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Freetrailer Group A/S halvårsrapport 2018/2019 
 

Selskabet holder den høje vækst og lukker 1. halvår med 20% tilvækst i 
nettoomsætningen.  
 
Freetrailer Group A/S aflægger halvårsrapport for regnskabsåret 2018/2019 (01-07-2018 - 31-12-
2018). 
 
KONCERN NØGLETAL 1. HALVÅR I 1.000 DKK  
(i parentesen angives samme periode 2017/2018) 
 

• Nettoomsætning stiger med 20% til 17.181,8 (14.301,0) 

• EBITDA stiger til 290,6 (-1.108,0)) 

• Resultat før skat lander på -891,5 (-2.364,4) 

• Egenkapital vokser til 12.295,0 (3.698,9) 

• EPS (earning per share) lander på -0,1(-0,52) 

• Soliditetsgrad 72% (32%) 
 
Freetrailer har investeret målrettet i salgs- og markedsføringsmaskinen i 1. halvår, for at kunne 
opfylde ambitionerne om øget vækst. Den investering vil først for alvor slå igennem i de 
kommende år. Derfor har koncernen også kalkuleret med en forventelig belastning af bundlinjen 
på den korte bane, og forventer først den fulde effekt af investeringerne på den lange bane. 
Investeringerne har allerede nu resulteret i nye partnerskabsaftaler med bl.a. IKEA, Silvan, 
Power, Elgiganten, Riksbyggen, City Self-Storage og Bilka samt en stigning i antallet af 
udlejninger på 4,5%. 
 
Koncernens resultat før skat for de første seks måneder af regnskabsåret 2018/2019  
udgør -819,5 tDKK, hvilket er 1 mio. kr. bedre end forventningerne i det lagte budget. 
Fremgangen i koncernens nettoomsætning og bruttofortjeneste har vist sig væsentligt stærkere 
end antaget i de lagte budgetter, hvilket er den primære årsag til, det bedre end forventet resultat. 
 
Et erklæret mål for Freetrailer i indeværende regnskabsår er at øge antallet af trailere, så der på 
nordisk plan er 2.000 freetrailere.  
 
CEO, Allan Sønderskov Darré kommentarer: ”Resultatet for halvåret beretter fortsat om en 
solid organisk vækst på 20%, og det er vi godt tilfredse med. Vi har investeret målrettet i at 
udbygge vores salgs- og marketingsmaskine for at kunne accelerere væksten. Med vores nye 
aftaler med bl.a. Elgiganten (DK), Riksbyggen (SE) og City Self-Storage (NO) fortsætter vi vores 
ekspansionsstrategi på hjemmemarkederne gennem strategiske partnerskaber. Vi forventer at 
den fulde effekt af salgsindsatsen kan aflæse på toplinjen i løbet 2019/2020, og at det vil påvirke 
resultatet positivt”. 
 
For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst: 
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger 
E-mail: asd@freetrailer.com 
Telefon: +45 42 90 90 98 

Kort om Freetrailer Group A/S 
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at 



booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine 
kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld 
fleksibilitet. 

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde, 
og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, 
Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i 
Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende 
hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det 
andet. 
 
Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag 
med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet 
og robust it-platform. 
 


