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Fjärde kvartalet 2015   

• Nettoomsättningen ökade med 83 % till 78,9 Mkr (43,2) 
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -32,8 Mkr (-51,3), en förbättring med 36 procent. 
• Resultat före skatt uppgick till -33,3 Mkr (-50,6) 
• Resultat efter skatt var för perioden -33,6 Mkr (-50,8) 
• Resultat per aktie -0,80 kr (-1,21 kr) 

Helår 2015 i sammandrag  

• Nettoomsättningen ökade med 63 % till 280,0 Mkr (170,8) 
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -116,6 (-165), en förbättring med 29 procent 
• Affärsområdet Transaktionsväxel ökade med 136 % i omsättning och erhöll sin största order någonsin 

och betalades i 2016 
• Cash flow före förändring av rörelsekapitalet förbättrades med 48 MSEK till -97,9 (-147,3).  

 

 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN  

 
• Seamless Distribution AB (publ) (”Seamless”) har under december månad genomfört en riktad 

nyemission om 31,8 Mkr. Antalet aktier och röster i Seamless uppgår per 30 december 2015 till 45 559 
455. 
 

• Eftersom SEQR bör finansieras för långsiktig tillväxt, har Seamless för avsikt att ta in en strategisk 
partner i dotterbolaget SEQR som medinvesterare genom riktad nyemission. I avvaktan på 
genomförandet av en sådan transaktion avser Seamless att, i syfte att täcka det negativa kassaflödet 
och med stöd av befintligt emissionsbemyndigande, genomfört en riktad nyemission om 31,8 MSEK.  

 



 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

 
• Seamless ingår partnerskap med Xpress Money.  Genom Seamless mobila betalningsplattform SEQR 

kan Xpress Money och Seamless erbjuda sina kunder säker och snabb överföring av pengar från ett 
land till ett annat. 
 

• Seamless har erhållit en ny order från en ledande afrikansk mobiloperatör i Elfenbenskusten för 
installation av bolagets transaktionsväxel till ett värde av 2 miljoner dollar.  

VD ord 

Fjärde kvartalet utvecklades mycket tillfredställande – både vad gäller omsättning och resultat. Samtliga tre 
affärsområden visar en stark tillväxt och här är det värt att lyfta fram de två affärsområdena Distribution och 
Transaktionsväxeln, som ofta hamnar lite i skymundan i relation till uppmärksamheten för vår mobila 
betalningsplattform SEQR.  

 

Affärsområdet Transaktionsväxeln tillhandahåller internationella telekomoperatörer med en rad mobila 
produkter samt kompletta IT- och logistiklösningar för hela värdekedjan för mobila betalningar. Affärsområdet 
uppvisade en rekordsnabb och lönsam tillväxt under kvartalet.  

 

Omsättningen ökade hela 136 procent jämfört med fjärde kvartalet i fjol. Värt att notera är att 40 procent av 
försäljningen kommer från produkter som lanserats under 2015. Detta är något som visar på affärsområdets 
förmåga att konstant förnya sig och anpassa sig efter krav från marknaden sedan transaktionsväxeln 
introducerades för 15 år sedan. Den är i dag marknadens kanske starkaste lösning för hantering av kontantkort 
för mobiltelefoni och slussade i fjol 3,7 miljarder transaktioner på 18 nationella marknader till ett värde av cirka 
51 miljarder svenska kronor.  

 

Vi ser också en mycket hög tillväxttakt för affärsområdet Distribution, som hanterar fysisk och elektronisk 
påfyllnad av kontantkort i Sverige, Lettland och den under året lanserade verksamheten i Danmark. På den 
viktiga svenska marknaden ökade transaktionsvolymen med cirka 50 procent under fjärde kvartalet jämfört 
med samma kvartal 2014.  

 

För affärsområdet SEQR var tillväxttakten hög under kvartalet med en fördubbling av antalet registrerade 
användare och 50 procents uppgång i transaktionsvolymen. Omsättningen ökar inte i samma takt som 
transaktionsvolymen av en rad affärsmässiga skäl. Dock ser vi en konstant ökning av användandet och den 
uppåtgående trenden för antalet transaktioner kommer ha ett starkt inslag på omsättningen under 2016.  

 

Kvartalet har även präglats en fortsatt hög aktivitet vad gäller både anslutna handlare och produktutveckling 
samt lanseringar av nya lösningar. Värt att lyfta fram är att SEQR-användare redan i början av detta år kommer 
att kunna betala genom så kallad ”contactless” teknik hos handlare som har terminaler som stödjer denna 
teknik - oavsett om dessa anslutit sig till SEQR eller ej. Globalt finns det redan cirka 24 miljoner kortterminaler 
med denna lösning och antalet ökar snabbt då samma teknik används vid kontaktlösa kort.   

 



 

Sammantaget utvecklades våra tre affärsområden starkt under 2015, med en ökning om 63% på omsättningen, 
och en 30% förbättring av resultatet jämfört med 2014. Något som gör att vi med stor tillförsikt kan se fram 
emot 2016 – ett år som har goda förutsättningar att visa på en fortsatt stark utveckling.  

Peter Fredell, vd Seamless 

 

AFFÄRSOMRÅDEN 

  Nettoomsättning, tkr Nettoomsättningstillväxt jämfört med föregående år % 

 
okt-dec okt-dec helår helår okt-dec okt-dec helår helår 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Transaktionsväxel 30 922 11 581 90 486 38 415 167% 15% 136% neg 

eProducts/Distribution 45 898 29 722 181 982 124 571 54% neg 46% 11% 

SEQR 2 053 1 911 7 529 7 768 7% neg neg neg 

Group functions - - - - - - - - 

Seamless koncern 78 873 43 214 279 997 170 754 83% neg 64% 6% 

 

 

  Rörelsereslutat, tkr Rörelsemarginal % 

 
okt-dec okt-dec helår helår okt-dec okt-dec helår helår 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Transaktionsväxel 5 180 6 932 27 254 9 741 17% 60% 30% 26% 

eProducts/Distr -1 169 -6 191 -4 827 -11 763 neg neg neg neg 

SEQR -30 567 -40 869 -119 888 -135 555 neg neg neg neg 

Group functions -6 234 -11 184 -19 176 -27 420 neg neg neg neg 

Seamless koncern -32 790 -51 312 -116 637 -164 997 neg neg neg neg 

 

 

Fjärde kvartalet 

• Nettoomsättningen ökade med 83 % till 78,9 Mkr (43,2) 
• Rörelseresultatet uppgick till -32,8 Mkr (-51,3), en förbättring med 36 procent. 
• Resultat per aktie -0,80 kr (-1,21 kr) 
• Transaktionsväxelns nettoomsättning ökade med 167% 
• eProducts/Distribution med 54% 
• SEQR med 7% 

 

Helår 2015 i sammandrag  

• Nettoomsättningen ökade med 64 % till 280,0 Mkr (170,8) 
• Rörelseresultatet för helåret uppgick till -116,6 (-165), en förbättring med 29 procent 
• Transaktionsväxelns nettoomsättning ökade med 136 % 
• eProducts/Distribution ökade med 46% 
• SEQR oförändrat 



 

Affärsområde: Transaktionsväxeln  

Seamless Distribution Systems, också kallad Transaktionsväxeln, levererar system för hantering av 
distributionsnätverk av primärt elektronisk påfyllning av kontantkort samt eProdukter som sträcker sig från 
gåvokort till mobila banktjänster. Systemet ökar återförsäljarens produktsortiment utan att ta värdefull 
hyllplats, och möjliggör en snabb distribution i marknaden. 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 3,7 miljarder transaktioner till ett värde av 6 miljarder USD på 
18 marknader. 

Resultat 
Affärsområdet har god lönsamhet och satte under kvartalet omsättningsrekord med en tillväxt om 136% under 
året. 40 % av försäljningen kom från produkter som var nya för 2015. 

Orderingången har varit i linje med våra förväntningar, främst driven av förnyelse av supportavtal för 2016. 
Flertalet strategiska projektorder, drivet av den affärskritiska vikten som vårt system har i verksamheten, kom 
bland annnat i form av en komplett reservanläggning till en av våra kunder till ett mycket betydelsefullt värde. 
Vårt kassaflöde under kvartalet var en utmaning på grund av de många stora beställningar vi fick under kort tid 
och som till stor del bestod av hårdvara. Vi fann vägar att hantera detta utan att det fick nämnvärd påverkan på 
varken leveranstid eller lönsamhet. 

Med tanke på den fantastiska tillväxten har vi av naturliga skäl haft ett ökat behov av rörelsekapital. Resultatet 
påverkas av att kvartalets omsättning har en stor andel hårdvara, vilken har en lägre bruttomarginal än 
systemförsäljning vilket reflekteras på Q4-resultatet.   

Årets exceptionella tillväxt påverkade lönsamheten dels genom ökad mängd personal och dels genom 
förändringen i produktmixen.  

Aktiviteter och marknadsutsikter 
Produktmixen har utökats och förändrats där Seamless Wireless Point of Sale Terminal (WiPOS) är den mest 
påtagliga utvecklingen och komplettering till kärnaffären systemförsäljning. WiPOS är en integrerad del av 
transaktionsplattformen ERS 360 som kopplas upp mot GSM-nätet och ger användaren möjlighet att skriva ut 
kvitton och värdebevis för att ladda kontantkort samt andra värdetransaktioner. 

Med en utökad teknisk kapacitet hanterar vi också fler och mer komplexa integrationer. Resultatet är ett mer 
affärskritisk system och tätt kopplad del till operatörens försäljningsprocess av taltid. En rad nya produkter är i 
planeringsstadiet och kommer att lanseras under året. Samtidigt fortsätter arbetet med att paketera och 
standardisera grundkomponenter för att öka hastigheten och minska kostnaden i leveransfasen. 

I vårt tjänsteerbjudande ingår från 1 januari ett dedikerat 24/7 Network Operation Center som kommer att öka 
kapaciteten att ge support till kunder och även frigöra kvalificerade resurser till arbete med nya 
tjänsteprodukter. 

Det första kvartalet är normalt svagt vad gäller omsättning efter spurten inför årsslutet. I närtid ser vi dock 
positivt på 2016 och vår orderbok fyller kapaciteten under huvuddelen av kvartalet. Efter den extrema 
tillväxten under 2015 kan man inte förvänta samma proportionella tillväxt men vi förväntar oss att året som 
helhet ska visa fortsätt tillväxt.  

 

  



 

Affärsområde: eProducts/Distribution 
 
Seamless eProducts Sweden (med dotterbolagen Seamless eProducts Latvia och Seamless eProducts Denmark) 
innefattar fysisk och elektronisk distribution av e-produkter såsom mobil TopUp (påfyllnadskoder), elektroniska 
presentkort och förbetalda telefonkort via handeln, banker och digitala kanaler. 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 
Antalet nya kontrakterade butiker på den svenska marknaden har fortsatt öka och sker under Q4 genom 
organisk tillväxt. Transaktionsvolymen är 50% större jämfört med Q4/2014 och antalet butiker har mer än 
fördubblats. Det danska dotterbolaget blev driftsklart under Q1 och etableringen av Seamless distribution av 
eProdukter fortlöper enligt plan. Förhandlingar med flera kedjor pågår och under året tecknades bl.a. avtal 
med hemelektronikkedjan Expert i Danmark. 

 
Kundmigrationen, efter förvärvet av Ingram Micros 2014, påbörjades under 2015 och har påverkat resultatet 
genom ökat antal anslutna butiker samt transaktionsvolym. Förvärvet skedde med utfallsförbehåll och 
förvärvet är en framgång marknadsmässigt med en odelat positiv påverkan på balans och resultat. Ett antal 
namnkunniga kedjor samt ett större antal fristående butiker har nu övergått att bli kunder hos Seamless. 

 

Aktiviteter och marknadsutsikter 

Samarbetet med mobiloperatörer och banker på den svenska marknaden har under året utökas med Danske 
Bank. Integration mot Danske Bank är nu genomförd och försäljning i bankens kanaler påbörjad. Volymerna 
totalt i bankkanalen är stabila. 

 

Under Q3 och Q4 har transaktionssvolymen i Lettland stabiliserats och vänt i en svag positiv utveckling. För 
Sverige och Danmark ser vi under kommande kvartal en fortsatt tillväxt i transaktionsvolymer och antal 
kontrakterade butiker om än lägre tempo än vad gångna året haft. 

 

 

 

 

*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. 

 

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. 



 

Affärsområde: SEQR 
 

Affärsområdet omfattar en betalningsplattform med ett finansiellt ekosystem som bland annat möjliggör 
betalningar i fysiska kassor, på nätet och i mobilen, överföringar av pengar mellan användare nationellt och 
internationellt samt en annonsplattform och säljkanal. Tekniken tar avstamp i transaktionsväxeln och har 
verksamhet i Sverige, Finland, Rumänien, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Portugal, Spanien, Frankrike, 
Italien, USA och Storbritannien.  

Resultat 
Fortsatt tillväxt i nedladdningar och transaktioner under kvartalet resulterade i en fördubbling av 
användarregistreringar och en 50% tillväxt av transaktionsvolymen. Transaktionerna via Shop on the Spot ökade 
med 300% i kvartalet. Shop on the Spot -funktionen möjliggör för återförsäljare att sälja till konsumenten 
oavsett medie (från tidning, skärm, utomhusreklam). Betalningen sker i SEQR-appen och produkten levereras 
till vald adress. Utöver transaktionskostnaden genererar köpen en kanalmarginal på cirka 15%  av 
omsättningen vilket gör Shop on the Spot till en inkomstkälla med stor tillväxtpotential.  

Aktiviteter/marknadsutsikter 
Under perioden kommunicerade vi avsikten att under Q1 2016 lansera en Near Field Communication (NFC)-
lösning i SEQR som gör det möjligt för användare att göra betalningar via terminaler som har NFC -teknik - även 
om handlaren inte har skrivit avtal med SEQR. För att handlare ska kunna utnyttja alla SEQR:s 
mervärdestjänster kommer de behöva integrera  sina kassasystem med SEQR men användare kan börja betala 
direkt. Idag finns det cirka 24 miljoner kortterminaler i världen som stödjer NFC. 

Under kvartalet lanserades den nya funktionen International Remittance & Payment som en integrerad del av 
SEQR-appen. SEQR-användare kan nu betala med SEQR i alla länder där SEQR är live samt överföra pengar  
internationellt mellan SEQR-användare och motta pengarna i lokal valuta. SEQR erbjuder det billigaste och 
enklaste sättet att skicka pengar internationellt i en marknad som år 2014 omsatte cirka 600 miljarder dollar. 
Kostnaden för remittance-tjänster globalt är i genomsnitt 8 procent. 

Arbetet med att erhålla licenser för betalningsförmedling för samtliga stater i USA fortskrider. I väntan på att 
individuella stater ska färdigställa alla legala processer, skrev vi i november avtal med betalningsbolaget 
Dwolla. Avtalet möjliggör en USA-lansering, under det första kvartalet 2016, av funktionen att överföra pengar 
mellan SEQR-användare. Funktionen är en viktig del av erbjudandet i USA och har stor tillväxtpotential. 

I december lanserades SEPA i Finland och användarna har nu möjlighet att koppla SEQR direkt till sitt 
bankkonto. 

Under perioden skrevs avtal med flera stora och viktiga partners såsom Jysk (Finland), Dirk Supermarkets 
(Nederländerna), Webhallen (Sverige), Sound Leisure (UK), Almeda 467 (Portugal), Esse Parking (Portugal), 
Pontus Restauranger (Sverige), och Convoi Exceptionel (Belgien) där sistnämnda innebär att SEQR är det enda 
alternativet till kontanter. Lanseringen på restaurangen Tidningshuset by Pontus i november var en omedelbar 
succé  där 20% av alla kunder valde att betala lunchen med SEQR redan under första månaden.  
 

  



 

KONCERNEN 
 
Omsättning 
Seamless omsättning ökade under det fjärde kvartalet med 83 procent till 78 873 (43 214) tkr. Omsättningen 
fördelade sig på affärsområdet Transaktionsväxel med 39 (27) procent, med 58 (69) procent på affärsområdet 
Distribution, 3 (4) procent på affärsområdet SEQR.   
 
Resultat 
• Koncernens rörelseresultat uppgick till -32 789 (-51 312) tkr under fjärde kvartalet.  
• Finansnettot för fjärde kvartalet uppgick till -537 (695) tkr.  
• Resultatet per aktie uppgick till -0,80 (-1,21) SEK för kvartalet.  
 

 
Anställda  
Antalet anställda i koncernen vid periodens slut var 158 (166). Utöver detta har Seamless cirka 50 konsulter 
huvudsakligen i Indien, Ghana och Pakistan.   

Investeringar  
Under kvartalet har investeringar gjorts till ett värde av 3 752 (6 515) tkr. Produktutvecklingskostnader har 
aktiverats till ett värde av 5 965 (5 869) tkr medan avskrivningar uppgick till -4 712 (-5 029) tkr. 
 
Kassaflöde och finansiell ställning  
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -30 688 (-47 020) tkr för fjärde kvartalet. Likvida medel 
uppgick vid kvartalets utgång till 23 005 (105 273) tkr. Företaget behöver en likvidbas om 2 MSEK i den svenska 
verksamheten för att upprätthålla sitt betalningsförmedlartillstånd enligt Finansinspektionens regelverk. 
Motsvarande likvidbas för den amerikanska marknaden är ca 1 MUSD när verksamheten påbörjas. Totalt ca 
10,5 MSEK.  

Koncernen har räntebärande skulder i form av leasing av hårdvara uppgående till -1 360 (-2 030) tkr fördelat på 
långfristig skuld om -571 (-423) tkr samt kortfristig skuld om -789 (-912) tkr. Bolaget har inga räntebärande 
skulder till banker eller andra kreditinstitut. Koncernen har även en räntebärande skuld i form av ett 
konvertibellån uppgående till nominellt 28 000 tkr och löper med en årlig ränta om 7 procent, vilket under 
kvartalet innebar en räntekostnad om 502 tkr. Konvertibellånet löper under 364 dagar dvs tom 16 juli 2016. 

I övrigt har koncernen inga lån.  
 
Eftersom SEQR bör finansieras för långsiktig tillväxt, har Seamless för avsikt att ta in en strategisk partner i 
dotterbolaget SEQR som medinvesterare genom riktad nyemission. I avvaktan på genomförandet av en sådan 
transaktion har Seamless att, i syfte att täcka det negativa kassaflödet och med stöd av befintligt 
emissionsbemyndigande, genomfört en riktad nyemission om 31,8 MSEK i december 2015 och har för avsikt att 
genomföra ytterligare en riktad nyemission om ca 25 MSEK under första kvartalet 2016. 
 
Seamless har en soliditet på 50 (74) procent.  
 
Förvärv av kundbas 
Under februari 2015 förvärvades en kundbas inom affärsområdet eProducts/Distribution. När den 
avtalsmässiga slutavräkningen var färdigställd mellan Seamless och säljaren innebar det en återbetalning av ett 
belopp motsvarande tidigare erlagd köpeskilling samt ytterligare ca 600 tkr. Det har redovisats som övrig intäkt 
under kvartal tre. 

  

 
 
 
 



 

 
MODERBOLAGET 
 
Moderbolagets nettoomsättning under kvartalet uppgick till 1 959 (13 056) tkr och periodens resultat uppgick 
till -25 053 (-256 064) tkr. Finansnettot i moderbolaget blev -20 428 (-270 160) tkr efter nedskrivning av aktier i 
dotterbolag om -20 200 tkr. Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 5 231 (69 041) tkr. Antal anställda i 
moderbolaget uppgick till 2 (4) personer vid kvartalets slut.  
 
 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
 
Seamless har inte haft några transaktioner med närstående. 
 
 
ÖVRIGT 
 
Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, vilket överensstämmer med 
svensk lag genom tillämpning av Rådet för Finansiell Rapportering, RFR 1, Kompletterande redovisningsregler 
för koncerner samt RFR 2, Redovisning för juridiska personer, avseende moderbolaget. Samma 
redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder har tillämpats som i den senaste 
årsredovisningen både för koncernen och för moderbolaget, om ej annat anges nedan. 
 
Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten 
 
Seamless verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer där olika riskfaktorer kan påverka företaget. 
Dessa riskfaktorer kan innebära påverkan på bolagets förmåga att uppnå affärsmål. Seamless är i behov av 
ytterligare likviditet. Eftersom SEQR bör finansieras för långsiktig tillväxt, har Seamless för avsikt att ta in en 
strategisk partner i dotterbolaget SEQR som medinvesterare genom riktad nyemission. I avvaktan på 
genomförandet av en sådan transaktion avser Seamless att, i syfte att täcka det negativa kassaflödet och med 
stöd av befintligt emissionsbemyndigande, genomfört en nyemission om 31,8 MSEK under december månad 
och har för avsikt att genomföra ytterligare en riktad nyemission om ca 25 MSEK under första kvartalet 2016. 
 
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.  
För övriga väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till redogörelsen i senaste årsredovisningen på 
sidorna 16-17. 
 
 

 
 



 

Finansiell information 
 

Koncernens rapport över totalresultat okt-dec okt-dec helår helår 
tkr 2015 2014 2015 2014 

Nettoomsättning 78 873 43 214 279 997 170 754 
Övriga rörelseintäkter 370 1 302 538 1 566 
Materialkostnader -64 035 -36 315 -220 573 -141 627 
Övriga externa kostnader -23 856 -25 693 -78 803 -84 844 
Personalkostnader -17 655 -27 214 -74 809 -92 125 
Avskrivningar -4 712 -5 029 -20 780 -17 639 
Övriga rörelsekostnader -1 774 -1 577 -2 207 -1 082 
Rörelseresultat -32 789 -51 312 -116 637 -164 997 
Finansnetto -537 695 -2 187 482 
Resultat före skatt -33 326 -50 617 -118 824 -164 515 
Inkomstskatt -293 -195 -484 -277 

Periodens resultat -33 619 -50 812 -119 308 -164 792 
     
ÖVRIGT TOTAL RESULTAT     
Valutakursdifferenser -187 190 386 609 

Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -33 806 -50 622 -118 922 -164 183 
 
 
 
 
 
 
 

Koncernens balansräkning 31 dec 31 dec 
tkr 2015 2014 

TILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar 45 050 41 631 
- varav goodwill 5 791 6 032 
- varav balanserade utvecklingskostnader 36 760 34 362 
- varav kundavtal 900 1 198 
- varav övriga immateriella tillgångar 1 599 39 
Materiella anläggningstillgångar 14 823 16 379 
Uppskjuten skattefordran 27 846 27 787 
Andra långfristiga fordringar 4 980 2 094 
Lager av färdiga varor 6 165 8 472 
Kundfordringar 49 483 25 048 
Övriga fordringar 20 883 23 532 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 097 6 203 
Likvida medel 23 005 105 273 

Summa tillgångar 205 332 256 419 

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital 102 636 190 365 
Avsättningar 635 654 
Övriga långfristiga skulder 28 746 423 
Uppskjuten skatteskuld 336 339 
Leverantörsskulder 34 365 29 381 
Aktuella skatteskulder 945 232 
Övriga kortfristiga skulder 3 390 15 827 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 279 19 198 

Summa eget kapital och skulder 205 332 256 419 
 
 
 



 

Koncernens förändring av eget kapital okt-dec okt-dec helår helår 
tkr 2015 2014 2015 2014 

Vid periodens början 105 737 253 997 190 365 367 457 
Periodens totalresultat -33 806 -50 622 -118 922 -164 183 
Nyemission 32 790 - 32 790 - 
Emissionskostnader -1 080 - -1 080 - 
Pågående nyemission - - - - 
Optionsprogram -1 005 - - 100 
Återköp av egna aktier - -13 009 -517 -13 009 
Vid periodens slut 102 636 190 365 102 636 190 365 

 
 
 
 
 

Koncernens rapport över kassaflöden okt-dec okt-dec helår helår 
tkr 2015 2014 2015 2014 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital -28 417 -46 700 -99 413 -147 348 

Förändring av rörelsekapital -2 271 -320 -14 670 -1 383 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -30 688 -47 020 -114 083 -148 731 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 752 -9 508 -28 025 -35 740 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 29 444 -13 415 59 121 -13 628 
Periodens kassaflöde -4 996 -69 943 -82 987 -198 099 
Likvida medel vid periodens början 28 109 175 050 105 273 302 765 
Kursdifferens likvida medel -108 166 719 607 
Likvida medel vid periodens slut 23 005 105 273 23 005 105 273 

 
 
 
 
 
 

Nyckeltal 
okt-dec okt-dec helår helår 

2015 2014 2015 2014 

Avkastning på eget kapital  neg neg neg neg 
Resultat per aktie, före och efter utspädning  -0,80 -1,21 -2,84 -3,94 
Rörelseresultat, tkr -32 789 -51 312 -116 637 -164 997 
Nettoomsättningstillväxt (jämfört med samma period föregående 
år) 83% neg 64% 6% 

Rörelsemarginal  neg neg neg neg 
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 42 275 192 41 910 274 42 001 504 41 871 967 
Kassalikviditet 146% 248% 146% 248% 
Soliditet 50% 74% 50% 74% 
Eget kapital, tkr 102 636 190 365 102 636 190 365 
Eget kapital per aktie 2,25 4,54 2,25 4,54 
Antal anställda vid periodens slut 158 166 158 166 

  
 
  



 

 

MODERBOLAGET 
 
 

Moderbolagets resultaträkning okt-dec okt-dec helår helår 
tkr 2015 2014 2015 2014 

Nettoomsättning 1 959 13 056 7 848 18 452 
Övriga rörelseintäkter 70 4 989 70 6 055 
Rörelsens kostnader -6 654 -3 949 -20 087 -22 748 
Rörelseresultat -4 625 14 096 -12 169 1 759 
Finansnetto -20 428 -270 160 -95 892 -270 110 
Resultat före skatt -25 053 -256 064 -108 061 -268 351 
Inkomstskatt - - - - 

Periodens resultat -25 053 -256 064 -108 061 -268 351 
 
 
 
 
 

Moderbolagets balansräkning 31 dec 31 dec 
tkr 2015 2014 

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar 23 288 32 407 
Summa omsättningstillgångar 115 269 135 857 

Summa tillgångar 138 557 168 264 

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital 82 408 144 516 
Långfristiga skulder 28 000 - 
Kortfristiga skulder 28 149 23 748 

Summa eget kapital och skulder 138 557 168 264 

   
Ställda säkerheter - - 
Ansvarsförbindelser Inga Inga 

 

 
  



 

 
Seamless aktie 
jan – dec 2015 
Kursutveckling helår -27,95 % 
Kursutveckling fjärde kvartalet +4,43% 
Kortnamn  SEAM 
Börsvärde (31 dec) 375,87  miljoner kronor 
Högsta kurs  18,60 kr 
Lägsta kurs   6,65 kr 
Totalt antal aktier (31 dec)  45 559 455 
 
Kommande rapporttillfällen 
17 mar 2016 Årsredovisning 2015 
21 apr 2016 Årsstämma i Stockholm 
22 apr 2016 Delårsrapport kvartal 1 
15 juli 2016 Delårsrapport kvartal 2 
17 nov 2016 Delårsrapport kvartal 3 

 
Om Seamless 
Seamless, en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner. Grundat 2001 och verksamt i 35 länder 
hanterar Seamless årligen över 3,7 miljarder transaktioner genom 575 000 aktiva försäljningsställen. Seamless har tre 
affärsområden; transaktionsväxeln, teknikleverantör för distribution av e-produkter samt tillhandahåller den mobila 
betalningsplattformen SEQR. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm, www.seamless.se  
 
Seamless bokslutskommuniké för 2015 och för perioden oktober – december 2015 har godkänts för publicering enligt 
styrelsebeslut den 17 februari 2015. 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 17 februari 2016 
 
 
 
 
Hein Pretorius  Kristin Berdan  Omar Cordes  
Styrelsens Ordförande Styrelseledamot  Styrelseledamot   
 
 
 
 
Peter Fredell  Robin Saunders 
Styrelseledamot /   Styrelseledamot 
Verkställande Direktör 
 
 
Seamless Distribution AB (publ) org.nr 556610 – 2660 
All information publiceras på www.seamless.se omedelbart efter offentliggörandet. 
 
Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2016 
klockan 08:50. 
 
Kontakt 
För mer information vänligen kontakta Peter Fredell, vd. 
 
peter.fredell@seamless.se+46 8 564 878 00 


