
 
   
 

  1 
 

DELÅRSRAPPORT 
1 JULI – 30 SEPTEMBER 2011 
 
 
Förvärv av lettisk distributör samt nya produkter ger intressanta möjligheter. 
En ökad investeringsvilja börjar skönjas hos Seamless traditionella kunder i Afrika och mellanöstern. Detta 
återspeglas inte i periodens resultat men det visar ändå tydliga tecken på att marknaden håller på att 
vända. Förvärvet av Lettel som kommer innebära en markant omsättningsökning framgent tillsammans med de 
nya produkterna Seamless inom kort lanserar på de västeuropeiska marknaderna gör att förutsättningarna 
ser bra ut inför 2012.   
 
 
Juli - september 2011 
• Nettoomsättningen 9 004 TSEK (11 684) 
• Nettointäkter 9 804 (11 903) 
• Rörelseresultatet -2 118 TSEK (-482) 
• Periodens resultat -1 546 TSEK (-462) 

 
• Resultat per aktie före utspädning -0,08 SEK (-0,03) 
• Resultat per aktie efter utspädning -0,08 SEK (-0,03) 
 
 
Koncernchef Peter Fredell kommenterar 
 
Kära aktieägare, 
 

-‐ Kvartalet har kommit in enligt förväntningar finansiellt 
-‐ Köpet av Lettel slutfört per 2011-10-27 
-‐ Mycket intressant produktutveckling 

 
Det tredje kvartalet har präglats av en mycket intensiv produktutveckling som vi bedömer kommer att få 
väsentlig resultatpåverkan framgent. Vi är ett av de bolag som driver på ett paradigmskifte i den globala 
betalningsmarknaden. Detta kommer att få stora resultateffekter på bolag involverade i denna industri. 
Storleken på vinster som vi själva kan göra är svåröverblickbara, därför låter vi för tillfället istället 
aktiemarknaden och analytiker göra sina egna bedömningar. 
 
I vår traditionella affärsverksamhet fortsätter vi att ta marknadsandelar och framförallt ökar den mängd 
transaktioner som vi hanterar hela tiden. Vi är nu uppe i över 2,4 miljarder transaktioner per år. Som 
jämförelse skall nämnas VISA som globalt gör 62 miljarder transaktioner per år. Nya länder där man 
använder våra system ökar hela tiden och under det tredje kvartalet har vi lagt till två stycken. Efter 
kvartalets stängning har vi erhållit ytterligare två beställningar. Vi är nu verksamma i tjugofyra länder. 
 
De omvälvningar som många länder i mellanöstern och Afrika genomgår har inneburit förskjutningar i 
intäkter. Under hösten har vi börjat se en ökad investeringsvilja i denna region samt möjlighet att slutföra en 
del öppna projekt. Vår bedömning nu är dock att intäktsförskjutningarna kommer att fortsätta över årsskiftet. 
Detta innebär att den tidigare kommunicerade förväntningen om tillväxt med stor sannolikhet kommer att 
uppnås, dock förväntas vi inte nå målet att göra detta under lönsamhet för helåret.   
 
Förvärvet av den lettiska distributören Lettel slutfördes den 27 oktober och kommer att påverka omsättningen 
kraftigt uppåt från och med november. Eftersom köpet avslutades efter stängning av det tredje kvartalet 
påverkar det inte omsättningen för detta kvartal. 
 
 
Peter Fredell, VD 
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Ekonomisk översikt 
  
TSEK 

jan-sep 
2011 

jan-sep 
2010 

        jan-dec                      
         2010 

Nettoomsättning  31 372 39 434  50 268 
Rörelseresultat -5 729 -284 -2 853 
Finansiella poster, skatt -52 -48 3 926 
Periodens resultat -4 289 -332 1 073 
Balansomslutning 35 782 35 398 37 591 
    
Nyckeltal    
Rörelsemarginal % Neg Neg Neg 
Soliditet % 55,0% 63,5% 63,8% 
    
Balanserade- utvecklingskostnader 
(netto, efter avskrivningar) 2 631 3 298 2 989 

Avskrivningar -1 122 -581 -956 
 

Händelser under Q3 

• Brasiliansk operatör köper Seamless system – leverans under sista kvartalet 2011. 
• VD, Styrelseordförande och en av de största aktieägarna ökar sina innehav i Seamless väsentligt 

genom köp av sammanlagt 1,34 miljoner aktier.  
 
 

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång 

• Förvärv av den lettiska distributören Lettel 
• Patentansökan för unik betalningslösning via mobiltelefoni inlämnad 
• MTN lägger ytterligare beställning på Seamless plattform. Denna gång i Sydsudan. Ordern 

innefattar även Seamless tjänst för drift av systemet, Managed Operations (MOPS) 
• Ny order från operatör i Östafrika, innefattar även Seamless lösning för fysiska handhållna 

terminaler, s.k. mobile point of sales. Ordervärde ca 3MSEK.  
 
 
Tredje kvartalet juli - september 2011 
- Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgår vid periodens slut till 3 132 TSEK 
(3 977). De likvida medlen är vid periodens slut 3 777 TSEK (11 667).  
- Inga nya ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser har tillkommit sedan utgången av 2010. 
- Balansomslutningen uppgår till 35 782 TSEK, en ökning med 384 TSEK i förhållande till utgången av 
motsvarande period 2010. 
- Det egna kapitalet uppgår den 30 september 2011 till 19 677 TSEK (22 481). Soliditeten uppgår den 30 
september 2011 till 55 % (63,5). 
 
Kassaflöde 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -660 TSEK (-1 954).   
• Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -397 TSEK (-247).  
• Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till 0 TSEK (-373).  

 
Investeringar 
Investeringarna uppgick under perioden till 375 TSEK (0), fördelat på investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 0 TSEK (0) och investeringar i immateriella anläggningstillgångar 375 TSEK (0).  
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Risker och osäkerhetsfaktorer 
I årsredovisningen för 2010 på sidan 24 finns en redovisning av bedömningen för de finansiella riskerna i 
koncernen. Denna redovisning är i allt väsentligt överensstämmande med den bedömning som görs per 2011-
09-30.  
 
Marknadsutveckling under kvartalet  
 
Oroligheter under 2011 i mellanöstern och Afrika, två av Seamless viktigaste marknader,  har påverkat såväl 
investeringsvilja som förmåga att färdigställa projekt hos många operatörer. Vi har under tredje kvartalet 
börjat se tendenser på att investeringsviljan sakteliga börjar återhämtas och stabiliseras men den 
eftersläpning i orderingång som Seamless erfarit under året till följd av dessa oroligheter ser dock ut att 
påverka helårsresultatet där målet om lönsamhet inte kommer nås. Ökade aktiviteter har börjat skönjas på 
många ställen och hos många operatörer, något som bekräftas genom bland annat ordern från MTN i 
Sydsudan. I och med den ordern är Seamless nu närvarande i 10 av 22 MTN-länder. Förhoppningen är att 
kunna utöka detta samarbete ytterligare under sista kvartalet 2011 och fortsatt även under 2012.  
 
Marknaden generellt för E-TopUp går i allt högre utsträckning från att ha varit en enskild produkt över till att 
bli ett fullt ekosystem av elektroniska produkter och tjänster. Seamless Managed Operations, där drift och 
support helt sköts av Seamless för kundens räkning blir alltmer populär, något som också bidrar till 
återkommande årliga intäkter och ett stabilt kassaflöde. Såväl MTN i Syrien som MTN i Sydsudan har beställt 
denna tjänst från dag ett.   
 
Som nämndes i föregående rapport så har Seamless även erhållit en order från en operatör i Brasilien. 
Ordern som är på ca 2 Mkr har börjat levereras och förhoppningen är att hinna fördigställa leverans under 
sista kvartalet 2011. Ordern är extra intressant då det är första kunden på denna marknad.  
 
Även om marknaden för lösningar inom så kallade mobila pengar fortsätter att befinna sig i en stark 
tillväxtfas så möts många av regulatoriska problem i flera länder. Seamless lösning inom mobile money för 
utvecklingsländerna har anpassats och patentsökts för att passa in i västvärldens kortdominerade marknader. 
Konsumenterna på dessa marknader efterfrågar ett smidigare sätt att betala än med kreditkort. Handlarna 
efterfrågar något som inte innebär dyra investeringar i ny infrastruktur och som samtidigt sänker de höga 
kostnaderna de idag har för kortbetalningarna.  Seamless löser båda dessa problem och gör också att 
privatpersoner på ett enkelt sätt kommer kunna överföra pengar mellan varandra, via sina mobiler, 
kostnadsfritt.  
 
Investeringar efter rapporteringsperiodens utgång 
Per den 27 oktober 2011 har  affären med den lettiska distributören, tillika Seamlesskunden Lettel, slutförts. 
Förvärvet innebär att Seamless tagit ett mycket viktigt steg upp i värdekedjan när det gäller mobila 
produkter och kommer kunna bredda sitt utbud i ekosystemet. I och med affären trefaldigar Seamless sin 
omsättning. 
 
Lettels balans- och resultaträkning kommer från den 27 oktober 2011 ingå i Seamlesskoncernen. Förvärvet 
förväntas inte öka vinsten för koncernen de kommande tolv månaderna trots en kraftig ökning av 
omsättningen. Detta beror på att resultatet antas belastas av kostnader för integration till följd av förvärvet.  
Uttryckt per aktie ökar omsättningen från 2,69 kr per aktie till 6,60 kr per aktie vid full utspädning.   
 
Affären i korthet: 

-‐ Lettel omsätter ca 90 MSEK, operativ driftsmarginal på ca 2,5% 
-‐ Köpeskilling 10 Mkr, som erläggs genom 1 428 571 nyemitterade aktier motsvarande 5 Mkr (till 

kursen 3,5) vid tillträdet samt ytterligare 5 Mkr (hälften kontanter, hälften aktier) som 
tilläggsköpeskilling avhängigt uppsatta mål kring omsättning och lönsamhet. 

-‐ Affären innebär att Lettels ägare i ett första steg kommer att äga 6,95% av Seamless. 
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Finansiella rapporter 
 
 
Resultaträkning 

 2011 2010 2010 

(TSEK)  jan-sept jan-sept jan-dec 
      
Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 31 372 39 434 50 268 

Aktiverat arbete för egen räkning 581 161 161 

Förändring pågående arbete 747  368 - 

Övriga rörelseintäkter 140 361 379 

Summa rörelsens intäkter 32 840 40 324 50 808 
      
Rörelsens kostnader      

Handelsvaror -3 377 -5 884 -6 196 

Övriga externa kostnader -16 264 -16 087 -22 341 

Personalkostnader -17 806 -16 524 -22 947 

Avskrivningar -1 122 -581 -956 

Övriga rörelsekostnader - -1 532 -1 221 
Summa rörelsens kostnader -38 569 -40 608 -53 661 
     
Rörelseresultat -5 729 -284 -2 853 
      
Resultat finansiella poster      

Ränteintäkter 74 56 35 

Räntekostnader -126 -104 -142 

Summa finansiella poster -52 -48 -107 

     

Resultat efter finansiella poster -5 782  -332 - 2 960 
       
Skatt på årets resultat 1 493 - 4 033 

Periodens resultat -4 289 -332  1 073 

    

Resultat per aktie före utspädning, kr -0,21 -0,02 0,05 

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,21 -0,02 0,05 
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Balansräkning 
 

(TSEK)  2011-09-30 2010-09-30 2010-12-31 

Tillgångar       
    
Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbete 2 631 3 298 2 989 
Summa immateriella 
anläggningstillgångar 2 631 3 298 2 989 
     
Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier 501 679 630 
Summa materiella 
anläggningstillgångar 501 679 630 

     

Finansiella anläggningstillgångar     

Andelar i koncernföretag 1 916 100 100 

Uppskjuten skattefordran 5 499 - 4 006 

Summa finansiella 
anläggningstillgångar 7 414 100 4 106 
     
Summa anläggningstillgångar 10 547 4 077 7 725 

     

Omsättningstillgångar     

    

Varulager m.m    

Pågående arbeten 790 368 - 

Summa varulager 790 368 0 

    

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 13 414 12 196 11 393 

Fordring hos koncernföretag 154 - 107 

Aktuell skattefordran - 364 - 

Övriga fordringar 2 817 1 678 1 901 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 4 284 5 048 4 370 

Summa kortfristiga fordringar 20 668 19 286 17 771 

     
Kassa & bank 3 777 11 667 12 095 
     

Summa omsättningstillgångar 25 235 31 321 29 866 
     

Summa tillgångar 35 782 35 398 37 591 
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Balansräkning 

(TSEK)  2011-09-30 2010-09-30 2010-12-31 

Eget kapital och skulder      
    
Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 10 267 10 267 10 267 

Summa bundet eget kapital 10 267 10 267 10 267 

     

Fritt eget kapital     

Balanserat resultat 5 863 3 950 4 789 

Överkursfond 7 837 8 596 7 837 

Periodens resultat -4 290 -332 1 073 

Summa fritt eget kapital 9 410 12 214 13 699 

     

Summa eget kapital 19 677 22 481 23 966 

     

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 1 126 1 111 1 227 

Aktuella skatteskulder 273 - 159 

Checkräkningskredit - 16 - 

Övriga kortfristiga skulder 1 289 27 807 

Korfristig skuld till koncernföretag 900 - - 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 12 517 11 763 11 432 

Summa kortfristiga skulder 16 105 12 917 13 625 
     

Summa eget kapital och skulder 35 782 35 398 37 591 

    

Ställda säkerheter (TSEK)    

Företagsinteckning 6 000 6 000 6 000 

Anbudsgaranti  600  

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 
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Kassaflödesanalys 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(TSEK) 2011 2010 2010 

  jan-sept jan-sept jan-dec 

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat före finansiella poster -5 729 -284 -2 853 

Avskrivningar 1 122 581 956 

Övriga ej likviditetspåverkande poster  1 493 - 4 033 

Erhållen ränta/finansiella intäkter 74 56 35 
Erlagd ränta/finansiella kostnader -126 -104 -142 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -3 166 249 2029 

    

Förändring av pågående arbeten -790 -368 - 

Förändring av kundfordringar -2 020 -1 548 -745 

Förändring av övriga fordringar -2 370 -1 258 -4 473 

Förändring av leverantörsskulder -101 -293 -177 

Förändring av övriga skulder 2 581 -1 573 -885 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 866 -4 791 -4 251 

     

Investeringsverksamheten     
Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar -580 -161 -161 

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 

 
-55 -326 -342 

Andelar i dotterbolag -1 816 - - 

Kassaflöde investeringsverksamheten -2 451 -487 -503 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyemission/Teckning av optioner - 9 351 8 978 

Upptagna lån - -373 -2 691 

Amortering av skuld - - 2 594 

Kassaflöde finansieringsverksamheten - 8 978 8 881 
     

Periodens kassaflöde -8 318 3 699 4 127 
     

Likvida medel vid periodens början 12 095 7 968 7 968 

Likvida medel vid periodens slut 3 777 11 667 12 095 
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Nyckeltal - lönsamhet och resultat 2011 2010 2010 
Avkastning på kapital jan-sept   jan-sept jan-dec 
Räntabilitet på Totalt kapital i % Neg Neg Neg 
Avkastning på Eget kapital i % Neg Neg Neg 
Nettoresultat per aktie före utspädning, SEK -0,21 -0,02 0,05 
Nettoresultat per aktie efter utspädning, SEK -0,21 -0,02 0,05 
Resultat    
Rörelseresultat i TSEK -5 729 -284 -2 853 
Rörelsemarginal i %  Neg Neg Neg 
Nettovinstmarginal i %  Neg Neg Neg 
    
Nyckeltal - tillväxt    
Bruttoresultat, tillväxt i % jämfört med samma period året före -16,56% 35,59% 20,3% 
Nettoomsättningstillväxt i % (jämfört med samma period 
föregående år) i % -20,44% 42,53% 25,4% 
Nettoomsättningstillväxt i reella tal (jämfört med samma period 
föregående år) i TSEK -8 062 11 767 10 179 

(TSEK) 2011 2010 2010 
  jan-sept jan-sept jan-dec 
Nyckeltal - finansiell ställning     
Kassalikviditet i % 156,7% 242,5% 219,2% 
Soliditet i %  55,0% 63,5% 63,8% 
Eget kapital i TSEK 19 677 22 481 23 966 
Eget kapital per aktie, SEK 0,88 1,01 1,07 
    
Antal anställda under perioden    
Antal anställda vid periodens slut 33 40 38 
Varav kvinnor 9 10 8 
Varav män 24 30 30 
Summa anställda (genomsnitt tjänster) 33 35,5 36 

 
Definitioner av nyckeltal  
Kassalikviditet i % Omsättningstillgångar genom kortfristiga skulder 
Soliditet i % Eget kapital genom totalt kapital 
Räntabilitet på totalt kapital i % Resultat efter finansiella poster och räntekostnader genom totalt eget kapital 
Avkastning på eget kapital i % Resultat efter finansiella poster delat med justerat eget kapital 
Rörelseresultat i TSEK Resultat före finansiella poster 
Rörelsemarginal i % Rörelseresultat genom nettoomsättningen  
Nettovinstmarginal i % Resultat efter finansiella poster genom nettoomsättning 
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Förändring av eget kapital 

(TSEK) 
2011 

jan-sep 
2010 

jan-sep 
2010 

jan-dec 

Vid periodens början  23 966 13 836 13 836 
Periodens resultat -4289 -332 1 073 
Nyemission - 9 351 9 351  
Nyemissionskostnader - -373 -373 
Mottagna koncernbidrag - - 107 
Skatteeffekt koncernbidrag - - -28 
Vid periodens slut 19 677 22 481 23 966 

 
Utestående aktier vid periodens slut och genomsnittligt antal aktier uppgår till 20 533 308 stycken under 
perioden. 
 

Tilläggsupplysningar 

Företagsinformation 
Seamless delårsrapport för perioden januari – september 2011 har godkänts för publicering enligt styrelsens 
bemyndigande. Denna delårsrapport har inte granskats av Seamless revisorer. 
  
Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens Allmänna Råd om inte annat anges och 
det regelverk som Stockholmsbörsen tillämpar på företag vars aktier handlas på aktiemarknaden First North. 
Om inte annat anges nedan är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.  
 
Bolaget är moderbolag till The Mollet AB (org nr 556757-4339) med säte i Stockholm, och från och med 
januari 2011 även moderbolag till Seamless Private Limited med säte i Mumbai, Indien, men med stöd av 
Årsredovisningslagen 7:3 upprättas inte någon koncernredovisning. I och med förvärvet av Lettel kommer 
dock koncernredovisning att upprättas i och med periodisk kvartalsinformation oktober-december 
(bokslutskommunikén) 2011. 
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Om Seamless 
Seamless är specialiserat på lösningar för betalsystem för mobiltelefoner såsom överföring av pengar mellan 
mobiler (Mobile Money) och kontantkortsladdning. Seamless transaktionssystem ERS 360° hanterar årligen 
över 2,4 miljarder transaktioner världen över. Seamless har system för elektronisk kontantkortsladdning och 
M-handel hos mer än 40 operatörer i 24 länder på tre kontinenter. Seamless startades 2001 och handlas på 
Nasdaq OMX First North (SSE: SDAB).  
 
Mer information finns på www.seamless.se 
 
Seamless har kontor i: 
Accra, Calcutta, Lahore, Mumbai och Stockholm 
 

Certified Advisor: Evli Bank Plc Stockholm, telefon 08 407 80 00 

 
 
 
Kommande rapporttillfällen 
 

• Delårsrapport (bokslutskommuniké), oktober – december 2011 publiceras 22 februari 2012 
• Årsredovisning 2011 publiceras  21 mars 2012 
• Årsstämma i Stockholm 26 april 2012 
• Delårsrapport, januari – mars 2012 publiceras 8 maj 2012 

 
 
 
Rapporten har avgivits av koncernchef efter bemyndigande av styrelsen.  
 
 
 
Stockholm 2011-11-03 
 
 
 
 
Peter Fredell, 
VD 
 
 
Kontakt  
  
För mer information, vänligen kontakta: 
Daniel Nyholm, CFO 
e-post daniel.nyholm@seamless.se 
tel: +46 8 564 878 00 

Seamless Distribution AB (publ) 
Dalagatan 100, 113 43 Stockholm 
Organisationsnummer 556610-2660 
info@seamless.se  www.seamless.se 

 Certified Advisor: Evli Bank Plc. +46 8 407 80 00 
 


