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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 2017, avseende perioden 1 
januari – 31 mars 2017. Alla siffror och kommentarer avser koncernen och belopp anges i Tkr med 
föregående periods tal inom parentes, om inte annat anges.  

Kvartalsöversikt : 1 jan – 31 mars 2017 

Viktiga händelser 
 

• SMG ingick avtal om förvärv av Oddway Film & Television i Göteborg 3 februari och 
genomförde affären 3 mars 

• Koncernen ökade omsättningen kraftigt, slog tidigare omsättningsrekord och 
passerade 50 Mkr i omsättning på rullande 12 månaders basis 

• Oddway blev utsedda till Sveriges bästa produktionsbolag i Årets Byrå i Stockholm 

• Shortcut Post fick två beställningar om totalt 4,5 Mkr  

• Bond Street vann guld i PromaxBDA i Amsterdam 

• Shortcut Film fick två beställningar om 0,8 Mkr 

• Bond Street fick order om 220 Tkr från en svensk datorspelsutvecklare 
 

Finansiell översikt 

• Nettoomsättningen ökade med 159%, till 16 088 (6 222) Tkr 

• Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 334 (905) Tkr 

• Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 1 178 (851) Tkr 

• EBITDA-marginal uppgick till 8% (15%) 

• EBITA-marginal uppgick till 7% (14%) 

• Resultat före skatt uppgick till 472 (428) Tkr 

• Resultat per aktie uppgick till 0,03 (0,04) kronor 
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Nyckeltal 

Talen avser koncernen 
 

 
 

 

  

2017-01-01 2016-01-01
2017-03-31 2016-03-31

3 mån 3 mån
(Tkr)

Nettoomsättning 16 088 6 222
 -förändring % 159% 135%

EBITDA, Rörelseresultat före avskrivningar 1 334 905
 -marginal % 8% 15%

EBITA, Rörelseresultat före GW-avskrivningar 1 178 851
 -marginal % 7% 14%

Resultat före skatt 472 428
 -marginal % 3% 7%

Periodens resultat 199 240
 -marginal % 1% 4%
 -Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -382 -104

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Resultat per aktie  0,03 SEK 0,04 SEK
Resultat per aktie (exkl GW-avskrivningar) 0,11 SEK 0,10 SEK
Resultat per aktie som tillfaller aktieägarna  -0,05 SEK  -0,02 SEK
Resultat per aktie som tillfaller aktieägarna (exkl GW-avskrivn.) 0,04 SEK 0,05 SEK
Antal utestående aktier vid periodens slut 7 888 640 5 988 640

2016-01-01
2016-12-31

Helår

42 831

3 958
9%

3 737
9%

1 469
3%

1 403
3%
71

14 746

 0,18 SEK
0,44 SEK

 0,01 SEK
0,27 SEK
7 888 640
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Väsentliga händelser under samt efter kvartalet 

Den 3 februari avtalades om förvärv av 60% av Oddway Film & Television i Göteborg. Tillträde skedde 
enligt plan den 3 mars. Bolaget inkluderas i gruppens räkenskaper från 1 februari. Ledningen bedömer 
att Shortcut i och med förvärvet nu är att betrakta som ett av de ledande bolagen i Sverige inom 
filmproduktion i kortformat.  

Den 6 februari publicerade Dagens Nyheter en stor artikel om julkalendern 2017, dit Good Motion 
producerar de visuella effekterna. 

Den 18 februari deltog SMG i investeringsseminarium arrangerat av Unga Aktiesparare i Linköping 
tillsammans med Nordnet. Presentationen finns att se här.  

Kort efter att förvärvet avtalats, 22 februari, utsågs Oddway till Sveriges bästa filmproduktionsbolag i 
den prestigefyllda tävlingen Årets Byrå. Det var första gången produktionsbolag utsågs i tävlingen. 

Den 28 februari publicerades SMG:s första bokslutskommuniké som noterat bolag. 2016 avslutades 
med rekordkvartal både omsättnings- och lönsamhetsmässigt. I samband med kommunikén 
publicerades även SMG:s bokslutsfilm samt kvartalspodd.  

Den 14 mars mottog Shortcut Film två beställningar värda totalt ca 0,8 Mkr. Beställningarna, 
tillsammans med övrig orderingång under mars, resulterade i den största beställningsvolymen på en 
enskild månad för Shortcut Film hittills. 

På morgonen den 27 mars publicerade Analyst Group en oberoende aktieanalys av SMG. 

Den 29 mars mottog Bond Street sin största beställning hittills från en svensk spelutvecklare, om totalt 
220 Tkr. 

Den 29 mars mottog även Shortcut Post två beställningar om totalt 4,5 Mkr från två svenska 
produktionsbolag. Det var den största orderingången under en månad hittills för Shortcut Post, vilken 
motsvarade över 50% av 2016 års omsättning (8 Mkr).  

Den 30 mars publicerades SMG:s kvartalsvisa nyhetsbrev, vilket bl.a. presenterade förvärvet av 
Oddway samt exempel på produktioner eller andra sammanhang då Shortcut synts i pressen.  

 

http://www.dagensmedia.se/kommunikationsbyraer/shortcut-media-investerar-i-oddway-film-6822866
http://www.dn.se/kultur-noje/de-ska-radda-tiden-i-julkalendern/
https://vimeo.com/204797577/c8a6afe4d2
http://www.dagensmedia.se/kommunikationsbyraer/har-ar-vinnarna-i-arets-byra-6827346
https://vimeo.com/206008644
http://shortcutmedia.se/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/SCM-Podd-2016.mp3
http://analystgroup.se/analysis/shortcut-media
https://news.cision.com/se/shortcut-media-ab/r/shortcut-post-far-bestallningar-varda-4-5-mkr,c2225746
http://shortcutmedia.se/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/Shortcut-Media-Group-Nyhetsbrev-Q1-1.pdf
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Verkställande direktörens kommentar 

SMG har fått en fin start på 2017. Både koncernens omsättning och tillväxt uppnådde eller 
överträffade våra mål. SMG uppvisar även sund lönsamhet under kvartalet, trots att vi lagt mycket tid 
och resurser på due diligence av Oddway, signering samt genomförande av förvärvet samt 
konsolidering av Oddways finansiella tal för första gången. Därutöver har vi sammanställt SMG:s 
första bokslutskommuniké med tillhörande produktion av bokslutsfilm samt investerat i en rad olika IR-
aktiviteter. Framförallt det förvärvsrelaterade arbetet samt IR-aktiviteterna har belastat periodens 
resultat. 

Första kvartalet 2017 var det femte kvartalet i rad då SMG visade en tresiffrig omsättningstillväxt. Likt 
tidigare kvartal drivs detta av både förvärvad och god organisk tillväxt. Rörelseresultatet under 
kvartalet ökade med 320 Tkr jämfört med föregående år, samtidigt som rörelsemarginalen låg några 
procentenheter under helårsmålet för 2017. Detta till följd främst av ovan nämnda förvärvs- och IR-
arbete. För Oddway brukar Q1 vara årets svagaste kvartal, något som påverkat koncernens 
säsongsvariation, jämfört med föregående år. 

Affären med Oddway innebär att koncernen nu även finns representerad i Västsverige. Tillsammans 
med övriga bolag i gruppen bedömer vi oss vara ett av de ledande filmproduktionsbolagen i kortformat 
i Sverige. Tillskottet av Oddway underlättar både arbetet med att bli den självklara marknadsledaren i 
Sverige och att nå målet om en internationell expansion under 2018.  

SMG har fortsatt ytterligare två pågående förvärvsdialoger med årsomsättning i storleksordningen 4-8 
Mkr. Ledningen har en förhoppning om att en av dessa dialoger ska leda till ett positivt utfall under 
sommaren.  

Vi börjar även planera för att successivt minska minoritetsägandet i gruppen och skissar på strukturer 
för detta som är gynnsamma för alla parter. Ambitionen är att kunna påbörja utköp av vissa 
minoritetsintressen under 2017. 

Utöver löpande produktions- och försäljningsarbete pågår även ett kontinuerligt, gruppöverskridande 
koordinerings- och positioneringsarbete. Målet är att tydliggöra både enskilda bolags samt gruppens 
gemensamma erbjudande till kunder, i syfte att driva fortsatt god organisk tillväxt. Detta är ett 
långsiktigt arbete som förväntas fortgå minst året ut.  

På kostnadssidan har vi funnit och agerat på synergier inom inköp, försäkring och administration, 
vilket resulterat i vissa besparingar. Vi har därutöver identifierat möjlig effektiviseringspotential i ett par 
ytterligare områden, såsom SMG:s redovisning och revision. Ambitionen framgent är att antingen få 
samma arbete utfört till lägre kostnad eller ett bättre arbete (t ex vad gäller detaljgrad, uppföljning och 
analys) till samma kostnad. Till följd av effektiviseringsarbetet på redovisningssidan kan utseendet och 
innehållet i våra finansiella rapporter komma att förändras något under året.   

Fokus under nästkommande kvartal blir att fortsätta söka maximera samarbetsmöjligheter inom 
gruppen, konkludera pågående förvärvsdialoger, se över sätt att minska gruppens minoritetsintressen 
på, driva tillväxt, nå tidigare kommunicerade mål för 2017 samt fortsätta bygga en god 
koncernstruktur.  

Intäkter och resultat 

Kvartalet 1 januari – 31 mars 2017 

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 16 088 (6 222) Tkr, en ökning med 159% jämfört med 
motsvarande kvartal föregående år. Den kraftiga ökningen i omsättning beror dels på förvärven av 
Oddway Film & Television AB samt Good Motion AB, dels på god organisk tillväxt.  
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Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 334 (905) Tkr. Resultat före Goodwill-avskrivningar 
(EBITA) uppgick till 1 178 (851) Tkr.  

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

För mer information om Goodwill, vänligen se rubriken ”Viktig information om Goodwill”, nedan. 

Tilläggsköpeskilling 

Genomförda förvärv är ibland förknippade med tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingens 
konstruktion och storlek kan variera från ett förvärv till ett annat. Ofta är det kopplat till en viss framtida 
resultatnivå i det förvärvade bolaget och utgår till säljaren efter att resultatet fastställts. Koncernen 
följer i detta avseende gällande redovisningspraxis vilket innebär att erforderlig avsättning för 
eventuellt tillkommande köpeskilling löpande avsättes i räkenskaperna. Det belopp som finns avsatt 
för tilläggsköpeskilling i detta bokslut har klassificerats som övrig långfristig skuld då beloppet till sin 
helhet är slutligt fastställt.  Beloppet som finns redovisat i balansräkningen avser förvärvet av Bond 
Street Film Stockholm AB och bestämdes på basis av bolagets resultat under 2016 så snart helårets 
utfall hade reviderats. 

Eventualförpliktelser 

För en del av de räntebärande långfristiga skulderna, motsvarande 1 763 849 kr 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. 

Viktig information om Goodwill 

Eftersom koncernen redovisar enligt K3 skrivs Goodwill av kontinuerligt, till skillnad från principerna i 
redovisningsstandarden IFRS, där Goodwill endast skrivs ned om värdet av förvärvet bedöms 
understiga redovisad Goodwill.  

Koncernen skriver av Goodwill från fyra förvärv på 5 respektive 10 år. Förvärven av Goodmotion AB 
och Redigerarna Tidblom & Vågesjö AB skrivs av på 5 år, medan förvärven av Bond Street Film 
Stockholm AB samt Oddway Film & Television AB skrivs av på 10 år.  

Shortcut anser att de för koncernen mest relevanta lönsamhetsmåtten är EBITDA samt EBITA. 
EBITDA minus finansiella kostnader och skatt bedöms ge en god approximation av kassaflödet från 
den löpande verksamheten. EBITA bedöms ge en god approximation av vilket rörelseresultat 
koncernen hade uppvisat vid redovisning under IFRS, där Goodwill inte skrivs av på samma sätt som i 
K3. 

All Goodwill från förvärv skrivs av, det vill säga även den del som tillhör minoritetsägare. Den del av 
resultatet som tillfaller moderföretagets aktieägare respektive minoritetsägare specificeras därefter sist 
i resultaträkningen, efter skatt. 

Värt att notera är att Shortcut i bokslutet 2016 utfört s.k. impairment tests avseende dotterbolagen, för 
att bedöma om de förvärvade bolagens bokförda värde minst uppgår till det verkliga värdet. Avseende 
samtliga förvärv har resultatet visat att bokfört värde minst uppgår till det verkliga värdet.   

Aktien 

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

Totalt fanns 7 888 640 st utestående aktier fördelat på 651 st ägare per 2017-03-31 (källa: Euroclear). 
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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. 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. 

Nästa rapport 

Shortcuts rapport för perioden 1 april – 30 juni kommer att publiceras den 29 augusti 2017. 

Årsstämma, utdelning, årsredovisning, m.m. 

Shortcuts årsstämma kommer att hållas den 23 maj i Bond Streets lokaler på Ynglingagatan 15 i 
Stockholm. Anmälan för deltagande på årsstämman skall ske per email till 
fanny.andersson@shortcutmedia.se senast 2017-05-19. Vid anmälan uppges även antalet eventuella 
biträden. Nya aktieägare uppmanas registrera sig senast 17 maj för att synas i aktieboken i tid till 
stämman. 

Den fullständiga årsredovisningen inklusive koncernredovisning kommer att tillhandahållas på 
stämman samt finns på www.shortcutmedia.se fr.o.m. den 3 maj. Styrelsen föreslår att årets vinst 
balanseras och att ingen utdelning sker, i linje med vad som kommunicerats vid noteringen.  

Stockholm den 5 maj 2017, 

Anders Brinck, VD  
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Shortcut Media AB (Publ) 

Karlavägen 108, 8tr 

115 29 Stockholm 

 

Investor relations kontakt:  

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 

 
Denna information är sådan som Shortcut Media Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners 
försorg, för offentliggörande den 5 maj 2017.  
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Koncernens resultaträkningar 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

(Tkr) 2017-01-01 2016-01-01
2017-03-31 2016-03-31

3 mån 3 mån

Nettoomsättning 16 088 6	222

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -6 200 -2	133
Övriga externa kostnader -2 922 -776
Personalkostnader -5 631 -2	408

Rörelseresultat före av-/nedskrivningar (EBITDA) 1 334 905
Av-/nedskrivningar av anl.tillgångar exkl Goodwill -156 -54

Rörelseresultat före Goodwillavskrivningar (EBITA) 1 178 851
Av-/nedskrivningar av Goodwill -672 -387

Rörelseresultat (EBIT) 506 464

Resultat från finansiella poster

2016-01-01
2016-12-31

Helår

42 831

-20 385
-5 905

-12 582

3 958
-221

3 737
-2 045

1 692

Ränteintäkter och liknande poster 6 0
Räntekostnader och liknande poster -39 -36

Resultat efter finansiella poster 472 428

Resultat före skatt 472 428
Skatt på årets resultat (aktuell & uppskjuten) -273 -188

Periodenss resultat 199 240

Varav hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -382 -104
Minoritetsintresse 581 343

13
-236

1 469

1 469
-66

1 403

71
1 332



	
	
	

	
12 

Koncernens balansräkningar 

	

   
 
 

 

 

  

(Tkr) 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Goodwill 27 610 18 426 17 469
Materiella anläggningstillgångar 999 433 731
Finansiella anläggningstillgångar 2 454 480 2 454
Summa anläggningstillgångar 31 063 19 339 20 654

Kundfordringar 10 287 6 468 11 957
Övriga fordringar 1 917 2 322 1 721
Förutbetalda kostnader och uppl intäkter 3 469 384 1 673
Kassa och bank 4 738 3 334 4 092
Summa omsättningstillgångar 20 411 12 507 19 443
SUMMA TILLGÅNGAR 51 474 31 846 40 097

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 868 516 868
Bundet eget kapital 0 143 0
Fritt eget kapital 14 120 4 729 13 807
Periodens resultat -382 -104 71
Summa eget kapital för aktieägarna i bolaget 14 606 5 284 14 746
Minoritetens egna kapital 12 792 7 417 7 734
Summa eget kapital 27 398 12 701 22 480

Avsättningar för uppskjuten skatt 401 149 340
Övriga avsättningar 0 1 380 1 207
Långfristiga räntebärande skulder 12 632 7 242 6 195
Övriga långfristiga skulder 1 207 0 0
Summa långfristiga skulder & avsättningar 14 240 8 770 7 741

Kortfristiga räntebärande skulder 1 1 125 695
Leverantörsskulder 3 258 3 273 3 643
Övriga kortfristiga skulder 3 132 3 753 3 785
Upplupna kostnader och förutbet intäkter 3 445 2 224 1 752
Summa kortfristiga skulder 9 836 10 374 9 875
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51 474 31 846 40 097

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser i koncernen

Företagsinteckningar 7 165 6 165 6 165
Aktier och tillgångar med äganderättsförbehåll 32 639 12 584 19 364
Övriga ställda säkerheter 1 239 370 1 083
Summa ställda säkerheter 41 043 19 119 26 612
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Moderbolagets resultaträkning 

	

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

(Tkr) 2017-01-01 2016-01-01
2017-03-31 2016-03-31

3 mån 3 mån

Nettoomsättning 2 022 1	485

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -268 -441
Övriga externa kostnader -1 085 -233
Personalkostnader -401 -402

Rörelseresultat före av-/nedskrivningar (EBITDA) 267 409
Av-/nedskrivningar av anl.tillgångar exkl Goodwill -40 -40

Rörelseresultat före Goodwillavskrivningar (EBITA) 228 369

2016-01-01
2016-12-31

Helår

5	557

-1	539
-1	963
-1	864

191
-161

31

Rörelseresultat (EBIT) 228 369

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 360 -1	000
Ränteintäkter och liknande poster 1 0
Räntekostnader och liknande poster -33 -24

Resultat efter finansiella poster 556 -656

31

300
2

-154

179

Resultat före skatt 556 -656
Skatt på årets resultat (aktuell & uppskjuten) 0 0

Periodens resultat 556 -656

179
220

399
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Moderbolagets balansräkningar 

 

 

 

 

	

 

  

(Tkr) 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 162 299 202
Finansiella anläggningstillgångar 25 297 15 085 17 834
Summa anläggningstillgångar 25 459 15 384 18 035

Kundfordringar 105 178 405
Övriga fordringar 4 336 811 4 633
Förutbetalda kostnader och uppl intäkter 34 290 456
Kassa och bank 97 0 487
Summa omsättningstillgångar 4 571 1 280 5 980
SUMMA TILLGÅNGAR 30 030 16 664 24 015

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 868 516 868
Bundet eget kapital 0 143 0
Fritt eget kapital 14 072 4 868 13 673
Periodens resultat 556 -656 399
Summa eget kapital 15 496 4 871 14 940

Övriga avsättningar 0 1 380 1 207
Långfristiga räntebärande skulder 11 927 6 922 5 498
Övriga långfristiga skulder 1 207 0 0
Summa långfristiga skulder & avsättningar 13 133 8 302 6 705

Kortfristiga räntebärande skulder 0 1 125 0
Leverantörsskulder 146 344 209
Övriga kortfristiga skulder 1 176 1 921 2 082
Upplupna kostnader och förutbet intäkter 79 101 80
Summa kortfristiga skulder 1 401 3 491 2 370
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 030 16 664 24 015

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser i koncernen

Företagsinteckningar 6 165 6 165 6 165
Aktier och tillgångar med äganderättsförbehåll 19 874 12 584 12 584
Övriga ställda säkerheter 0 370 370
Summa ställda säkerheter 26 039 19 119 19 119
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