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Rapport för första kvartalet 2017 

Sammanfattning januari- mars 2017 
 Rörelseresultatet för perioden uppgick till -23,2 MSEK (-24,1), en förbättring med 4 % 

 Resultat efter skatt  förbättrades med 2 % och uppgick till -25,2 MSEK (-25,6) 

 Resultat per aktie -0,43 kr (-0,55 kr), en förbättring med 22 % 

 Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet förbättrades med 1,3 MSEK till -20,5 (-21,8), en förbättring med 6 % 

 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 62,5 MSEK (61,1), en ökning med 2 % jämfört med samma kvartal 

föregående år  

 

 

Översikt  jan-mars jan-mars helår 

TSEK 2017 2016 2016 

Nettoomsättning 62 482 61 063 274 549 

Rörelseresultat -23 153 -24 136 -83 460 

Finansiella poster, skatt -2 076 -1 431 -3 467 

Periodens resultat  -25 229 -25 567 -86 927 

Balansomslutning 249 176 200 092 251 284 

    
Resultat per aktie, före och efter utspädning* -0,43 -0,55 -1,66 

Rörelsemarginal neg neg neg 

Soliditet 44% 50% 54% 

    
Balanserade utvecklingskostnader 11 006 6 537 35 009 

Avskrivningar -6 376 -3 920 -19 402 
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Väsentliga händelser under perioden 
 

 Seqr når 25 000 nätbutiker vid samarbete med portugiska Facestore. Butikerna som ingår i Facestore har därmed 

möjlighet att få lägre transaktionskostnader än betalningar med kreditkort och samtidigt erbjuds konsumenterna ett 
nytt och enkelt sätt att betala. 
 

 MeaWallet-tekniken har gjort det möjligt för kunder från den serbiska banken Komercijalna banka, även kallad 
Kombank, att genomföra kontaktfria transaktioner vid POS-terminaler. Banken lanserade den nya funktionen den 2 
februari 2017 till mobilapplikationen KOMePay 
 

 MeaWallet samarbetar med Crossgate för att tillhandahålla HCE / Cloud-baserad mobilbetalningsteknik för sina kunder 

i Afrika. Implementeringen kommer att inledas med en av Crossgates kunder under första kvartalet 2017 och 

installationen som ger full funktionalitet kommer att slutföras senast i slutet av 2017. Projektet kommer först att 

genomföras i Sydafrika och därefter i resten av den afrikanska kontinenten. 

 

 Svenskarna kan göra kontaktlösa betalningar med mobilen i hela världen med hjälp av Seqr™. Seamless är först på den 
svenska marknaden med att lansera den kontaktlösa betalningstekniken– Seqr ™ som gör det möjligt för 
konsumenterna att betala hos över 30 miljoner återförsäljare i hela världen. 

 

 Seamless har arrangerat en lånefinansiering om ca 30 MSEK i januari 2017. 
 

 Seqr™ lanserar appen Seqr Go!™ - den första appen i sitt slag för mobila betalningar, utformad särskilt för ungdomar. 
Appen är ett säkert alternativ till kontanter eller kort och är snabb och enkel att komma igång med. 

 

 Styrelsen för Seamless Distribution AB föreslår en avyttring av dotterbolaget Seamless Distribution Systems AB. 
Försäljningen är tänkt att ske antingen i) genom ett erbjudande med efterföljande listning av SDS aktier på Nasdaq First 
North eller ii) till en tredje part. 

 

 Albin Rännar blir ny vice VD och CFO i dotterbolaget Seamless Distribution Systems (SDS). Hans uppdrag är att stärka 
arbetet med att förbereda bolaget för den föreslagna avknoppningen och möjliggöra fortsatt lönsam tillväxt på egna 
ben. 

 

 Seqr™ integrerar med Masterpass och skapar en mobil betalningslösning som kan användas i alla kanaler på flertalet 
marknader. Samarbetet innebär att Seqr-användare under andra kvartalet 2017 kan göra säkra och enkla betalningar 
online och ”in-app” hos hundratusentals e-handlare världen över där Masterpass accepteras. 
 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
 Seamlesskoncernens dotterbolag SDS lanserar en mikrokredittjänst för återförsäljare av samtalstid och mobildata. 

Detta är den första tjänsten i sitt slag med ett unikt värdeerbjudande för en stabil verksamhet och förbättrad 
marknadspenetration genom att öka återförsäljarnas förmåga att alltid kunna erbjuda kontantkortspåfyllning. 
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VD-ORD 

 
 
Kära aktieägare, 

Seamlesskoncernen fortsätter den positiva trenden med en förbättring av EBITDA på 22 %. Vi ser ytterligare positiva trender i de 

enskilda koncernföretagen, i synnerhet Seqr där omsättningen ökade med 82 %. 

 

SDS satsar på mikrofinansiering och gör en insats i utvecklingsvärlden 

SDS, som historiskt sätt brukar utvecklas något sämre första kvartalet, ökade sin omsättning med 22 % jämfört med föregående 

år. Nettoresultatet ökade med 24,5 %. Vi förväntar oss att SDS ska fortsätta att växa tack vare tillfredsställande utveckling inom 

den traditionella verksamheten. Framöver kommer dessutom SDS att satsa på området mikrofinansiering i Afrika. SDS har på 

grund av sin omfattande verksamhet i Afrika tillgång till stora mängder data, vilket gör att vi kan kreditvärdera hundratusentals 

återförsäljare av samtalstid över hela kontinenten. Det betyder att SDS kan erbjuda en finansieringstjänst som innebär att 

återförsäljare och operatörer kan öka sin försäljning tack vare effektivare påfyllning av återförsäljarens lager. Återförsäljarna 

behöver alltså inte lägga ner onödig tid och arbete på att fylla på sina lager under dagen. Vi är glada över att SDS kan använda 

sina system på ett innovativt sätt och förbättra livet för tusentals ägare av småföretag som tidigare inte haft tillgång till 

kreditprodukter. Samtidigt som vi är stolta över att kunna erbjuda en tjänst som kan förändra livet för människor känner vi också 

att den här typen av mikrofinansiering kan komma att bli SDS största vinstkälla i framtiden.  

 

E-Products tappar intäkter, men fortsätter att öka effektiviteten 

E-Products har tappat intäkter på grund av att marknaden för förskottsbetald påfyllning minskat i den skandinaviska regionen. I 

takt med det pågående arbetet med att automatisera och effektivisera våra processer förbättrades rörelseresultatet, trots de 

minskade intäkterna, med 35,5 % till en förlust på 928 000 SEK. E-Products arbetar kontinuerligt med att utveckla sin 

produktportfölj och öka antalet digitala produkter som man kan erbjuda via sitt nätverk till konsumenter, vilket vi tror kommer 

öka omsättningen och nettoresultatet framöver. 

 

Seqr ökar sin omsättning med 82 % 

Seqr ökade sin omsättning med 82 % jämfört med samma kvartal föregående år och vi förväntar oss en ännu större ökning 

längre fram under året. Övergången till kontaktlösa betalningar tycks löna sig och ökningen av transaktionsvolymer härrör 

främst från kontaktlösa betalningar i Europa. Som ett exempel har vår dagliga transaktionsvolym i Tyskland ökat med över 350 % 

under kvartalet. Den exponentiella utvecklingen har fortsatt oförminskad under perioden mellan slutet av första kvartalet och 

datum för denna rapport. Om ökningen fortsätter i samma takt kommer Tyskland inom kort att ha utvecklats till Seqr:s största 

marknad.  

 

Fortsatt produktutveckling med Seqr GO! och Masterpass 

Under kvartalet släppte vi en del viktiga nyheter, bland annat lanseringen av Seqr GO!, en mobil betalapp som framförallt riktar 

sig till barn och tonåringar. Vi offentliggjorde också ett samarbete med Mastercard runt deras digitala checkoutsystem 

Masterpass. Samarbetet med Mastercard ger Seqr-användare möjlighet att handla och betala i 340 000 webbutiker i hela 

världen där Masterpass redan integrerats. 

 

Årsstämman beslutade den 20 april att ge företaget mandat att avyttra SDS. Vi förväntar oss därför att vi tack vare intäkterna 

från försäljningen av SDS ska befinna oss i ett gynnsamt finansiellt läge framöver. Avyttringen kommer att fokusera och 

positionera företaget för att tjäna pengar på den ökande digitaliseringen av den globala konsumenten.  
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Den icke-digitala konsumenten försvinner i allt snabbare takt och kontantanvändningen i fysiska butiker minskar i princip i alla 

länder, samtidigt som handeln i webbutiker ökar allt snabbare. När det gäller den marknadstrenden är Seamless mycket väl 

positionerat. Vi tjänar pengar både på konsumentens ökade efterfrågan och användande av Seqr samt efterfrågan från andra 

finansaktörer och banker på den tekniska plattform som utvecklats av Seqr och MEA Wallet. Användandet av MEA:s och Seqr:s 

plattform möjliggör för dessa aktörer att i sin tur erbjuda sina kunder och konsumenter att betala digitalt via mobilen, vilket är 

en tjänst som konsumenterna i allt ökande grad efterfrågar.  

Om man tror att den globala konsumenten kommer att fortsätta digitaliseras i allt ökande takt bör man äga aktier i Seamless. 

 

 

Mvh, 

Peter Fredell 

CEO Seamless 

  



 Rapport för första kvartalet 2017 

 

6 
 

KONCERNEN 

Omsättning och resultat 

Seamless omsättning uppgick under det första kvartalet till 62 482 (61 063) TSEK, vilket är en ökning med 2 % jämfört med 
samma period föregående år. Omsättningen fördelade sig på affärsområdet SDS/Transaktionsväxel med 37 (31) procent, med 58 
(66) procent på affärsområdet eProducts, 5 (3) procent på affärsområdet Seqr.   
 
Koncernens rörelseresultat förbättrades med 4 % och uppgick till -23 153 (-24 136) TSEK under det första kvartalet. Finansnettot 
för första kvartalet uppgick till -2 381 (-641) TSEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,43 (-0,55) kr för kvartalet.  

 

Anställda   

Antalet anställda i koncernen vid periodens slut var 184 (159). Utöver detta har Seamless cirka 70 konsulter huvudsakligen i 
Ghana och Pakistan.   
 

Investeringar  

Under kvartalet har investeringar gjorts till ett värde av 9 060 (7 789) TSEK. Produktutvecklingskostnader har aktiverats till ett 

värde av 11 006 (6 537) TSEK medan avskrivningar uppgick till -6 376 (-3 920) TSEK. 

 

Kassaflöde och finansiell ställning  

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11 018  (-15 332) TSEK för det första kvartalet. Likvida medel uppgick vid 

kvartalets utgång till 10 613 (24 664) TSEK. För att upprätthålla sin svenska e-pengalicens behöver Bolaget enligt 

Finansinspektionens regelverk en kapitalbas om ca 4 MSEK. För den amerikanska marknaden krävs en likvidbas som motsvarar 

den genomsnittliga dagliga transaktionsvolymen.  

Koncernen har räntebärande skulder i form av leasing av tjänstebilar uppgående till -574 (-307) TSEK fördelat på långfristig skuld 
om -383 (0) TSEK samt kortfristig skuld om -191 (-607) 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 720 TSEK. Konvertibellånet löper under 364 
dagar d.v.s. tom 28 augusti 2017.   

I slutet av januari 2017 arrangerade bolaget en lånefinansiering om ca 30 MKR. 

 
Styrelsen monitorerar kontinuerligt bolagets finansieringssituation och kan använda olika metoder för att finansiera bolagets 
negativa kassaflöde. Bolaget kommer att behöva ytterligare likvidtillskott under 2017.  

Seamless har en soliditet på 44 (50) procent.  
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Moderbolaget 

Moderbolaget Seamless Distributions nettoomsättning under kvartalet uppgick till 1 095 (1 074) TSEK och periodens resultat 
uppgick till -28 526 (-33 202) TSEK. Finansnettot i moderbolaget var -26 485 (-30 492) TSEK efter nedskrivning av aktier i 
dotterbolag om -25 500 TSEK. Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 11 (2 266) TSEK. Antal anställda i moderbolaget 
uppgick till 2 (2) personer vid kvartalets slut.  

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

 

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. Styrelsen monitorerar 
kontinuerligt bolagets finansieringssituation och kan använda olika metoder för att finansiera bolagets negativa kassaflöde. I 
slutet av januari 2017 arrangerade bolaget en lånefinansiering om ca 30 MKR. Bolaget kommer att behöva ytterligare 
likvidtillskott under 2017.  

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 68. 

 

 

  



 Rapport för första kvartalet 2017 

 

8 
 

SEGMENTSINFORMATION 

Seamless verksamhet består av tre affärsområden: SDS/Transaktionsväxeln, eProducts och Seqr.  

 

  Nettoomsättning, tkr 
Nettoomsättningstillväxt jämfört med 

föregående år % 

  
jan-mars jan-mars helår jan-mars jan-mars helår 

2017 2016 2016 2017 2016 2016 

SDS/Transaktionsväxel 23 009  18 826 96 096 22% 20% 6% 

eProducts 36 407  40 553 169 093 neg 4% neg 

Seqr 3 066  1 684 9 360 82% neg 24% 

Group functions - - - - - - 

Seamless koncern 62 482 61 063 274 549 2% 8% neg 

 

  Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal % 

 

jan-mars jan-mars helår jan-mars jan-mars helår 

2017 2016 2016 2017 2016 2016 

SDS/Transaktionsväxel 7 841 6 302 33 129 34% 33% 34% 

eProducts -928 -1 437 -2 230 neg neg neg 

Seqr -22 154 -19 458 -78 356 neg neg neg 

Group functions -7 912 -9 543 -36 003 neg neg neg 

Seamless koncern -23 153 -24 136 -83 460 neg neg neg 
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Seqr 

Affärssegmentet Seqr Payments omfattar en betalningsplattform med tillhörande finansiellt ekosystem för bland annat 

betalningar vid fysiska kassor, på internet och med mobilen, överföring av pengar mellan nationella och internationella 

användare, liksom en annonsplattform och en säljkanal. Tekniken har utvecklats ur plattformen Transaction Switch och har 

verksamhet i Sverige, Finland, Rumänien, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Portugal, Spanien, Frankrike, Italien, Österrike, 

Luxemburg, Malta, USA, Storbritannien och Irland.  

Seamless offentliggjorde i juni 2016 förvärvet av MeaWallet, ett norskt teknikföretag specialiserat på HCE (Host Card Emulation) 

och molnbaserade betalningslösningar. MeaWallet bedriver sin verksamhet från Oslo i Norge och Riga i Lettland. MeaWallet 

kommer även i fortsättningen drivas under eget varumärke, men utgör en del av affärssegmentet Seqr Payments.  

 

Resultat 

2017 inleddes med ytterligare ett rekordkvartal för Seqr Payments, med 17 % högre omsättning Q1, 3,067 Mkr, än Q4 2016. 
Detta motsvarar en ökning med nästan 80 % jämfört med första kvartalet. 

Nyckeltalen för Seqr:s konsumentverksamhet, såsom nyregistrerade kunder och transaktionsvolym, uppvisar en fortsatt 
imponerande tvåsiffrig tillväxt jämfört med 2016. Transaktionsvolymen har ökat med 38 % och nyregistrerade kunder med 25 % 
jämfört med samma period 2016.  

 

 

Grafen visar antalet nedladdningar av Seqr appen (för iOS och Android) samt transaktioner i Seqr under fjärde  kvartalet för åren 2014 – 2017.  

 

Aktiviteter och marknadsutsikter 
Kvartalet var otroligt intensivt för Seqr Payments. Både Seqr på konsumentsidan och MeaWallet på företagssidan gjorde stora 
framsteg med avseende på både produkt- och marknadsutveckling och affärsresultat.  

Under kvartalet offentliggjordes två viktiga nyutvecklingar inom Seqr - dels släppet av Seqr Go, den nya betalningsappen för 
tonåringar, dels integreringen av Masterpass från Mastercard i Seqr-appen. Seqr Go, som är en helt ny typ av förbetald 
betalningsapp för mobil och riktar sig främst till tonåringar, utgör ett stort steg framåt för Seqr. Ungdomssegmentet är en enorm 
konsumentgrupp som så här långt lidit brist på mobila och digitala betalningslösningar och som snabbt kan förväntas ta till sig 
nya betalningstekniker.  
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Seqr Go bygger på ett förbetalt Seqr-konto, som kan användas för att skicka och ta emot pengar i realtid mellan användare av 
Seqr och Seqr Go, liksom för kassabetalningar överallt där kontaktlös betalning accepteras (30 miljoner försäljningsställen 
globalt). Med Seqr Go behöver ungdomar varken ha med sig kontanter eller kort, och det är därför ett säkert och tryggt 
alternativ för pengahantering. Appen har dessutom en lättanvänd aktivitetslogg för betalningshistoriken, vilket gör Seqr Go till 
ett utmärkt sätt för tonåringar (och deras föräldrar) att lära sig hantera pengar, spendera och budgetera ansvarsfullt. 

Liksom Seqr finns Seqr Go tillgängligt i hela Europa och vi tror att den står inför ett snabbt genomslag som föräldrars och 
tonåringars förstahandsval för betalningar.  

I slutet av kvartalet offentliggjordes att Seqr slutit upp med Mastercard, vars Masterpass integrerats i Seqr:s betalningsapp. 
Masterpass är en digital betalningstjänst från Mastercard, som låter Seqr-användare göra enkla och säkra betalningar digitalt 
genom Masterpass betalningsnät online och via app.  

Med hjälp av Masterpass betalningsnät kan Seqr-användare från och med nu betala med Seqr på cirka 340 000 
försäljningsställen online i 34 länder globalt. 

Seqr har därmed, tillsammans med Mastercard, skapat en internationell digital plånbok för betalning på alla kanaler, som 
kommer finnas tillgänglig på ett flertal marknader. Plånbokstjänsten kommer möjliggöra kontaktlösa betalningar i fysiska butiker 
med hjälp av HCE (Host Card Emulation), och dessutom stödja appbetalningar och e-betalningar via Masterpass. Den är alltså en 
totallösning för alla kanaler, och kommer därmed stärka Seqr:s position på marknaden för mobilbetalningar. 

Förutom denna viktiga utveckling med Seqr Go och Masterpass har första kvartalet uppvisat extremt stark tillväxt av nyckeltalen 
nyregistrerade Seqr-användare och transaktionsvolym, vilka gått upp 25 % respektive 38 % sedan Q4 2016. Tillväxten av dessa 
nyckeltal bygger på att tidigare utvecklingar inom Seqr nu mognat, till exempel Tap & Pay och Seqr:s förbetalda konton. För Q4 
2016 tog vi upp som exempel tillväxten av volymen kontaktlösa transaktioner och Seqr-användare i Tyskland. Denna trend har 
fortsatt under Q1, med över 20 % stabil tillväxt per vecka. 

Under hela kvartalet har fortsatta ansträngningar gjorts för tillväxten av Seqr:s fullt integrerade tjänst på underutnyttjade 
sektorer, där nya användare kan förvärvas till låg kostnad, och/eller där möjligheten finns till högre marginalinkomster från 
transaktionsavgifter - dessa kan vara online, för dataspel, försäljning eller parkering. En viktig utveckling här var släppet av Seqr 
på Facestore i Portugal, där Seqr nu godtas för betalning på 25 000 olika Facebook-butiker.  

Till sist fortsatte för Seqr licensieringsprocessen för pengaöverföring  i USA, där Seqr idag har licens i 28 av 50 delstater, varav 
Nebraska, Minnesota, Wyoming och Colorado tillkommit under Q1.  
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Därmed kommer vi till MeaWallet, Seqr Payments’ företagslösning, som redovisar ett mycket starkt resultat för Q1 med en 
tillväxt på över 80 % jämfört med Q4 2016. Denna tillväxt härrör både från nya och befintliga samarbeten.  

MeaWallet offentliggjorde under perioden två nya och spännande samarbeten. För det första Crossgate, i Sydafrika, där 
MeaWallet kommer tillhandahålla HCE/molnbaserade mobilbetalningar för Crossgates kunder i Afrika. För det andra Kombank, i 
Serbien, vars kunder med hjälp av MeaWallets teknik nu kan göra kontaktlösa Visa-betalningar vid försäljningsställen. Banken 
släppte denna nya tjänst i sin mobila bankapp KOMePay under februari. Kombank är Serbiens största statligt ägda bank.  

Förutom dessa nya samarbeten har MeaWallet en mycket stark och omfattande orderlista och håller på att avsluta 
förhandlingarna med ett antal nya samarbetspartners i Europa och Asien.  Flera värdefulla kontrakt förväntas slutas under Q2 
och resten av 2017.  

Som teknikleverantör till Seqr har MeaWallet under hela Q1 dessutom spelat en nyckelroll i utvecklingen av Seqr:s 
Masterpassintegrering, liksom för stöd av Seqr:s pågående tillväxt genom Tap & Pay.   

Transaktionsväxeln/Seamless Distribution Systems 
Seamless Distribution Systems (SDS) AB, tidigare affärsområdet Transaktionsväxeln, levererar system för hantering av 

distributionsnätverk av primärt elektronisk påfyllning av kontantkort samt eProdukter som sträcker sig från gåvokort till mobila 

banktjänster. Systemet är i tillägg till ett sofistikerat distributionssystem också plattform för ett antal avancerade funktioner för 

bland annat kampanjhantering och säljledning. 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 årsbas 5,3 

miljarder transaktioner till ett värde över 8 miljarder USD på 28 marknader. 

 

Resultat 
Även under första kvartalet 2017 fortsatte transaktionsvolymen att öka, en obruten trend sedan SDS startade 2014. Stabiliteten i 

denna tillväxt visar vilken framgång digitaliseringen är hos SDS kunder vilket kan översättas i ökad konkurrenskraft, flexibilitet 

och lägre distributionskostnader jämfört med traditionella metoder. 
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Återkommande köp och leveranser av funktionstillägg och kapacitetslicenser till plattformen ERS 360 bildar, tillsammans med 

ständigt ökande support- och driftintäkter, stommen i SDS intäkter. Även i början av 2017 har vi fortsatt sälja befintliga och nya 

funktioner och licenser till den befintliga kundbasen. 

Vi har under 2016 arbetat på att effektivisera vår utvecklingsprocess. Ett första resultat lanserades vid årsskiftet där vi nu har en 

helautomatisk byggprocess och kvalitetssäkring. Resultatet är snabbare leverans av utvecklingsarbete till såväl befintliga som 

nya kunder. Vi har även skapat en intern molnplattform för utvecklingsavdelningen. För att stödja en förändring i produktmixen 

mot renodlad licensförsäljning med stor andel nya funktioner och framöver även nya produkter så har vår personalstyrka vuxit 

under det gångna året. Detta innebär att vår personalkostnad under årets första kvartal ökat jämfört med motsvarande kvartal 

förra året. Samtidigt, skapar detta utrymme för snabb leverans till kund och för nyutveckling av nya tjänster och produkter. 

 

 

Aktiviteter och marknadsutsikter 
Vi har under första kvartalet intensifierat och fördjupat vårt direkta engagemang med ett antal strategiska kunder kring 

samarbete för nya innovativa produkter och tjänster. Ett antal nya koncept har fallit mycket väl ut och vi räknar med att kunna 

omsätta dessa i orderingång framöver. 

Vi har arbetat intensivt med bearbetningen av nya regioner, som Latin Amerika och Asien, samtidigt som vi fortsätter med 

arbetet för att hitta nya kunder i våra starka, befintliga marknader i Afrika och Mellanöstern. Vi har under kvartalet inbjudits och 

deltar till ett flertal upphandlingar. Dessa har inte avslutats när detta skrivs.  

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 med cirka 30 % i jämförelse med motsvarande kvartal 2016. Omsättningen har dock 

sjunkit med omkring 10 %. Minskningen kan hänföras till generella marknadsförändringar med sjunkande försäljningsvolym via 

handeln. Försäljningsvolym via bankerna är stabil. 

 

Sverige 

Antalet kontrakterade butiker har en fortsatt ökning med kontinuerliga sälj- och marknadsaktiviteter som bas.  

 

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, Expert, Fotokaeden samt WH Smith har tecknats. Nya avtal 

har under slutet av perioden tillfört en avsevärd volymökning.  

 

Lettland 

Transaktionsvolymen är lägre än för motsvarande period 2016. Aktiviteter för att stärka volym och resultat genomförs bland 

annat genom förändrad produktmix och intensifierad nyförsäljning. 

Bank topup 

Samarbetet med Mobiloperatörer och Banker på den svenska marknaden innebär att Seamless skapat teknik och 
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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. En omfattande 

systemuppgradering av banksystemets centrala transaktionsväxel och integrationer har genomförts under perioden. 

Aktiviteter och marknadsutsikter 

Seamless eProducts fortsätter det löpande arbetet med butiker och aktiviteter samt ett generellt arbete att automatisera 

processer och vidareutveckla det tekniska stödet. Bland annat har lagervärdet halveras och kassaflödet stärkts genom detta 

arbete.  

Fortsatta förändringar i Operatörsledet på den danska marknaden ger intressanta utvecklingsmöjligheter för Seamless. Vidare 

har samarbetsavtal tecknats med GoDream, leverantör av digitala och fysiska presentkort. Utrullning av GoDreamprodukter via 

Seamless retailkanaler förbereds och sker inom kort. 

I Lettland ser vi en pågående 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 och Paysafecard 

inkluderas nu i Seamless erbjudande till Lettiska återförsäljare 

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.  

                                                                   

                                                        

*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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    FINANSIELL INFORMATION - KONCERNEN 

     

Koncernens rapport över totalresultat jan-mars jan-mars helår 

TSEK 2017 2016 2016 

Nettoomsättning 62 482 61 063 274 549 

Övriga rörelseintäkter -367 59 2 995 

Materialkostnader -37 231 -44 515 -184 569 

Övriga externa kostnader -14 914 -18 409 -73 281 

Personalkostnader -23 011 -17 308 -77 380 

Avskrivningar -6 376 -3 920 -19 402 

Övriga rörelsekostnader -3 736 -1 106 -6 373 

Rörelseresultat -23 153 -24 136 -83 460 

Finansnetto -2 381 -641 -2 750 

Resultat före skatt -25 534 -24 777 -86 210 

Inkomstskatt 305 -790 -717 

Periodens resultat -25 229 -25 567 -86 927 

    
ÖVRIGT TOTALRESULTAT 

   
Valutakursdifferenser -134 -385 3 418 

Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -25 363 -25 952 -83 509 

 
 
 

Koncernens balansräkning 31 mars 31-mar 31 dec 

TSEK 2017 2016 2016 

TILLGÅNGAR 
   

Immateriella anläggningstillgångar 124 192 48 776 118 386 

- varav goodwill 14 274 5 852 14 344 

- varav balanserade utvecklingskostnader 86 361 40 590 80 510 

- varav kundavtal 618 848 697 

- varav övriga immateriella tillgångar 22 939 1 486 22 835 

Materiella anläggningstillgångar 14 369 14 939 14 880 

Uppskjuten skattefordran 27 785 27 784 27 849 

Andra långfristiga fordringar 680 4 950 3 115 

Lager av färdiga varor 3 361 5 748 4 115 

Kundfordringar 24 194 32 982 35 810 

Övriga fordringar 19 540 19 214 21 399 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 442 21 035 17 067 

Likvida medel 10 613 24 664 8 663 

Summa tillgångar 249 176 200 092 251 284 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

   
Eget kapital 110 761 99 646 135 762 

Avsättningar -92 1 083 889 

Övriga långfristiga skulder 513 741 380 

Uppskjuten skatteskuld 5 981 332 6 322 

Leverantörsskulder 31 081 24 519 40 264 

Aktuella skatteskulder 1 930 992 2 224 

Övriga kortfristiga skulder 77 146 30 829 47 166 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 856 41 950 18 277 

Summa eget kapital och skulder 249 176 200 092 251 284 
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Koncernens förändring av eget kapital jan-mars jan-mars helår 

TSEK 2017 2016 2016 

Vid periodens början 135 762 102 636 102 636 

Periodens totalresultat -25 362 -25 952 -83 509 

Nyemission 
                                   

-     
24 608 119 245 

Emissionskostnader - -1 654 -3 227 

Omklassificering - 
                                 

8     
16 

Optionsprogram 361 - 601 

Vid periodens slut 110 761 99 646 135 762 

 
 

Koncernens rapport över kassaflöden jan-mars jan-mars helår 

TSEK 2017 2016 2016 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -20 455 -21 764 -67 477 

Förändring av rörelsekapital 31 473 6 432 1 775 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 018 -15 332 -65 702 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 060 -7 789 -35 283 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 24 989 84 988 

Periodens kassaflöde 1 971 1 868 -15 997 

Likvida medel vid periodens början 8 663 23 005 23 005 

Kursdifferens likvida medel -21 -209 1 655 

Likvida medel vid periodens slut 10 613 24 664 8 663 

 
 

Nyckeltal 
jan-mars jan-mars helår 

2017 2016 2016 

Avkastning på eget kapital  neg neg neg 

Resultat per aktie, före och efter utspädning  -0,43 -0,55 -1,66 

Rörelseresultat, TSEK -23 153 -24 136 -83 460 

Nettoomsättningstillväxt (jämfört med samma period föregående år) 2% 8% 58% 

Rörelsemarginal  neg neg neg 

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 58 765 305 46 106 293 52 223 924 

Kassalikviditet 60% 100% 77% 

Soliditet 44% 50% 54% 

Eget kapital, TSEK 110 761 99 646 135 762 

Eget kapital per aktie 1,88 2,05 2,31 

Antal anställda vid periodens slut 184 159 200 

 
 
  

Kvartalsöversikt 
                  

Kv 1 2015 Kv 2 2015 Kv 3 2015 Kv 4 2015 Kv 1 2016 Kv 2 2016 Kv 3 2016 Kv 4 2016 Kv 1 2017 

Nettoomsättning, TSEK 56 679 70 411 74 034 78 873 61 063 71 145 73 888 68 453 62 482 

Rörelseresultat, TSEK -31 651 -24 422 -27 775 -32 789 -24 136 -17 202 -21 074 -21 048 -23 153 

Resultat per aktie, före och 
efter utspädning  

-0,76 -0,58 -0,70 -0,80 -0,55 -0,36 -0,38 -0,39 -0,43 

Nettoomsättningstillväxt 
(jmf med fg kvartal) 

31% 24% 5% 7% -23% 17% 0% -7% -9% 

Kassalikviditet 245% 153% 149% 146% 100% 82% 103% 77% 60% 

Soliditet 77% 67% 51% 50% 50% 39% 59% 54% 44% 

Eget kapital, TSEK 158 127 133 971 105 738 102 636 99 646 82 621 155 723 135 762 110 761 

Eget kapital per aktie 3,77 3,20 2,52 2,25 2,05 1,70 2,65 2,31 1,88 
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FINANSIELL INFORMATION – MODERBOLAGET 
 

Moderbolagets resultaträkning jan-mars jan-mars helår 

TSEK 2017 2016 2016 

Nettoomsättning 1 095 1 074 4 260 

Övriga rörelseintäkter - 327 1 274 

Rörelsens kostnader -3 136 -4 111 -17 007 

Rörelseresultat -2 041 -2 710 -11 473 

Finansnetto -26 485 -30 492 -115 544 

Resultat före skatt -28 526 -33 202 -127 017 

Inkomstskatt 
                                 

-       
                           -       

                                 
-       

Periodens resultat -28 526 -33 202 -127 017 

 
 
 
 

Moderbolagets balansräkning 31 mars 31-mar 31-dec 

TSEK 2017 2016 2016 

TILLGÅNGAR 
   Anläggningstillgångar 17 346 23 357 16 811 

Omsättningstillgångar 154 288 122 851 163 756 

Summa tillgångar 171 634 146 208 180 567 

    EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   Eget kapital 62 109 72 160 90 634 

Långfristiga skulder 
                                 

-       
                           -                                  -      

Kortfristiga skulder 109 525 74 048 89 933 

Summa eget kapital och skulder 171 634 146 208 180 567 

    Ställda säkerheter - - - 

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 
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Seamless aktie jan-mars 2017 
Kursutveckling första kvartalet        +23,48% 
Kortnamn  SEAM 
Börsvärde (31 mars) 453,08  MSEK 
Högsta kurs  9,05 kr 
Lägsta kurs   5,20 kr 
Totalt antal aktier (31 mars)  58 765 305 

 

 
Kommande rapporttillfällen: 
 
19 Juli 2017       Delårsrapport kvartal 2 
15 November 2017   Delårsrapport kvartal 3 
 

 

 
 
Om Seamless 

Seamless, en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner. Grundat 2001 och verksamt i 39 länder 
hanterar Seamless årligen över 5,3 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 januari till mars har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 24 april 2017. Denna 
rapport har ej 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 24 april 2017 
 
 
 
 
John Longhurst  Petra Sas  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 

 

http://www.seamless.se/
http://www.seamless.se/
mailto:peter.fredell@seamless.se

