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Januari - juni 2016 i korthet 
 
Väsentliga händelser under perioden 
 

● Omsättning uppgick till ca 37 MSEK, vilket är en ökning med 81 procent jämfört med 
motsvarande period 2015. 

 
● Under halvåret har en ny styrelse valts in. Barbro Engman, tidigare ordförande för 

Hyresgästföreningen, tar över som ordförande.  
 

● Samtrygg tillfördes brutto ca 1,8 MSEK genom en riktad emission, i vilken 400 000 B-aktier 
emitterades. 

 
 
Andra kvartalet (April - Juni) 
 

● Nettomsättningen blev 18 160 (11 342) KSEK. 
● Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -263 (-157) KSEK. 
● Resultatet efter finansiella poster uppgick till -264 (-156) KSEK. 
● Soliditeten uppgick till 36 (17) %. 
● Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,04 (-0,29) SEK. 

 
 
Första halvåret (Januari - Juni) 
 

● Nettomsättningen blev 36 907 (20 423) KSEK. 
● Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 55 (-460) KSEK. 
● Resultatet efter finansiella poster uppgick till 52 (-460) KSEK. 
● Soliditeten uppgick till 36 (17) %. 
● Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till 0,008 (-0,84) SEK. 
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VD har ordet 
Samtrygg har under första halvåret 2016 visat en fortsatt stark tillväxt. Under halvåret uppgick 
omsättningen till ca 37 MSEK vilket är en ökning med 81 procent jämfört med motsvarande period 
under 2015.  Samtidigt fortsätter Samtrygg att växa med lönsamhet, om än ringa, då resultatet för 
perioden var drygt 50 MSEK. 
 
Andrahandsmarknaden har tidigare kantats av omfattande problem och marknadens parter har 
saknat förtroende för varandra. Genom Samtryggs modell, som bl.a. innefattar betalningsgaranti, 
trygga hyresavtal, andrahandsförsäkring och support, har Samtrygg etablerat ett tryggt och säkert 
alternativ. Marknaden för trygg andrahandsuthyrning har sedan dess uppvisat fortsatt tillväxt och 
produktsegmentet representerar ca 5 % av den totala marknaden idag jämfört med knappt 2 % 
under 2015 . Konkurrenter har alltså tillkommit, men Samtrygg har vidmakthållit en stark position 1

och innehar idag ca 45 % av marknaden för trygg andrahandsuthyrning. 
 
Nykundstillväxten i befintliga 
marknadsföringskanaler har 
fortsatt ökat, samtidigt som 
Samtrygg har etablerat en 
närvaro i ett antal nya kanaler. 
Idag publicerar Samtrygg 
mellan 250-300 nya annonser 
varje månad till skillnad från ca 
150 publicerade annonser per 
månad i snitt under första 
halvåret 2015. 
 
 
Marknadens mottagande av Samtryggs erbjudande är positivt. I en nyligen genomförd 
marknadsundersökning  angav 60 % av de tillfrågade respondenterna att de skulle rekommendera 2

Samtryggs tjänster till andra. Därtill har Samtrygg också integrerat Trustpilot, i vilket kunder får 
möjlighet att själva gå in och lämna omdömen via en tredje part. Samtrygg har för närvarande 8,3 / 
10 i genomsnittligt “trust score” .  3

 

1 Uppskattningen bygger på antalet månatligen publicerade annonser hos marknadens aktörer per den 23/-9 2016 och 22/9-2015. Aktörer som är inkluderade i samma 
produktsegment är Qasa, Renthia och Samtrygg, vilka alla erbjuder omfattande trygghetspaket. 
2 Utskickad under september månad  2016 med till 2000 respondenter med en svarsfrekvens på 8,05 % 
3 Data är hämtat den 27 september 2016. Mer info om hur Trust Score hittar du på Trustpilots hemsida (länk: 
https://support.trustpilot.com/hc/en-us/articles/201748946-TrustScore-Explained-) 
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I takt med att bolaget har växt har organisationen successivt behövts stärkas. Samtrygg har nyligen 
anställt en ny programmerare och designer, samt tagit in nya account managers för att möta den 
ökande efterfrågan på bolagets tjänster. Därtill har också marknadsavdelningen fått ett tillskott av 
en ny marknadskoordinator för att ytterligare öka avdelningens operativa förmåga. 
 
En viktig händelse för Samtrygg under halvåret är bolagsstämmans val av ny styrelse, som kommer 
att tillföra bolaget strategisk kompetens, erfarenhet och oberoende. Till ordförande har styrelsen 
utsett Barbro Engman, medan Linda Hellqvist och Bernt-Olof Gustavsson är ordinarie ledamöter. 
Barbro Engman har en gedigen erfarenhet av bostadsmarknaden i egenskap av tidigare ordförande 
för hyresgästföreningen i 14 år, samt riksdagsledamot under 6 år .  Linda Hellqvist är Senior Director 
Global Digital på Oriflame och Bernt-Olof Gustavsson har bland annat en bakgrund som VD för 
Coop Fastigheter under 14 års tid. 

 
För att möta den alltjämnt växande efterfrågan som finns på 
dagens marknad har ledningen i samråd med styrelsen 
beslutat att göra bolaget publikt och att notera Samtrygg på 
NGM.  Genom att förbättra kapitalanskaffningsförmågan, 
öka transparensen och bredda ägarbasen blir Samtrygg 
bättre positionerade för att tillvarata den tillväxtpotential 
som finns på marknaden idag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marcus Lindström 
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. 

 

Marknad 
Boverket uppskattar att omsättningen för transaktioner avseende andrahandshyresmarknaden 
värderas till 4,5 miljarder kronor  men undersökningen tar inte hänsyn till den fulla omfattningen 4

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 totala 5

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. 
 
 

4 Boverket. Andrahandsmarknaden: Hyror, utbud och institutioner, 2015. 
5 SCB, 2013. 
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Ekonomisk utveckling 
Omsättning och resultat 
 
Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 18 160 (11 342) KSEK och  
36 907 (20 423) KSEK under januari - juni. 
 
Rörelsens kostnader under andra kvartalet uppgick till 18 423 (11 499) KSEK och  
36 852 (20 883) KSEK under januari - juni. 
 
Rörelseresultatet (EBIT) under andra kvartalet uppgick till -263 (-157) KSEK och  
55 (-460) KSEK under januari - juni. 
 
Resultatet efter finansiella poster under andra kvartalet uppgick till -264 (-156) KSEK och  
52 (-460) KSEK under januari - juni. 
 
Vid rapportperiodens utgång uppgick likvida medel till 3 437 KSEK. 
 
Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 3 136 KSEK, jämfört med 1 283 KSEK vid 
årsskiftet. 

Personal 
Antalet anställda i Samtrygg AB vid periodens slut uppgick till 10 (8), därtill hade koncernen en 
konsult på heltid. 

Aktien 
Antalet aktier vid rapporttidens utgång uppgick till 6 823 530 stycken. 

Koncern 
Bolaget är moderbolag i en koncern, för 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 bokslut 2015. 
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Resultaträkning 

BOLAGETS RESULTATRÄKNING Koncernen Koncernen Koncernen 

(SEK) 2016 2015 2015 

 jan-juni jan-juni jan-dec 

    

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 36 906 594 20 423 460 55 056 953 

Summa Rörelsens intäkter 36 906 594 20 423 460 55 056 953 

Rörelsens kostnader    

Hyreskostnader -32 851 885 -18 618 686 -48 023 739 

Övriga externa kostnader -1 870 434 -1 156 754 -3 453 340 

Personalkostnader -2 120 071 -1 098 245 -3 345 619 

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -9 618 -9 618 -19 236 

Summa Rörelsens kostnader -36 852 008 -20 883 303 -54 841 934 

RÖRELSERESULTAT 54 587 -459 843 215 019 

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 65 56 

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 278 −234 -12 481 

Resultat efter finansiella poster 52 312 -460 012 202 594 

Skatt på periodens resultat 0 0 -66 964 

PERIODENS RESULTAT 52 312 -460 012 135 630 
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BOLAGETS BALANSRÄKNING Koncernen Koncernen Koncernen 

(SEK) 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31 

TILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar 32 969 52 205 42 587 

Summa Immateriella anläggningstillgångar 32 969 52 205 42 587 

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar 1 488 054 800 098 1 042 036 

Övriga fordringar 189 052 337 056 50 600 

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 3 633 794 1 635 916 3 663 192 

Summa Kortfristiga fordringar 5 310 901 2 773 070 4 755 827 

Kassa, bank 3 436 507 1 207 666 1 077 173 

Summa Omsättningstillgångar 8 747 408 3 980 736 5 833 000 

SUMMA TILLGÅNGAR 8 780 377 4 032 941 5 875 587 

    

Balansräkning Koncernen Koncernen Koncernen 

(SEK) 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR    

OCH SKULDER    

Eget kapital    

Aktiekapital -642 353 -64 235 -642 353 

Aktiekapital under registrering -40 000 0 0 

Övriga reserver (Överkursfond) -2 448 393 -1 266 509 -688 391 

Balanserat resultat 47 434 0 0 

Årets ack resultat -316 418 643 076 47 434 

Periodens resultat 264 106 0 0 

Summa Eget kapital -3 135 624 −687 668 -1 283 310 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder -286 780 -346 846 -257 427 

Skatteskulder -9 346 33 606 -33 472 

Övriga skulder -4 259 051 −2 903 741 -3 378 300 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -1 089 577 -128 292 -923 079 

Summa Kortfristiga skulder -5 644 753 −3 345 272 -4 592 277 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -8 780 377 −4 032 941 -5 875 587 
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Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys    
Samtrygg Koncern 2016 2015 2015 
(SEK) jan-juni jan-juni jan-dec 
Löpande verksamhet    
Rörelseresultat efter avskrivningar 52,312 - 460,012 135,630 
Återläggning avskrivningar 9,618 9,618 19,236 
Finansiella inbetalningar    
Finansiella utbetalningar    
Skatt - 12,063 - 12,063 66,964 
    
Förändring rörelsekapital 49,867 - 462,457 221,830 
Förändring lager    
Ökning (-)/minskning (+) kundfordringar - 446,019 - 219,456 - 461,395 
Ökning (-)/minskning (+) övriga kortfrist fordringar - 109,055 - 8,884 - 2,353,558 
Ökning (+)/minskning (-) leverantörsskulder 29,353 284,383 194,965 
Ökning (+)/minskning (-) övr kortfrist skuld 1,035,187 1,136,908 3,020,898 
Ökning (+)/minskning (-) övr långfristiga skulder - - 600,000 - 600,000 
    
Kassaflöde löpande verksamhet 559,333 130,493 22,740 
    
Finansieringsverksamhet    
Nyemmisson 1,800,002   
Utdelningar    
Långfristiga skulder    
Erhållet/lämnat koncernbidrag    
    
Kassaflöde finansieringsverksamhet 1,800,002 - - 
    
Investeringsverksamhet    
    
Materiella anläggningstillgångar -   
Finansiella anläggningstillgångar    
    
Kassaflöde investeringsverksamhet - - - 
    
Kassaflöde 2,359,335 130,493 22,740 
Ingående kassa 1,077,172 1,077,172 1,054,432 
Utgående kassa 3,436,507 1,207,666 1,077,172 
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Granskning av revisorer 
Rapporten har varit föremål för granskning av bolagets revisor.  

Nästa rapporteringstillfälle 
Kvartalsrapport för kvartal 3 2016 publiceras den 23 november 2016. 
 
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att halvårsrapporten ger en rättvisande 
översikt av Bolagets verksamhet. 
 
Stockholm den 2016-08-23 
Samtrygg Group AB (publ) 
 
 
Styrelsen 
 
 
 
För ytterligare information kontakta 
Marcus Lindström 
Samtrygg Group AB 
Tel +46 700 906 625 
 
 

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

 


