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Januari - juni 2010 
6 månader 

 Nettoomsättningen uppgick till 27,8 Mkr (18,1), en ökning med 
53,2% jämfört med motsvarande period 2009 

 EBITDA uppgick till 0,4 Mkr (1,1) 

 Rörelseresultatet för perioden uppgick 0,2 Mkr (0,5) 
 

 Tillväxt på över 50% under fortsatt lönsamhet 

 Investeringar i tillväxt, betydande rekryteringar under perioden 

 Afrikas mobilpenetration fortsätter att öka och skapar 
efterfrågan på licensexpansioner 
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Rohit Bhatia, VD 

Att hitta lösningar på hur alla på Afrikas landsbygd ska kunna bli mobilanvändare kommer att 
göra världen till en bättre plats. Möten på ministernivå som CRC Afrika är viktiga för att se de 
speciella utmaningarna och hitta strategier enligt ”botten-av-pyramiden”-tänkande för att 
inkludera människor som idag inte har mobiltelefon. Till en del möjliggörs mobilpenetrationens 
utveckling av att samtalstid går att köpa i extremt låga valörer, ett vanligt sätt att använda de 
ERS 360º som installeras i Afrika. Att finansiellt inkludera landsbygden ger momentum till 
monetära transaktioner via mobil men förbättrar också formella kanaler för kontanter. Mobile 
Money ser ut att bli en ”killer app”, för banker är det en utvidgning av banktjänster till nya 
grupper och för samhället blir det en brygga mellan de som inget har och de som har.  

Detta första halvår har haft ett antal fokusområden, ett av de vikigaste har varit leveranser. 
Vår välfyllda orderbok och otåliga kunder ska omvandlas till levererade ERS 360º, nöjda kunder 
och erkända intäkter. Under januari-juni i år levererades för över 50% mer än förra året samma 
period. Många skulle vara nöjda med detta men på Seamless är vi hängivna att nå bortom 
leveransen. 

Det är när vi skapar en god affär tillsammans med våra kunder som vi skapar en gemensam 
gnistrande framtid. Det är när systemet levererats som vår duglighet ska testas. Det som givit oss 
en varierad kundbas och framträdande position är åratal av säkra intäktsströmmar, utan avbrott 
i verksamheten, och en lyhördhet för nya, utökade krav och funktioner. Att vara med under hela 
produktens livscykel är en filosofi som förverkligas av ett Support Team som gör betydligt mer 
än löser tekniska problem och ett Managed Services erbjudande som proaktivt eliminerar 
problem och lämnar oöverträffade möjligheter att kreativt använda systemets alla funktioner. 
Alla de olika sätten att tänka hos våra kunder och deras varierande omständigheter har 
tillsammans bidragit till att vi idag har en produkt som är efterfrågad. Vi bygger det komplexa i 
teknologin för att den ska bli enkel för användaren. 

Vårens aktieemission har givit oss kapital att hantera två förväntade behov. Ett är att företaget 
växer och behöver rörelsekapital. Det andra är vår helhjärtade satsning på att möjliggöra 
Mobile Money, mobila betalningar. Vi tar kostnader eftersom vi är övertygade om framtiden för 
denna för mobilanvändare suveräna tjänst och vår förmåga att införa den hos befintliga och nya 
kunder. Vi ökar kontinuerligt kännedomen om vår lösning Mollet™ genom deltagande på mässor 
och konferenser understödda av annonsering.  

Vår styrka idag är vårt löfte om framtiden. 
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Rohit Bhatia inleder sin presentation på MMT Africa i Nairobi, Kenya. 
 
 

 
 

  
  

Nyemission klar i maj  

Emissionen gjordes huvudsakligen för att utöka 
marknads- och säljinsatser av produkten The 
Mollet™ och för att finansiera det ökade 
rörelsekapitalbehovet som uppkommer med 
den förväntade försäljningstillväxten. 

Seamless tillförs 9 582 000 kronor före 
emissionskostnader. 

Fortsatta framgångar med MTN  

Seamless framgångar som ett resultat av 
ramavtalet med MTN-koncernen fortsätter. I 
Benin har MTN valt ERS 360º med alla 
funktioner, både distribution av 

kontantkortskoder och tilläggstjänster, VAS.  

Viktiga händelser under 
perioden 

Telecel i Burkina Faso ny kund 

I den snabbaste leveransen under Seamless 
historia var det bara några veckor mellan 
beställning och godkänd leverans. Mobil-
operatören Telecel lanserar tilläggstjänster 
(VAS) och kontantkortsladdning på en och 
samma plattform. De behöver bara underhålla 
en hårdvara, lära sig ett användarinterface och 
de kan diskutera alla ämnen med samma 
leverantör. Helhetslösningar uppskattas av fler 
och fler operatörer allt eftersom komplexiteten 
i deras system växer. Telecel bygger ett 
nätverk med tusentals gatuförsäljare som tack 
vare ERS 360º nu får en inkomst.  

Seamless ställer ut på Mobile 
World Congress och MMT Afrika 

Förutom den världsledande telekommässan 
Mobile World Congress i februari deltog 
Seamless på konferensen MMT Africa i Afrikas 
smältdegel för Mobile Money, Kenya. Seamless 
VD Rohit Bhatia redogjorde i anförandet 
”Vinnare och förlorare inom Mobile Money – 
vilka är de?” för kriterierna att framgångsrikt 
lansera Mobile Money.  
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Ministrar, centralbankschefer, chefer för mobiloperatörer och andra beslutsfattare 
samlade inför starten av CRC Africa i Accra, Ghana. 

 
 
 

 

  
 

ERS 360º på högvarv i Afrika 

Afrikas fortsatta tillväxt på mobilmarknaden 
med miljoner mobilanvändare som fyller på 
samtalstid för ett par kronor flera gånger i 
veckan till sina kontantkortstelefoner. Detta 
medför att antalet transaktioner som utförs i 
ERS 360º har växt långt utöver förvänt-
ningarna. Många kunder som köper ERS 360º 
dimensionerar den för sin förväntade max-
kapacitet för ett år framåt och utnyttjar 
möjligheten att med licensexpansioner därefter 
utöka kapaciteten allt eftersom efterfrågan 
ökar. Effekten av tillväxt och utökad distribution 
gör att användningen av systemen växer i 
rekordtakt och två kunder har beslutat om 
expansion av sina licenser. 

 

Prognos 
För helåret 2010 ligger prognosen om bibe-
hållen tillväxttakt och fortsatt lönsamhet fast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild CRC Africa? 

Viktiga händelser efter 
perioden 

Seamless presenterar Mobile 
Money på toppmötet CRC Africa  

Konferensen CRC Africa samlade såväl 
ministrar, centralbankschefer, cheferna för de 
stora operatörerna som andra beslutsfattare 
och påverkare inom telekom. Syftet var att 
diskutera hur Afrikas landsbygd kan kopplas 
upp på ett kostnadseffektivt, hållbart och 
lönsamt sätt. Seamless VD Rohit Bhatia 
inspirerade delegaterna genom att visa på 
fördelarna med Mobile Money för samhälle, 
företag och konsumenter. Med Mobile Money 
kan många länder få en bankliknande finansiell 
infrastruktur som når ut till alla människor med 
en mobiltelefon. Det är en utmaning att välja 
rätt teknik och att skapa lagar och regler som 
inte hämmar utvecklingen men ändå ser till att 
den är säker.  När också konsumenters behov 
och beteenden undersökts och tagits i 
beaktande kan alla de fördelar som finns med 
Mobile Money nås. 
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Finansiell information  

Redovisningsprinciper 

Bolagets redovisningsprinciper framgår av 
Årsredovisning 2009 och har inte ändrats. 
Denna rapport har inte varit föremål för 
granskning av bolagets revisor. 

Dotterbolaget The Mollet™ AB har under 
perioden inte bedrivit någon verksamhet varför 
redovisning och jämförelsetal avser moder-
bolaget. 

Finansiell kommentar 

För ökad transparens har Handelsvaror 
flyttats från Rörelsekostnader till att bli ett 
avdrag på Nettoomsättningen. Seamless har 
det senaste året i ökad omfattning börjat 
leverera helhetslösningar där hårdvara står för 
en växande del. Förändringen syftar till att 
tydliggöra vad som är försäljningsomkostnader 
gentemot löpande kostnader. 

Det starka kassaflödet i kombination med 
nyemissionen har möjliggjort att bolaget under 
andra kvartalet kunnat satsa hårt på 
rekrytering av såväl försäljnings- som 
utvecklingsresurser. Med tillväxt som ett av 
huvudmålen har därför kortsiktig 
kvartalslönsamhet prioriterats ned. Trots 
nyrekryteringar av över 20 personer (anställda 
och långtidskonsulter) har lönsamhet ändå 
kunnat bibehållas. Leveranser av vissa order 
som erhölls i januari pågår fortfarande. Dessa 
projekt är komplicerade och bidrar till att 
utveckla och bredda Seamless produktportfölj, 
vilket stärker bolagets position på marknaden. 

April-juni (Q2), 3 månader 

Omsättning och resultat 

Nettoomsättningen under perioden april-juni 
2010 uppgick till 12 382 Tkr (8 709), vilket är 
en ökning med 42,2% jämfört med samma 
period 2009. Rörelsens kostnader under samma 
period uppgick till 13 227 Tkr (9 658), varav 
handelsvaror 477 Tkr (751).  Kostnaderna, 
handelsvaror inräknade, ökade med 37,0%. 
Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick 
under perioden till -338 Tkr (-561) och efter 
finansiella poster uppgick resultatet till -374 Tkr 
(-594).  Periodens resultat motsvarar -0,02 
kronor (-0,03) per aktie efter utspädning. 

 

 

  

Januari-juni (halvår), 6 månader 

Omsättning och resultat 

Nettoomsättningen under perioden januari-juni 
2010 uppgick till 27 750 Tkr (18 120), vilket 
är en ökning med 53,2% jämfört med samma 
period 2009. Rörelsens kostnader under samma 
period uppgick till 28 224 Tkr (18 023), varav 
handelsvaror 5 110 Tkr (1 558). Kostnaderna, 
handelsvaror inräknade ökade med 56,6%. 
Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick 
under perioden till 197 Tkr (485) och efter 
finansiella poster till 129 Tkr (450). 
Rörelsemarginalen blev 0,7% (2,7). Periodens 
resultat motsvarar 0,01 kronor (0,02) per aktie 
efter utspädning. 

Eget kapital och soliditet       

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 
23 316 Tkr (9 981). Soliditeten uppgick vid 
periodens utgång till 59,3% (46,4). 

Kassaflöde och likviditet 

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick för perioden till -2 837 Tkr (1 985). 

Likvida medel uppgick på balansdagen till    
14 242 Tkr (2 732). Koncernen har en beviljad 
checkräkningskredit på 6 000 Tkr, utnyttjad 
med 0 Tkr (0).  

Investeringar 

Periodens investeringar i immateriella tillgån-
gar uppgick till 161 Tkr (275). Investeringar i 
materiella tillgångar under samma period 
uppgick till 79 Tkr (183).  

Avskrivningar på immateriella anläggnings-
tillgångar har gjorts med 103 Tkr (470) och på 
materiella tillgångar med 110 Tkr (95).  

På balansdagen uppgick immateriella 
tillgångarna till 3 607 Tkr (2 967) och de 
materiella tillgångarna till 491 Tkr (612).  

Utvecklingskostnader 

Bolaget har under perioden balanserat 
utgifter för eget arbete med 161 Tkr (275). 

 Utvecklingskostnader för Radiance har sedan 

2007 aktiverats med 3,7 MSEK. Med Radiance  
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har ERS 360º en ny programvaruarkitektur i 
teknikens framkant som ytterligare förbättrar 
mångsidighet, stabilitet och skalbarhet för 
kunden. Radiance ger också mångdubbelt 
högre genomströmningshastighet på samma 
hårdvara, befintliga kunder kan expandera sin 
licens ännu mer innan ny server blir aktuell och 
för nya kunder innebär det att investeringen i 
hårdvara blir lägre. För Seamless innebär 
förändringen möjligheter att leverera i högre 
takt. Den första leveransen har nu skett varför 
kostnaden börjat skrivas av med en 
avskrivningstid om tre år. 

Pågående arbeten 

Inga kostnader för pågående arbeten för 
kunds räkning har aktiverats, 0 Tkr (113). 

Ställda säkerheter 

Företagsinteckning 6 000 Tkr (6 000) för 
checkräkningskredit. 

Medarbetare 

Genomsnittligt antal anställda har under 
perioden varit 35 personer (24,8). Vid 
periodens slut var 39 personer anställda varav 

9 (5) kvinnor och 30 (23) män. 
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RESULTATRÄKNING 

        

   2010  2009  2009  

(Tkr)    jan-jun  jan-jun  jan-dec  

            
Rörelsens intäkter         

Nettoomsättning   27 750  18 120  40 089  

Handelsvaror   -5 110  -1 558  -3 443  

Bruttoresultat   22 640  16 562  36 646  
                        

Förändring pågående arbete för egen räkning   161  275  856  

Förändring pågående arbete för kunds räkning   0  113  302  

Övriga rörelseintäkter   510  0  8  

Summa rörelsens övriga intäkter   671  388  1 166  

            

Rörelsens kostnader            

Övriga externa kostnader   -11 453  -6 833  -14 046  

Personalkostnader   -11 327  -8 342  -17 561  

Avskrivningar    -213  -565  -669  

Övriga rörelsekostnader   -121  -725  -765  

Summa rörelsens kostnader   -23 114  -16 465  -33 042  
            

Rörelseresultat   197  485  4 771  

            

Resultat finansiella poster            

Resultat från andelar i koncernföretag   0  0  -365  

Ränteintäkter   0  31  30  

Räntekostnader   -68  -66  -131  

Summa finansiella poster   -68  -35  -465  

            

Resultat efter finansiella poster   129  450  4 306  
            
Avskrivning av aktiverade kostnader   0  0    0  

Skatt på periodens resultat   0  0    0  
           
Periodens resultat   129   450   4 306  

                    

Resultat per aktie före utspädning, kronor  0,01  0,02  0,24  

Resultat per aktie efter utspädning, kronor  0,01  0,02  0,21  
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BALANSRÄKNING    

 

   

(Tkr)   2010-06-30  2009-06-30  2009-12-31  

Tillgångar           
        
Anläggningstillgångar        

Immateriella anläggningstillgångar        

Immateriella tillgångar  3 607   2 967  3 549  

Summa immateriella anläggningstillgångar  3 607   2 967  3 549  
            
Materiella anläggningstillgångar            

Inventarier  491   612  522  

Summa materiella anläggningstillgångar  491   612  522  

            

Finansiella anläggningstillgångar            

Andelar i koncernföretag  100   100  100  

Fordringar hos koncernföretag  0   467  0  

Summa finansiella anläggningstillgångar  100   567  100  
            
Summa anläggningstillgångar  4 198   4 147  4 171  

            

Omsättningstillgångar            

Varulager m.m.            

Varulager  0   0  0  

Pågående arbeten  0   548  0  

Summa varulager  0   548  0  

            

Kortfristiga fordringar            

Kundfordringar  15 157   9 747  10 648  

Skattefordringar  1 821   929  1 478  

Övriga fordringar  0   245  19  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  3 931   3 170  4 335  

Summa kortfristiga fordringar  20 909   14 090  16 480  

            

Kassa & bank  14 242   2 732  7 968  

            
Summa omsättningstillgångar  35 151   17 370  24 448  
            
Summa tillgångar  39 350   21 517  28 619  
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BALANSRÄKNING    

 

   

(Tkr)   2010-06-30  2009-06-30  2009-12-31  

Eget kapital och skulder           
        
Eget kapital        

Bundet eget kapital         

Aktiekapital  10 267   9 126  9 126  

Aktiekapital, tecknat ej registrerat  0   0  0  

Summa bundet eget kapital  10 267   9 126  9 126  

           

Fritt eget kapital           

Balanserat resultat  3 950   -355  -355  

Överkursfond  8 970   760  760  

Periodens resultat  129   450  4 306  

Summa fritt eget kapital  13 049   855  4 710  

            

Summa eget kapital  23 316   9 981  13 836  

           

Kortfristiga skulder           

Leverantörsskulder  1 432   1 142  1 404  

Aktuella skatteskulder  0   0  0  

Checkräkningskredit   0   0  1 790  

Övriga kortfristiga skulder  3 724   978  1 477  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  10 878   9 416  10 112  

Summa kortfristiga skulder  16 034   11 536  14 783  
            

Summa eget kapital och skulder  39 350   21 517  28 619  

        

  
   

  

Ställda säkerheter (Tkr)        

Företagsinteckning  6 000  6 000  6 000  
        
Ansvarsförbindelser  Inga  Inga  Inga  
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KASSAFLÖDESANALYS        

        

(Tkr)  2010  2009  2009  

   jan-jun  jan-jun  jan-dec  

Den löpande verksamheten        

Rörelseresultat före finansiella poster  197   485  4 771  

Avskrivningar  213   565  669  

Övriga ej likviditetspåverkande poster       1  0  

Förändring av pågående arbeten  0   -113  434  

Erhållen ränta/finansiella intäkter  0   31  30  

Erlagd ränta/finansiella kostnader  -68   -66  -131  

Förändring av kundfordringar  -4 509   -1 641  -2 542  

Förändring av kortfristiga fordringar  80   -683  -2 172  

Förändring av leverantörsskulder  28   447  709  

Förändring av övriga kortfristiga skulder  1 223   2 960  5 945  

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -2 837   1 985  7 713  

            

Investeringsverksamheten            

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -161   -275  -856  

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -79   -183  -197  

Kassaflöde investeringsverksamheten  -240   -458  -1 053  

            

Finansieringsverksamheten            

Nyemission/Teckning av optioner  9 351   0  0  

Tecknade optioner  0   0  395  

Förändring av långfristig finansiering  0   293  0  

Förändring av kortfristig finansiering  0   0  0  

Kassaflöde finansieringsverksamheten  9 351   293  395  
            

Periodens kassaflöde  6 273   1 819  7 055  
            

Likvida medel vid periodens början  7 968   913  913  

Likvida medel vid periodens slut  14 242   2 732  7 968  
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NYCKELTAL 
     

      

(Tkr) 2010  2009  2009 
  jan-jun  jan-jun  jan-dec 

Nyckeltal - finansiell ställning      

Kassalikviditet i % 219,2%   150,6%  165,4% 

Soliditet i %  59,3%   46,4%  48,3% 

Eget kapital i Tkr 23 316   9 981  13 836 

Eget kapital per aktie, SEK 1,04   0,49  0,67 

          

Nyckeltal - intäkter och kostnader          

Omsättning och försäljning          

Nettoomsättning i Tkr 27 750   18 120  40 089 

Nettoomsättning per anställd i Tkr 792,85   730,64  1 501 

Kostnader          

Personalkostnad per anställd i Tkr 323,63   336,38  658 

          

Nyckeltal - lönsamhet och resultat          

Avkastning på satsat kapital          

Räntabilitet på Totalt kapital i %  0,84%   5,17%  32,1% 

Avkastning på Eget kapital i %  0,55%   4,62%  31,1% 

Nettoresultat per aktie före utspädning, SEK 0,01   0,02  0,24 

Nettoresultat per aktie efter utspädning, SEK 0,01   0,02  0,21 

Resultat        

Rörelseresultat i Tkr 197   485  4 771 

Rörelsemarginal i %  0,71%   2,68%  11,9% 

Nettovinstmarginal i %  0,46%   2,48%  10,7% 

          

Nyckeltal - tillväxt          
Bruttoresultat, tillväxt i % jämfört med samma 
period året före 36,70%   42,74% 

 
48,6% 

Nettoomsättningstillväxt i % (jämfört med samma 
period föregående år) i % 53,15%   32,18% 

 
38,7% 

Nettoomsättningstillväxt i reella tal (jämfört med 
samma period föregående år) i Tkr 9 630   4 412 

 
11 180 

         

Antal anställda under perioden         

Antal anställda vid periodens slut 39   28   33 

varav kvinnor 9   5   5 

varav män 30   23   28 

Summa anställda (genomsnitt tjänster) 35   24,8   26,7 

 
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 

Bruttovinst i Tkr Nettoomsättningen minus Handelsvaror 

Rörelseresultat i Tkr Resultat före finansiella poster 

Bruttovinstmarginal i % Bruttovinst genom Nettoomsättningen  

Rörelsemarginal i % Rörelseresultat genom Nettoomsättningen  

Nettovinstmarginal i % Resultat efter finansiella poster genom Nettoomsättningen  



14                 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 
www.seamless.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTAL AKTIER 
      

 2010-06-30  2009-06-30  2009-12-31  

        

       

Antal aktier vid periodens början 18 251 830  18 251 830  18 251 830  

Nyemission 2 281 478  0  0  

Optioner 1 790 000  2 000 000      1 180 000   

Optioner tecknade 1 330 000  0       610 000  

Vid periodens slut 22 323 308  20 251 830  20 041 830  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Översikt av aktiens utveckling på First North från 2010-01-01 till 2010-06-30. 

 

 

 

 

 

 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 

 

(TSEK) 2010  2009  2009  

  jan-jun  jan-jun  jan-dec  

       Vid periodens början 13 836  9 530  9 530  

Periodens resultat 129  450  4 306  

Nyemission 9 350  0  0  

Vid periodens slut 23 316  9 980  13 836  

kr 
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Kalender 
 

 27 oktober – Delårsrapport jan - sep 2010, Q3 

 

 1 mars – Bokslutskommuniké 2010, Q4 
 

 15 mars – Årsredovisning tillgänglig på www.seamless.se/investor 
 

 7 april – Årsstämma 
 

 4 maj – Delårsrapport jan - mar, Q1 

 

 
  

  

Kontakt 
För mer information:  
Joakim Nordblom, Kommunikationschef 
e-post joakim.nordblom@seamless.se 
Telefon 08 564 878 19 
Mobil 070 541 3000  
 
SEAMLESS distribution AB (publ)  
Dalagatan 100, 113 43 Stockholm 
Organisationsnummer 556610-2660 

 
Certified Advisor: Evli Bank Plc., 08-407 80 00. 
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