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2 Shortcut Media AB (publ.) – Q3 2022 

Med ”SMG” avses Shortcut Media AB (publ), org. nr. 556849-1830, inklusive dotterbolag. Styrelsen 
och verkställande direktören för SMG får härmed avge delårsrapport för 2022, avseende perioden 1 
januari – 30 september 2022. Alla siffror och kommentarer avser koncernen och belopp anges i Tkr 
med motsvarande period föregående år inom parentes, om inte annat anges.  

 

FOKUS PÅ STRUKTUR OCH FRAMTIDA LÖNSAMHET   

Tredje kvartalet, 1 jul – 30 sep 2022 
● Nettoomsättningen minskade med 6%, till 14 313 (15 267) Tkr 
● Operativt rörelseresultat (EBITA) uppgick till -2 430 (-4 458) Tkr  
● Operativ rörelsemarginal uppgick till -17% (-29,2%)  
● Resultat före skatt uppgick till -3 653 (-8 846) Tkr 
● Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till -0,17 (-0,45) Kr 
● Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,82) Kr 

 

Perioden, 1 jan – 30 sep 2022 
● Nettoomsättningen ökade med 26%, till 57 891 (45 924) Tkr 
● Operativt rörelseresultat (EBITA) uppgick till -1 448 (-5 373) Tkr 
● Operativ rörelsemarginal uppgick till -2,5% (-11,7%)    
● Resultat före skatt uppgick till -5 128 (-11 131) Tkr 
● Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till -0,14 (-0,53) Kr 
● Resultat per aktie uppgick till -0,42 (-1,05) Kr 

 

Viktiga händelser under perioden 
 

● SMGs dotterbolag, Bond Street Film, förlängde ramavtalet med Skolverket med ett 
uppskattat ordervärde om cirka 4 Mkr per år 

● Lennart Larsson tillträdde som tillförordnad VD den 25 oktober efter att ordinarie vd 
Peter Söderlind tvingats till en längre tids uppehåll pga sjukdom. Anders Uhnér 
utsågs samtidigt till tillförordnad ordförande.  

● Lennart Larsson har ökat sitt ägande i SMG till 29,9% 
● SMG vann order värd 3 Mkr från ny kund. 
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Nyckeltal  

Talen avser koncernen.  
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SMG  – marknadsledande produktionsgrupp inom rörlig bild  

Utsedda till Sveriges bästa filmproduktionsbolag1) 

Shortcut Media Group producerar inspelad film av hög kvalitet till stora beställare som Stena, Volvo 
Cars, Com Hem, Vasamuséet och H&M. Nedan är ett urval av våra inspelade filmer (klickbara länkar).  
 

 
En av världens bästa 
trailerproducenter2) 
Via SMG:s dotterbolag Bond 
Street Film producerar vi 
trailers i världsklass till 

drama, TV, OTT samt den snabbt växande gaming-industrin. Nedan är ett urval av våra trailers 
(klickbara länkar). 
 

 

Fullserviceleverantör av 
3d-design, animation och visuella effekter  
SMG erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom 3d-design, animation, visuella effekter och 
postproduktion genom den samlade kompetensen i Magoo och Frost Studio. Här finns några klickbara 
exempel. 
 

     

 
1 Dotterbolaget STARK har vunnit guld i prestigefyllda Cannes Lion och Oddway utsågs bl.a. av Regi till Sveriges bästa 
filmproduktionsbolag i Årets Byrå, vann Guldnyckeln och pris i 100-Wattaren. Både STARK Film, Bond Street och Oddway har 
vunnit en rad priser och nomineringar i andra tävlingar, som Swedish Media Festival och Publishingpriset.  
  
2 Vårt dotterbolag Bond Street Film nominerades i Promax 2020 och vann 2017 Grand Clio Award i Los Angeles. Bolaget har 
därutöver vunnit en rad guld för sina trailers i bl.a. PromaxBDA, Clio Awards samt Eyes & Ears of Europe. 

http://www.oddway.se/case/santa-maria/
http://bondstreet.se/portfolio/cities-skylines/
https://vimeo.com/387988034/9c43b9ba62
https://vimeo.com/bondstreet/review/394900600/be0e983a89
http://bondstreet.se/portfolio/pga-players-championship-17th-hole/
http://bondstreet.se/portfolio/com-hem-tv-hub/
https://www.youtube.com/watch?v=lFC2fhLI930
https://vimeo.com/bondstreet/review/364729457/c5673e8272
https://www.magoo.se/portfolio/ladder-soraa/
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VD-kommentar 

FOKUS PÅ STRUKTUR OCH FRAMTIDA LÖNSAMHET   
Årets tredje kvartal har präglats av den ökade osäkerhet som uppstått i spåren av rådande 
omvärldssituation, ökande inflation och ett hot om en vikande konjunktur. Vi möter, trots detta, en 
generellt sett fortsatt god efterfrågan på våra tjänster och har tecknat ett flertal viktiga avtal under 
kvartalet. Jag vill särskilt lyfta fram avtalet om 3 miljoner kronor gällande idé och produktion av en 
varumärkesbyggande film inför en produktlansering, ett mycket spännande uppdrag. Jag är också 
mycket stolt över de fleråriga ramavtal som vårt dotterbolag Bond Street Film tecknat med Skolverket, 
Skatteverket och Statens Skolinspektion under och efter kvartalet, avtal som skapar en stabil grund för 
en positiv framtida utveckling.    
 
Våra verksamheter i Göteborg och Söderhamn utvecklas starkt och under god lönsamhet. Under 
kvartalet gör vi trots detta en förlust, vilket givetvis inte är tillfredsställande. De åtgärder vi nu vidtar är 
helt riktade mot vårt tredje geografiska område, Stockholm, där marknadsläget i kombination med en 
alltför stor kostnadskostym lett till operativa förluster. Arbetet med att se över kostnadsbasen för att 
anpassa verksamheten efter rådande marknadsklimat kommer att fortgå in i fjärde kvartalet.      
 
Rådande marknadsläge innebär att vi inte längre ser en möjlighet att nå den tillväxtplan som tidigare 
kommunicerats. Istället kommer vi nu helt att fokusera på att skapa en stabil grund som ger de 
nödvändiga förutsättningar som krävs för att gå in i 2023 med lönsamhet i samtliga verksamheter. Detta 
innebär också att vi valt att avbryta de förvärvsdialoger som vi tidigare informerat marknaden om, för att 
fokusera på att säkra en framtida lönsam verksamhet. 
 
Behovet av produktion av rörlig bild i form av filmer och animationer ökar i takt med att samhället blir 
alltmer digitalt. Även i en mer osäker marknad, som den vi upplever nu, finns goda förutsättningar för 
en fortsatt stabil utveckling som en följd av en god efterfrågan på de tjänster som Shortcut Media 
erbjuder. I det korta perspektivet ligger således styrelsens och den operativa ledningens primära fokus 
på att säkra den solida grund som krävs för att fortsätta vara en av de ledande aktörerna i denna 
intressanta marknad. 

Lennart Larsson 
tf VD 

 

Intäkter och resultat  

Kvartalet, 1 jul – 30 sep 2022  

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 14 313 (15 267) Tkr, en minskning med 6% jämfört med 
motsvarande period i fjol. 

Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2 257 (-3 846) Tkr. Resultat före Goodwill-
avskrivningar (EBITA) uppgick till -2 430 (-4 458) Tkr. EBITA är det tal som bäst bedöms reflektera det 
operativa resultat som verksamheten genererar och är över tid ungefär lika med det operativa 
kassaflödet.  

Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till -0,17 (-0,45) SEK. Detta tal bedöms bäst 
reflektera verksamhetens operativa nettoresultat då det exkluderar Goodwill-effekt.  
Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,82) SEK.  
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Perioden, 1 januari – 30 sep 2022 

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 57 891 (45 924) Tkr, en ökning med 26% jämfört med 
motsvarande period i fjol. Ökningen beror på en kombination av organisk och förvärvad tillväxt.   

Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -869 (-4 534) Tkr. Resultat före Goodwill-avskrivningar 
(EBITA) uppgick till -1 448 (-5 373) Tkr.  

Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till -0,14 (-0,53) SEK. Detta tal bedöms bäst 
reflektera verksamhetens operativa nettoresultat då det exkluderar Goodwill-effekt.  
Resultat per aktie uppgick till -0,42 (-1,05) SEK.  
 
 
 
Aktien  
SMG noterades på Spotlight Stock Market den 20 juni 2016 och har ISIN-kod SE0008347462. 

Den 30 september 2022 fanns totalt 12 157 148 st. utestående aktier.  

 
Showreel för några av de titlar inom Gaming som dotterbolaget Bond Street Film arbetat med. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
De risker och osäkerhetsfaktorer som SMGs verksamhet exponeras för relaterar till bland annat 
nyckelkompetens, nyckelkunder, konkurrens samt konjunktur. För information avseende väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till bolagets årsredovisning för 2021. Det bör också tilläggas att 
en utdragen, kraftig recession till följd av det rådande läget i omvärlden kan komma att få negativ effekt 
på bolagets verksamhet.  

 

https://bondstreet.se/portfolio/bsf-games/
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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.  

  



 

  

8 Shortcut Media AB (publ.) – Q3 2022 

Rapportkalendarium  
Rapporter samt årsredovisning tillhandahålls på Spotlight Stockmarket.  

Bokslutskommuniké för perioden 1 oktober – 31 december 2022 kommer att publiceras den 28 
februari 2023. 

Rapportdatum 2023: 

Delårsrapport januari-mars: 31 maj 2023 

Delårsrapport januari-juni: 31 augusti 2023 

Delårsrapport januari-september: 30 november 2023 

Bokslutskommuniké 2023: 29 februari 2024 

 

 

Stockholm den 30 november 2022, 

 

Styrelsen, 

Shortcut Media AB (publ.) 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lennart Larsson 
tf VD 
Shortcut Media Group 
lennart.larsson@alntorp.se 
 
 
Denna information utgör insiderinformation som Shortcut Media AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i denna 
delårsrapport har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som 
anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. 

 
  

https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/?langAPI=1053&newsColumnPage=2&newsAgencyColumnPage=1&spotlightColumnPage=1&companyId=1667
mailto:lennart.larsson@alntorp.se
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Koncernens resultaträkningar 
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Koncernens balansräkningar 
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 Moderbolagets resultaträkningar 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Film till Fotografiska och Carlsberg, som visar tittare på bl.a. Facebook hur Ölbröd lagas med 
alkoholfri öl. 

https://www.facebook.com/watch/?v=214745773468412
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Moderbolagets balansräkningar 
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Animerad trailer för Diamond League 2017. Producerad av Good Motion och Shortcut Film för IAAF. 

 

Shortcut Media AB 
Ynglingagatan 15, 113 47 Stockholm 

+46 8 588 969 95 
www.shortcutmedia.se 
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