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24STORAGE DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2021: 
SKALFÖRDELAR GER RESULTAT 
Det börsnoterade förrådsfastighetsbolaget 24Storage presenterar rapport för andra 
kvartalet. Bolaget har växt stadigt och får mer skalfördelar i verksamheten. Under kvartalet 
ökade intäkterna med 20 procent till 25,5 MSEK (21,2) och bruttoresultatet förbättrades med 
hela 47 procent jämfört med föregående år. Jämfört med samma kvartal 2019 har intäkterna 
stigit med 48 procent och bruttoresultatet med 127 procent. Den positiva värdeförändringen 
på fastigheter var 80,2 MSEK (5,4) och rörelseresultatet efter värdeförändringar uppgick till 
77,6 MSEK (0,1).  

Andra kvartalet 2021 

• Nettoomsättningen ökade med 20,3 procent till 25,5 MSEK (21,2). 
• Bruttoresultatet förbättrades med 47,1 procent till 7,5 MSEK (5,1). Bruttomarginalen steg till 29,4 

procent (24,2). 
• Rörelseresultat före värdeförändring uppgick till -2,6 MSEK (-5,3). 
• Värdeförändring på fastighetsbeståndet var 80,2 MSEK (5,4). Värdeökningen förklaras främst av 

förbättrade driftnetton samt av något sänkta avkastningskrav. 
• Resultat efter skatt uppgick till 49,7 MSEK (-8,8) eller 3,33 SEK (-0,59) per aktie före och 3,19 SEK  

(-0,59) efter utspädning. 

 
Att använda ett externt förråd har ännu inte blivit särskilt vanligt i Sverige. Marknaden är dock i stark 
tillväxt och i andra länder som USA och Storbritannien är det betydligt vanligare att ha ett förråd utanför 
den egna fastigheten. 

Bolaget 24Storage har funnits i sex år och växt stadigt sedan starten. I år ser bolaget att det inleder en ny 
fas där skalfördelarna börjar ge resultat. Uthyrningsgraden blir successivt högre och de fasta 
kostnaderna relativt lägre, vilket även förstärks av större andel försäljning via nätet. 

– I en verksamhet med en relativt generisk produkt som vår handlar det om att bygga storlek, volym och 
en kundcentrisk köpprocess med fokus på enkelhet. De första åren i bolaget behövde vi lägga grunden för 
verksamheten. Sedan handlade det om att skapa förutsättningar för tillväxt. Nu går vi in i en fas där vi 
kan växla ut skalfördelarna, säger Fredrik Sandelin som är VD på 24Storage. 

Förrådsfastigheter är en marknad som är relativt ny och fortfarande finns en okunskap om vad det 
egentligen är. Förråden kan idag ha flera olika syften och funktioner. 

– I grunden drivs marknaden av en ökad urbanisering, som gör att bostadsytorna blir dyrare och vi bor 
mindre. Det gör att ett förråd i den egna lägenheten eller på vinden är en dyr form av förvaring. Då blir ett 
externt förråd en bättre lösning. Vi ser även att förråden med tiden får nya funktioner och att mindre 
affärsverksamheter, som e-handlare och hantverkare, hittat sin plats i dem, säger Fredrik Sandelin. 

Den allra senaste utvecklingen är att pandemin fått många att inrätta nya arbetsplatser i sina hem och 
passar på att renovera. Då behöver ofta boytan rensas ur och i stället hyr de förrådet externt.  

– Det pågår idag en förändring i hur bostäder planeras och hur områden byggs. Marknadstillväxten för 
externa förråd är därför stadig och vi räknar med att fortsätta växa både i volym och resultat framöver, 
säger Fredrik Sandelin. 
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Antal anläggningar med mer än 75 respektive 80 procent uthyrningsgrad:  
 

 

Nettoomsättning per kvartal: 

 

 
 

Andel webbförsäljning: 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2018 2019 2020 2021

MSEK

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2017 2018 2019 2020 2021

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

2017 2018 2019 2020 2021

Uthyrningsgrad >75% Uthyrningsgrad >80%



Pressmeddelande 
21 juli 2021, kl 8:00 
24Storage AB (publ) 

3 (3) 
 

 
Kvartalsrapporten i sin helhet kan läsas här.  

 
För mer information kontakta gärna: 
Fredrik Sandelin, VD 
Telefon: +46 73 068 36 58 
E-post: fredrik.sandelin@24storage.com 
 

Om oss 
24Storage är ett self storage-bolag som erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet på ett enkelt 
sätt med hög tillgänglighet. Bolaget grundades 2015 med visionen att digitalisera förrådsbranschen och 
har sedan dess lyckats etablera sig som en av de största aktörerna i Sverige. 24Storage driver och 
utvecklar 25 förrådsanläggningar, fördelat på 11 500 förråd motsvarande totalt 63 000 uthyrningsbara 
kvadratmeter och 7 000 kunder. 24Storage-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och 
Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.com eller  
+46 8 446 861 00. För mer information besök gärna 24storage.se. 
 
Denna information är sådan information som 24Storage är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 21 juli 2021 kl 08:00. 

 

 

 

https://24storage.se/om-oss/investerare/rapporter
mailto:fredrik.sandelin@24storage.com
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