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Med ”SMG” avses Shortcut Media AB (publ), org. nr. 556849-1830, inklusive dotterbolag. Styrelsen 
och verkställande direktören för SMG får härmed avge delårsrapport för 2018, avseende perioden 1 
januari – 31 mars 2018. Alla siffror och kommentarer avser koncernen och belopp anges i Tkr med 
motsvarande period föregående år inom parentes, om inte annat anges.  

Översikt: 1 jan – 31 mars 2018 
 

Första kvartalet, 1 januari – 1 mars 2018  
● Nettoomsättningen minskade med 10%, till 14 478 (16 088) Tkr	

● Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till -794 (1 178) Tkr	

● EBITA-marginal uppgick till -5% (7%)	

● Resultat före skatt uppgick till -2 104 (472) Tkr	

● Resultat per aktie uppgick till -0,25 (0,03) Kr	

● Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till -0,11 (0,11) Kr 

 
Viktiga händelser 

 

● SMG förvärvade de återstående 40% av aktierna i Good Motion för 0,7 Mkr 

● Bond Street Film fick en beställning om minst 0,9 Mkr för produktion till en svensk 
datorspelsutvecklare 

● Shortcut Media Film tilldelades som ensam leverantör ramavtal med Statens Maritima 
Muséer, ett avtal som förväntas vara värt ca 4 Mkr över fyra år 

● Bond Street Film vann pris i PromaxBDA i Rom 

● Shortcut Media Film tilldelades som leverantör 3 av 3 ramavtal med Socialstyrelsen. 
Då det finns leverantörer med högre rangordning samtidigt som större uppdrag 
direktupphandlas mellan de tre leverantörerna är det svårt att uppskatta förväntat 
avtalsvärde  

● Shortcut Media Post, Shortcut Media Film och Shortcut Media Graphics har 
konsoliderats till ett aktiebolag för att förenkla koncernstrukturen samt minska 
administrativa kostnader  

● Flytt till nytt kontor på Brännkyrkagatan och väsentligt minskade lokalkostnader 

  



	
	
	

	

Nyckeltal	

Talen avser koncernen.  
 

 
 
Antalet aktier ökade med 1 538 011 st under 2017. Detta till följd av den övertecknade 
spridningsemission samt en mindre riktad emission i samband med förvärvet av Frost VFX, vilka 
kommunicerades under andra kvartalet 2017. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01
2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

3 mån 3 mån Helår
(Tkr)

Nettoomsättning 14 478 16 088 65 274
 -förändring % -10%

EBITDA, Rörelseresultat före avskrivningar -668 1 334 2 126
 -marginal % -5% 8% 3%

EBITA, Rörelseresultat före GW-avskrivningar -794 1 178 1 666
 -marginal % -5% 7% 3%

Resultat före skatt -2 104 472 -2 034
 -marginal % -15% 3% -3%

Periodens resultat -2 325 199 -2 692
 -marginal % -16% 1% -4%
 -Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -2 655 -382 -3 425

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 19 105 14 606 21 474

Resultat per aktie  -0,25 SEK  0,03 SEK  -0,29 SEK
Resultat per aktie (exkl GW-avskrivningar)   -0,11 SEK 0,11 SEK 0,08 SEK
Resultat per aktie som tillfaller aktieägarna  -0,28 SEK  -0,05 SEK  -0,36 SEK
Resultat per aktie som tillfaller aktieägarna (exkl GW-avskrivn.)   -0,15 SEK 0,04 SEK 0,00 SEK
Antal utestående aktier vid periodens slut 9 426 651 7 888 640 9 426 651



Väsentliga händelser under samt efter kvartalet 

9 februari meddelandes att Bond Street Film hade nominerats till den europeiska finalen av 
PromaxBDA. 

Bond Street Film mottog den 13 februari beställning från en svensk spelutvecklare avseende 
produktion av en serie i kortformat till digitala kanaler, värt minst 900 Tkr. Produktion väntades ske 
under mars-april. 

Socialstyrelsen informerade den 6 mars att Shortcut Media Film, efter avslutad överprövning, tilldelats 
ramavtal som leverantör nummer tre av totalt tre leverantörer. Avtalet förväntas vara värt ca 2,5 Mkr 
per år. Då det finns leverantörer med högre rangordning samtidigt som större uppdrag 
direktupphandlas mellan de tre leverantörerna är det svårt för SMG att uppskatta förväntat avtalsvärde  

Den 14 mars vann Bond Street Film silver i den europeiska finalen av PromaxBDA, efter att tävlingen 
avgjorts i Rom. Det prisbelönta bidraget kan ses på länken nedan. 

Statens Maritima Muséer, som bedriver verksamheten på Vasamuséet, Sjöhistoriska Muséet 
och Marinmuseum, meddelade 15 mars att Shortcut Media Film som ensam leverantör tilldelats 
ramavtal för film- och grafikproduktion till myndigheten. Avtalet har ett förväntat värde om ca 1 Mkr per 
år i upp till fyra år, plus en option som kan innebära ytterligare ”någon miljon”, enligt myndigheten. 

13 april bekräftade SMG att ramavtalen med Socialstyrelsen och Statens Maritima Muséer trädde i 
kraft.  

Trailern	som	presenterar	C	Mores	höstprogram	2017	resulterade	i	ett	silver	i	den	europeiska	
finalen	av	PromaxBDA.		

https://news.cision.com/se/shortcut-media-ab/r/bond-street-film-nominerat-till-final-i-europeisk-trailertavling,c2449151
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2018/02/13/shortcut-media-ab-bond-street-film-har-mottagit-bestallningar-till-ett-varde-av-minst-900-tkr-fran-en-svensk-spelutvecklare.html
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/Shortcut-Media-blir-en-av-tre-leverantoerer-som-tilldelas-ramavtal-av-Socialstyrelsen-efter-avslutad-oeverproevning-1018142099
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2018/03/14/shortcut-media-ab-bond-street-film-vinner-silver-i-finalen-av-europeisk-trailertavling.html
https://bors-nliv.svd.se/index.php/news/detail/32f10085-65ff-4cae-b605-4d0cc47a975f
https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/Shortcut-Medias-ramavtal-med-Statens-maritima-museer-och-Socialstyrelsen-traeder-i-kraft-1021353464
http://bondstreet.se/portfolio/autumn-brag-2017/%C2%A0


	
	
	

	

SMG  – marknadsledande produktionsgrupp inom rörlig bild 
 

 

 

  

https://vimeo.com/264955903
https://vimeo.com/244061735
https://vimeo.com/195762198
http://bondstreet.se/portfolio/autumn-brag-2017/%C2%A0
http://bondstreet.se/portfolio/us-masters-2018/
http://bondstreet.se/portfolio/europa-universalis-iv-cradle-of-civilization/
http://shortcutmedia.se/portfolio-view/hellenius-horna/
https://vimeo.com/261841881
https://vimeo.com/263844581


	
	
	

	

Verkställande direktörens kommentar 

2018 har inletts med att en stor del av de återstående konsolideringsinsatser som pågått slutförts. 
Minoritetsägandet i Good Motion har förvärvats och gruppen äger nu 100% av verksamheten. De tre 
dotterbolagen Shortcut Media Film, Shortcut Media Post och Shortcut Media Graphics har slagits 
samman i ett bolag. Det nya kontoret på Brännkyrkagatan är iordningställt och lokalkostnaderna har 
därmed sänkts väsentligt. 

Samtidigt har den löpande verksamheten varit svag under kvartalet. Omsättningen minskade med 
10%, jämfört med samma kvartal föregående år. Rörerelseresultatet uppgick till -0,7 Mkr. Vi har sett 
en negativ organisk tillväxt för första gången på länge. Flera kostnadposter har också ökat till följd av 
föregående års förvärv. Sammantaget en utveckling vi är mycket missnöjda med.  

Det finns huvudsakligen två bakomliggande orsaker till kvartalets utfall. Den första orsaken är att vi, 
vilket beskrevs i föregående rapport, sett en minskning i produktion till traditionella TV-kanaler. Denna 
nedgång drabbade primärt verksamheten inom efterbearbetning och blev väsentligt större än våra 
relativt lågt ställda förväntningar. Jämfört med föregående år innebär detta isolerat ett intäktsbortfall 
om nära 3 Mkr under kvartalet. 

Den andra orsaken är att vi även inom filmproduktionen till digitala kanaler haft en lägre tillväxt än 
väntat. Bl.a. har två projekt om totalt ca 1,5 Mkr antingen ställts in eller skjutits upp med kort varsel, 
vilket direkt påverkat kvartalets tillväxt och resultat.  

Inom efterbearbetningen ser vi fortsatt låg orderingång, vilket lär hålla ned tillväxten även under det 
andra kvartalet. Däremot förväntas den negativa resultateffekten av detta bli betydligt mindre under 
andra kvartalet till följd av åtgärder som redan vidtagits, vilka beskrivs nedan. 

En av åtgärderna har varit att verksamhetens kostnader inom bl.a. administration och 
efterbearbetningen har anpassats genom minskad personalstyrka inom de verksamhetsområden där 
orderingången minskat. 

En annan åtgärd för att säkerställa förbättrade resultat har varit att vi ytterligare öka tempot med 
förändringsåtgärderna, såsom att konsolidera antalet bolag och kontor. Majoriteten av dessa är nu 
genomförda och kostnadsminskningarna från detta kommer att nå full effekt per den 1 juli. 

Givet att flera av de största konsolideringsinsatserna nu har genomförts kan vi öka fokuset ytterligare 
på den löpande verksamheten. Det koncernövergripande försäljningsarbete som beskrevs i 
föregående rapport – där flera av gruppens bolag gör gemensamma försäljningsinsatser – har bl.a. 
resulterat i de ramavtal som tecknats under detta kvartal. Det är vår ambition att den samlade 
marknadsbearbetningen ska fortsätta generera fler och större affärer framöver. 

Det ska även understrykas att flera av koncernbolagen har presterat väl under perioden. Bl.a. har 
verksamheten inom trailers, promos och i stor utsträckning även 3D/VFX utvecklats på ett utmärkt 
sätt.  

Nästkommande kvartal innebär stort fokus på den löpande verksamheten, att få de återstående 
effektiviseringarna på plats samt att driva tillväxt och ökad lönsamhet.



	
	
	

	

Intäkter och resultat 

Kvartalet 1 januari – 31 mars 2018 

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 14 478 (16 088), en minskning med 10% jämfört med 
motsvarande period i fjol. Minskningen i omsättning beror främst på projektbortfall inom 
efterbearbetning samt filmproduktion, enligt beskrivning ovan.  

Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -668 (1 334) Tkr. Resultat före Goodwill-avskrivningar 
(EBITA) uppgick till -794 (1 178) Tkr.  

Resultat per aktie uppgick till -0,25 (0,03) SEK.  
Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till -0,11 (0,11) SEK. 

Tilläggsköpeskilling 
Det finns i dagsläget inga avtal som kan innebära utbetalning av ytterligare tilläggsköpeskilling. 

Eventualförpliktelser 
För en del av de räntebärande långfristiga skulderna, motsvarande ca 1,8 Mkr till säljarna av Bond 
Street Film Stockholm AB, har moderbolaget lämnat företrädesrätt på utdelningar från dotterbolagen 
Shortcut Media Post AB, Shortcut Media Graphics AB samt Shortcut Media Film AB. Är inte denna 
skuld reglerad per förfallodagen ska utdelning till Shortcut Media AB från dessa dotterföretag oavkortat 
gå till borgenären tills dess att skulden är reglerad.   

Aktien 
Shortcuts aktie (SMG) noterades på AktieTorget den 20 juni 2016 och har ISIN-kod SE0008347462. 

Den 29 mars 2018 fanns totalt 9 426 651 st utestående aktier fördelat på 653 st ägare (källa: 
Euroclear).  

Risker och osäkerhetsfaktorer 
De risker och osäkerhetsfaktorer som Shortcuts verksamhet exponeras för relaterar till bland annat 
nyckelkompetens, nyckelkunder, konkurrens samt konjunktur. För information avseende väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till bolagets årsredovisning för 2016 och, så snart denna 
publicerats, bolagets årsredovising för 2017. Inga väsentliga nya eller förändrade risker och 
osäkerhetsfaktorer har identifierats under perioden.  

Redovisningsprinciper 
All finansiell information i denna rapport är framtaget i enlighet med K3, vilket är det regelverk som 
följs. För detaljerad beskrivning av detta hänvisas till senast avlämnad årsredovisning. Resultat- och 
balansräkningar är i vissa fall något komprimerade i denna rapport.  

Granskning 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

Rapportkalendarium 
SMG:s årsstämma kommer att hållas torsdagen den 24 maj kl 15:00 i Bond Streets lokaler på 
Ynglingagatan 15 i 

Stockholm. Årsredovisningen kommer att tillhandahållas på stämman samt på 
http://www.shortcutmedia.se fr.o.m. den 3 maj. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras och att 
ingen utdelning sker, i linje med vad som kommunicerats vid noteringen. 



	
	
	

	

 
SMG:s rapport för perioden 1 april – 30 juni 2018 kommer att publiceras den 21 augusti 2018. 

SMG:s rapport för perioden 1 juli – 30 september 2018 kommer att publiceras den 13 november 2018. 

Vänligen observera att rapportkalendarium kan komma att justera, exempelvis till följd av förvärv.  

 

Stockholm den 8 maj 2018, 

Styrelsen, 

Shortcut Media AB (publ.) 

 

 

 

 

  



	
	
	

	

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Anders Brinck 
VD 
Shortcut Media Group 
anders.brinck@shortcutmedia.se 
Tel: 076-949 66 99 
 

Alt. 
 
Christer Karlsson 
CFO 
Shortcut Media Group 
christer.karlsson@shortcutmedia.se 
Tel: 0708-706 704 
 
	

 

 

 

 

 

	  



	
	
	

	

Koncernens resultaträkningar 

 
 
 
 
	  

(Tkr) 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01
2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

3 mån 3 mån Helår

Nettoomsättning 14 478 16 088 65 274

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -5 510 -6 200 -25 530
Övriga externa kostnader -3 016 -2 922 -12 255
Personalkostnader -6 620 -5 631 -25 363

Rörelseresultat före av-/nedskrivningar (EBITDA) -668 1 334 2 126
Av-/nedskrivningar av anl.tillgångar exkl Goodwill -125 -156 -460

Rörelseresultat före Goodwillavskrivningar (EBITA) -794 1 178 1 666
Av-/nedskrivningar av Goodwill -1 253 -672 -3 448

Rörelseresultat (EBIT) -2 047 506 -1 782

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande poster 0 6 87
Räntekostnader och liknande poster -47 -39 -338

Resultat efter finansiella poster -2 104 472 -2 034

Resultat före skatt -2 104 472 -2 034
Skatt på årets resultat (aktuell & uppskjuten) -221 -273 -659

Periodens resultat -2 325 199 -2 692

Varav hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -2 655 -382 -3 425
Minoritetsintresse 330 581 732

Frost	VFX	förvandlade	ett	helt	flervåningshus	till	en	bastu	i	en	fantastisk	film	
för	Eurojackpot.	

https://vimeo.com/212250517


	
	
	

	

Koncernens balansräkningar 

  

  

TILLGÅNGAR

Goodwill 24 478 27 610 25 690
Materiella anläggningstillgångar 1 251 999 1 249
Finansiella anläggningstillgångar 2 522 2 454 2 522
Summa anläggningstillgångar 29 005 31 063 30 256

Kundfordringar 8 913 10 287 16 474
Övriga fordringar 1 765 1 917 2 740
Förutbetalda kostnader och uppl intäkter 4 209 3 469 2 815
Kassa och bank 7 646 4 738 5 410
Summa omsättningstillgångar 22 534 20 411 27 439
SUMMA TILLGÅNGAR 51 539 51 474 57 696

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 1 037 868 1 037
Övrigt tillskjutet kapital 9 106 13 195 9 131
Balanserat resultat 11 617 925 14 731
Periodens resultat -2 655 -382 -3 425
Summa eget kapital för ak tieägarna i bolaget 19 105 14 606 21 474

Minoritetens egna kapital 12 040 12 792 12 006
Summa eget kapital 31 145 27 398 33 480

Avsättningar för uppskjuten skatt 536 401 627
Övriga avsättningar 0 0 0
Långfristiga räntebärande skulder 5 547 12 632 6 224
Summa långfristiga skulder & avsättningar 6 425 14 240 7 535

Kortfristiga räntebärande skulder 2 696 1 3 407
Leverantörsskulder 4 149 3 258 4 673
Övriga kortfristiga skulder 2 070 3 132 4 142
Upplupna kostnader och förutbet intäkter 5 054 3 445 4 458
Summa kortfristiga skulder 13 969 9 836 16 680
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51 539 51 474 57 696

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser i koncernen

Företagsinteckningar 8 751 7 165 8 751
Aktier och tillgångar med äganderättsförbehåll 30 491 32 639 30 337
Övriga ställda säkerheter 565 1 239 1 292
Summa ställda säkerheter 39 807 41 043 40 380



	
	
	

	

Moderbolagets resultaträkning 

 

 

Resultat från andelar i koncernföretag är hänförligt till nedskrivningar av aktier i dotterbolag i samband 
med sammanslagning av dessa. På koncernnivå har detta ej påverkat resultatet på samma sätt. 
Berörda bolag är Shortcut Media Film och Shortcut Media Post som nu tillsammans med Shortcut 
Media Graphics lagts samman i ett bolag.   
  

(Tkr)

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Rörelseresultat före av-/nedskrivningar (EBITDA)
Av-/nedskrivningar av anl.tillgångar exkl Goodwill

Rörelseresultat före Goodwillavskrivningar (EBITA)

2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01
2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

3 mån 3 mån Helår

1 460 2	022 6	239

-114 -268 -896
-595 -1	085 -3	393
-637 -401 -2	172

113 267 -222
-21 -40 -107

92 228 -329

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster

Resultat efter finansiella poster

92 228 -329

-4 219 360
0 1 1

-26 -33 -205

-4 153 556 -172

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat (aktuell & uppskjuten)

Periodens resultat

-4 153 556 -172
0 0 0

-4 153 556 -172

Good	Motion	skapade	alla	utomjordiska	miljöer	och	visuella	effekter	i	Julkalendern	2017	-	Jakten	på	
tidskristallen.		



	
	
	

	

Moderbolagets balansräkningar 

 

 

  

(Tkr)

TILLGÅNGAR

2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och uppl intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Periodens resultat

74 162 95
25 896 25 297 28 115
25 970 25 459 28 210

2 636 105 1 900
1 002 4 336 2 506

538 34 597
198 97 658

4 373 4 571 5 660
30 342 30 030 33 870

1 037 868 1 037
9 106 0 9 131

13 900 14 072 14 072
-4 153 556 -172

Summa eget kapital 19 891 15 496 24 068

Övriga avsättningar
Långfristiga räntebärande skulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder & avsättningar

Kortfristiga räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbet intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser i moderbolaget

Företagsinteckningar
Aktier och tillgångar med äganderättsförbehåll
Övriga ställda säkerheter
Summa ställda säkerheter

0 0 0
5 416 11 927 5 896

0 1 207 0
5 416 13 133 5 896

2 362 0 2 362
246 146 375

1 964 1 176 686
464 79 484

5 035 1 401 3 906
30 342 30 030 33 870

7 751 6 165 7 751
19 874 19 874 19 874

0 0 0
27 625 26 039 27 625

Höst-trailern	”Feel	everything”	som	Bond	Street	producerade	för	C	More	blev	
gruppens	enskilt	mest	prisbelönta	film	under	2017.	

https://vimeo.com/194673063


	
	
	

	

  

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

	

 

	 

Animerad trailer för Diamond League 2017. Producerad av Good Motion och Shortcut Film för IAAF. 




