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Styrelsen och verkställande direktören för Samtrygg AB får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2017.
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
Information om verksamheten
 
Samtrygg är en marknadsplats för trygg andrahandsuthyrning med målsättningen att få uthyrare och 
hyresgäster att mötas och på ett naturligt och tryggt sätt komma överens om villkor och pris för 
uthyrningen. Utöver detta erbjuder Samtrygg, bland annat genom sitt egenutvecklade trygghetspaket, 
förmedling av mervärdesskapande kringtjänster. Detta är Samtryggs intäktsdrivande segment.
 
Företaget har sitt säte i Stockholm.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
- Samtryggs totala omsättning för 2017 uppgår till 90 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 16 procent 
jämfört med föregående år. 
 
- Samtryggs marknadschef och vice VD Viktor Nilsson har av styrelsen tillsatts som ny VD för Samtrygg 
Group AB (publ) och Samtrygg AB och tillträdde 1 september 2017. Grundare och tidigare VD Marcus 
Lindström övergick i samband med detta till rollen som affärsutvecklingschef och vice VD. Marcus 
behåller sin plats i styrelsen samt ledningsgrupp och är fortsatt en central del i bolagets utveckling.
 
- Samtrygg Group AB (publ) tar nästa kliv och började handlas på NGM MTF under första kvartalet. 
 
VD har ordet
 
Samtryggs vision är att bli den naturliga mötesplatsen för människor som vill hyra och hyra ut i 
andrahand på ett tryggt och smidigt sätt. Under 2017 har vi tagit flera viktiga steg mot att nå det målet, 
men vi är långt ifrån nöjda. Det finns en stor tillväxtpotential i marknaden, och med flera viktiga 
investeringar genomförda i kombination med en stärkt organisation står vi starkt rustade för att kraftigt 
växa bolaget och samtidigt öka lönsamheten. 
 
Samtryggs totala omsättning för 2017 uppgår till 90 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 16 procent 
jämfört med föregående år. Avtalsintäkter och övriga intäkter uppgår under samma period till 11,8 
MSEK, vilket motsvarar en ökning med 11 procent jämfört med motsvarande period förra året. 
 
För det fjärde kvartalet uppgår den totala omsättningen till 23 MSEK, varav avtals- och övriga intäkter 
uppgår till 2,8 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt med 6 procent respektive 7 procent. Tillväxttakten 
tilltog igen under fjärde kvartalet efter en svagare omsättningsutveckling under det tredje kvartalet. I 
månadsrapporterna har tidigare kommunicerats att antalet sålda nätter gått ner under fjärde kvartalet. 
Anledningen till att intäkterna fortfarande har ökat under perioden, beror på genomsnittsvärdet per 
kontrakt fortfarande varit högre. Det totala livstidsvärdet per kund är något som vi aktivt jobbar med att 
förbättra. 
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Det totala resultatet för koncernen under verksamhetsåret 2017 uppgår till - 2,3 MSEK, jämfört med 0,2 
MSEK under föregående år. Resultatet påverkas huvudsakligen av långsiktiga investeringar i 
verksamheten, såsom utökad organisation och IT-utveckling.
 
Samtrygg var först med att lansera trygg andrahandsuthyrning och är idag ledande inom segmentet. För 
att stärka vår position ytterligare och samtidigt ställa om verksamheten mot lönsam tillväxt har vi under 
året gjort flera viktiga och långsiktiga investeringar i verksamheten.
 
Målsättningen har varit att utveckla det digitala flödet och infrastrukturen och samtidigt förbättra den 
sammantagna kundupplevelsen. Vi har till exempel utvecklat och lanserat ett omfattande innehållsnav 
på hemsidan, en förbättrad söksida och en helt ny process för virtuell visning, i vilken parterna går från 
registrering till signering på mindre än 24 timmar. Med investeringarna genomförda kommer vi att 
sänka vår kostnadsmassa och samtidigt vara bättre positionerade för att öka resultatet framöver. 
 
Under året har vi dessutom gjort viktiga rekryteringar inom kundtjänst och försäljning. Vi ser det som en 
stark konkurrensfördel att kunna erbjuda marknadens bästa service och värnar mycket om att skapa en 
hög kundnytta och en stor andel nöjda kunder. 
 
Med en förbättrad tjänst och stärkt organisation ser vi fram emot att ta oss an de stora möjligheter 
2018 bjuder.
 
Ägarförhållanden
Namn Antal aktier Antal röster
Samtrygg Group AB (publ) 50 000 50 000
 
Moderbolaget, som har sitt säte i Stockholm, upprättar koncernredovisning med hänvisning till ÅRL 7 
kap. 2 § då andelarna är upptagna till handel på en reglerad marknad. Inga köp eller försäljningar avser 
koncernföretag.
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2017 2016 2015 2014  
Nettoomsättning 90 414 77 973 55 057 2 743  
Resultat efter finansiella poster -1 297 386 246 169  
Soliditet (%) 15 13 17 25  

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
 
Avtalsintäkter och övriga intäkter ingår som en del av nettoomsättningen och uppgår under 2017 till 
11,8 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 11 procent jämfört med 2016.
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Förändring av eget kapital

Aktie- Fond för utv. Balanserat Årets Totalt

kapital utgifter resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 50 000  1 015 310 188 815 1 254 125
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:   188 815 -188 815 0
Fond för 
utvecklingsutgifter  2 000 000 -2 000 000  0
Årets resultat 544 648 544 648
Belopp vid årets utgång 50 000 2 000 000 -795 875 544 648 1 798 773

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
 
ansamlad förlust -795 875
årets vinst 544 648

-251 227
 
behandlas så att
i ny räkning överföres -251 227
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning Not 2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Nettoomsättning 90 413 596 77 972 744
Aktiverat arbete för egen räkning 2 000 000 0
Övriga rörelseintäkter 13 192 6 009

92 426 788 77 978 753

Rörelsens kostnader
Hyreskostnader -79 816 389 -68 850 381
Övriga externa kostnader 1 -8 118 858 -4 341 765
Personalkostnader 2 -5 737 873 -4 378 805
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -36 824 -19 236

-93 709 944 -77 590 187
Rörelseresultat -1 283 156 388 566

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 30
Räntekostnader och liknande resultatposter -13 778 -2 469

-13 778 -2 439
Resultat efter finansiella poster -1 296 934 386 127

Bokslutsdispositioner 2 085 000 -100 000
Resultat före skatt 788 066 286 127

Skatt på årets resultat 3 -243 418 -97 312
Årets resultat 544 648 188 815
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 4 2 004 111 23 351

2 004 111 23 351

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 128 096 0

128 096 0

Summa anläggningstillgångar 2 132 207 23 351

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 370 877 1 230 656
Övriga fordringar 264 638 114 023
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 4 684 861 4 064 652

6 320 376 5 409 331

Kassa och bank 3 326 946 4 294 800

Summa omsättningstillgångar 9 647 322 9 704 131

SUMMA TILLGÅNGAR 11 779 529 9 727 482
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Fond för utvecklingsutgifter 2 000 000 0

2 050 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust -795 875 1 015 309
Årets resultat 544 648 188 815

-251 227 1 204 124
Summa eget kapital 1 798 773 1 254 124

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 1 062 107 1 777 107
Summa långfristiga skulder 1 062 107 1 777 107

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 011 460 261 148
Aktuella skatteskulder 249 429 89 599
Övriga skulder 6 944 230 5 426 176
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 713 530 919 328
Summa kortfristiga skulder 8 918 649 6 696 251

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 779 529 9 727 482
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Kassaflödesanalys Not 2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -1 296 934 386 127
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 36 824 19 236
Betald skatt -83 588 -41 185
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -1 343 698 364 178

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar -140 221 -188 620
Förändring av kortfristiga fordringar -770 823 -262 047
Förändring av leverantörsskulder 750 312 3 721
Förändring av kortfristiga skulder 1 312 256 1 823 190
Kassaflöde från den löpande verksamheten -192 174 1 740 422

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -2 000 000 0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -145 680 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 145 680 0

Finansieringsverksamheten
Förändring långfristig skuld till koncernföretag 1 470 000 1 457 543
Erhållna (lämnade) koncernbidrag -100 000 -30 437
Erhållna aktieägartillskott 0 50 100
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 370 000 1 477 206

Årets kassaflöde -967 854 3 217 628

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 4 294 800 1 077 172
Likvida medel vid årets slut 3 326 946 4 294 800
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Noter
 
Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter från varje försäljning resultatbokförs i samband med avtalsskrivning 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.
 
Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. 
Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell 
anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under 
förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 år

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen 
när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från 
balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och 
bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. 
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt 
upphört.
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Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
 
Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital.
 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen.
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
 
Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
 
Som likvida medel klassificerar företaget disponibla tillgodohavanden hos banker.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent 
av balansomslutning.
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Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen 
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra 
faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att 
bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra 
källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och 
antaganden ses över regelbundet. 
 
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna 
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästa räkenskapsår.
 
 
Not Eventualförpliktelser

2017-12-31 2016-12-31

Eventualförpliktelsen avser det belopp som krävs för att 
täcka de aktiva hyreskontraktens hyresgaranti per 
balansdagen. Hyresgarantin skall täcka två månaders hyra. 11 302 314 10 771 656

11 302 314 10 771 656

 
Not 1 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 542 218 (253 633) kronor.

Leasingkostnader avser enbart lokalhyra. Detta avtal är uppsägningsbart och därav redovisas inte 
framtida minimileaseavgifter för detta avtal i denna not.
 
 
Not 2 Medelantalet anställda

2017 2016

Medelantalet anställda 12 9

 
Not 3 Aktuell och uppskjuten skatt

2017 2016

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt -254 166 -97 312
Justering avseende tidigare år 10 748 0
Totalt redovisad skatt -243 418 -97 312
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Avstämning av effektiv skatt
2017 2016

  
Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt 788 066 286 127

Skatt enligt gällande skattesats 22,00 -173 375 22,00 -62 948
Ej avdragsgilla kostnader 10,25 -80 791 12,01 -34 364
Justering avseende skatter för 
föregående år -1,36 10 748 0,00 0
Redovisad effektiv skatt 30,89 -243 418 34,01 -97 312

 
Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 96 200 96 200
Inköp 2 000 000 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 096 200 96 200

Ingående avskrivningar -72 849 -53 613
Årets avskrivningar -19 240 -19 236
Utgående ackumulerade avskrivningar -92 089 -72 849

Utgående redovisat värde 2 004 111 23 351

 
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0
Inköp 145 680 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 145 680 0

Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar -17 584 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -17 584 0

Utgående redovisat värde 128 096 0
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Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2017-12-31 2016-12-31

Upplupna avtalsintäkter 4 469 913 4 030 631
Övriga poster 214 948 34 021

4 684 861 4 064 652

 
Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2017-12-31 2016-12-31

Upplupna avtalskostnadsavgifter 444 375 618 716
Övriga poster 269 155 300 612

713 530 919 328
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.
 
 
Stockholm den 21 mars 2018
 
 
 
 
Viktor Nilsson Barbro Engman
Extern verkställande direktör Ordförande

Marcus Lindström Bernt-Olof Gustafsson

Linda Hellqvist Vishal Nanda

 
 
Min revisionsberättelse har lämnats den 21 mars 2018
 
 
 
 
Jenny Gentele
Auktoriserad revisor
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Fastställelseintyg
 
Undertecknad verkställande direktör i Samtrygg AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i 
årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 21 mars 2018. Årsstämman beslutade att godkänna 
styrelsens förslag till resultatdisposition.
 
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med 
originalen.
 
 
Stockholm den 21 mars 2018
 
 
 
 
Viktor Nilsson
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Årsstämmoprotokoll
 
fört vid årsstämma i Stockholm den 21 mars 2018 med aktieägaren i Samtrygg AB, 556876-2529.
 
Närvarande Antal aktier Antal röster

Samtrygg Group AB (publ) 50 000 50 000
genom ställföreträdaren Viktor Nilsson - -
Barbro Engman - -
Bernt-Olof Gustafsson - -
Linda Hellqvist - -
Vishal Nanda - -

50 000 50 000

§1 Ordförande
Till ordförande för stämman valdes Barbro Engman.
 
 
§2 Protokollförare
Till protokollförare för stämman valdes Bernt-Olof Gustafsson.
 
 
§3 Röstlängd
Det beslutades att ovanstående närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd.
 
 
§4 Justerare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Linda Hellqvist och Vishal Nanda.
 
 
§5 Stämmans behörighet
Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
 
 
§6 Godkännande av dagordning
Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.
 
 
§7 Årsredovisning och revisionsberättelse
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 föredrogs.
 
 
§8 Resultat- och balansräkning
Resultaträkning och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret.
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§9 Resultatdisposition
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att den ansamlade förlusten, kronor -251 227, 
skulle disponeras enligt följande:
 
i ny räkning överföres -251 227
 
 
§10 Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
 
 
§11 Arvoden
Det beslutades att något styrelsearvode ej skulle utgå.
 
Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning.
 
 
§12 Val
Det beslutades att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter.
 
Till ledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes:
Barbro Engman
Marcus Lindström
Bernt-Olof Gustafsson
Linda Hellqvist
Vishal Nanda
 
 
§13 Avslutning
Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad.
 
 
 
Ordförande Protokollförare
 
 
 
Barbro Engman Bernt-Olof Gustafsson
 
Justeras
 
 
 
Linda Hellqvist Vishal Nanda


