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Rapport för tredje kvartalet 2016 

Sammanfattning juli – september 2016 
• Nettoomsättningen var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick till 73,9 

MSEK (74,0)  
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -21,1 MSEK (-27,8), en förbättring med 24 procent 
• Resultat efter skatt uppgick till -21,0 MSEK (-29,4) 
• Resultat per aktie -0,38 kr (-0,70 kr) 
• Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet förbättrades med 3,4 MSEK till -22,4 (-25,8), en 

förbättring med 13 procent 
 

Översikt  jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept helår 

TSEK 2016 2015 2016 2015 2015 

Nettoomsättning 73 888 74 034 206 096 201 123 279 997 
Rörelseresultat -21 074 -27 775 -62 412 -83 848 -116 637 
Finansiella poster, skatt 38 -1 617 -1 500 -1 840 -2 671 
Periodens resultat  -21 036 -29 392 -63 912 -85 688 -119 308 
Balansomslutning 262 472 205 421 262 472 205 421 205 332 

      
Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,38 -0,70 -1,28 -2,72 -2,84 
Rörelsemarginal neg neg neg neg neg 
Soliditet 59% 51% 59% 51% 50% 

      
Balanserade utvecklingskostnader 6 173 4 393 19 246 12 280 18 244 
Avskrivningar -5 107 -3 983 -13 231 -16 069 -20 780 

 
 

 



 Rapport för tredje kvartalet 2016 

 

3 
 

Väsentliga händelser under kvartalet 
• Seqr-användare i hela Europa kan nu betala genom kontaktlös betalning (blippa) vid samtliga 

terminaler världen över som använder NFC-teknik (Near Field Communication). Därmed kan Seqr-
användare betala med Seqr vid cirka 30 miljoner terminaler globalt. Detta gäller oavsett om handlaren 
skrivit avtal med Seamless/Seqr eller ej. 
 

• Styrelsen beslutar om att genomföra en riktad emission av konvertibler. Erbjudandet var fulltecknat 
och Seamless har med anledning därav emitterat konvertibler om 42 miljoner kronor till privata och 
institutionella investerare.  
 

• Seamless får sin första order på den amerikanska kontinenten. Det är en teleoperatör som köper 
standardsystemet ERS360, som gör det möjligt att elektroniskt distribuera påfyllnad av kontantkort för 
mobiltelefoner. I ett första skede uppgår ordervärdet till motsvarande 5 MSEK.  
 

• Seamless förvärvar det norska teknikbolaget MeaWallet AS genom apportemission och genomför 
samtidigt en private placement. Genom köpet kontrollerar Seamless strategiskt viktig teknologi inom 
det snabbväxande området för så kallade contactless-betalningar. Samtidigt har bolaget genomfört en 
riktad emission av aktier i en så kallad private placement om cirka 50 miljoner SEK till privata och 
institutionella investerare. 
 

• Seqr lanserar så kallade contactless-betalningar som använder NFC-teknik (Near Field Communication) 
i Sverige. Contactless gör det möjligt att betala med Seqr vid samtliga kortterminaler som stödjer NFC, 
vilket i stort sett samtliga moderna terminaler gör. Följaktligen är det nu möjligt att betala med Seqr i 
butiker i Sverige och utomlands som har den funktionaliteten oavsett om handlaren skrivit avtal med 
Seamless/Seqr eller ej. 
 

• Seamless mobila betallösning Seqr lanserar nu sin tidigare kommunicerade remittance-lösning som 
gör det möjligt att göra internationella överföringar av pengar. Seqr-användare kan nu göra 
internationella överföringar av pengar till sådana som inte använder Seqr. Indien och Thailand är de 
första länderna som kan tillämpa den nya tjänsten. 
 

• Seqr etableras i Österrike, Irland, Malta och Luxemburg. Den snabba expansionen gör nu att 
konsumenter från 16 länder kan betala med Seqr i hela världen. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
• Seamless dotterbolag Seqr lanserar en Swish-liknande tjänst som gör det möjligt för användarna att 

skicka pengar i realtid till varandra oavsett var de befinner sig i världen. Tjänsten börjar nu finnas 
tillgänglig för SEQR-användarna i 14 länder. 
 

• Seamless har erhållit ett ”Notice of Allowance” (patentansökan 14/347,742) från den amerikanska 
patentmyndigheten United States Patent and Trademark Office (USPTO) för sin mobila betallösning 
Seqr. Detta innebär att USPTO har för avsikt att meddela ett godkänt patent inom tre månader efter 
att alla avgifter är betalda. 
 

• Seamless mobila betallösning Seqr har blivit vald som betallösning på den internationella mässan Web 
Summit, som samlar 15 000 företag och cirka 7 000 VD:ar. Inne på mässan som pågår 7 – 10 november 
i den portugisiska huvudstaden Lissabon kommer de drygt 50 000 deltagarna att betala med Seqr. 
 

• Seqr lanserar ContactlessPayments och Gocardless Service i UK. Seqr-kunder i UK kan nu snabbt och 
enkelt koppla sina bankkonton till Seqr och betala direkt från bankkontot.  
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VD-ORD 
 
Kära aktieägare, 
 
Tredje kvartalet 2016 var ett mycket aktivt kvartal för Seamless där grunden lagts för att snabbt ska bli en av 
världens mest använda mobila betallösningar. Här är köpet av norska MeaWallet som gjordes i början av 
kvartalet centralt. MeaWallet har utvecklat kärnan i den teknologi vi använder i Seqr för att hantera 
kontaktlösa betalningar – en lösning vi lanserade i Europa i september och som är en central del av vår mobila 
betaltjänst.  

Att vår betallösning nu är möjlig att betala med på samtliga kontaktlösa kortterminaler i världen är ett mycket 
stort och viktigt steg när det gäller hur användbart Seqr är för sina användare. Redan i dag finns det cirka 35 
miljoner kortterminaler i världen som accepterar kontaktlösa betalningar och inom några år kommer det att 
vara möjligt att betala kontaktlöst vid samtliga kortterminaler i världen.  

Det här innebär en avgörande förändring för Seqr då vi inte längre själva behöver få handlare att acceptera 
Seqr genom individuella avtal, vilket hittills har varit vår största flaskhals. Vi kan nu istället koncentrera oss på 
konsumentanskaffning. 

Vi har även fortsatt att förbättra Seqr:s funktionalitet. Efter periodens slut lanserades en tjänst i Seqr som gör 
att transfereringar mellan mobiler kan göras i realtid oavsett Seqr-användarens nationalitet eller var 
användaren befinner sig i världen. Detta är en mycket viktig tjänst på den globala bankmarknaden. Denna 
tjänst kommer vara en viktig del i Seqr:s framtida produktmix. 

Vi visar starka finansiella siffror för kvartalet. Här förtjänar vår underkoncern SDS en speciell kommentar. 
Omsättningen i SDS/Transaktionsväxeln ökade med 29 procent jämfört med tredje kvartalet 2015 och vinsten 
ökade med 174 procent till 10 miljoner kronor. Vi är förstås mycket nöjda med den här utvecklingen och ser en 
fortsatt stor tillväxtpotential i SDS både i sin kärnverksamhet, men också genom mycket spännande 
produktutveckling. 

I vår underkoncern Seamless eProducts minskade omsättningen, men rörelseresultatet för kvartalet 
förbättrades kraftigt från minus dryga 3 miljoner i 2015 till minus trehundratusen kronor 2016. Även här ser vi 
en hälsosam tillväxt framåt med fortsatt förbättrade resultat. 

Vår underkoncern Seqr ökade sin omsättning från 1,8 miljoner till 2,6 miljoner, en ökning med 45 procent. 
Även resultatet förbättrades med 11 procent till minus 22,2 miljoner att jämföras med minus 25,0 miljoner i 
2015. Vi ser även i denna underkoncern en fortsatt god utveckling av både omsättning och resultat. Här skapar 
möjligheten att betala kontaktlöst förutsättningar för en snabb ökning av intäkterna. 

För vår koncern som helhet förbättrades resultatet med 28 procent till minus 21 miljoner efter skatt och 
trenden mot lönsamhet för gruppen fortsätter. 

Gruppens underkoncerner representerar i dag väsentliga värden för våra aktieägare. Då aktiemarknaden över 
tid tenderar att justera sig mot rimliga värderingsnivåer ser vi med tillförsikt fram mot aktiens utveckling 
framgent.  

Bolaget har ett mål: Att skapa värde för sina aktieägare. 

 

Bästa häsningar  

Peter Fredell  
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KONCERNEN 

Omsättning och resultat 
Seamless omsättning uppgick under det tredje kvartalet till 73 888 (74 034) TSEK, vilket är en ökning med 4 % 
jämfört med föregående period och oförändrat jämfört med samma period föregående år. Omsättningen 
fördelade sig på affärsområdet SDS/Transaktionsväxel med 36 (28) procent, med 60 (70) procent på 
affärsområdet eProducts, 4 (2) procent på affärsområdet Seqr.   
 
Koncernens rörelseresultat uppgick till -21 074 (-27 775) TSEK under det tredje kvartalet. Finansnettot för 
tredje kvartalet uppgick till -96 (-1 575) TSEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,38 (-0,70) kr för kvartalet.  

 

Anställda   
Antalet anställda i koncernen vid periodens slut var 202 (154). Utöver detta har Seamless cirka 100 konsulter 
huvudsakligen i Indien, Ghana och Pakistan.   
 

Investeringar  
Under kvartalet har investeringar gjorts till ett värde av 2 272 (1 212) TSEK. Produktutvecklingskostnader har 
aktiverats till ett värde av 6 173 (4 393) TSEK medan avskrivningar uppgick till -5 107 (-3 983) TSEK. 
 

Kassaflöde och finansiell ställning  
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -31 493 (-21 392) TSEK för det tredje kvartalet. Likvida 
medel uppgick vid kvartalets utgång till 29 241 (28 109) TSEK. Företaget behöver en likvidbas om 2 MSEK i den 
svenska verksamheten för att upprätthålla sitt betalningsförmedlartillstånd enligt Finansinspektionens 
regelverk. Motsvarande likvidbas för den amerikanska marknaden är ca 1 MUSD när verksamheten påbörjas. 
Totalt motsvarar detta ca 8,5 MSEK.  

Koncernen har räntebärande skulder i form av leasing av hårdvara uppgående till -817 (-1 602) TSEK fördelat på 
långfristig skuld om -499 (-757) TSEK samt kortfristig skuld om -318 (-845) TSEK. Bolaget har inga räntebärande 
skulder till banker eller andra kreditinstitut, men har en räntebärande skuld i form av ett konvertibellån 
uppgående till nominellt 42 000 TSEK och löper med en årlig ränta om 7 procent, vilket under kvartalet innebar 
en räntekostnad om 258 TSEK. Konvertibellånet löper under 364 dagar d.v.s. tom 28 augusti 2017. 

I övrigt har koncernen inga lån.  
 
Två riktade nyemissioner har gjorts under året, en i februari om 24,6 MSEK samt en emission i juli 2016 om ca 
50 MSEK. I augusti togs även ett konvertibellån som uppgick nominellt till 42 MSEK. Styrelsen monitorerar 
kontinuerligt bolagets finansieringssituation och kan använda olika metoder för att finansiera bolagets negativa 
kassaflöde.  

Seamless har en soliditet på 59 (51) procent.  
 

Förvärv 
Förvärvet av MeaWallet AS slutfördes den 20 juli. Köpesumman uppgår till sammanlagt 42 769 965 SEK och 
betalning skedde genom en apportemission av 4 574 328 nya aktier i Seamless till befintliga innehavare av 
aktier, aktieägarlån och konvertibler i MeaWallet, varav 2 637 968 aktier emitteras som betalning för aktier och 
1 936 360 aktier emitteras som betalning för aktieägarlån och konvertibler.  
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MeaWallet är ett norskt teknikbolag med 18 anställda baserade i Norge och Lettland. Genom köpet 
kontrollerar Seamless strategiskt viktig teknologi inom det snabbväxande området för så kallade contactless-
betalningar. 

De förvärvsrelaterade utgifterna uppgår den 30 september till 152 TSEK och redovisas som övriga externa 
kostnader över totalresultatet. Från förvärvsdatum fram till den 30 september uppgår intäkterna i det 
förvärvade bolaget till 1,1 MSEK. Om konsolidering skett vid årets början hade bolaget tillfört koncernen 
ytterligare cirka 2,9 MSEK i intäkter och -6,7 MSEK i resultat efter skatt. Goodwill om 7,7 MSEK avser personal 
och synergieffekter.  

 
Förvärvsanalys Verkligt värde redovisat i koncernen, TSEK 
Immateriella anläggningstillgångar 44 481 
Materiella anläggningstillgångar 166 
Kortfristiga fordringar 3 687 
Likvida medel 526 
Uppskjuten skatteskuld -6 247 
Långfristiga skulder -17 720 
Kortfristiga skulder -6 178 
Netto identifierbara tillgångar och skulder 18 715 
Koncerngoodwill 7 665 

Totalt 26 380 
Koncernens anskaffningsvärde 26 380 

Beräkning av netto kassautflöde   
Koncernens anskaffningsvärde -26 380 
Varav finansierat via apportegendom 26 380 
Förvärvade likvida medel 526 

Netto kassautflöde 526 

 

 
Moderbolaget 

Moderbolaget Seamless Distributions nettoomsättning under kvartalet uppgick till 945 (1 963) TSEK och 
periodens resultat uppgick till -32 825 (-77 306) TSEK. Finansnettot i moderbolaget var -29 924 (-75 464) TSEK 
efter nedskrivning av aktier i dotterbolag om -29 500 TSEK. Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 6 596 
(326) TSEK. Antal anställda i moderbolaget uppgick till 2 (4) personer vid kvartalets slut.  

Transaktioner med närstående 
 
Seamless har inte haft några transaktioner med närstående. 
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ÖVRIGT 
 

Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, vilket överensstämmer med 
svensk lag genom tillämpning av Rådet för Finansiell Rapportering, RFR 1, Kompletterande redovisningsregler 
för koncerner samt RFR 2, Redovisning för juridiska personer, avseende moderbolaget. Samma 
redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder har tillämpats som i den senaste 
årsredovisningen både för koncernen och för moderbolaget, om ej annat anges nedan. 

Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten 
Seamless verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer där olika riskfaktorer kan påverka företaget. 
Dessa riskfaktorer kan innebära påverkan på bolagets förmåga att uppnå affärsmål. Seamless är i behov av 
ytterligare likviditet. Två riktade nyemissioner har gjorts under året, en i februari om 24,6 MSEK samt en 
emission i juli om ca 50 MSEK. I augusti togs även ett konvertibellån som uppgick nominellt till 42 MSEK. 
Styrelsen monitorerar kontinuerligt bolagets finansieringssituation och kan använda olika metoder för att 
finansiera bolagets negativa kassaflöde.  

Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Seamless lednings nuvarande 
förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad 
information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. 
Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade 
informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och 
konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer.  

Moderbolaget har en pågående tvist med Skatteverket, med maximal exponering om ca 6 MSEK. Detta belopp 
är inbetalt till Skatteverket och bolaget har även överklagat Skatteverkets beslut. Ett av koncernens dotterbolag 
har även en pågående skatterevision. 

För övriga väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till redogörelsen i senaste årsredovisningen på 
sidorna 19-21 samt sidan 67. 
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SEGMENTSINFORMATION 
Seamless verksamhet består av tre affärsområden: SDS/Transaktionsväxeln, eProducts och Seqr.  

 

  Nettoomsättning, TSEK Nettoomsättningstillväxt jämfört med föregående år % 

  
jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept helår jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept helår 

2016 2015 2016 2015 2015 2016 2015 2016 2015 2015 

SDS/Transaktionsväxel 26 755  20 750 71 140 59 563 90 486 29% 207% 19% 122% 136% 
eProducts 44 523  51 494 128 199 136 084 181 982 neg 53% neg 43% 46% 
Seqr 2 587  1 790 6 728 5 476 7 529 45% neg 23% 0% neg 
Group functions               23                     -                    29                     -      - - - - - - 

Seamless koncern 73 888 74 034 206 096 201 123 279 997 0% 74% 2% 58% 64% 

 

  Rörelseresultat, TSEK Rörelsemarginal % 

 
jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept helår jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept helår 

2016 2015 2016 2015 2015 2016 2015 2016 2015 2015 

SDS/Transaktionsväxel 9 846 3 590 25 914 22 074 27 254 37% 17% 36% 37% 30% 
eProducts -259 -3 255 -1 587 -3 659 -4 827 neg neg neg neg neg 
Seqr -22 240 -24 984 -59 725 -89 321 -119 888 neg neg neg neg neg 
Group functions -8 421 -3 126 -27 014 -12 942 -19 176 neg neg neg neg neg 

Seamless koncern -21 074 -27 775 -62 412 -83 848 -116 637 neg neg neg neg neg 
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SEQR 
Affärsområdet Seqr omfattar en betalningsplattform med ett finansiellt ekosystem som bland annat gör det 
möjligt med betalningar i fysiska kassor, online och på mobila enheter, överföring av pengar mellan användare 
inom landet och internationellt samt som en reklamplattform och försäljningskanal. Tekniken är en 
vidareutveckling av Transaktionsväxelplattformen och man har verksamhet i Sverige, Finland, Rumänien, 
Belgien, Nederländerna, Tyskland, Portugal, Spanien, Frankrike, Italien, USA och Storbritannien.  

I juli 2016 informerade Seamless om förvärvet av MeaWallet, ett norskt teknikföretag som specialiserat sig på 
host card emulation (HCE) och molnbaserade betaltjänster. MeaWallet har verksamhet i Oslo, Norge, och i 
Riga, Lettland. MeaWallet kommer att fortsätta sin verksamhet under eget varumärke och ingår i 
affärsområdet Seqr.  
 

Resultat 
Med MeaWallets bidrag till Seqrs intäkter blev detta ännu ett rekordkvartal intäktsmässigt för Seqr, 2 587 
MSEK. Omsättningen för de tre första kvartalen uppgick till 6 728 MSEK, en ökning med 23 procent jämfört 
med samma period 2015.  

Hittills i år har Seqrs viktigaste nyckeltal, inklusive transaktionsvolym och kundnerladdningar, fortsatt att 
uppvisa en imponerande tvåsiffrig tillväxt jämfört med 2015. Transaktionsvolymen har ökat 35 procent och 
kundnerladdningarna 23 procent jämfört med samma period 2015.  
 
Aktiviteter och marknadsutsikter 
Det har varit ett otroligt händelserikt kvartal för Seqr och vi informerade om två större strategiska händelser 
som kommer att ha en stor inverkan på både Seqrs kundtillväxt och Seqr intäkter från försäljning till företag 
under återstoden av 2016 och under 2017.  

I början av juli meddelade vi att vi lanserar så kallade kontaktlösa betalningar (NFC) för Seqr-användare i 
Sverige. Detta innebär att kunder kan betala kontaktlöst (blippa) med Seqr i alla kassaterminaler som använder 
NFC-teknik (Near Field Communication) oavsett om handlaren har skrivit avtal med Seamless/Seqr eller inte. 
Den låga anslutningen av handlare var tidigare en flaskhals för utbyggnaden av Seqrs nätverk, men i dagsläget 
accepteras Seqr i runt 30 miljoner kassor över hela världen.  

Efter den lyckosamma lanseringen av blipp- och betaltjänsten i Sverige introducerade vi denna lösning på 
samtliga europeiska Seqr-marknader i september. Seqr-användare i Europa kan nu ladda ner Seqr, koppla sitt 
bankkonto till Seqr-appen och genast betala i alla kassaterminaler världen över som använder NFC-tekniken. På 
vissa marknader får Seqr-användarna därmed tillgång till kontaktlösa betalningar redan innan deras banker har 
börjat ge ut kontaktlösa betal- och kreditkort.  

Denna snabba expansion av Seqr-nätverket kommer att öka Seqr-användningen (och intäkterna) betydligt 
bland befintliga kunder, men också leda till ökad efterfrågan från nya kundgrupper som lockas av den nya 
tekniken.   

I juli tillkännagav Seamless också förvärvet av MeaWallet, det norska teknikföretaget som erbjuder HCE- och 
molnbaserade betaltjänster som möjliggör kontaktlösa betalningar med Seqr. MeaWallet är ett av en handfull 
företag som fått tillstånd att erbjuda sådana tjänster av MasterCard och Visa, och av den anledningen var detta 
ett mycket viktigt förvärv för Seqr ur strategisk synvinkel.  

För det första kontrollerar vi nu tekniken som stöder bolagets egen lösning för kontaktlösa betalningar, vilket är 
avgörande då den konsumentinriktade Seqr-verksamheten växer snabbt. För det andra är efterfrågan på 
MeaWallets tjänster från banker, kreditkortsutgivare och andra finansinstitut stort då de har börjat utveckla 
sina egna mobila betallösningar. Det är en efterfrågan som ytterst få aktörer i världen kan tillgodose.  
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Med MeaWallet och Seqr har Seqr en unik position och kan erbjuda ett komplett utbud av mobila B2B-
betaltjänster till potentiella partners över hela världen. Med en stark pipeline och pågående utvecklingsprojekt 
med ett antal samarbetspartners räknar vi med att MeaWallet kommer att bidra väsentligt till Seqrs intäkter i 
fjärde kvartalet 2016 och under 2017.  

Förutom lanseringen av Seqrs kontaktlösa betalningar och förvärvet av MeaWallet genomfördes flera andra 
viktiga marknadsåtgärder under kvartalet.  

Seqr etablerades i fyra nya länder i eurozonen och är nu tillgängligt för konsumenter i Malta, Luxemburg, 
Österrike och Irland. Med den kommande lanseringen av prepaid-konton, som möjliggör överföringar mellan 
Seqr-användare internationellt, var det viktigt att utöka Seqrs geografiska närvaro till dessa länder.  

Tidigare i år rapporterade vi att vår internationella remittance-lösning, som utvecklats i samarbete med Xpress 
Money, nu är färdig. Seqr-användare i Sverige kan numera skicka pengar till Thailand och Indien direkt via Seqr-
appen även om Seqr inte finns tillgängligt i dessa länder. De överförda medlen hanteras av Xpress Moneys 
ombudsnät i det berörda landet. Framöver räknar vi med att introducera denna lösning i fler länder och via nya 
kanaler.  

På samtliga av Seqrs mer etablerade marknader, som exempelvis Sverige, Belgien och Portugal, noterade vi en 
stark efterfrågan på den helintegrerade Seqr-lösningen från butiker och partners, och nya handlare har 
kontrakterats, med pågående och slutförda butiksintegrationer. 

I USA fortsätter arbetet med att säkra företagets Money Transmitter-licenser i alla delstater. Per den 30 
september 2016 hade Seqr fått licens i 18 av totalt 50 delstater.   

 

 

 

Grafen visar antalet nedladdningar av Seqr appen (för iOS och Android), samt transaktioner i Seqr under de tre första 
kvartalen för åren 2013 – 2016.  
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Transaktionsväxeln/Seamless Distribution Systems 
Seamless Distribution Systems, också kallad Transaktionsväxeln, levererar system för hantering av 
distributionsnätverk av primärt elektronisk påfyllning av kontantkort samt eProdukter som sträcker sig från 
gåvokort till mobila banktjänster. Systemet ökar återförsäljarens produktsortiment utan att ta värdefull 
hyllplats och möjliggör en snabb distribution i marknaden. Navet i verksamheten är den egenutvecklade ERS 
360° plattformen, som ständigt utvecklats för att möta marknadens behov sedan den första installationen för 
15 år sedan. Kunder finns över hela världen men främst i Afrika och Mellanöstern där telekombolag utgör den 
största kundgruppen. Idag hanterar plattformen på årsbasis 4,3 miljarder transaktioner till ett värde över 6 
miljarder USD på 20 marknader. 
 

Resultat 
Tredje kvartalets orderingång var enligt förväntan hög och i linje med vår säljplan. Vi vann en ny kund i 
Americas vilket visar att vår satsning i väster börjar ge resultat. Affären visar även att vi är konkurrenskraftiga, 
även mot lokalt starkt förankrade konkurrenter.  
 
Vi har dessutom fått beställningar från befintliga kunder på flera intressanta nya funktioner, som ökar vår 
redan goda funktionalitet i produkten. Därutöver ökar kundernas transaktionsvolymer vilket detta kvartal 
resulterade i ytterligare en licensuppgradering.  
 
Tack vare en stark orderbok följer omsättningen vår plan under tredje kvartalet. Även detta kvartal visar en 
ökning från föregående kvartal och även en ökning från tredje kvartalet föregående år. Resultatet är också i 
linje med förväntningen och därtill mycket tillfredställande. Förklaringen till det goda resultatet är att vår 
produktmix detta år till största del består av programvara och tjänster. 
 

 
 

Aktiviteter och marknadsutsikter 
Vi är synnerligen aktiva på alla våra befintliga marknader och även i Americas. Däröver har vi som planerat 
börjat studera och besöka en ny region i världen. Vi arbetar löpande med marknadsundersökningar och 
marknadsanalys. Informationen används dels för att identifiera marknader där elektronisk distribution är 
underetablerad och dels för att skapa insikter för att fördjupa vår kunddialog och argumentation i försäljning. 
 
Den starka tillväxten i försäljning av nya programvarufunktioner och tjänster detta år har medfört att vi 
löpande förstärkt framförallt inom utveckling och tjänster. Vi etablerade under kvartalet en nyinrättad funktion 
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för Business Consulting. Syftet är att ytterligare öka vårt mervärde att dela best practice mellan kunder samt att 
investera i stöd till kunders ökade användning av den elektroniska kanalen.  
 
Från marknadsavdelningen görs löpande undersökningar av kundtillfredsställelse med god återkoppling. Vi har 
dessutom lanserat en ny hemsida för att lättare kunna uppdatera den med nyheter. En påtagligt ökad mängd 
förfrågningar från nya kunder möter vi genom att göra det enklare att ta kontakt med oss via den nya 
hemsidan. 

eProducts/Distribution 
 Seamless eProducts Sweden (med dotterbolagen Seamless eProducts Latvia och Seamless eProducts Denmark) 

innefattar fysisk och elektronisk distribution av eProdukter såsom Distribution av elektroniska kontantkort 
(påfyllnadskoder) och andra elektroniska produkter via detaljister, banker och onlinekanaler. 
 
Seamless knyter ihop alla mobiloperatörer och banker för att konsumenter skall kunna köpa påfyllning av 
kontantkort via bankernas kanaler; mobilbank, internetbank och telefonbank.  
 
Globalt finns två distributionsteknologier för mobil top-up; eVoucher* och Direct TopUp* där Seamless 
erbjuder båda i samma tekniska plattform.  
 

Resultat 

Resultatet för affärsområdet har förbättrats avsevärt i jämförelse med 2015. Utvecklingen är stabil. 
 
Sverige 
Antalet kontrakterade butiker har en fortsatt ökning, om än i lägre takt än tidigare och sker nu genom organisk 
tillväxt. Transaktionsvolym stabil med normal säsongsvariation. 
 
Danmark 
Det danska dotterbolaget blev driftsklart under 2015 och etableringen av Seamless distribution av eProdukter 
fortlöper enligt plan. Förhandlingar med flera kedjor pågår. TeleGreenland, TelePost och Expert har tecknats.  
 
Lettland 
Transaktionsvolymen är lägre än för motsvarande period 2015. Aktiviteter för att stärka volym och resultat 
genomförs. 
 
Bank topup 
Samarbetet med mobiloperatörer och banker på den svenska marknaden innebär att Seamless har skapat 
teknik och kommunikationslösning för alla parter så att konsumenter skall kunna köpa påfyllning av 
kontantkort via bankernas försäljningskanaler (mobilbank, Internetbank och telefonbank). Försäljningsvolymen 
via banker är stabil. 

 

*eVoucher –  ett värdebevis med en unik kod distribueras elektroniskt och koden skrivs ut från återförsäljarens kortterminal 
eller direkt via kassan. 

 *Direct TopUp – där konsumentens kontantkort laddas genom att telefonnumret, samt beloppet som ska fyllas på anges. 
Påfyllning av kontantkortet sker direkt hos mobiloperatören och konsumenten får en SMS-bekräftelse på transaktionen. 
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Aktiviteter och marknadsutsikter 
I Sverige fortsätter det löpande arbetet med butiker och aktiviteter samt ett generellt arbete att automatisera 
processer. Förändringar som först slår igenom i Sverige och därefter på övriga marknader. Distributionsavtal 
har tecknats med mobiloperatören Hallon och Paysafecard. Vidare har ett samarbete inletts med Elavon, 
bankoberoende kortinlösare för att bredda Seamless erbjudande till butik. 

 
Stora förändringar i Operatörsledet har under början av året skett på den danska marknaden då Telenor med 
kort varsel beslutat upphöra med kontantkortsförsäljning. Detta har skapat problem för de distributörer som 
haft en stor andel Telenor i sin försäljningsvolym och ger omvänt intressanta utvecklingsmöjligheter för 
Seamless. 
 
I Lettland ser vi återigen en negativ påverkan på kontantkortsdistributionen av mobiloperatörernas 
priskonkurrens inom abonnemangsförsäljning. Detta gynnar självklart konsumenten som får mer 
samtal/datatid för pengarna men missgynnar övriga parter. Icke operatörsknutna produkter/tjänster är under 
utveckling för att skapa alternativ stabil omsättning. 
 
Samarbetet med mobiloperatörer och banker på den svenska marknaden har som tidigare rapporterats utökats 
med Danske Bank. Ytterligare operatörsprodukter kommer steg för steg att tillföras till DB:s kunderbjudande. 

 

eProdukter 
Begreppet eProdukter innefattar en rad produkter som exempelvis kontantkort/påfyllnadskoder, elektroniska 
presentkort och förbetalda värdebevis av annat slag. För handeln innebär eProdukter möjlighet att öka 
försäljningen och konsumentinflödet utan krav på investeringar, kapitalbindning, lager eller att produkterna tar 
butiksutrymme i anspråk. Vid elektronisk distribution av dessa produkter levereras värdekoder digitalt och 
kostnad uppkommer för butiken först när varan säljs.  
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FINANSIELL INFORMATION - KONCERNEN 
 

Koncernens rapport över totalresultat jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept helår 

TSEK 2016 2015 2016 2015 2015 

Nettoomsättning 73 888 74 034 206 096 201 123 279 997 
Övriga rörelseintäkter 100 -1 247 210 167 538 
Materialkostnader -47 153 -62 525 -139 492 -156 538 -220 573 
Övriga externa kostnader -21 217 -17 758 -57 537 -54 947 -78 803 
Personalkostnader -18 172 -16 168 -53 431 -57 153 -74 809 
Avskrivningar -5 107 -3 983 -13 231 -16 069 -20 780 
Övriga rörelsekostnader -3 413 -128 -5 027 -431 -2 207 
Rörelseresultat -21 074 -27 775 -62 412 -83 848 -116 637 
Finansnetto -96 -1 575 -1 345 -1 650 -2 187 
Resultat före skatt -21 170 -29 350 -63 757 -85 498 -118 824 
Inkomstskatt 134 -42 -155 -190 -484 

Periodens resultat -21 036 -29 392 -63 912 -85 688 -119 308 

      
ÖVRIGT TOTALRESULTAT      
Valutakursdifferenser 1 018 155 949 574 386 
Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare -20 018 -29 237 -62 963 -85 115 -118 922 

 
 
 
 

Koncernens balansräkning 30 sept 30 sept 31 dec 

TSEK 2016 2015 2015 

TILLGÅNGAR    
Immateriella anläggningstillgångar 108 624 42 844 45 050 
- varav goodwill 13 806 5 966 5 791 
- varav balanserade utvecklingskostnader 49 272 34 275 36 760 
- varav kundavtal 744 993 900 
- varav övriga immateriella tillgångar 44 802 1 610 1 599 
Materiella anläggningstillgångar 15 335 15 834 14 823 
Uppskjuten skattefordran 27 767 27 817 27 846 
Andra långfristiga fordringar 2 915 7 515 4 980 
Lager av färdiga varor 4 485 9 010 6 165 
Kundfordringar 36 722 41 825 49 483 
Övriga fordringar 22 972 21 532 20 883 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 411 10 935 13 097 
Likvida medel 29 241 28 109 23 005 

Summa tillgångar 262 472 205 421 205 332 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

   
Eget kapital 155 723 105 738 102 636 
Avsättningar 720 633 635 
Övriga långfristiga skulder 659 29 952 28 746 
Uppskjuten skatteskuld 6 389 345 336 
Leverantörsskulder 26 894 30 714 34 365 
Aktuella skatteskulder 728 453 945 
Övriga kortfristiga skulder 47 006 4 363 3 390 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 353 33 223 34 279 

Summa eget kapital och skulder 262 472 205 421 205 332 
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Koncernens förändring av eget kapital jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept helår 

TSEK 2016 2015 2016 2015 2015 

Vid periodens början 82 621 133 971 102 636 190 365 190 365 
Periodens totalresultat -20 018 -29 238 -62 963 -85 115 -118 922 
Nyemission            94 638     -  119 245  -  32 790 
Emissionskostnader -1 518  -  -3 203  -  -1 080 
Omklassificering  -   -  8  -   -  
Optionsprogram  -                1 005    - 1 005  -  
Återköp av egna aktier  -   -   -  -517 -517 
Vid periodens slut 155 723 105 738 155 723 105 738 102 636 

 
 
 

Koncernens rapport över kassaflöden jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept helår 

TSEK 2016 2015 2016 2015 2015 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital -22 390 -25 843 -58 339 -70 997 -99 413 

Förändring av rörelsekapital -9 103 4 451 -9 823 -12 399 -14 670 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -31 493 -21 392 -68 162 -83 396 -114 083 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 272 -1 212 -16 305 -24 272 -28 025 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 53 722 29 587 90 130 29 677 59 121 
Periodens kassaflöde 19 957 6 983 5 663 -77 991 -82 987 
Likvida medel vid periodens början 8 629 21 020 23 005 105 273 105 273 
Kursdifferens likvida medel 655 106 573 827 719 
Likvida medel vid periodens slut 29 241 28 109 29 241 28 109 23 005 

 
 
 

Nyckeltal 
jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept helår 

2016 2015 2016 2015 2015 

Avkastning på eget kapital  neg neg neg neg neg 
Resultat per aktie, före och efter utspädning  -0,38 -0,70 -1,28 -2,04 -2,84 
Rörelseresultat, TSEK -21 074 -27 775 -62 412 -83 848 -116 637 
Nettoomsättningstillväxt (jämfört med samma period föregående 
år) 0% 74% 2% 58% 64% 

Rörelsemarginal  neg neg neg neg neg 
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 55 276 123 41 910 274 50 043 464 41 910 274 42 001 501 
Kassalikviditet 103% 149% 103% 149% 146% 
Soliditet 59% 51% 59% 51% 50% 
Eget kapital, TSEK 155 723 105 738 155 723 105 738 102 636 
Eget kapital per aktie 2,65 6,06 2,65 2,52 2,25 
Antal anställda vid periodens slut 202 154 202 154 158 

 
  
 

Kvartalsöversikt 
                  

Kv 3 2014 Kv 4 2014 Kv 1 2015 Kv 2 2015 Kv 3 2015 Kv 4 2015 Kv 1 2016 Kv 2 2016 Kv 3 2016 

Nettoomsättning, TSEK 42 662 43 214 56 679 70 411 74 034 78 873 61 063 71 145 73 888 
Rörelseresultat, TSEK -40 738 -51 312 -31 651 -24 422 -27 775 -32 789 -24 136 -17 202 -21 074 
Resultat per aktie, före och 
efter utspädning  

-0,97 -1,21 -0,76 -0,58 -0,70 -0,80 -0,55 -0,36 -0,38 

Nettoomsättningstillväxt 
(jmf med fg kvartal) -3% 1% 31% 24% 5% 7% -23% 17% 0% 

Kassalikviditet 499% 248% 245% 153% 149% 146% 100% 82% 103% 
Soliditet 85% 74% 77% 67% 51% 50% 50% 39% 59% 
Eget kapital, TSEK 253 998 190 365 158 127 133 971 105 738 102 636 99 646 82 621 155 723 
Eget kapital per aktie 6,06 4,54 3,77 3,20 2,52 2,25 2,05 1,70 2,65 
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FINANSIELL INFORMATION – 
MODERBOLAGET 
 
            
Moderbolagets resultaträkning jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept helår 

TSEK 2016 2015 2016 2015 2015 

Nettoomsättning 945 1 963 2 610 5 888 7 848 
Övriga rörelseintäkter 12 303 9 -167 70 
Rörelsens kostnader -3 858 -4 108 -11 947 -13 266 -20 087 
Rörelseresultat -2 901 -1 842 -9 328 -7 544 -12 169 
Finansnetto -29 924 -75 464 -80 105 -75 464 -95 892 
Resultat före skatt -32 825 -77 306 -89 433 -88 003 -108 061 
Inkomstskatt  -   -   -   -   -  

Periodens resultat -32 825 -77 306 -89 433 -83 008 -108 061 
 
 
 
 

Moderbolagets balansräkning 30 sept 30 sept 31 dec 

TSEK 2016 2015 2015 

TILLGÅNGAR    Anläggningstillgångar 16 634 51 949 23 288 
Omsättningstillgångar 159 883 58 077 115 269 

Summa tillgångar 176 517 110 076 138 557 

    EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   Eget kapital 109 016 61 996 82 408 

Långfristiga skulder  -  29 000 28 000 
Kortfristiga skulder 67 501 19 030 28 149 

Summa eget kapital och skulder 176 517 110 026 138 557 

    Ställda säkerheter - - - 
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 
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Seamless aktie jul-sept 2016 
Kursutveckling tredje kvartalet -2,42 % 
Kortnamn  SEAM 
Börsvärde (30 sept) 473,061  MSEK 
Högsta kurs  11,15 kr 
Lägsta kurs   7,30 kr 
Totalt antal aktier (30 sept)  58 765 305 
 

 
Kommande rapporttillfällen: 
9 feb 2017 Bokslutskommuniké 
15 mar 2017 Årsredovisning 2016 
20 april 2017 Årsstämma 
25 april 2017 Delårsrapport kvartal 1 
19 juli 2017 Delårsrapport kvartal 2 

 
 
 
Om Seamless 
Seamless, en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner. Grundat 2001 och verksamt i 39 länder 
hanterar Seamless årligen över 4,3 miljarder transaktioner genom 675 000 aktiva försäljningsställen. Seamless har tre 
affärsområden; SDS/transaktionsväxeln, teknikleverantör för distribution av e-produkter samt tillhandahåller den mobila 
betalningsplattformen Seqr. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm, www.seamless.se  
 
Seamless delårsrapport för perioden juli till september 2016 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 16 
november 2016. Denna rapport har granskats av bolagets revisorer. 

 
Intygande 
Styrelsen och verkställande direktören för Seamless Distribution AB (publ) försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande 
översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 
Stockholm den 16 november 2016 
 
 
 
 
Hein Pretorius  Kristin Berdan  Tomas Klevbo  
Styrelsens Ordförande Styrelseledamot  Styrelseledamot   
 
 
 
 
Peter Fredell  Robin Saunders 
Styrelseledamot /   Styrelseledamot 
Verkställande Direktör 
 
 
Seamless Distribution AB (publ) org.nr 556610 – 2660 
All information publiceras på www.seamless.se omedelbart efter offentliggörandet. 

 
 
 
 
 
 
 
Kontakt 
För mer information vänligen kontakta Peter Fredell, VD. 
 
peter.fredell@seamless.se  +46 8 564 878 00 

 


