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Innehållsförteckning

Detta dokument behandlar kvartalsredogörelse för hela Freetrailer-koncernen, som beskrives på sida 9. Om inte annat anges är det såle-
des hela koncernen som avses.
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OM FÖRETAGET

Företag   Freetrailer Group A/S
    Sydmarken 31 
    2860 Søborg
   
Organisationsnummer 28891938

Grundat   1. juli 2005

Säte   Köpenhamn

Rägnskabsperiod  Q1 - 1. juli 2017 - 30. juni 2018
 
Styrelse   Mikael Bartroff, Formand
    Dan Takiar Petersen
    Thomas Munksgaard
    Niels Peter Frederiksen
    Allan  Sønderskov Darre

Ledning    Allan Sønderskov Darre, Koncern-vd
   Philip Filipsen, Koncern CFO

 
Revisor    KRESTON CM
    Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
    Usserød Kongevej 157
    2970 Hørsholm
    Momsregistreringsnummer.:  39463113
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Förklaring från styrelsen och ledningen

Enligt vår uppfattning ger denna kvartalsredogörelse en rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per. 30 septem-
ber 2018

Søborg den 27/11-2018

Mikael Bartroff   Styrelseordförande

Dan Takiar Petersen  Styrelseledamot

Thomas Munksgaard  Styrelseledamot

Niels Peter Frederiksen   Styrelseledamot

Allan Sønderskov Darre  Styrelseledamot & Koncern-vd

Philip Filipsen   Koncern-CFO



6 FREETRAILER GROUP A/S    |    KVARTALSREDOGÖRELSE • 1. JULI 2018 – 30. SEPTEMBER 2018

Kvartalsredogörelse 
(Freetrailer Koncernen) 
Styrelsen och ledningen för Freetrailer Group A/S presente-
rar härmed sin kvartalsredogörelse för det första kvartalet 
under räkenskapsåret 2018/2019 för Freetrailer-koncernen.

Freetrailer-koncernen består utöver moderbolaget Freetrai-
ler Group av 100% ägda dotterbolag i Skandinavien, Tysk-
land, USA och Polen, där bolaget är verksamt på de olika 
marknaderna. För en mer detaljerad översikt över företag i 
Freetrailer koncernen, se sida 9.

Nyckeltal för perioden

Nedan anges utvalda nyckeltal för årets första kvartal jäm-
fört med samma period föregående år. Dessutom anges 
motsvarande nyckeltal för hela räkenskapsåret 2017/2018.

• Koncernen hade under första kvartalet en vinst före 
skatt som uppgick till 259.600 DKK mot -499.600 DKK 
under samma period föregående år.

• EBITDA uppgick till 868.700 DKK, vilket stämmer över-
ens med kvartalsförväntningarna.

• Kvartalet har uppvisat en betydande omsättningstill-
växt på inte mindre än 1 590.400 DKK, vilket motsvarar 
nästan 21% jämfört med samma period föregående år.

• Antalet uthyrningar har varit ungefär oförändrat under 
första kvartalet jämfört med samma period föregående 
år.

Freetrailerkoncernens styrelse och ledning anser att de 
uppnådda resultaten är tillfredsställande och är mycket 
nöjda med att Freetrailer som ett tillväxtföretag också kan 
generera vinst på botten. Detta lovar gott för framtiden och 
för den tillväxtresa vi fortsätter att möta. 

HELÅR (2017/2018) Q1 (2018/2019) Q1 (2017/2018) Ändring

01-07-2017 - 30-06-2018 01-07-2018 - 30-09-2018 01-07-2017 - 30-09-2017

Nettoomsättning 30.193,8 9.194,4 7.604,0 1.590,4

EBITDA -1.707,3 868,7 103,7 765,0

Resultat innan skatt  -4.237,7 259,6 -499,6 759,2

Eget kapital 13.758,3 13.273,4 -646,8 13.920,2

Antal Aktier 9.199.171 9.199.171 958.143 8.241.028

EPS -0,46 0,03 -0,52 0,55

Soliditetsgrad 67% 63% -7% 69%

Likvida medel 9.921,2 12.194,0 -2.662,0 14.856,00

Antal uthyrningar 358.623 88.213 90.134 -1.921

Koncernnyckeltal i 1.000 DKK
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VD:n Allan Sønderskov 
Darrés kommentarer

Freetrailer växer  med 21%

Freetrailer är ett företag under tillväxt och med 21 % till-
växt på topplinjen under det första kvartalet i förhållande 
till samma period föregående år, har vi kommit igång bra. 
Vår övergripande tillväxtplan är tvådelad. Med den första 
delen av planen kommer vi att cementera Freetrailers ställ-
ning genom att bli rikstäckande på alla de skandinaviska 
marknaderna och därigenom säkerställa en fördubbling av 
vår verksamhet fram till 2020. Genom den andra delen av 
planen är det vår ambition både att utöka samarbetet med 
våra befintliga partners ytterligare och att erövra nya mark-
nadsandelar genom nya partnerskap.

Försäljningsinsatsen har burit frukt

Kvartalet har redan erbjudit en förlängning av flera part-
neravtal med fyra år. Förlängningen har vanligtvis medfört 
att företagets partners har utökat antalet släpvagnar och 
avhämtningsplatser. Detta är vi väldigt glada för eftersom 
det vittnar om att Freetrailers koncept är till gagn och glädje 
både för våra partners och användare. För Freetrailer bety-
der flera trailers och flera avhämtningsplatser en ökad ka-
pacitet och därmed ökade intäkter. Med den ökade utbred-
ningen upplever vi dessutom att helt nya partners vänder 
sig till oss med en önskan om att inleda samarbete med oss. 
Detta är en viktig faktor för Freetrailers första steg i strate-
giplanen om att bli rikstäckande på alla marknader i Skan-
dinavien. 

Freelock-lösningen har visat sig vara en viktig tillgång för 
våra partners, majoriteten av koncernens partners har även 
valt Freelock-lösningen. På Freetrailer är vi väldigt glada för 
denna utveckling, eftersom Freelock-lösningen – helt enligt 
förväntningarna – har bidragit till att öka tillgängligheten 
och kundernas möjligheter att låna en släpvagn när det pas-
sar dem.

Introduktion av strategin

Räkenskapsårets första kvartal har i stor utsträckning gått 
i strategiplanens tecken. Freetrailers ledning har använt en 
stor del av kvartalet till att formulera, beskriva och imple-
mentera strategiplanen som ska ta koncernen fram till de 
mycket ambitiösa målen för vår tillväxtplan för de komman-
de åren.

Den huvudsakliga insatsen sker genom expansion och en 
ökad kapacitet på nuvarande och nya marknader, men även 
ökad tillgänglighet och ökade intäkter per uthyrning är ett 
led i koncernens tillväxtstrategi. Följande fyra huvudområ-
den kommer att ligga till grund för den framtida tillväxten:

1. Flera släpvagnar hos befintliga och nya partnerskap. 
Målsättningen är att ingå avtal om 500 nya släpvagnar 
under innevarande räkenskapsår.

2. Utöka antalet möjliga uthyrningsdagar bl.a. via instal-
lation av Freelock (elektronisk lås- och applösning).

3. Öka intäkterna per uthyrd släpvagn. 

4. Öka uthyrningsfrekvensen hos olika användarsegment.
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Förstärkning av försäljnings- och  
marknadsföringsfunktionen

I Freetrailer-koncernen har vi beslutat att förstärka vår för-
säljnings- och marknadsföringsinsats genom att dels samla 
våra resurser i en ny försäljnings- och marknadsföringsfunk-
tion över koncernens marknader och dels genom att tillföra 
nya starka kompetenser och resurser till området. Detta be-
slut blev först implementerades efter kvartalets slut. Vi har 
anställt Lars Kronqvist som Country Manager för Sverige 
och Norge och Josefine Andersson som Digital Manager.

Första kvartalet som börsnoterat bolag

Vårt verksamhetskoncept har bevisat sitt existensberätti-
gande under de senaste 15 åren. Vi är inte konjunkturbero-
ende som många andra företag är, och vi anser också att det 
kommer att finnas ett behov av vår produkt oavsett det eko-
nomiska klimatet i samhället för övrigt. Detta bevisade vi re-
dan efter 2008, när vi trots marknadsutvecklingen fortsatte 
att uppleva en kontinuerlig tillväxt. Våra användare kommer 
alltid att ha ett flyttbehov av en eller annan art. Freetrailers 
tillväxtpotential ligger därför i utbredningen av Freetrailers 
koncept på befintliga och nya marknader och i att optimera 
sättet vi utför sakerna på, och här är det bara fantasin som 
sätter gränser.

Det första kvartalet som börsnoterat bolag har varit en spän-
nande, men också utmanande resa, som inte desto mindre 
har haft en positiv inverkan på kunskapen om Freetrailer 
och företagets samarbetsrelationer. Börsintroduktionen 
har också krävt implementering av en mängd nya rutiner 
och arbetsflöden internt, vilket har lagt större press på or-
ganisationen. Vi känner dock att vi efter de första månader-
nas inlärningsperiod har fått en riktigt bra start och nu står 
vi starkt rustade inför framtiden som ett börsnoterat bolag.
Sammantaget är vi glada för de resultat som vi har uppnått 
under det senaste kvartalet. Vi arbetar i enlighet med vår 
plan och skapar resultat på topplinjen, samtidigt som vi kan 
hålla en rimlig bottenlinje. Det handlar om en stabil orga-
nisk tillväxt, och det är precis det som vi strävar efter som 
verksamhet.

Slutligen vill jag ta tillfället i akt att tacka för det förtroende 
som alla våra aktieägare har visat oss. Vi ser ljust på fram-
tiden.

   Med vänliga hälsningar

   Allan Sønderskov Darré
   Koncern-vd
   Freetrailer Group AS

Viktiga händelser Q1 
2018/2019
5. juli 2018 tillträder Philip Filipsen som koncern-CFO och 
direktionsmedlem. Philip blir således en av drivkrafterna i 
implementeringen av Freetrailers tillväxtstrategi både inter-
nationellt och på befintliga hemmamarknader – Danmark, 
Norge och Sverige. Freetrailers högsta ledning består av 
koncern-vd Allan Sønderskov Darré, koncern-CFO Philip Fi-
lipsen, Nordenchef Johan Wijkander, CSO Fie Kemplar och 
CCO Lene Nellemann.

24. juli 2018 tillkännager Freetrailer ett framgångsrikt 
ibruktagande av 411 släpvagnar hos SILVAN och utsikt till 
ett nytt räkenskapsår med en förbättring av det ekonomiska 
resultatet bl.a. på grund av lägre underhållskostnader och 
bättre kundupplevelser. Redan innan börsnoteringen infor-
merade Freetrailer om att en nyteckning av koncernavtalet 
med byggmarknadskedjan SILVAN var på plats i Danmark. 
SILVAN har varit samarbetspartner sedan 2010 och med det 
nya fyraåriga avtalet, har Freetrailers 411 gamla släpvagnar 
ersatts med nya och finns nu hos SILVANS 43 byggmarkna-
der fördelade över hela landet.

31. august 2018 offentliggör Freetrailer sin första helårsrap-
port (2017/2018) som börsnoterat bolag. Omsättningen för 
2017/18 uppgår som förväntat och tidigare kommunicerat 
till 30 miljoner DKK. Detta motsvarar en ökning i förhållan-
de till föregående år om väl 10 %. Årets resultat uppgår till 
-3,5 miljoner DKK efter skatt och överensstämmer likaledes 
med förväntningarna. Särskilt extraordinära engångskost-
nader avseende börsintroduktionen, engångskostnader i 
samband med anpassning av organisationsstrukturen och 
avskrivningar av uppkomna kostnader i samband med kon-
cernens intåg på nya marknader bidrar till att påverka resul-
tatet negativt.

Viktiga händelser efter  
perioden
1. oktober 2018 meddelar företaget att den elektroniska 
självbetjäningslösningen Freelock, med smartphone-app 
och elektroniska lås har introducerats i företagets alla aktiva 
länder. Ambitionen om en lansering under räkenskapsåret 
2018/19 har därmed infriats avsevärt snabbare än planerat 
och kommunicerat i företagets promemoria. Genom imple-
menteringen övergår Freetrailer till att vara en helt digital 
tjänst som erbjuder sina användare en ännu större flexibili-
tet samt en högre uthyrningsfrekvens per släpvagn.

17. oktober 2018 förlänger elektronikkedjan Power sitt nu-
varande avtal och fortsätter därigenom samarbetet fram 
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till den 31 december 2021. Dessutom utökas avtalet till att 
omfatta fler butiker än idag. Power fly ttar över alla sina 
släpvagnar till Freelock-lösningen från årsskiftet, eftersom 
Freelock ökar användarnas flexibilitet markant.

5. november 2018 beslutar Freetrailer att tidigarelägga of-
fentliggörandet av kvartalsrapporten till den 27 november 
2018. Detta ger möjlighet att ge en övergripande orientering 
på bolagets första ordinarie bolagsstämma som börsnote-
rat bolag, vilken likaledes hålls den 27 november 2018.

13. november 2018 kallar Freetrailer Group A/S till ordina-
rie bolagsstämma på bolagets adress. Bolagsstämman hålls 
den 27 november 2018 kl. 17.00-19.00.

16. november 2018 meddelar bolaget till marknaden att 
den nordiska försäljnings- och marknadsföringsorganisa-
tionen kommer att stärkas för att möta den ökande efter-
frågan på den svenska och norska marknaden. Danske Lars 
Kronqvist som redan 2009 var med och etablerade Fre-
etrailer på den svenska marknaden, inträder i rollen som 
Country Manager för både Sverige och Norge. Lars är 37 
år, svensk, gift och bosatt i Göteborg. Han har omfattande 
kunskap om den svenska marknaden genom sitt tidigare ar-
bete som Country Manager för bl.a. Skagerak och Carl Han-
sen. Lars Kronqvist börjar hos Freetrailer den 1 december 
2018. Företaget förstärker även det digitala området med en 
dansk- och svensktalande Digital Manager.

Kommande rapporter för 
2018/2019

Q2 – Halvårsrapport:   27/02-2019
Q3 – Kvartalsrapport:   30/05-2019
Helårsrapport 2018/2019:   30/08-2019

Granskning av revisor
Denna kvartalsrapport har inte granskats av bolagets 
revisorer.

Översikt över Freetrailer- 
koncernen
Med “Freetrailer Group A/S” eller “Bolaget” avses i det föl-
jande koncernen (momsregistreringsnummer 28891938), 
som har sitt huvudsäte i Søborg, Danmark. Freetrailer ingår 
i en koncern som består av Freetrailer Danmark ApS, Fre-
etrailer Sverige AB, Freetrailer Norge AS, Freetrailer Rental 
ApS, FTG Freetrailer Deutschland GmbH, Freetrailer USA Inc. 
Freetrailer Poland Sp. Z o.o. och WoogieWoogie. Freetrailer 
Group A/S är moderbolag i koncernen. I stort sett all verk-
samhet bedrivs i Bolagets dotterbolag i Danmark, Sverige 
och Norge.

 

Freetrailer 
Danmark

ApS
CVR 27626661

Huvuddelen
av koncernens
kommersiella
aktiviteter 
bedrivs I detta 
bolag

Freetrailer
Sverige AB

ID 556769-6108

Andra största 
bolaget i kon-
cernen. Endast 
detta bolag 
och Freetrailer 
Danmark har 
anställda.

Freetrailer
Norge AS

ID 915462790

Tredje största 
bolaget i koncer-
nen. Verksamhe-
ten sköts från 
Sverige och 
Danmark.

Freetrailer
Rental ApS

CVR 37519677

Bolag som 
används för 
leasingavtal. 
Användes som 
en del av lanse-
ringen i Norge 
för att möjlig-
göra finansiering 
av släp som 
används i Norge. 
Begränsad 
aktivitet.

Freetrailer
Deutchland

 GmbH
9024326567

Bolag som an-
vändes inför pla-
nerad lansering 
I Tyskland. För 
tillfället mycket 
begränsad 
aktivitet men 
är redo att tas i 
bruk igen inför 
återlanseringen i 
Tyskland.

Freetrailer
USA Inc

Passivt bolag 
som bildades för 
flera åren sedan 
för att förbereda 
eventuell lanse-
ring i USA. 

WoogieWoogie
CVR 30208765

Passivt bolag 
som bildades för 
att skapa ytter-
ligare delningse-
konomiska 
perspektiv och 
plattformar där 
man kan dela 
andra produk-
ter som sällan 
används av 
privatpersoner.

Aktiva bolag 100% Andra bolag

Freetrailer Group A/S
CVR: 28891938
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Freetrailer Group A/S
Sydmarken 31
2860 Søborg

Telefon: +45 88 537 700
E-mail: aktie@freetrailer.com

År 2004 grundade två danska entreprenörer Freetrailer med 
det tydliga målet att öka trafiken till butiker på ett innovativt 
och annorlunda sätt.

Idag lånar Freetrailer ut gratis trailers genom samarbets-
partners i både Danmark, Sverige och Norge.

Freetrailer har fått Gazellepriset i sju år i rad för sin innova-
tiva affärsidé med mer än 2 miljoner kunder i Norden gör 
Freetrailer till marknadsledare i Skandinavien.

OM FREETRAILER

KONTAKT


