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Januari - mars 2018 i korthet 
 

Väsentliga händelser under perioden 

● Omsättningen uppgick till ca 25 (23) MSEK, vilket är en ökning med 7 % procent jämfört 
med motsvarande period 2017. 

● Avgifts- och övriga intäkter uppgår till 3,5 (2,6) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 36 
procent jämfört med första kvartalet under föregående år 

 

Första kvartalet  (Jan - Mars) 

● Nettoomsättningen blev 24 647 (22 978)  TSEK.  
● Rörelsens kostnader uppgick till 26 189 (24 023) TSEK. 
● Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till - 1 543 (-1 045) TSEK. 
● Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 543 (-1 045) TSEK. 
● Soliditeten uppgick till 33 (36) %. 
● Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,20 (-0,13) SEK. 
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VD har ordet 
 
Samtrygg fortsätter att växa kraftigt under första 
kvartalet 2018. Avgifts- och övriga intäkter 
uppgår till 3,5 (2,6) MSEK, vilket motsvarar en 
ökning med 36 procent jämfört med första 
kvartalet under föregående år. De totala 
intäkterna uppgår till 25 (23) MSEK, vilket 
motsvarar en ökning med 7 procent jämfört 
med motsvarande period under föregående år.  

 
Under januari månad motsvarade 
intäktsutvecklingen däremot inte 
förväntningarna, utan minskade med 24 procent 
jämfört med motsvarande period föregående år, 
bland annat till följd av tillfälliga driftsproblem i 
plattformen och lägre genomsnittlig 
kontraktslängd per stängt kontrakt. 
Tillväxttakten återhämtade sig dock snabbt och 
under februari och mars växer omsättningen 
med över 50 procent per månad på årsbasis. 

 
Resultatet för koncernen uppgår till -1,5 (-1,0) 
MSEK. Samtrygg har under början av första 
kvartalet fortsatt genomföra ett antal 
strategiska investeringar inom IT, 
marknadsföring och produktutveckling, vilket 
har lett till att resultatet har minskat jämfört 
med motsvarande period föregående år. En 
majoritet av investeringarna har varit av 
engångskaraktär och ligger till grund för 
framtida skalbar tillväxt. Totalt uppgår värdet av 
dessa engångsinvesteringar till 1,3 MSEK. 
 
 

De operationella kostnaderna är på liknande 
nivå som för motsvarande period under 
föregående år, vilket bland annat visas genom 
att Samtrygg har samma antal anställda i 
kundtjänst och försäljning. Istället är det 
engångskostnader för investeringar i 
kombination med att omsättningen var sämre 
än förväntat under januari månad som 
gemensamt tynger resultatet.  
 
Under kvartalet har vi kunnat se en positiv trend 
på flera viktiga nyckeltal. Antal användare på 
hemsidan hade i mars månad växt med över 30 
procent på årsbasis för femte månaden i rad. 
Aktiviteten i databasen har också växt med i 
snitt 15 procent per månad jämfört med 
motsvarande period föregående år. I mars 
månad slog Samtrygg rekord i antalet 
publicerade annonser som legat ute vid en och 
samma tidpunkt.  

 
Marknaden för trygg andrahandsuthyrning är 
fortfarande i sin linda. SCB uppskattar 
marknaden till utgöras av 150 000 hushåll 
årligen, men det säger lite om den faktiska 
potentialen i marknaden. I den undersökning 
Novus genomfört på uppdrag av Samtrygg under 
mitten av förra året gick det att konstatera att 
över 200 000 ytterligare bostadstillfällen finns 
att tillgå på andrahandsmarknaden bara i 
storstadsregionerna. Anledning till att 
bostäderna står tomma är huvudsakligen 
kopplat till otrygga förutsättningar. Med andra 
ord finns det en stor outnyttjad 
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potential och genom vår modell är vi övertygade om att fler kan känna sig så pass trygga att de ger sig ut 
på marknaden. 

I takt med prisnivån på bostadsmarknaden successivt minskat ser vi också en ökad tillströmning till 
andrahandsmarknaden. Redan under hösten 2017 gick det att se en tydlig trend, då kunder dagligen 
angav att de avvaktar en bostadsförsäljning i förhoppning om att prisnivåerna återställs. Denna trend har 
tilltagit under våren och har haft en positiv inverkan på vårt utbud av bostäder.  

 
Jag ser med tillförsikt på utvecklingen av både marknaden och Samtryggs roll i den. De strategiska 
investeringar vi har genomfört för att skapa en skalbar plattform gör att vi nu är redo att växa vår affär 
ordentligt under fortsättningen av året.  

 

 
 
 
 

 
 

Viktor Nilsson 

VD Samtrygg Group AB 
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Bolagets verksamhet 
I korthet går Samtryggs tjänst ut på att bli den naturliga mötesplatsen för uthyrare och hyresgäster, samt se till 
att uthyrningen sker på trygga villkor och på ett smidigt sätt. Själva marknadsplatsen är kostnadsfri att 
använda och istället genereras intäkter genom Samtryggs trygghetspaket. 
Trygghetspaketet innefattar bl.a. för hyresvärden en hyresgaranti, säkra betalningar i tid varje månad, 
andrahandsförsäkring och säkra avtal. Hyresgästen slipper därtill betala deposition och förskott. 
Samtrygg hanterar alltså alla betalningar, vilket minimerar risken för bedrägeri och andra oegentligheter. 
För båda parter finns Samtrygg med som en trygg mellanhand under hela uthyrningsperioden och har 
effektiva rutiner och systemstöd för att hantera de frågor och problem som dyker upp före, under och efter 
uthyrningsperioden. Därtill har Samtrygg också lagt till ett flertal kringtjänster såsom flyttstädning och 
magasinering. 
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Marknad 
Boverket uppskattar att omsättningen för transaktioner avseende andrahandshyresmarknaden värderas 
till 4,5 miljarder kronor men undersökningen tar inte hänsyn till den fulla omfattningen1 av marknadens 
storlek. Boverkets uppskattning bygger på 50 000 avtal per år och att en överenskommelse löper på i 
genomsnitt 12 månader. Dessa siffror ger inte en fullständig bild av den aktuella marknadens storlek. Enligt 
uppskattningar från SCB från 2013 kan den totala2 andrahandsmarknaden i Sverige uppskattas till 150 000 
hushåll varje år, exklusive den svarta marknaden. SCB bedömer att längden på ett hyreskontrakt ligger på 
åtta till tio månader snarare än ett helår. Detta skulle innebära att varje hushåll tecknar cirka 1,5 avtal per 
år. Med tanke på båda dessa parametrar kan antalet avtal som undertecknas årligen uppskattas till 225 
000 stycken eller med andra ord ca 4,5 gånger fler än vad Boverkets undersökningar anger. Det går därför 
att anta att transaktionsvolymen på marknaden vida överstiger 4,5 miljarder kronor. 

 

                                                             
1 Boverket. Andrahandsmarknaden: Hyror, utbud och institutioner, 2015. 
2 SCB, 2013. 
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Ekonomisk utveckling 
Omsättning och resultat 

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 24 647 (22 978) TSEK 
Rörelsens kostnader under första kvartalet uppgick till 26 189 (24 023) TSEK. Rörelseresultatet (EBIT) 
under första kvartalet uppgick till -1 543 (-1 045) TSEK. Resultatet efter finansiella poster under första 
kvartalet uppgick till – 1 543 (-1 045) TSEK. Vid rapportperiodens utgång uppgick likvida medel till 4 837 
TSEK. 
Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 4 595 TSEK, jämfört med 6 138 TSEK vid årsskiftet. 

 

Nettoomsättning 
Intäkten från varje avtal bokförs i samband med avtalsskrivningen då företagets arbete därmed i allt 
väsentligt är slutfört. Ännu ej fakturerade avtalsintäkter motsvaras av fordringsposten upplupna intäkter. 
Hyresintäkterna ingår även som en del av nettoomsättningen. 

 

Personal 
Antalet anställda i Samtrygg AB vid periodens slut uppgick till 12 (10). 
 

Aktien 
Antalet aktier vid rapporttidens utgång uppgick till 7 685 416 stycken ( 7 685 416). Genomsnittligt antal 
aktier första kvartalet var 7 685 416  stycken (7 365 840). 

Koncern 
Bolaget är moderbolag in en koncern med det helägda dotterbolaget Samtrygg AB, 556876-2529. 
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Redovisnings- och värderingsprinciper 
De redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer med årsredovisningslagen, samt det som 
anges i BFNAR 2012:1 (K3). 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
De risker och osäkerhetsfaktorer som Samtrygg sammanfattningsvis är exponerade för är bl.a. 
relaterade till kapitalbehov, beroende av nyckelpersoner och affärspartners, konkurrens, kort 
verksamhetstid, samt teknologisk utveckling. Under innevarande period har bolagets riskexponering 
inte förändrats väsentligen. För att ta del av en mer detaljerad redovisning av bolagets risker hänvisas 
till informationsmemorandum november 2016.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
TSEK 

Jan-mars 2018 Jan-mars 2017 Jan-dec 2017 

Rörelsens intäkter 
   

Nettoomsättning 24 647 22 978 90 433 

Aktiverat arbete för egen räkning 0  0 2 000 

Bruttoresultat 24 647 22 978 92 433 

Rörelsekostnader 
   

Hyreskostnader -21 254 -20 668 -79 816 
Övriga externa kostnader -3 463 -1 814 -8 912 
Personalkostnader -1 457 -1 535 -5 953 
Avskrivning av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

 
-14 

 
-6 

 
-37 

 
Summa rörelsekostnader 

 
-26 189 

 
-24 023 

 
-94 718 

Rörelseresultat -1 542 -1 045 -2 285 

 
Finansiella poster 

   

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 -14 

Summa finansiella poster 0 0 -54 

Resultat efter finansiella poster -1 542 -1 045 -2 299 

Årets skattekostnad - - -243 

Årets / periodens resultat -1 542 -1 045 -2 542 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING TSEK  
180331 

 
170331 

 
171231 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 

 
 

1 999 

 
 

19 

 
 

2 004 
Materiella anläggningstillgångar 119 42 128 
Summa Immateriella och Materiella 
anläggningstillgångar 

 
2 118 

 
61 

 
2 132 

 
Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
Fordringar hos koncernföretag 0 0 0 
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Summa anläggningstillgångar 2 118 61 2 132 

 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

   

Kortfristiga fordringar 
   

Kundfordringar 1 218 1 134 1 371 
Övriga fordringar 374 260 265 
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 5 367 4 305 4 709 

Summa kortfristiga fordringar 6 960 5 699 6 344 

 
KASSA OCH BANK 

   

Kassa och bank 4 837 9 617 6 897 

Summa kassa och bank 4 837 9 617 6 897 

 
Summa omsättningstillgångar 

 
11 797 

 
15 317 

 
13 241 

SUMMA TILLGÅNGAR 13 915 15 377 15 373 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING    

TSEK 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

BUNDET EGET KAPITAL 

Aktiekapital 

180331 
 
 
 
 

769 

170331 
 
 
 
 

682 

171231 
 
 
 
 

769 

Ej registrerat aktiekapital 0 86 0 

Övrigt tillskjutet kapital 7 714 7 714 7 714 

Annat eget kapital inklusive årets resultat -3 888 -847 -2 345 

Summa eget kapital 4 595 7 635 6 138 

 
KORTFRISTIGA SKULDER 

 
Leverantörsskulder 

 
 
 

666 

 
 
 

432 

 
 
 

1 196 

Skatteskulder 169 190 265 

Övriga skulder 7 534 5 816 7 061 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 951 1 304 714 

Summa kortfristiga skulder 9 320 7 742 9 235 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 915 15 377 15 373 
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL TSEK 

 
Ingående eget kapital Utdelning 
Nyemission Periodens resultat 
Utgående eget kapital 

 

 
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS  

TSEK 180331 170331 171231 

LÖPANDE VERKSAMHET    

Rörelseresultat efter avskrivning -1 542 -1 045 -2 285 
Återläggning avskrivning 14 6 37 
Finansiella inbetalningar 0 0 0 
Finansiella utbetalningar 0 0 -14 
Skatt -97 -132 -84 

 
-1 625 -1 171 -2 346 

FÖRÄNDRING RÖRELSEKAPITAL 
   

Ökning (-) /minskning (+) kundfordringar 153 97 -140 
Ökning (-) /minskning (+) övriga kortfrist. fordringar -768 5 742 5 334 
Ökning (-) /minskning (+) leverantörsskulder -529 -336 428 
Ökning (-) /minskning (+) övriga kortfrist. skulder 711 762 2 059 
Ökning (-) /minskning (+) övriga långfrist. skulder 0 0 0 

Kassaflöde löpande verksamhet -2 060 5 094 4 685 

FINANSERINGSVERKSAMHET    

Nyemission 0 209 0 

Utdelningar 0 0 0 
Långfristiga skulder 0 0 0 
Erhållet / lämnat koncernbidrag 0 0 0 

Kassaflöde finansieringsverksamhet 0 209 0 

Jan-mars 2018 Jan-mars 2017 Jan-dec 2017 

6 138 8 680 8 680 
0 0 0 

-1 543 -1 045 -2 542 
4 595 7 635 6 138 
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INVESTERINGSVERKSAMHET  

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 -2 000 

Materiella anläggningstillgångar 0 -43 -146 
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 
Kassaflöde investeringsverksamhet 0 -43 0 

Kassaflöde -2 060 5 260 2 539 
Ingående kassa 6 897 4 358 4 358 
Utgående kassa 4 837 9 617 6 897 
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Granskning av  revisorer 
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

 
Nästa rapporteringstillfälle 
Kvartals- och halvårsrapport för andra kvartalet 2018 publiceras den 23 augusti 2018. 
 
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att kvartalsrapporten ger en rättvisande bild av Bolagets 
verksamhet. 

 
Stockholm den 2018-05-09 Samtrygg 
Group AB (publ) 

 
Styrelsen 
 
 
För ytterligare information kontakta Viktor 
Nilsson 
Samtrygg Group AB 
Tel+4673544 1917 

 
 

Företagsinformation 
SAMTRYGG GROUP AB (publ) ORG. NR. 556942-0911 
Brahegatan 9 
SE---114 37 Stockholm 
Växel: +46 (0) 10 884 80 00 

 


