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Rapport för andra kvartalet 2017 

Sammanfattning april – juni 2017 
 Nettoomsättningen uppgick till 58,5 Mkr (71,1) 

 Rörelseresultatet för perioden uppgick till -33,6 Mkr (-17,2) 

 Resultat efter skatt uppgick till -38,1 Mkr (-17,3) 

 Resultat per aktie -0,65kr (-0,36 kr) 

 Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet uppgick till –29,7 (-14,1) 

 

Översikt  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår 

Tkr 2017 2016 2017 2016 2016 

Nettoomsättning 58 521 71 145 121 003 132 208 274 549 

Rörelseresultat -33 657 -17 202 -56 809 -41 337 -83 460 

Finansiella poster, skatt -4 483 -107 -6 559 -1 538 -3 467 

Periodens resultat  -38 140 -17 309 -63 368 -42 875 -86 927 

Balansomslutning 263 339 212 144 263 339 212 144 251 284 

 
          

Resultat per aktie, före och efter utspädning* -0,65 -0,36 -1,08 -0,91 -1,66 

Rörelsemarginal neg neg neg neg neg 

Soliditet 30% 39% 30% 39% 54% 

 
          

Balanserade utvecklingskostnader 9 655 6 537 20 661 13 073 35 009 

Avskrivningar -7 256 -4 205 -13 632 -8 125 -19 402 
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Väsentliga händelser under kvartalet 

 

 Seamless koncernens dotterbolag Seamless Distribution Systems AB (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. När den härtjänsten 

introduceras på marknaden får återförsäljarna möjlighet att erbjuda påfyllning av samtalstid och 

mobildata även när de inte har tillräckligt att sälja. 

 

 Seamless Distribution AB har placerat 1 000 000 tidigare återköpta aktier. Med transaktionen äger 

Seamless inga fler aktier i det noterade bolaget. 

 

 MeaWallet tecknar licensavtal med Tier 1-kortutgivare. MeaWallet ansvarar för installationen och att 

sätta upp lösningen i kundens lokala datacenter. Genom detta avtal kan kortutgivaren tillhandahålla 

digitala och mobila plånbokstjänster till sina fyra miljoner kortinnehavare, som stöder fyra kortsystem 

- lokalt system, Mastercard, Visa och American Express samt den digitala plånboken Masterpass. Detta 

är dessutom det första projektet där MeaWallet kommer att leverera digitala kort som körs på 

American Express-nätverket och gör MeaWallet till en av de mest kompletta ‘tokeniseringshubbar’ i 

branschen. 

 

 Samarbetet med iGaming Cloud gör det möjligt för Seqr att erbjuda en inovative digital 

mobilbetalningslösning till sina kunder.  

 

 Seamless vann den presigefyllda utmärkelsen Global Telecom Business Award genom sitt project ”Be 

Your Own Boss”.  

 

 I samband med försäljningen av Seamless Distribution Systems, fick SEQR Group sälja till Seamless 

Distribution Systems samtliga immateriella rättigheter knutna till transaktionsplattformen ERS 360. 

Den 8 juni 2017 överlät SEQR Group AB sin fordran påSeamless Distribution Systems AB med 25 000 

000 SEK till Seamless Distribution AB. 

 

 Den 20 juni 2017 upptog Seamless Distribution Systems ett lån från Seamless Distribution AB, samt 

kvittade alla fordringar och skulder emellan de, vilket resulterade i en nettoskuld till Seamless 

Distribution AB om 54 282 423 SEK. För mer detaljerad information hänvisas till sida 8.    

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
 

 Seamless Distribution AB utser ny VD. 

Styrelsen för Seamless Distribution AB ("Seamless") har den 10 juli avslutat Peter Fredells anställning 

som VD för Seamless och Tomas Jalling, som har varit anställd av Seamless som chefsjurist sedan 

december 2012, tillträder med omedelbar verkan som ny VD.  

 

 Seamless Distribution AB utser ny operativ ledning 

Den nya operativa ledningsgruppen som ska arbeta med och stödja Tomas Jalling som VD består av: 

James Connelley, Head of SEQR, Lars Sandtorv, Head of MeaWallet, Radoslaw Kozlowski, Head of 

Delivery, Martin N. Larsson, Head of Treasury/IR, Martin Schedin, CFO/HR, Geir Norlund, CIO.  
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 Den 21 juli slutfördes noteringen av SDS på Nasdaq First North Premier. Genom avyttringen av SDS 

erhåller Seamless Distribution AB 191 MSEK. Seamless Distribution AB kvarstår med ett ägande om ca 

23% i SDS AB motsvarande ett värde per i dag om ca 53 MSEK.  

 

 SEQR Payments AB, en del av Seamless koncernen, godkänns av Mastercard som utgivare av 

Mastercard-produkter i Europa. Samarbetet med Mastercard kommer att göra det möjligt för Seqr 

med stöd av bolagets e-pengalicens öppna upp innovativa mobila betalningsscenarion på den 

europeiska marknaden och att fortsätta att driva bolagets tillväxtagenda inom 

mobilbetalningsbranschen. 

 

 Seamless levererar kontaktlösa betalningslösningar till ungersk bank.  

MeaWallet A/S (“MeaWallet”), en del av Seamless Distribution AB, har tecknat avtal med en ungersk 

bank gällande leverans av MeaWallets egenutvecklade teknologi för kontaktlösa kortbetalningar. 

Banken är en av de största bankerna i Ungern, en marknad där mer än hälften av de betalkort som 

används har kontaktlös kapacitet. Lösningen gör det möjligt för bankens kunder att utföra kontaktlösa 

kortbetalningar via bankens befintliga bankapp. Detta innebär att dotterbolaget MeaWallet bryter ny 

geografisk mark. Vidare innebär avtalet ett bevis för att marknaden för mobila betalningslösningar 

utvecklas i den riktning som MeaWallet positionerat sig för.  

Det totala ordervärdet utöver en avtalad up front fee om 1MSEK är idag ej känt, men beräknas uppgå 

till mellan 3 och 5MSEK. 
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VD-ORD 

Affärsmässig och finansöversikt 

Under den senaste tiden har det skett väsentligt positiva förändringar inom Seamless. Ledningen är intensivt 

engagerad på flera fronter. Först och främst gav den nyligen framgångsrikt genomförda börsintroduktionen av 

SDS viktiga medel för att vidareutveckla koncernen. Många åtgärder pågår också för att ytterligare stärka 

bolagets ekonomiska situation. Dessa åtgärder handlar inte endast om finansiering utan även om 

kostnadsbesparingar där ledningen nu gör viktiga val för att satsa resurser på de investeringar som har störst 

möjligheter att bli framgångsrika. Ledningen fortsätter också att arbeta med koncernens struktur för att 

möjliggöra att man når framgång med den nyligen lagda tillväxtstrategin, men som också minskar kostnaderna 

inom icke-kritiska områden. Målsättningen är att stadigt röra sig mot att bli kassaflödesneutral till mitten av 

2018.  

De åtgärder som styrelsen och ledningen vidtagit för att optimera bolagets fokus kommer att medföra en 

lönsamhetsförbättring överstigande 15MSEK från och med fjärde kvartalet i år. Utöver detta genomförs 

investeringar inom valda områden för att säkerställa fortsatt tillväxt inom koncernen. 

Detta gäller för eProdcts, Seqr respektive MeaWallet: 

 

eProducts 

Åtgärder som redan har vidtagits av ledningen gör det möjligt för den del av vår verksamhet som genererar 

mest intäkter att gå med vinst från och med det fjärde kvartalet i år, efter en flerårig period av redovisade 

förluster. En omfördelning av resurser till marknader och kontrakt som är lönsamma kommer sannolikt att ge 

en viss minskning av intäkterna när vi går framåt. Vår kärnmarknad, Sverige, har karaktären av en 

duopolmarknad med låga vinstmarginaler och vi vidtar åtgärder för att motverka förlustaffärer. På andra 

marknader förändrar vi prissättningen och minskar exponeringen mot insatser som ger förlust. 

Produktinnovationen kommer att bibehållas så att vi kan fortsätta att erbjuda våra kunder förbättrade och 

intäktsgenererande möjligheter. Målet är att e-Products ska bli hållbart lönsamt framgent. 

 

Seqr 

Under ny ledning av James Connelley (tidigare försäljningschef för Seqr) arbetar vår kärnverksamhet inom B2C 

snabbt för att fokusera på de områden där störst möjligheter till framgång finns, på intäkter och på områden 

med stor chans till fortsatt tillväxt. Dessutom rör vi oss offensivt mot möjligheter att generera intäkter genom 

samarbeten med stora globala leverantörer som Mastercard. Seqr kommer även fortsättningsvis att stödja vårt 

QR-erbjudande, inte minst för att möjliggöra samarbeten med globala partners. Fram till nu har intäkterna i 

Seqr varit en besvikelse i förhållande till våra förväntningar, särskilt i jämförelse med europeiska fintech-bolag 

av motsvarande ålder. Lyckligtvis har Seqr inte bara fantastiska människor i våra utvecklings- och 

försäljningsområden, utan även en produktfunktionalitet som anses vara bland de bästa som finns på 

marknaden. Konsumentupplevelsen kommer att vara i centrum för vårt arbete, och vi kommer att fokusera på 

nyckelmarknader där vi tror att vi kan uppnå momentum eller bygga vidare på de styrkor vi redan besitter - 

som Sverige, Belgien och Tyskland. Inom B2B arbetar Seqr nära MeaWallet för att nå potentiella partners och 

kunder för att erbjuda gedigna digitala betalnings- och plånbokslösningar. 
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MeaWallet 

MeaWallet, som förvärvades av Seamless i juli 2016, visar nu en ökning i förväntad orderingång i samt 

orderbok. MeaWallet är en av Europas ledande leverantörer av digitala plånböcker, med lösningar som stöder 

Mastercard, Visa, Amex och lokala system. MeaWallets plattform är nu tillgänglig i 20 länder. Den långa 

beslutscykeln för finansiella aktörer ger upphov till en viss ojämnhet i kvartalsleveranser, men då PSD2 nu är en 

verklighet i Europa är MeaWallet väl positionerat för att påskynda tillväxten när vi rör oss mot 2018. Vårt mål 

är att MeaWallet ska leverera en lönsam tillväxt under den kommande perioden, trots den ökningen av 

resurser som kan krävas för att leverera den förväntade volymökningen. 

 

Sammanfattning 

Den nya ledningsgruppen förstår fullt ut att dess aktieägare kräver och bör få en acceptabel avkastning på sin 

investering i Seamless. Ledningen inser också att detta endast kan åstadkommas om bolaget levererar 

produkter och tjänster som erbjuder ekonomiskt fördelaktiga lösningar och som innebär en förenklad vardag 

för slutanvändarna. 

 

 

Tomas Jalling 

VD 
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KONCERNEN 

Omsättning och resultat 

Seamless omsättning uppgick under det andra kvartalet till 58 521 (71 145) tkr, vilket är en minskning  med 18 

% jämfört med samma period föregående år. Omsättningen fördelade sig på affärsområdet Transaktionsväxel 

med 28 (36) procent, med 66 (61) procent på affärsområdet eProducts, 6 (3) procent på affärsområdet SEQR.   

Koncernens rörelseresultat uppgick till -33 657 (-17 202) tkr under andra kvartalet. Finansnettot för andra 

kvartalet uppgick till -4 714 (-608) tkr. Resultatet per aktie uppgick till -0,65 (-0,36) SEK för kvartalet.  

Anställda   

Antalet anställda i koncernen vid periodens slut var 176 (161). Utöver detta har Seamless cirka 70 konsulter 

huvudsakligen i  Ghana och Pakistan.   

Investeringar  

Under kvartalet har investeringar gjorts till ett värde av 9 785 (6 244) tkr. Produktutvecklingskostnader har 

aktiverats till ett värde av 9 655 (6 537) tkr medan avskrivningar uppgick till -7 256 (-4 205) tkr. 

 

Kassaflöde och finansiell ställning  

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -66 934 (-21 336) tkr för andra kvartalet. Likvida medel 

uppgick vid kvartalets utgång till 12 497 (8 629) tkr.  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 leasing av tjänstebilar uppgående till -962 (-844) tkr fördelat på 

långfristig skuld om -689 (-499) tkr samt kortfristig skuld om -273 (-345) tkr. Bolaget har en räntebärande skuld 

i form av ett konvertibellån uppgående till nominellt 42 000 tkr och löper med en årlig ränta om 7 procent, 

vilket under kvartalet innebar en räntekostnad om 743 tkr. Konvertibellånet löper under 364 dagar d.v.s. tom 

28 augusti 2017. I slutet av juni 2017 arrangerade bolaget ett brygglån om 60 MKR, som återbetalades under 

juli månad. Utöver det har bolaget har inga räntebärande skulder till banker eller andra kreditinstitut. 

 Styrelsen monitorerar kontinuerligt bolagets finansieringssituation och kan använda olika metoder för att 

finansiera bolagets negativa kassaflöde. 

Seamless har en soliditet på 30 (39) procent.  
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Avyttring av dotterbolaget 

Seamless Distribution Systems förvärvade den 8 juni 2017 samtliga immateriella rättigheter knutna till 

transaktionsplattformen ERS 360 av SEQR Group AB för en köpeskilling om 31 250 000 SEK, av vilket 25 000 000 

SEK samma dag erlades genom revers och 6 250 000 SEK ska erläggas kontant senast den 20 augusti 2017. 

Lånet under reversen förfaller till betalning den 31 maj 2022, får återbetalas i förtid och löper med en årlig 

ränta om 8 procent, vilken kapitaliseras och erläggs i samband med att lånet återbetalas. Seamless Distribution 

Systems upptog den 20 juni 2017 ett lån från Seamless om 32 487 000 SEK (av vilket 31 850 000 SEK per 

Seamless Distribution Systems  instruktioner utbetalades till extern långivare för att till fullo återbetala 

Seamless Distribution Systems externa lånefinansiering, inklusive upplupen ränta, och 637 000 SEK kvittningsvis 

debiterades i uppläggningsavgift). Lånet förfaller till betalning den 31 maj 2022, får återbetalas i förtid och 

löper med en årlig ränta om 8 procent, vilken kapitaliseras och erläggs i samband med att lånet återbetalas.  

SEQR Group AB överlät den 8 juni 2017 sin fordran på Seamless Distribution Systems  om 25 000 000 SEK till 

Seamless Distribution AB. Samtidigt hade Seamless en fordran på  Seamless Distribution Systems  om 57 487 

000 SEK, medan SEQR Group AB har en fordran på Seamless Distribution Systems  om 6 250 000 SEK. Seamless 

Distribution Systems  har i sin tur motfordringar på Seamless till ett belopp om  3 204 577 SEK, vilka Seamless 

Distribution Systems  kvittade mot kapitalbeloppet på Seamless Distribution Systems lån till Seamless, vilket 

resulterade i en nettoskuld till Seamless om 54 282 423 SEK.  Dessa transaktioner betraktas som 

koncerninterna transaktioner per 30/06.  

 

Tillgångar och skulder i avyttringsgrupp SDS som innehar för 
försäljning 

30 juni 30 juni 

Tkr 2017 2016 

Tillgångar  som innehar för försäljning 
  

Immateriella anläggningstillgångar 16 609 - 

- varav balanserade utvecklingskostnader 16 609 - 

Materiella anläggningstillgångar 3 953 - 

Kundfordringar 18 605 - 

Övriga fordringar 10 691 - 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 266 - 

Likvida medel 2 077 - 

Summa tillgångar 62 201 - 

   

Skulder som innehar för försäljning 
  

Eget kapital 8 604 - 

Avsättningar 757 - 

Övriga långfristiga skulder 30 378 - 

Leverantörsskulder 14 348 - 

Aktuella skatteskulder 714 - 

Övriga kortfristiga skulder 218 - 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 182 - 

Summa eget kapital och skulder 62 201 - 
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Moderbolaget 

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 1 095 (591) tkr och periodens resultat uppgick till   
-10 782 (-23 405) tkr. Finansnettot i moderbolaget var -7 591 (-19 689) tkr. Likvida medel uppgick vid kvartalets 
slut till 2 347 (602) tkr. Antal anställda i moderbolaget uppgick till 2 (2) personer vid kvartalets slut.  

Transaktioner med närstående 

Under kvartalet har Seamless följande lån från närstående personer: 

- Gunnar Jaderlöv genom Contigo Förvaltning AB, 5 000 000 SEK, med en uppläggningsavgift på 300 000 SEK. 

Detta lån återbetalades under Q2. 

- Gunnar Jaderlöv genom Contigo Förvaltning AB, 5 000 000 SEK, med en uppläggningsavgift på 100 000 SEK 

och en låneränta på 20% efter förfallodatum . Räntekostnaden i Q2 uppgick till 41 096 SEK. Detta lån 

återbetalades under Q2. 

-Tomas Klevbo genom KLEVCO AB, 2 500 000 SEK, med en uppläggningsavgift på 50 000 SEK och en låneränta 

på 20% efter förfallodatum. Räntekostnaden i Q2 uppgick till 20 548 SEK. Detta lån återbetalades under Q2. 

- John Longhurst, 2 500 000 SEK, med en uppläggningsavgift på 50 000 SEK och en låneränta på 20% efter 

förfallodatum. Räntekostnaden i Q2 uppgick till 20 548 SEK.  Detta lån återbetalades under Q2. 

- John Longhurst , 1 500 000 SEK med en låneränta på 6%.  Detta lån har återbetalats i juli 2017. 

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. 

 

Avyttringsgrupper som innehas för försäljning och avvecklade 

verksamheter 

Avyttringsgrupper klassificeras som tillgångar som innehas för försäljning när deras redovisade värde 

huvudsakligen kommer att återvinnas genom en försäljningstransaktion och en försäljning anses mycket 

sannolik. De redovisas till det lägsta av redovisat värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. 

Uppskjutna skattefordringar, tillgångar hänförliga till ersättningar till anställda, finansiella tillgångar, 

förvaltningsfastigheter och avtalsenliga rättigheter i försäkringsavtal är dock undantagna från detta 

värderingskrav. 

Koncernen redovisar en förlust på grund av värdenedgång för varje första eller efterföljande nedskrivning av 

tillgången (eller avyttringsgruppen) till motsvarande verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader. En 

vinst redovisas för varje efterföljande ökning av det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader, men 

inte till högre belopp än det ackumulerade värdet för nedskrivningar som tidigare redovisats. En vinst eller 
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förlust som inte tidigare redovisats när en anläggningstillgång (eller avyttringsgrupp) säljs, ska redovisas per det 

datum när tillgången eller avyttringsgruppen tas bort ur rapporten över finansiell ställning. 

Anläggningstillgångar (inklusive sådana som är del av en avyttringsgrupp) skrivs inte av så länge de är 

klassificerade som att de innehas för försäljning. Ränta och andra kostnader hänförliga till skulderna i en 

avyttringsgrupp som innehas för försäljning redovisas fortlöpande. 

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och tillgångar i en avyttringsgrupp som innehas för försäljning 

redovisas separerade från andra tillgångar i balansräkningen. Skulderna hänförliga till en avyttringsgrupp som 

innehas för försäljning presenteras separerade från andra skulder i balansräkningen.  

 

 

En avvecklad verksamhet är en del av ett företag som antingen har avyttrats eller är klassificerad som att den 

innehas för försäljning och som utgör en självständig väsentlig rörelsegren eller en verksamhet som bedrivs 

inom ett geografiskt område, ingår i en enda samordnad plan för att avyttra en självständig väsentlig 

rörelsegren eller en verksamhet som bedrivs inom ett geografiskt område eller är ett dotterföretag som 

förvärvats uteslutande i syfte att vidaresäljas.  

 

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.  

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 andra kvartalet 2017 

 

11 
 

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

  Nettoomsättning, tkr Nettoomsättningstillväxt jämfört med föregående år % 

  
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår 

2017 2016 2017 2016 2016 2017 2016 2017 2016 2016 

Transaktionsväxel 16 475  25 559 39 484 44 385 96 096 neg 10% neg 14% 6% 

Eproducts 38 862  43 123 75 269 83 676 169 093 neg neg neg neg neg 

Seqr 3 184  2 457 6 250 4 141 9 360 30% 36% 51% 12% 24% 

Group functions  -            6                      -                 6     - - - - - - 

Seamless koncern 58 521 71 145 121 003 132 208 274 549 neg 1% neg 4% neg 

 

  Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal % 

 

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår 

2017 2016 2017 2016 2016 2017 2016 2017 2016 2016 

Transaktionsväxel 2 143 9 766 9 984 16 068 33 129 13% 38% 25% 36% 34% 

Eproducts -820 109 -1 749 -1 328 -2 230 neg 0% neg neg neg 

Seqr -25 250 -18 027 -47 405 -37 485 -78 356 neg neg neg neg neg 

Group functions -9 730 -9 050 -17 639 -18 592 -36 003 neg neg neg neg neg 

Seamless koncern -33 657 -17 202 -56 809 -41 337 -83 460 neg neg neg neg neg 
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Seqr 

Affärssegmentet Seqr omfattar en betalningsplattform med ett finansiellt ekosystem 

som bland annat möjliggör betalningar vid fysiska kassor, på internet och via mobil genom ett 

egendomsskyddat QR-kodnät och genom Mastercards globala NFC-nätverk, överföring av pengar 

mellan inhemska och internationella kunder, liksom en annonsplattform och säljkanal. Tekniken 

har utvecklats från plattformen Transaction Switch och verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, 

Rumänien, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Portugal, Spanien, Frankrike, Italien, Österrike, 

Luxemburg, Malta, USA, Storbritannien och Irland. 

Seamless offentliggjorde i juli 2016 förvärvet av MeaWallet, ett norskt teknikföretag specialiserat 

på HCE (Host Card Emulation) och molnbaserade betalningar. MeaWallet bedriver verksamhet i 

Oslo (Norge) och Riga (Lettland). MeaWallet kommer även i fortsättningen bedriva verksamhet 

under det egna varumärket, men ingår hädanefter i affärssegmentet Seqr. 

 

Intäkter 
Seqr fortsatte kvartalstrenden för tillväxt med ytterligare ett rekordkvartal för 

nettoförsäljning på 3,183 MSEK, vilket är en ökning med 4% jämfört första kvartalet 2017. Detta 

innebär även en ökning av nettoförsäljningen med 130% jämfört med andra kvartalet 2016. 

Verksamhetskostnaderna var något högre detta kvartal med anledning av investeringar i IT, mer 

försäljning och utställningsaktiviteter samt amorteringsjusteringar. Verksamhetsresultatet för 

Seqr blev därmed -19,515 MSEK före avskrivningar. 

Viktiga nyckeltal såsom nedladdningar av Seqr-appen och transaktionsvolymen visar fortsatt 

imponerande tvåsiffrig tillväxt jämfört med 2016. Transaktionsvolymen är nu 52% högre och 

kunders nedladdningar 24% högre än motsvarande period 2016. 

 

Verksamheter/marknadsutsikter 
Detta var ett extremt aktivt kvartal för Seqr, med stora framsteg för både Seqr på 

konsumentsidan och MeaWallet på företagssidan med avseende både på produkt- och 

marknadsutveckling liksom verksamhetsresultat. 

Seqr offentliggjorde samarbetet med Mastercard i slutet av första kvartalet 2017, genom vilket 

Masterpass integrerades i Seqr:s betalningsapp. Med hjälp av Masterpass kommer Seqr-användare 

kunna göra snabba och säkra digitalbetalningar genom hela Masterpassnätverket 

online och via app. Utvecklingsarbetet med integreringen av Masterpass har pågått under hela 

andra kvartalet och ska vara klart för lansering under tredje kvartalet. Seqr-användare kommer 

därefter kunna handla hos cirka 340 000 internetförsäljare i 34 länder runt om i världen. 

Efter lanseringen av Masterpass kommer Seqr kunna användas för betalningar med dess eget 

egendomsskyddade QR-kodnät, på samtliga kortterminaler för Mastercard och överallt där 

Masterpass går att använda online och i appar. Seqr kommer därmed nå en oöverträffad global 

betalningsräckvidd. 

Under kvartalet lanserade Seqr även topp-upp genom integrering med Adyens kortköpstjänster. 

Användare av Seqr Go kan nu överföra pengar till det förbetalda Seqr-kontot direkt från alla 

kreditkort eller kontokort. Genom att aktivera denna funktion kan kunderna enkelt överföra 

pengar till Seqr-kontot utan att behöva ansluta till bankkontot. Denna större flexibilitet kommer leda till en 

aktivare och mer engagerad kundbas. Upptoppningstjänsten kommer utvidgas till 

samtliga Seqr-kunder under tredje kvartalet. 
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Vi behöll fortsatt fokus på arbetet att få Seqr:s fullt integrerade QR-kodsbetalningar att växa 

inom relativt outnyttjade sektorer, där nya användare kan erhållas till låg kostnad och/eller där 

marginalinkomsterna från transaktionsavgifter blir högre. Särskilt stora framsteg skedde inom 

områdena spel och försäljning. iGaming Cloud, en spelplattform som ingår i Gaming 

Innovation Group skrev kontrakt i maj för användning av Seqr, vilket gör att Seqr kommer kunna 

accepteras av cirka 40 operatörer. Inom automatförsäljning förbättrade vi vår tjänst för 

obevakade betalningar och har nu skrivit kontrakt eller påbörjat kontraktskrivning med ett antal 

operatörer för säljautomater, vilket kommer att möjliggöra Seqr-betalning på hundratals 

säljautomater i hela Europa. 

Förutom framstegen inom dessa sektorer och den viktiga produktutvecklingen från Seqr:s 

utvecklingsteam visade andra kvartalet även stark tillväxt för våra nyckeltal. Transaktionsvolym 

och kundnedladdningar av Seqr-appen gick upp 20% respektive 6% jämfört med första kvartalet 

2017. Tillväxten för dessa nyckeltal har nåtts med minimala investeringar i marknadsföring och 

ännu större tillväxt förväntas med ökade investeringar i marknadsföring under andra halvåret. 

De tre största länderna med avseende på aktiva Seqr-kunder är idag Sverige, Belgien och 

Tyskland, där antalet tyska användare mer än tredubblats sedan början på 2017. Denna 

tillväxtkurva förväntas fortsätta på den tyska marknaden, där Seqr har försprång som första 

aktör. 

I USA fortsätter processen för licensiering som betalningssändare och är Seqr är nu licensierade i 

31 av 50 stater. 
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MeaWallet, Seqr’s företagslösning, visar slutligen ett mycket starkt intäktsresultat för 

andra kvartalet och har offentliggjort ett viktigt nytt samarbete genom ett licensavtal ingått med 

en ledande kortleverantör. 

 

 

 
Grafen visar antalet nedladdningar av SEQR appen (för iOS och Android), samt transaktioner i SEQR under de två första 

kvartalen för åren 2014 – 2017.  

 

Kortleverantören kommer enligt avtalet tillhandahålla digitala och mobila plånbokstjänster till 

dess fyra miljoner kortanvändare, med stöd för fyra kortsystem - lokalt system, Mastercard, Visa 

och American Express, liksom den samordnade plånbokstjänsten Masterpass. Detta är det första 

projektet där MeaWallet levererar digitalkort på American Express nätverk, vilket positionerar 

MeaWallet som en av branschens mest kompletta Token Hubs. 

MeaWallet har en mycket stark verksamhetsprognos och förväntar sig kunna offentliggöra nya 

avtal med andra ledande banker och kortleverantörer under hela tredje kvartalet och resten av 

2017. 
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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 
Under andra kvartalet 2017 fortsatte transaktionsvolymen att öka, en obruten trend sedan SDS startade 2014. 

Även om SDS intäkter inte direkt påverkas av transaktionsvolymen så är den en indikator för affärsvärdet som 

SDS levererar till sina kunder. 

Kvartalets avslutades med att SDS vann en ny mobiloperatör som kund i Afrika. Kunden är nystartad och 

affären kommer inte kortsiktigt att i större grad påverka transaktionsvolymer eller intäkter. Försäljningen under 

andra kvartalet karakteriserades annars av fortsatt försäljning till befintliga kunder av kapacitetslicenser och 

funktionstillägg utöver återkommande intäkter från support- och drifttjänster. 

Kvartalets omsättning på 16,4 miljoner kronor är lägre än föregående års kvartal främst beroende på att det 

under förra året till skillnad från i år pågick flera stora projekt med succesiv vinstavräkning. Det är en naturlig 

del av SDS hittillsvarande affärsmodell att vissa kvartals omsättning och resultat påverkas av större projekt. 

Kvartalets resultat har även påverkats av ett negativt finansnetto vilket uppkommit av lån för koncernen som 

upptagits i SDS. 

Personal- och konsultkostnaderna har minskat något i förhållande till tidigare kvartal i samband med en 

översyn av produktiviteten i leveransdelen av organisationen. Samtidigt ökar den framöver i Sverige på grund 

av krav på bolagsstyrning som medfördes på grund av listningen av SDS AB som skedde på First North Premier 

den 21 juli 2017. 

Konkreta resultat från det senaste årets produktivitetsprojekt inom utvecklingsavdelningen syns nu vid 

leveranser där den total arbetsinsatsen och även leveranstiden har kunnat minskas. Ett exempel är den nya 

kunden som ingick avtal i slutet av kvartalet och redan under juli kan lansera ERS360. 
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Aktiviteter och marknadsutsikter 
Stort fokus har lagts på kundrelationerna under kvartalet med resor, möten och uppföljning av de workshoppar 

som gjordes under första kvartalet. Vi ser en ökad aktivitet och stort intresse från de befintliga kunderna både 

för våra traditionella funktionstillägg och för tjänsten för återförsäljarkrediter.  Vår regelbundna 

kundundersökning gav även både högre svarsfrekvens och ännu bättre betyg än tidigare vilket visar att vi 

bibehåller och förbättrar upplevelsen av SDS som en pålitlig och attraktiv kvalitetsleverantör. 
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eProducts/Distribution 

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

innefattar fysisk och elektronisk distribution av e-produkter 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 
Omsättning och resultat för affärsområdet har försämrats jämfört med motsvarande kvartal 2016. Detta 

hänger samman med fortsatt svag marknadsutveckling men också med ökade tekniska kostnader. 

 

Sverige 
Antalet kontrakterade butiker har en fortsatt ökning men den totala föräljningsvolymen har minskat. 

 

Danmark 

Etableringen av Seamless distribution av eProdukter på den danska marknaden fortlöper enligt plan.  

 

Lettland 
Transaktionsvolymen är lägre än för motsvarande period 2016 men resultatet har förbättrats.  

 

Bank topup 

Samarbetet med mobiloperatörer och banker på den svenska marknaden innebär Seamless 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. En omfattande systemuppgradering av banksystemets centrala transaktionsväxel och integrationer har 

fullgjorts 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  

Vidare har ytterligare samarbetsavtal tecknats med GoDream, stor nordisk leverantör av digitala och fysiska 

presentkort. Utrullning av GoDreamprodukter via Seamless retailkanaler förbereds och sker inom kort. 

 

I Lettland ser vi en fortgående 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. 
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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.  

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 apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår 

Tkr 2017 2016 2017 2016 2016 

Nettoomsättning 58 521 71 145 121 003 132 208 274 549 

Övriga rörelseintäkter 214 52 -153 111 2 995 

Materialkostnader -40 158 -47 825 -77 389 -92 339 -184 569 

Övriga externa kostnader -16 648 -17 912 -31 562 -36 320 -73 281 

Personalkostnader -23 845 -17 950 -46 856 -35 259 -77 380 

Avskrivningar -7 256 -4 205 -13 632 -8 125 -19 402 

Övriga rörelsekostnader -4 485 -507 -8 220 -1 613 -6 373 

Rörelseresultat -33 657 -17 202 -56 809 -41 337 -83 460 

Finansnetto -4 714 -608 -7 095 -1249 -2 750 

Resultat före skatt -38 371 -17 810 -63 904 -42 586 -86 210 

Inkomstskatt 231 501 536 -289 -717 

Periodens resultat -38 140 -17 309 -63 368 -42 875 -86 927 

 
          

ÖVRIGT TOTALRESULTAT           

Valutakursdifferenser -1 239 316 -1 374 -68 3 418 

Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare 

-39 379 -16 993 -64 742 -42 943 -83 509 

 
 

Koncernens balansräkning 30 juni 30 juni 31-dec 

Tkr 2017 2016 2016 

TILLGÅNGAR 
   

Immateriella anläggningstillgångar 107 998 52 163 118 386 

- varav goodwill 14 032 5 878 14 344 

- varav balanserade utvecklingskostnader 72 368 44 053 80 510 

- varav kundavtal 563 788 697 

- varav övriga immateriella tillgångar 21 036 1 444 22 835 

Materiella anläggningstillgångar 10 134 14 842 14 880 

Uppskjuten skattefordran 27 774 27 792 27 849 

Andra långfristiga fordringar 586 3 813 3 115 

Lager av färdiga varor 3 391 9 224 4 115 

Kundfordringar 17 181 28 443 35 810 

Övriga fordringar 14 462 29 886 21 399 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 191 37 352 17 067 

Likvida medel 10 420 8 629 8 663 

Totala tillgångar som innehas för försäljning 62 201 - - 

Summa tillgångar 263 339 212 144 251 284 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

   
Eget kapital* 69 137 82 621 135 762 

Avsättningar 203 700 889 

Övriga långfristiga skulder 30 441 659 380 

Uppskjuten skatteskuld 5 375 294 6 322 

Leverantörsskulder 26 767 30 976 40 264 

Aktuella skatteskulder 903 992 2 224 

Övriga kortfristiga skulder 54 175 42 363 47 166 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 137 53 539 18 277 

Totala skulder som innehas för försäljning 62 201 - - 

Summa eget kapital och skulder 263 339 212 144 251 284 

* Eget kapital som visas i koncernens balansräkning har justerats med SDS  egna kapitalet ( 8 604 T kr) 
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Koncernens förändring av eget kapital apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår 

Tkr 2017 2016 2017 2016 2016 

Vid periodens början 110 760 99 646 135 762 190 365 102 636 

Periodens totalresultat -39 379 -16 993 -64 742 -55 877 -83 509 

Nyemission 0 0 0 0 119 245 

Emissionskostnader 0 -32 0 0 -3 227 

Omklassificering 0 0 0 0 16 

Optionsprogram 360 0 721 0  0 

Försäljning av egna aktier 6 000 0 6 000 -517    0  

Vid periodens slut 77 741 82 621 77 741 133 971 135 762 

 
 

Koncernens rapport över kassaflöden apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår 

Tkr 2017 2016 2017 2016 2016 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

-29 765 -14 184 -50 220 -35 949 -67 477 

Förändring av rörelsekapital -37 169 -7 152 -5 696 -720 1 775 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -66 934 -21 336 -55 916 -36 669 -65 702 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 785 -6 244 -18 845 -14 033 -35 283 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 78 627 11 419 78 640 36 408 84 988 

Periodens kassaflöde 1 908 -16 161 3 879 -14 294 -15 997 

Likvida medel vid periodens början 10 614 24 664 8 663 23 005 23 005 

Kursdifferens likvida medel -25 126 -45 -82 1 655 

Likvida medel vid periodens slut 12 497 8 629 12 497 8 629 8 663 

 

Nyckeltal 
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår 

2017 2016 2017 2016 2016 

Avkastning på eget kapital  neg neg neg neg neg 

Resultat per aktie, före och efter utspädning  -0,65 -0,36 -0,91 -0,91 -1,66 

Rörelseresultat, tkr -33 657 -17 202 -56 809 -41 337 -83 460 

Nettoomsättningstillväxt (jämfört med samma period föregående 
år) 

-18% 1% -8% 4% 58% 

Rörelsemarginal  -0,58 -0,24 -0,83 -0,62 neg 

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 58 765 305 48 635 421 58 765 305 47 370 857 52 223 924 

Kassalikviditet 78% 82% 78% 82% 77% 

Soliditet 30% 39% 30% 39% 54% 

Eget kapital, tkr 77 741 82 621 77 741 82 621 135 762 

Eget kapital per aktie 1,32 1,70 1,32 1,70 2,31 

Antal anställda vid periodens slut 176 161 176 161 200 

 

Kvartalsöversikt 
                  

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

Nettoomsättning, tkr 70 411 74 034 78 873 61 063 71 145 73 888 68 453 62 482 58 521 

Rörelseresultat, tkr -24 422 -27 775 -32 789 -24 136 -17 202 -21 074 -21 048 -23 153 -33 657 

Resultat per aktie, före och 
efter utspädning  

-0,58 -0,70 -0,80 -0,55 -0,36 -0,38 -0,39 -0,43 -0,65 

Nettoomsättningstillväxt 
(jmf med fg kvartal) 

24% 5% 7% -23% 17% 0% -7% -9% -6% 

Kassalikviditet 153% 149% 146% 100% 82% 103% 77% 60% 78% 

Soliditet 67% 51% 50% 50% 39% 59% 54% 44% 30% 

Eget kapital, tkr 133 971 105 738 102 636 99 646 82 621 155 723 135 762 110 761 77 741 

Eget kapital per aktie 3,20 2,52 2,25 2,05 1,70 2,65 2,31 1,88 1,32 
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FINANSIELL INFORMATION – 
MODERBOLAGET 

Moderbolagets resultaträkning apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår 

tkr 2017 2016 2017 2016 2016 

Nettoomsättning 1 095 591 2 190 1 665 4 260 

Övriga rörelseintäkter 0 -330 0 -3 1 274 

Rörelsens kostnader -4 286 -3 977 -7 422 -8 088 -17 007 

Rörelseresultat -3 191 -3 716 -5 232 -6 426 -11 473 

Finansnetto -7 591 -19 689 -34 076 -50 181 -115 544 

Resultat före skatt -10 782 -23 405 -39 308 -56 607 -127 017 

Inkomstskatt 0 0 0 0 0 

Periodens resultat -10 782 -23 405 -39 308 -56 607 -127 017 

 
 
 
 

Moderbolagets balansräkning 30 juni 30 juni 31 dec 

tkr 2017 2016 2016 

TILLGÅNGAR 
   Anläggningstillgångar 46 955 16 516 16 811 

Summa omsättningstillgångar 152 030 113 035 163 756 

Summa tillgångar 198 985 129 551 180 567 

    EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   Eget kapital 57 327 48 721 90 634 

Långfristiga skulder 60 000  0 0 

Kortfristiga skulder 81 658 80 830 89 933 

Summa eget kapital och skulder 198 985 129 551 180 567 

    Ställda säkerheter - - - 

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 
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Seamless aktie apr-jun 2017 
Kursutveckling andra kvartalet -26,76 % 
Kortnamn  SEAM 
Börsvärde (30 jun) 305,580  MSEK 
Högsta kurs  7,90 kr 
Lägsta kurs   4,30 kr 
Totalt antal aktier (30 jun)  58 765 305 

 
 
Kommande rapporttillfällen: 
15 nov 2017 Delårsrapport kvartal 3 
15 feb 2018 Bokslutskommuniké 
15 mar 2018 Årsredovisning 2

 

Om Seamless 

Seamless, en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner. Grundat 2001 och verksamt i 35 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 april till juni har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 9 augusti 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 9 augusti 2017 
 
 
 
 
John Longhurst  Petra Sas  Tomas Klevbo  
Styrelsens Ordförande Styrelseledamot  Styrelseledamot  
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Styrelseledamot   Styrelseledamot 
 

 
Seamless Distribution AB (publ) org.nr 556610 – 2660  
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Kontakt 
För mer information vänligen kontakta 
 Martin N. Larsson, Head of Treasury/IR 
martin.larsson@seamless.se  +46 8 564 878 00 
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