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Freetrailer Group A/S årsredovisning 2018/2019 
 

Freetrailer Group A/S avlägger årsredovisning för Freetrailerkoncernen för räkenskapsåret 
01-07-2018 – 30-06-2019. 

 
KONCERNNYCKELTAL I 1000 DKK FÖR HELÅRSPERIODEN (01-07-2018 – 30-06-2019) 
(inom parentes anges motsvarande period förra året) 
 

• Nettoomsättning 34,703.0 (30,193.8) 

• EBITDA -444.0 (-1,707.3) 

• Resultat efter skatt -2,737.8 (-3,506.0) 

• Eget kapital 11,076.0 (13,758.3) 

• EPS (Eearning per share) -0.30 (-0.38) 

• Soliditetsgrad 57% (67%) 
 
 
CEO, Allan Sønderskov Darré har följande kommentarer till räkenskaperna: 
Temat för vårt fokusområde under den avslutande räkenskapsperioden har varit tillväxt och 
genomförande av vår strategi. Vi har ökat vår omsättning från 30,2 miljoner DKK till 34,8 miljoner DKK, 
vilket är en tillväxt i vår omsättning på drygt 15 %.   
  
Detta har skett igenom huvudsakligen 3 insatsområden, vilka kort kan sammanfattas i:  

 

1. Stärkt försäljningsinsats i Norden.  
2. Ökad marknadsföringsinsats huvudsakligen i Sociala Medier och en kraftfull PR-insats i Sverige 

och Norge.  
3. Optimering och uppdatering av vår it-plattform. Vår webbplats har fått en ansiktslyftning, liksom 

att vi har arbetat målmedvetet med att vidareutveckla vår app, vilket b.la. resulterade i en andra 
plats i Danmarks bästa app.  

 

Insatserna i Skandinavien bär frukt  

Vi märker ett fortsatt ökande intresse för Freetrailerkonceptet från den svenska marknaden, och det är 
vår tydliga förväntan att denna utveckling kommer att fortsätta framöver. Det ökade försäljningsfokuset 
på den svenska marknaden har sedan mars 2019 resulterat i en ökning av körande släpvagnar hos 
våra svens- ka partners på 18 %. Detta är en mycket tillfredsställande utveckling. Det är samtidigt 
mycket tillfredsställande att konstatera att antalet uthyrningar på den svenska mark- naden under 
samma period har ökat med inte mindre än 34% jämfört med föregående år. Det vittnar samtidigt om att 
den ökade marknadsföringsinsatsen på den svenska marknaden bidrar till en ökad efterfrågan på 
Freetrailers uthyrningsprodukt.  



Betydande tillväxt av antalet uthyrningar  

Antalet uthyrningar har ökat markant under de senaste 3 åren -  hela 42% under perioden. Som också 
framgår av grafen är det i synnerhet under perioden efter börsintroduktionen som tillväxten har tagit 
fart. Medan tillväxten för antal uthyrningar från juni till juni under 2016/2017 och 2017/2018 har ökat 
med 8%, så har tillväxten från juni till juni 2018/2019 ökat med 23%. Vi är väldigt glada för de 
tillväxtresultat som vi därmed har skapat efter börsintroduktionen. Detta vittnar om att det finns en stor 
långsiktig potential för Freetrailers verk- samhetskoncept med rätt insatser.  

 

Freetrailers app visar en fortsatt framgång tillväxt av antalet uthyrningar 

Vid Freetrailer har vi hela tiden trott att flexibilitet och frihet att välja för såväl våra partners som våra 
kunder är en viktig väg till ytterligare expansion av Freetrailerkonceptet. Vi har således arbetat länge 
med att förbättra och utöka vår App-lösning i samband med vårt elektroniska lås, Freelock. En 
kombination som ger dessa fördelar speciellt till de partners som önskar full flexibilitet för sig själv och 
sina kunder. Partners och kunders användning av Freetrailers självbetjäningslösning är fortsatt 
framgångsrik, och vi har under fjärde kvartalet kunnat notera inte mindre än 50 000 nedladdningar av 
vår app, och vi avrundar därmed till 350 000 antal nedladdningar av vår självbetjäningsapp.  

 

För mera information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta: 
Allan Sønderskov Darré, koncern-vd och grundare 
E-post: asd@freetrailer.com 
Telefon: +45 42 90 90 98 



Kort om Freetrailer Group A/S 
Freetrailer är ett danskt teknologibolag, grundat år 2004, med syfte att göra det enkelt att boka och 
låna en släpvagn gratis via en delekonomisk it-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 
lösning som är helt självbetjänande via app och elektroniskt lås vilket ger kunderna full flexibilitet. 

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och annorlunda sätt och sedan 
starten har mer än 2 miljoner kunder lånat en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self 
Storage – eller från någon av företagets över 30 andra samarbetspartners i Norden. Företaget 
arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de 
befintliga hemmamarknaderna och en ytterligare internationalisering av konceptet utgör den andra. 
 
Danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgazeller i rad. Freetrailer har idag ett 
ytterst lönsamt och globalt skalbart företagskoncept som bygger på en välbeprövad och robust it-
plattform. 
 


