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DELÅRSRAPPORT 
1 APRIL – 30 JUNI 2011 
 
Stabila intäkter trots instabil marknad 
 - Sänkt kostnadsnivå och förvärv i Baltikum ger intressanta framtidsutsikter 
Omsättningen återhämtar sig gentemot Q1. De osäkerhetsfaktorer som präglat leveranser av existerande 
projekt och nyförsäljning i mellanöstern och nordafrika kvarstår dock. På uppsidan under kvartalet är 
förvärvet av Lettel som bidrar till att kraftigt expandera Seamless-koncernen. Detta kombinerat med intensiv 
produktutveckling ger mycket intressanta framtidsutsikter.  Den konsolidering och omstrukturering som skett 
under inledningen av året är avslutad vilket från juli och framåt kommer medföra en lägre kostnadsnivå 
generellt. 
 
Andra kvartalet 2011 
• Nettoomsättningen 14 247 TSEK (12 382) 
• Rörelseresultatet -746 TSEK (-338) 
• Periodens resultat -580 TSEK (-374) 

 
• Resultat per aktie före utspädning -0,03 SEK (-0,02) 
• Resultat per aktie efter utspädning -0,03 SEK (-0,02) 
 
 
Koncernchef Peter Fredell kommenterar 
 
Vi har sett aktiviteten öka under andra kvartalet, vilket gjort att omsättningen återhämtat sig jämfört med 
första kvartalet, även om vi hade räknat med en snabbare återhämtning. Det råder dock fortfarande en 
återhållsamhet på investeringssidan hos befintliga kunder på grund av de ihållande oroligheterna i Afrika 
och Mellanöstern. Det är värt att understryka att vi inte ser någon risk för ett långvarigt inkomstbortfall i de 
utsatta regionerna.  
 
De kostnadsbesparingsåtgärder som vidtagits under inledningen på året har ännu inte slagit igenom på 
resultatet. Från juli och framåt räknar vi dock med att se effekterna av dessa i form av en lägre kostnadsnivå 
för företaget. 
 
I början på juli slutförde Seamless förvärvet av Lettel, en lettisk distributör som varit kund till Seamless under 
flera år. Affären är resultatet av den klart uttalade strategin att växa såväl organiskt som genom förvärv, 
med fokus på att komma högre upp i värdekedjan och närmare slutkunden. Genom förvärvet av Lettel 
kommer Seamless omsättning nära nog trefaldigas. Förvärvet bedöms emellertid inte medföra någon ökad 
vinst de närmaste tolv månaderna beroende på de omstruktureringskostnader för integration etc. som 
naturligt följer ett förvärv av detta slag. 
 
Seamless är dessutom inne i en mycket intensiv fas av produkt- och affärsutveckling. Vi bedömer att detta 
arbete kommer ett ge väsentliga genomslag på vår verksamhetsstruktur, omsättning och resultat inom en icke 
avlägsen framtid.  
 
Seamless har, tack vare sina planerade och målmedvetna satsningar, tagit en genombrottsorder i 
Sydamerika genom en beställning från en brasiliansk operatör. En kontinent som i användandet av 
mobiltelefoner påminner om den afrikanska – en världsdel där Seamless skördat stora framgångar. 
  
För ett kvartal sedan hanterade vi 160 miljoner transaktioner i månaden i 23 länder. Nu, tre månader senare 
har vi hanterat närmare 200 miljoner transaktioner i månaden i 24 länder. Med en stadigt växande kundbas 
och aggressiv utveckling av affärssegment som mobila betalningar och mobila pengaöverföringar, går vi en 
mycket intressant höst till mötes. 
 
Peter Fredell, VD 
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Ekonomisk översikt 
  
TSEK 

Jan-jun 
2011 

Jan-jun 
2010 

        Helår                      
         2010 

Nettoomsättning  22 368 27 750  50 268 
Rörelseresultat -3 611 197 -2 853 
Finansiella poster, skatt 868 -68 3926 
Periodens resultat -2 743 129 1 073 
Balansomslutning 35 311 39 350 37 591 
    
Nyckeltal    
Rörelsemarginal % Neg 0,71% Neg 
Soliditet % 60,1% 59,3% 63,8% 
    
Balanserade- 
utvecklingskostnader 2 576 3 607 2 989 

Avskrivningar -743 -213 -956 
 

Händelser Q2 

• MTN i Liberia ny kund. Systemet installerat och i drift 6 veckor efter order erhölls. 
• Genomförd leverans av omfattande projekt för MTN i Syrien – trots oroligheter i landet. 
• MTN i Kongo lägger order på Seamless första WiMAX-lösning. 

 
 

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång 

• Förvärv av den lettiska distributören Lettel 
• Genombrott i Sydamerika. Brasiliansk operatör väljer Seamless som leverantör. 
• Planerat listbyte uppskjutet på grund av oroligheterna på finansmarknader. 

 
 
Andra kvartalet april - juni 2011 

• Nettointäkterna för andra kvartalet uppgår till 12 721 TSEK (12 889). 
• Nettoomsättningen ökade med 1 865 TSEK till 14 247 (12 382). 
• Rörelseresultatet uppgår till -746 TSEK (-338) 
• Periodens resultat uppgår till -580 TSEK (-374). 

 
- Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgår vid periodens slut till 3 114 TSEK          
(4 098). De likvida medlen är vid periodens slut 4 834 TSEK (14 242).  
- Inga nya ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser har tillkommit sedan utgången av 2010. 
- Balansomslutningen uppgår till 35 311 TSEK en minskning med 4 039 TSEK i förhållande till utgången av 
motsvarande period 2010. 
- Det egna kapitalet uppgår den 30 juni 2011 till 21 223 TSEK (23 316). Soliditeten uppgår den 30 juni 
2011 till 60 % (59). 
 
Kassaflöde 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -4 222 TSEK (-2 372).   
• Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -33 TSEK (0).  
• Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till -2 286 TSEK (9 351).  

 
Investeringar 
Investeringarna uppgick under perioden till 33 TSEK (0), fördelat på investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 33 TSEK (0), investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 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-
06-30.  
 
Marknadsläge  
Marknaden för lösningar inom så kallade mobila pengar, påfyllning av kontantkort och värdeadderande 
tjänster till mobiloperatörer, finansiellt inriktade företag och distributörer, fortsätter att befinna sig i en stark 
tillväxtfas. Här är Seamless väl positionerade både vad gäller produkter och geografisk närvaro. Seamless 
fokusmarknader har varit Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien. Efter den aktuella rapportperiodens utgång 
skedde också ett första genombrott i Sydamerika, vilket kommer följas upp med en fortsatt satsning i 
regionen för att ta marknadsandelar. 
 
Seamless kommer fortsätta utveckla den existerande plattformen ERS 360°, som redan i dag är bland de 
världsledande och kanske den driftsäkraste på marknaden när det kommer till att klara stora volymer av 
transaktioner över mobilnätet.  
 

1. Mobile Money – mobila pengar 
Den globala marknaden för lösningar inom mobila pengar – så kallade mobile money - bedöms av många 
att bli mycket stor. Enligt analytikerfirman Global Analysts Inc kommer den globala marknaden för mobile 
money att omsätta 265 miljarder USD år 2015. Användandet av så kallade mobila pengar som 
betalningsmetod ökar explosionsartat världen över, speciellt i de tätt befolkade länderna i Afrika och Asien. I 
utvecklingsländer har utbredningen av mobiltelefoner och det ökande antalet användare av mobila pengar 
gjort det möjligt att erbjuda allt från enklare banktjänster till mer avancerade finansiella tjänster till allt 
större grupper i samhället. I västvärlden används mobila betalningar som ett enkelt och säkert sätt att betala 
med mobilen istället för att använda kreditkort.  
 
Seamless lösning, The Mollet, erbjuder en mängd olika applikationer och fungerar som en plånbok i 
mobiltelefonen. Den bygger på Seamless mycket väl etablerade plattform för transaktioner - ERS 360 - och 
är en nyckelfärdig lösning, förberedd för att följa landspecifika lagar och förordningar inom finans- och 
telekomområdet. Lösningen riktar sig mot mobiloperatörer, banker och finansinstitut samt distributörer som 
erbjuder tjänster för mobila pengar och fungerar teknikoberoende.  
 
Seamless framgångsrika strategi för att maximera lönsamhet och fokus är att vända sig direkt till 
tjänsteleverantörer i motsats till sina konkurrenter som främst arbetar med värdeadderande återförsäljare, 
som Nokia Siemens Networks, Accenture och IBM. 
 

2. Prepaid TopUp – påfyllning av kontantkort 
Seamless egenutvecklade plattform ERS 360 skapades ursprungligen för att kunna erbjuda personer med 
kontantkort flera sätt att fylla på sitt konto i mobiltelefonen. Med Seamless lösning går det att fylla på kortet 
genom att gå till en återförsäljare, genom att flytta pengar mellan två privatpersoner eller genom 
överföringar mellan återförsäljare. Påfyllningsteknikerna fungerar på alla mobila enheter.  
 
Under kvartalet fick Seamless en order på sin första WiMAX-lösning för att fylla på kontantkort från sin 
existerande kund MTN i Kongo. Seamless fick också en order från MTN i ett västafrikanskt land där Seamless 
tidigare inte varit verksamma, och utökade således sin täckning från 23 till 24 länder världen över. 
 
Seamless förväntar sig att lösningen för att fylla på kontantkort – så kallad prepaid top-up - kommer att 
vara en av de bäst säljande lösningarna inom de närmaste tre åren, speciellt till internationella 
mobiloperatörer som vill byta ut sina egentillverkade lösningar och migrera till en mer robust lösning.  
 

3. VAS – värdeadderande tjänster 
Värdeadderande tjänster är ett effektivt verktyg både för att behålla existerande kunder och för att 
attrahera nya. Seamless erbjuder ett stort antal tjänster som kan implementeras både snabbt och enkelt över 
plattformen ERS 360. Operatören kan sedan välja att ta en engångsavgift av användaren eller ha en 
transaktionsbaserad modell, beroende på vilken typ av tjänst som erbjuds. De värdeadderande tjänsterna 
kompletterar Seamless produktutbud mot operatörer och Seamless kan på så sätt vara en helhetsleverantör 
för mobiloperatörer. 
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Finansiella rapporter 
 
 
Resultaträkning 

 2011 2010 2010 

(TSEK)  Jan-jun jan-jun Helår 
      
Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 22 368 27 750 50 268 

Aktiverat arbete för egen räkning 205 161 161 

Förändring pågående arbete 458  - - 

Övriga rörelseintäkter 5 510 379 

Summa rörelsens intäkter 23 036 28 421 50 808 
      
Rörelsens kostnader      

Handelsvaror -1 392 -5 110 -6 196 

Övriga externa kostnader -11 412 -11 453 -22 341 

Personalkostnader -11 985 -11 327 -22 947 

Avskrivningar -743 -213 -956 

Övriga rörelsekostnader -1 117 -121 -1 221 
Summa rörelsens kostnader -26 648 -28 224 -53 661 
     
Rörelseresultat --3 611 197 -2 853 
      
Resultat finansiella poster      

Ränteintäkter - - 35 

Räntekostnader -89 -68 -142 

Summa finansiella poster -89 -68 -107 

     

Resultat efter finansiella poster -3 700  129 - 2 960 
       
Skatt på årets resultat 957 - 4 033 

Periodens resultat -2 743 129  1 073 

    

Resultat per aktie före utspädning, kr -0,15 -0,01 0,05 

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,15 -0,01 0,05 
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Balansräkning 
 

(TSEK)  2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31 

Tillgångar       
    
Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbete 2 576 3 607 2 989 
Summa immateriella 
anläggningstillgångar 2 576 3 607 2 989 
     
Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier 538 491 630 
Summa materiella 
anläggningstillgångar 538 491 630 

     

Finansiella anläggningstillgångar     

Andelar i koncernföretag 1 916 100 100 

Uppskjuten skattefordran 4963  - 4 006 

Summa finansiella 
anläggningstillgångar 6 879 100 4 106 
     
Summa anläggningstillgångar 9 993 4 198 7 725 

     

Omsättningstillgångar     

    

Varulager m.m    

Pågående arbeten 960 - - 

Summa varulager 960 0 0 

    

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 11 334 15 157 11 393 

Fordring hos koncernföretag 147 - 107 

Aktuell skattefordran - 1 821 - 

Övriga fordringar 2 553 - 1 901 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 5 489 3 931 4 370 

Summa kortfristiga fordringar 19 523 20 909 17 771 

     
Kassa & bank 4 835 14 242 12 095 
     

Summa omsättningstillgångar 25 319 35 151 29 866 
     

Summa tillgångar 35 311 39 350 37 591 
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Balansräkning 

(TSEK)  2011-06-30 2010-06-30 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 4 710 3 950 4 789 

Överkursfond 7 837 8 970 7 837 

Mottagna/Lämnade koncernbidrag 79 - - 

Föregående års resultat 1 074 - - 

Periodens resultat -2 743 129 1 073 

Summa fritt eget kapital 10 956 13 049 13 699 

     

Summa eget kapital 21 223 23 316 23 966 

     

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 1 268 1 432 1 227 

Aktuella skatteskulder 266 - 159 

Checkräkningskredit - - - 

Övriga kortfristiga skulder 1035 3 724 807 

Korfristig skuld till koncernföretag 1 256 - - 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 10 264 10 878 11 432 

Summa kortfristiga skulder 14 088 16 034 13 625 
     

Summa eget kapital och skulder 35 311 39 350 37 591 

    

Ställda säkerheter (TSEK)    

Företagsinteckning 6 000 6 000 6 000 

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 
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Kassaflödesanalys 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(TSEK) 2011 2010 2010 

  jan-juni jan-juni jan-dec 

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat före finansiella poster -3 611 197 -2 853 

Avskrivningar 743 213 956 

Övriga ej likviditetspåverkande poster  957 - 4 033 

Förändring av pågående arbeten -960 - - 

Erhållen ränta/finansiella intäkter - - 35 

Erlagd ränta/finansiella kostnader -89 -68 -142 

Förändring av kundfordringar 59 -4 509 -745 

Förändring av övriga fordringar -2 770 80 -4 473 

Förändring av leverantörsskulder 41 28 -177 

Förändring av övriga skulder 423 1 223 -885 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 206 -2 837 -4 251 

     

Investeringsverksamheten     
Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar -205 -161 -161 

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 

 
-33 -79 -342 

Andelar i dotterbolag -1 816 - - 

Kassaflöde investeringsverksamheten -2 054 -240 -503 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyemission/Teckning av optioner - 9 351 8 978 

Upptagna lån - - -2 691 

Förändring av långfristig finansiering - - - 

Amortering av skuld - - 2 594 

Kassaflöde finansieringsverksamheten - 9 351 8 881 
     

Periodens kassaflöde -7 260 6 273 4 127 
     

Likvida medel vid periodens början 12 095 7 968 7 968 

Likvida medel vid periodens slut 4 835 14 242 12 095 
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Förändring av eget kapital 

(TSEK) 
2011 

Jan-jun 
2010 

Jan-jun 
2010 

Jan-dec 

Vid periodens början  23 966 13 836 13 836 
Periodens resultat -2 743 129 1 073 
Nyemission - 9 350 8 978 
Balanserad vinst/förlust - - 4 789 
Överkursfond - - 7 837 
Vid periodens slut 21 223 23 316 23 966 

Nyckeltal - lönsamhet och reslutat 2011 2010 2010 
Avkastning på kapital jan-juni   jan-juni jan-dec 
Räntabilitet på Totalt kapital i % Neg 0,84% Neg 
Avkastning på Eget kapital i % Neg 0,55% Neg 
Nettoresultat per aktie före utspädning, SEK -0,15 0,01 0,05 
Nettoresultat per aktie efter utspädning, SEK -0,15 0,01 0,05 
Resultat    
Rörelseresultat i TSEK -3 611 197 -2 853 
Rörelsemarginal i %  Neg 0,71% Neg 
Nettovinstmarginal i %  Neg 0,46% Neg 
    
Nyckeltal - tillväxt    
Bruttoresultat, tillväxt i % jämfört med samma period året före -7,35% 36,70% 20,3% 
Nettoomsättningstillväxt i % (jämfört med samma period 
föregående år) i % -19,39% 53,15% 25,4% 
Nettoomsättningstillväxt i reella tal (jämfört med samma period 
föregående år) i TSEK -5 382 9 630 10 179 

(TSEK) 2011 2010 2010 
  jan-juni jan-juni jan-dec 
Nyckeltal - finansiell ställning     
Kassalikviditet i % 179,7% 219,2% 219,2% 
Soliditet i %  60,1% 59,3% 63,8% 
Eget kapital i TSEK 21 223 23 316 23 966 
Eget kapital per aktie, SEK 0,95 1,04 1,07 
    
Antal anställda under perioden    
Antal anställda vid periodens slut 33 39 38 
Varav kvinnor 7 9 8 
Varav män 26 30 30 
Summa anställda (genomsnitt tjänster) 33 35 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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Tilläggsupplysningar 

Företagsinformation 
Seamless delårsrapport för perioden januari – juni 2011 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut 
den 18 augusti 2011. 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. 
 
 
Kommande rapporttillfällen 
 

• Delårsrapport, juli – september 2011 publiceras 3 november 2011 
• Delårsrapport (bokslutskommuniké), oktober – december 2011 publiceras 22 februari 2012 

 
 
 
Rapporten har avgivits av koncernchef efter bemyndigande av styrelsen.  
 
 
 
 
 
 
Stockholm 2011-08-20 
 
 
 
 
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 
 


