, med cirka 300 000
unika besökare per månad. Målgruppen utgörs av yrkesverksamma inom finansbranschen
och beslutsfattare i näringslivet med ansvar för M&A, kapitalmarknad, finansieringsfrågor
och fondförvaltning.
Realtid Medias målsättning är att samla målgruppen på
den digitala kanalen Realtid.se under ett varumärke som
förknippas med seriositet och relevans, och därifrån vidareutveckla verksamheten till att bli informationsnavet
för den svenska finansmarknaden.
Fram till 2024 är avsikten att Realtid.se ska kompletteras med fyra affärsområden: Karriär, Evenemang,
Services och databastjänster. Vid lanseringen av nya
affärsområden och produktlinjer är Realtid.se central
som marknadsförings- och distributionskanal.

Expansionsplan
År
2020
2021
2022
2023

Affärsområde
Prenumerationsaffären
Karriär, Evenamang
Realtid Services
Databastjänster

Realtid Medias vision är att bli den ledande källan till
information om den nordiska finansmarknaden för såväl
aktörer i Norden som en internationell målgrupp.
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Intervju med
Rickard Lundqvist
Affärsområdeschef för prenumerationstjänsten
sedan i juni.

Du arbetade på Svenska Dagbladet innan du började
på Realtid Media. Vad gjorde du där?
– När jag lämnade SvD satt jag som Head of Digital
Sales vilket i huvudsak innefattade intäktsansvar för de
digitala prenumerationstjänsterna (B2C och B2B) samt
ansvar för SvD:s kommersialiserade kundklubb, SvD
Accent.
När blev du intresserad av digitala läsarintäkter?
– Jag har alltid varit intresserad av marknad och försäljning och min passion ligger i att förstå kunden och dess
drivkrafter. Och framtiden ligger helt klart i det digitala
landskapet.
Varför är en prenumerationstjänst rätt väg att gå för
Realtid Media?
– Ser man på de bolag som lyckats generera mycket
digitala intäkter har nästan alla en prenumerationsmodell i grunden. Att stå utan den potential som finns inom
modellen är egentligen inget alternativ för Realtid, som
jag anser har en produkt väl värd att betala för. Lägg
sedan till nischningen mot ett segment där innehållet
och informationen är viktigare än prislappen eftersom
det många gånger anses som arbetsverktyg, så ser
jag inga som helst hinder för att detta ska kunna bli
framgångsrikt. Och att få vara med på den resan känns
otroligt spännande.
Hur kommer du att välja ut vilket material som ska
ingå i prenumerationserbjudandet?
– Vi startar prenumerationstjänsten under hösten och
urvalet kommer vara en kombination av data och fingertoppskänsla från redaktionen. Min inställning är att vi
ska ta betalt för det allra mesta av innehållet vi producerar själva, så frågan är snarare vad som inte ska ingå
och därmed vara öppen information.
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Hur påverkar det här räckvidden?
– Räckvidden kommer förmodligen att påverkas, men
det finns grepp att ta för att minimera eventuellt negativa effekter. Det är viktigt att det finns en bra balans där
både prenumerations- och annonsaffären kan frodas,
men prenumerationsaffären kommer också hjälpa till
att nå större räckvidd och förenkla annonsförsäljningen
eftersom våra prenumeranter loggar in. Tack vare det
kan vi lära oss mer om läsarna vilket ger ett underlag
för att skapa pricksäkrare redaktionellt material och
annonsering.

Fakta om Rickard Lundqvist
Bor

Falun, Dalarna

Utbildning

Civilingenjör,
Industriell ekonomi

Familj

Fru och två barn

Ledord

”Varför antingen eller när
det finns både och.”

Lyssnar på

Alla. Insikter kan komma
från de mest oväntade håll.

På nattduksbordet

Öronproppar. En god natts
sömn är A & O.

Karriär i korthet
2012–2017 Managementkonsult
2017–2019 Digital Growth Manager SvD
2019–2020 Head of Digital Sales SvD
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Finansiell utveckling
Andra kvartalet, april - juni 2020
Resultaträkningen
Nettoomsättningen uppgick till 703 (793) tkr, vilket är
en minskning med 12% som en konsekvens av Covid-19.
Övriga externa kostnader uppgick till 1 100 (426) tkr.
Ökningen jämfört med föregående period beror i
huvudsak på emissionskostnader, införlivandet av ett
nytt ekonomisystem samt rekrytering.

Finansiering
För att säkerställa bolagets fortsatta utveckling
utvärderar styrelsen och ledningen löpande bolagets
betalningsförmåga på kort och lång sikt. Det är styrelsens och ledningens bedömning att nuvarande medel
kommer kunna finansiera bolagets åtaganden under en
period längre än de kommande tolv månaderna.
Aktien
Periodens förändringar i aktien framgår av
nedanstående tabell.

Som en följd av ovanstående uppgick periodens
resultat till -3 887 (-2 519) tkr.
Balansräkningen
Bolagets egna kapital uppgår till 5 872 tkr, i detta ingår
resultatet för perioden 20200401–20200630.
Likviditet
Bolagets likvida medel per den 30 juni 2020 uppgick till
3 032 (89) tkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
37 (-47) tkr.
Utveckling kopplad till sajten Realtid.se påverkar
kassaflöde från investeringsverksamheten som under
perioden uppgick till -292 (-63) tkr.

		
Förändring i antal aktier, st

2020
april-juni

2019
april-juni

2020
jan-juni

2019
jan-juni

2019
Helår

3 686 100

2 686 100

3 686 100

2 686 100

2 686 100

Nyemission 2019-12-11					
Nyemission 2020-04-07
150 000 		
150 000 		
Nyemission 2020-04-07
333 959 		
333 959 		
Nyemission 2020-04-27
1 575 441 		
1 575 441 		
Nyemission 2020-07-28
3 729 190 		
3 729 190 		

1 000 000

Antal aktier vid periodens ingång,
före och efter utspädning

Antal aktier vid periodens utgång,
före och efter utspädning
9 474 690
2 686 100
9 474 690
2 686 100
						
Genomsnittligt antal aktier,
före och efter utspädning
7 886 192
2 686 100
5 786 146
2 686 100
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Principer för delårsrapportens upprättande
Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (”K3”) samt enligt BFNAR 2007:1
(”Frivillig delårsrapportering”). Redovisningsprinciperna
är oförändrade sedan senast upprättade årsredovisning.
För ytterligare information om redovisningsprinciper
hänvisas till Realtid Media AB:s årsredovisning för 2019.
Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.
Avlämnande av delårsrapport
Stockholm, den 28 augusti, 2020
Styrelsen, Realtid Media AB
För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Wiwen-Nilsson
VD Realtid Media AB
E-post: jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se
Finansiell kalender
Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk
rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter
är planerade enligt följande:
Delårsrapport, kvartal 3:
Bokslutskommuniké:
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Resultaträkning
Belopp i TSEK
2020
2019
2020
2019
2019
		
april-juni
april-juni
jan-juni
jan-juni
Helår
						
Nettoomsättning
703
793
1 274
1 565
3 104
Övriga rörelseintäkter
4
0
10
0
0
		
707
793
1 285
1 565
3 104
Rörelsens kostnader						
Inköp av tjänster
-581
-133
-780
-317
-1 247
Övriga externa kostnader
-1 100
-426
-1 633
-796
-1 666
Personalkostnader
-2 512
-2 349
-4 463
-4 543
-8 089
Avskrivningar av materiella och
immateriella tillgångar
-309
-254
-583
-506
-1 013
Övriga rörelsekostnader
-3
0
-4
0
0
Rörelseresultat
-3 798
-2 369
-6 178
-4 598
-8 912
						
Resultat från finansiella kostnader						
Övriga ränteinteäkter och
liknande resultatposter
0
3
0
7
34
Räntekostnader och liknande resultatposter
-89
-152
-401
-304
-1 826
Resultat före skatt
-3 887
-2 519
-6 579
-4 895
-10 704
						
Skatt						
Periodens skatt
0		
0		
0
Periodens resultat
-3 887
-2 519
-6 579
-4 895
-10 704
						
Periodens resultat tillfullo hänförligt till:						
Moderbolagets ägare
-3 887
-2 519
-6 579
-4 895
-10 704
						
Resultat per aktie:						
Resultat per aktie före och efter utspädning (kr)
-0,41
-0,94
-0,69
-1,82
-2,90
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Balansräkning
Belopp i TSEK
2020-06-30
2019-06-30
2019-12-31
					

Tillgångar				

Anläggningstillgångar				
Immateriella tillgångar
2 016
2 378
2 011
Materiella tillgångar
0
5
1
Summa anläggningstillgångar
2 016
2 383
2 012
				
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar
579
52
241
Kortfristiga fordringar
9 716
359
538
Likvida medel
3 032
89
1 236
Summa omsättningstillgångar
13 327
499
2 014
					
SUMMA TILLGÅNGAR
15 344
2 882
4 027
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
		
Eget kapital
5 871
-8 899
-8 738
					
Långfristiga skulder				
Övriga långfristiga skulder
87
583
487
Summa långfristiga skulder
87
583
487
				
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
1 898
2 074
1 499
Kortfristiga skulder
7 487
9 124
10 780
Summa kortfristiga skulder
9 385
11 198
12 279
					
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
15 344
2 882
4 027
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Kassaflödesanalys
Belopp i TSEK
2020
2019
2020
2019
2019
		
april-juni
april-juni
jan-juni
jan-juni
Helår
						
Den löpande verksamheten						
Rörelseresultat
-3 797
-2 369
-6 177
-4 597
-8 911
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
308
254
582
506
1 013
Erhållen ränta
0
3
0
0
34
Erlagd ränta
-603
-31
-647
-113
-1 535
Betald skatt
-48
15
-7
0
0
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
-4 140
-2 128
-6 249
-4 204
-9 399
						
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Förändringar av rörelsefordringar
-626
19
-376
2 525
2 239
Förändringar av rörelseskulder
4 802
2 061
5 721
1 530
8 389
Kassaflöde från den löpande verksamheten
37
-47
-904
-149
1 229
						
Investeringsverksamheten						
Förvärv av immateriella tillgångar
-292
-63
-586
-124
-260
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
—
—
—
—
—
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
—
—
—
—
—
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-292
-63
-586
-124
-260
						
Finansieringsverksamheten						
Nyemission
8461
—
8 460
—
0
Emissionskostnader
-5174
—
-5174
—
—
Upptagna skulder hos kreditinstitut
—
—
—
—
—
Betalning av finansiell leasing
—
—
—
—
—
Amortering av skuld
—
—
—
—
-96
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
3 287
0
3 286
0
-96
						
Årets kassaflöde
3 031
-110
1 796
-273
874
Likvida medel vid årets början
1
198
1 236
362
362
Likvida medel vid periodens slut
3 032
89
3 032
89
1 236

Förändring i eget kapital
Belopp i TSEK
2020
2019
2020
2019
2019
		
april-juni
april-juni
jan-juni
jan-juni
Helår
		
				
Eget kapital vid periodens början
-11 430
-4 004
-8 738
-4 004
-4 004
Nyemission
17 842 		
17 842 		
5 970
Emissionskostnader
-5 174 		
-5 174 		
						
Nyemission under registrering
8 520 		
8 520 		
						
Periodens resultat
-3 887
-4 895
-6 578
-4 895
-10 704
Eget kapital vid periodens slut
5 871
-8 899
5 871
-8 899
-8 738
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Media

Realtid Media AB
c/o Embassy House
Linnégatan 89 C
115 23 Stockholm
08-420 030 60

