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Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat år 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis 

via en delningsekonomisk IT-plattform. I samarbete med företagets samarbetspartner som bl.a. utgörs av IKEA, ICA, 24Stor-

age och Silvan görs transportlösningen tillgänglig för partnerkunder i Skandinavien. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full fl exibilitet och idag 

har mer än 2,5 miljoner personer använt sig av Freetrailers tjänst. 

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befi ntliga 

hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet. 

Fakta: 

Över 40   samarbetspartner 

Över 250   avhämtningsplatser

Över 1 500   släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 börsno-

terades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.
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U' alande från styrelsen och ledningen

Det är vår uppfattning att denna kvartalsrapport ger en rättvisande bild av koncernens fi nansiella ställning 

per den 31 mars 2020.

Søborg, Danmark den 29 maj 2020

Mikael Bartroff   Styrelseordförande

Dan Takiar Petersen  Styrelseledamot

Thomas Munksgaard  Styrelseledamot

Allan Sønderskov Darré  Styrelseledamot

Philip Filipsen   Koncern-VD
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Coronakrisen till trots uppvisade tredje kvartalet 19/20 

återigen en markant tillväxt av antalet uthyrningar med 

en ökning på 28,1  %. Kvartalsomsättningen ökade på 

motsvarande sätt från 7,5 miljoner danska kronor till 8,8 

miljoner danska kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 

17,3 % jämfört med samma period föregående år. Kvar-

talsresultatet före skatt uppgår till -1,0 miljoner danska 

kronor, vilket är en ökning från -1,8 miljoner danska 

kronor föregående år. Omsättningstillväxten beror huv-

udsakligen på en ökad försäljning till kunder, medan 

släpvagnsförsäljningen till nya och befi ntliga samar-

betspartner har påverkats av coronakrisen.

Den nuvarande marknadssituationen påverkas fortsatt 

av coronakrisen, men mot bakgrund av resultatet under 

tredje kvartalet 19/20 och aktiviteten i början av fjärde 

kvartalet 19/20 har Freetrailer valt att hålla fast vid de 

tidigare tillfälligt upphävda förväntningarna på helåret 

Kvartalsrapport Kv3 19/20

Kv3 19/20 Kv3 18/19 9 månader (19/20) 9 månader (18/19) Helåret 18/19

Nettoomsättning 8 769,1 7 464,20 29 236,9 24 646,0 34 703,0

EBITDA -637,4 -1 201,60 849,1 -911,0 -444,0

Resultat före skatt -1 039,1 -1 803,4 -420,8 -2 694,8 -3 448,0

Eget kapital 10 654,7 10 427,8 10 654,7 10 427,8 11 076,0

Antal aktier 9 199 171 9 199 171 9 199 171 9 199 171 9 199 171

EPS -0,11 -0,20 -0,04 -0,29 -0,30

Soliditet 64 % 67 % 64 % 67 % 57 %

Likvida medel 4 760,5 5 055,5 4 760,5 5 055,5 7 034,0

Tillgångar totalt 16 559,9 15 624,5 16 559,9 15 624,5 19 583,3

Antal uthyrningar 101 420 78 844 309 642 242 579 339 180

Koncernnyckeltal
i 1 000 DKK

om en omsättning på 40,5 miljoner danska kronor och 

en vinst före skatt på 1,7 miljoner danska kronor – se 

pressmeddelande den 20 mars 2020.

 

Uthyrningstillväxten under tredje kvartalet 19/20 uppgick 

till 28,1 % jämfört med tredje kvartalet 18/19. Totalt sett för 

de första nio månaderna 19/20 steg antalet uthyrningar från 

242 579 till 309 642, vilket motsvarar en ökning på 27,6 %. 

De svenska och norska marknaderna uppvisade återigen en 

imponerande tillväxt med nästan en fördubbling av antalet 

uthyrningar i Norge till 6 684 (+84,6 %) och i Sverige steg 

antalet uthyrningar på motsvarande sätt till 28 553 (+52,2 

%). I Danmark steg antalet uthyrningar till 66 037 (+16,5 %), 

vilket även det är ett mycket gott resultat med tanke på att 

företaget redan har en stor spridning. Den positiva utveck-

lingen för antalet uthyrningar avspeglas även i omsätt-

ningsutvecklingen.   

 

Markant uthyrningstillväxt – partnerförsäljningen påverkad 
av coronakrisen.
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Omsättningen under tredje kvartalet 19/20 uppgick till 8,8 

miljoner danska kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 17,3 

% jämfört med samma period föregående år. Omsättningen 

för de första nio månaderna steg med 18,6 % till 29,2 mil-

joner danska kronor mot 24,6 miljoner danska kronor för 

samma period 18/19. 

• Kundintäkterna årets första nio månader uppgick till 

20,8 miljoner danska kronor, vilket motsvarar en ök-

ning på 24,6 % och en omsättningsandel på 71,2 %. 

Den markanta ökningen beror på en fortsatt spridning 

av Freetrailers app och Freelocklösning och inte minst 

på Freetrailers allt starkare positionering på markna-

den.

• Partnerintäkterna de första nio månaderna uppgick 

till 5,5 miljoner danska kronor, vilket är oförändrat 

jämfört med föregående år och en omsättningsandel 

på 18,9 %. Det har endast i blygsam utsträckning varit 

möjligt att öka antalet släpvagnar under årets första 

nio månader. Coronakrisen har försenat genomföran-

det av både nationella och internationella expansions-

planer. 

• Danmark är fortfarande den största marknaden med 

en omsättning på 20,2 miljoner danska kronor och en 

omsättningsandel på 69 % under de första nio måna-

derna 19/20. Omsättningstillväxten för perioden var 12 

%.

• Sverige utgör en fortsatt växande andel av omsättnin-

gen med en tillväxt på 34 % till 7 miljoner danska kro-

nor under perioden. Omsättningsandelen är nu uppe 

på 24 %.

• Norge är den minsta marknaden med en omsättnings-

andel på 7 %. Omsättningstillväxten under de första 

nio månaderna 19/20 var däremot hela 21,6 %.  
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Kv1 
18/19

       Kv1 
19/20 Tillväxt

Kv2 
18/19

Kv2 
19/20 Tillväxt

Kv3 
18/19

Kv3 
19/20 Tillväxt

Kv1-Kv3 
18/19

Kv1-Kv3 
19/20 Tillväxt

Danmark 63 165 75 964 20,3 % 52 760 62 487 18,4 % 56 668 66 037 16,5 % 172 593 204 488 18,5 %

Norge 4 944 8 946 80,9 % 4 156 6 999 68,4 % 3 621 6 684 84,6 % 12 721 22 629 77,9 %

Sverige 20 358 28 362 39,3 % 18 146 25 610 41,1 % 18 761 28 553 52,2 % 57 265 82 525 44,1 %

Totalt 88 467 113 272 28,0 % 75 062 95 096 26,7 % 79 050 101 274 28,1 % 242 579 309 642 27,6 %

Utveckling av antalet uthyrningar
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Rörelseresultatet (EBITDA) för tredje kvartalet 19/20 upp-

gick till -0,6 miljoner danska kronor mot -1,2 miljoner dan-

ska kronor under tredje kvartalet 18/19 och för de första nio 

månaderna av 19/20 beräknades resultatet till 0,8 miljoner 

danska kronor jämfört med -0,9 miljoner danska kronor för 

samma period föregående år. Rörelseresultatet har därmed 

förbättrats med 1,7 miljoner danska kronor under perioden 

tack vare en högre nyttjandegrad av den befi ntliga släp-

vagnsportföljen samt genomförda kostnadsbesparingar. 

Resultatet före skatt för det tredje kvartalet 19/20 uppgick 

till -1,0 miljoner danska kronor jämfört med -1,8 miljoner 

danska kronor under tredje kvartalet 18/19. För de första nio 

månaderna av 19/20 beräknades resultatet till -0,4 miljoner 

danska kronor, jämfört med ett underskott på -2,7 miljoner 

danska kronor under samma period föregående år. Detta 

motsvarar en resultatförbättring på 2,3 miljoner danska 

kronor. 

Soliditeten beräknades till 64 % vid utgången av det tredje 

kvartalet 19/20 och likviditetsberedskapen är 4,7 miljoner 

danska kronor.

Förväntningar på räkenskapsåret 19/20

Freetrailers uthyrningar har påverkats negativt av coro-

nakrisen under mars månad (från slutet av Kv3 19/20) men 

i mindre utsträckning än vad som tidigare befarats. Uthyr-

ningsfrekvensen steg återigen under april månad som ett 

resultat av stor ”gör-det-själv” aktivitet under nedstängnin-

gen och sedan efter att återvinningsstationerna öppnades 

igen. Det totala antalet uthyrningar för april har beräknats 

till 42 000, vilket är ett nytt rekord. 

Däremot har coronakrisen försvårat och försenat de natio-

nella och internationella expansionsplanerna i bl.a. Tysk-

land, vilket drabbar partnerförsäljningen.

Mot den bakgrunden förväntar vi oss att Freetrailer vid ing-

ången till högsäsongen för släpvagnsuthyrning återgår till 

den positiva utveckling för uthyrningar som vi har sett un-

der den största delen av detta räkenskapsår, under förutsät-

tning att coronakrisen inte blossar upp igen.     

Freetrailer har samtidigt genomfört en rad kostnadsbespa-

ringar på såväl administrations- som personalområdet, vil-

ka förväntas få fullt genomslag under räkenskapsårets sista 

kvartal. 

 

Med hänsyn till omsättningsmixen under årets första 9 må-

nader 19/20 och den nuvarande aktiviteten under fjärde 

kvartalet 19/20 samt de genomförda kostnadsbesparingar-

na, återinför Freetrailer de tidigare nedjusterade förvänt-

ningarna på helårsresultatet för 19/20 till en omsättning på 

40,5 miljoner danska kronor och en vinst före skatt på 1,7 

miljoner danska kronor – se pressmeddelande den 20 mars 

2020.
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CEO LETTER
Fortsa' a framgångar i en ny verklighet

När coronakrisen drabbade det internationella samfundet 

med nedstängning av stora delar av produktionsapparaten, 

permitteringar och en kraftig ökning av arbetslösheten i alla 

länder var ett orosmoment hos oss på Freetrailer även hur 

detta skulle påverka företagets verksamhet. 

Krisen har nu varat i två månader och samhället har så 

smått börjat öppna upp igen. Längs vägen har vi noterat 

styrkan i vårt koncept under skiftande och utmanande mar-

knadsvillkor.  

Även om vi upplevde en mindre nedgång i antalet uthyr-

ningar under slutet av kvartalet, särskilt kring nedstängnin-

gen av återvinningsstationerna i Danmark, har uthyrningen 

av Freetrailers befi ntliga släpvagnspark totalt sett påverkats 

positivt av coronakrisen. Efter kvartalets slut och efter att 

den första chocken av coronakrisen hade lagt sig, steg efter-

frågan markant i synnerhet under april och satte ett nytt re-

kord med över 42 000 uthyrningar under en enskild månad. 

På den negativa sidan måste vi dock också konstatera att 

arbetet med att expandera verksamheten och rulla ut yt-

terligare släpvagnar till nya och befi ntliga samarbetspart-

ner har lagts på is under de senaste månaderna. Vi är dock 

fortfarande övertygade om att det endast handlar om en 

tidsfördröjning och att vi å andra sidan kommer att kunna 

fortsätta det positiva försäljnings-, marknadsförings- och 

utvecklingsarbete som vi har investerat i under det senaste 

året. 

Freetrailers app och Freelock visar styrka när det 
gäller a'  hålla avstånd  

Mars är traditionellt sett den månad då högsäsongen börjar. 

Det är i mars som antalet uthyrningar börjar att stiga fram 

tills de hektiska sommarmånaderna, och så var fallet även i 

år, även om Freetrailer till följd av coronakrisen upplevde en 

mindre tillbakagång av antalet uthyrningar under den an-

dra halvan av mars. Vi är därför mycket nöjda med resulta-

tet och att uthyrningstillväxten för det tredje kvartalet 19/20 

blev hela 28,1 %.

En stor del av förklaringen ligger i Freetrailers självbe-

tjäningslösning bestående av app och Freelock vilka ger 

kunderna möjligheten till självbetjäning genom hela lå-

neförloppet - från bokning och avhämtning till leverans. 

Den har helt enkelt varit som skapt för en situation där vi 

ska hålla avstånd och både kunder och samarbetspartner 

har känt sig trygga i uthyrningssituationen.      

Coronakrisen och Freetrailer

Vi på Freetrailer har redan från början tagit coronakrisen på 

största allvar och infört alla de åtgärder som vi har funnit 

nödvändiga för att minska risken för att Freetrailers medar-

betare, samarbetspartner och kunder smittas med covid-19 

samtidigt som vi har kunnat bedriva vår verksamhet på bä-

sta möjliga sätt. 

Redan den 10 mars beslutade Freetrailer att den första per-

sonalgruppen kunde arbeta hemifrån och med regeringens 

nedstängning av stora delar av det danska samhället från 

den 16 mars blev den resterande delen av Freetrailers per-

sonal ombedd att arbeta hemifrån i överensstämmelse med 

regeringens riktlinjer. 

Vid ingången till vecka 21 har vi så smått börjat att återvän-

da till kontoret i Søborg och vi förväntar oss att alla kommer 

att vara tillbaka den 8 juni, såvida inte coronasituationen 

utvecklas negativt igen.    
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En högre ny' jandegrad ökar behovet av fl er 
släpvagnar               

Freetrailers delningsekonomiska koncept får en allt större 

plats i vår vardag. Detta återspeglas tydligt i tillväxttakten 

på alla våra marknader och det betyder att de enskilda släp-

vagnarna rullar till allt större glädje för Freetrailer, våra sam-

arbetspartner och kunder. 

Det betyder också att det i allt större utsträckning blir en 

utmaning för våra kunder att hitta en ledig Freetrailer när 

behovet uppstår, vilket ligger till grund för vår långsiktiga 

strategi om att föra fl er släpvagnar till marknaden där be-

hovet växer.  

Ljusa prognoser     

Behovet av och efterfrågan på delningsekonomiska tjänster 

kommer att fortsätta under de kommande åren, och det ska 

Freetrailer utnyttja genom att utöka vårt koncept på befi nt-

liga och nya marknader. 

Coronasituationen har ändrat karaktär och vi upplever ett 

återvändande och växande intresse från våra nuvarande 

och befi ntliga samarbetspartner om att återuppta förhand-

lingarna om ett samarbete för en spridning av Freetrailers 

tjänst. 

Även den tyska marknaden verkar lätta upp lite, och arbetet 

med att etablera det första avtalet på den tyska marknaden 

är i full gång igen, och våra förväntningar om att få ingå det 

första avtalet under loppet av denna sommar kvarstår.

För närvarande är utsikterna för en gradvis återöppning av 

de europeiska marknaderna ljusa, och om detta inte ändras 

väsentligt, är vi övertygade om att återupptar sinar expan-

sionsplaner.

      

Förväntningar

Mot bakgrund av den ljusare marknadssituationen och den 

fulla effekten av genomförda kostnadsminskningar, återin-

för Freetrailer de tidigare nedjusterade förväntningarna på 

detta räkenskapsårs resultat till en omsättning på 40,5 mil-

joner danska kronor och ett resultat före skatt på 1,7 miljo-

ner danska kronor. 

Freetrailers omsättning för de första nio månaderna detta 

räkenskapsår uppgår till 29,2 miljoner danska kronor. För 

att nå det uppställda omsättningsmålet måste därmed en 

omsättning på 11,3 miljoner danska kronor under fjärde 

kvartalet 19/20 uppnås, vilket vi tror är uppnåeligt vid ing-

ången till högsäsongen.      

På motsvarande sätt ska ett resultat före skatt på 2,1 miljo-

ner danska kronor genereras under fjärde kvartalet 19/20 

för att nå målsättningen om ett överskott på 1,7 miljoner 

danska kronor före skatt. Med ett resultat före skatt på 1 

miljon danska kronor under april månad är detta uppnåe-

ligt – naturligtvis under förutsättning att coronakrisen inte 

förvärras.     

Mot bakgrund av det nya kundbeteendet i den nya verklighet 

som vi har blivit en del av har vi i ännu högre grad stärkts i 

tron om att vi kommer att uppleva en tillväxt i efterfrågan 

och behov av vårt servicekoncept och därför förväntar vi oss 

också att de mycket positiva dialoger som vi har haft med 

befi ntliga och nya samarbetspartner under det senaste året, 

kommer att förverkligas under den kommande perioden.   

Förväntningarna för det kommande räkenskapsåret 20/21 

kommer att kommuniceras i samband med rapporten för 

det fjärde kvartalet den 27 augusti 2020. 

   Med vänliga hälsningar

   Philip Filipsen

   Koncern-VD

   Freetrailer Group A/S
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Freetrailer 
Danmark

ApS
CVR 27626661

Koncernens danska 

verksamhet utövas 

i detta bolag.

Freetrailer
Sverige AB

ID 556769-6108

Koncernens sven-

ska verksamhet 

utövas i detta 

bolag.

Freetrailer
Norge AS

ID 915462790

Koncernens norska 

verksamhet utövas 

i detta bolag.
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Koncernens tyska 

verksamhet utövas 

i detta bolag.

Freetrailer
Deutchland

 GmBh
9024326567

Finansieringsbolag 

som används för 

fi nansiering av 

delar av koncernens 

inköp av släpvagnar, 

främst på nya mar-

knader.

Freetrailer
USA Inc

Bolag för koncer-

nens eventuella 

verksamhet i USA - 

grundat år 2015.

WoogieWoogie
CVR 30208765

Bolag etablerat för 

genomförande av 

koncernens arbete 

med vidareutveck-

ling av alternativa 

affärsområden. 

Freetrailer Group A/S
CVR: 28891938

Viktiga händelser under 
 tredje kvartalet 19/20

Den 12 februari 2020 I nytt och spännande samarbete med 

den svenske hamburgerkedjan Max Burgers.

Den 28 februari 2020 Freetrailer Group A/S rapporterar om 

en betydande tillväxt under andra kvartalet 2019/2020 på 

27 %.

Den 28 februari 2020 Direktören och ägaren av Greve Trai-

ler Center Henrik Johansen köper 825 000 aktier i Freetrailer 

av Freetrailers tidigare VD och grundare Allan Sønderskov 

Darré.

Den 20 mars 2020 Freetrailer Group A/S drar tillbaka sina 

intäktsförväntningar för innevarande och kommande 

räkenskapsår till följd av coronakrisen. 

Händelser e( er kvartalets 
utgång 19/20

Den 22 april 2020 Freetrailer Group A/S genomför omorga-

niseringar i sitt europeiska uppstartsarbete och grundare 

Allan Sønderskov Darré lämnar sin befattning i Freetrailer. 

Styrelseordförande Mikael Bartroff övertar tillfälligt ansva-

ret för samordningen av Freetrailers utrullningsstrategi på 

den europeiska marknaden.

Finanskalender för 2019/2020

Bokslutskommuniké 2019/2020  2020-08-27 

Årsrapport 2019/2020  2020-10-01

Bolagsstämma hålls den  2020-10-15

Kvartalsrapport  2020/2021  2020-11-26

Revision 
Denna kvartalsrapport har inte granskats av bolagets revi-

sorer.

Koncernöversikt
Med ”Freetrailer Group A/S” eller ”Bolaget” avses koncernen (CVR 28891938) med huvudsäte i Søborg, Danmark. Freetrailer 

koncernen består av Freetrailer Danmark ApS, Freetrailer Sverige AB, Freetrailer Norge AS, Freetrailer Rental ApS, FTG 

Freetrailer Deutschland GmbH, Freetrailer USA Inc. och Freetrailer Poland Sp. Z.o.o. och WoogieWoogie ApS. Freetrailer 

Group A/S är koncernens moderbolag. I stort sett all verksamhet utövas i bolagets dotterbolag i Danmark, Sverige och Nor-

ge.
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Koncern   |   Resultatredovisning
Danska kronor

 
Kv1-Kv3 Kv1-Kv3 Kv3 Kv3 Föregående helår

 
2019-07-01        
2020-03-31

2018-07-01-       
2019-03-31

2020-01-01-
2020-03-31

2019-01-01-
2019-03-31 2018/2019

Nettoomsättning 29 236 918 24 646 000 8 769 117 7 464 226 34 702 490

Kostnader för råvaror och förbruk-
ningsmaterial -10 228 429 -7 779 569 -2 892 920 -2 693 491 -10 999 956

Övriga externa kostnader -6 574 069 -6 150 046 -2 625 808 -1 985 025 -8 618 085

  

Bruttovinst- / förlust 12 434 420 10 716 385 3 250 389 2 785 710 15 084 449

 

Personalkostnader -11 585 337 -11 627 413 -3 887 853 -3 987 330 -15 528 793

Av- och nedskrivningar på immate-
riella och materiella anläggnings-
tillgångar -1 215 039 -1 698 572 -377 922 -579 792 -2 877 576

Övriga driftskostnader 0 0 0 0 0

Rörelseresultat -365 956 -2 609 600 -1 015 387 -1 781 412 -3 321 920

  

Intäkter av kapitalandelar i anslut-
na och associerade bolag 0 0 0 0 0

Finansiella intäkter 0 0 0 0 2 030

Finansiella kostnader -54 887 -85 190 -23 723 -22 023 -128 432

Resultat före skatt -420 843 -2 694 790 -1 039 110 -1 803 436 - 3 448 322
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 TILLGÅNGAR 2020-03-31 2019-03-31 2019-06-30

   

Anläggningstillgångar 1 623 601 2 746 386 1 588 048

Anläggningstillgångar 1 623 601 2 746 386 1 588 048

   

Övriga faciliteter, driftsutrustning 
och inventarier 2 184 807 1 456 584 2 641 605

Anpassning av hyrda lokaler 188 812 257 928 223 369

Materiella anläggningstillgångar 2 373 619 1 714 512 2 864 974

    

Kapitalandelar i anslutna bolag 0 0 0

Insättningar 251 257 251 257 251 257

Finansiella anläggningstillgångar 251 257 251 257 251 257

    

Anläggningstillgångar 4 248 477 4 712 155 4 704 279

    

Råvaror och förbrukningsmaterial 2 952 750 3 207 744 3 059 422

Varulager 2 952 750 3 207 744 3 059 422

    

Fordringar från försäljning och 
tjänster 2 287 471 936 611 2 417 502

Fordringar hos anslutna bolag 0 0 0

Uppskjutna skattetillgångar 0 0 649 585

Övriga fordringar 2 310 716 1 712 449 713 681

Upplupna kostnader 0 0 1 004 324

Fordringar 4 598 187 2 649 060 4 785 092

    

Likvida medel 4 760 480 5 055 499 7 034 561

    

Omsättningstillgångar 12 311 418 10 912 303 14 879 075

    

Tillgångar 16 559 895 15 624 458 19 583 354

Koncern   |   Tillgångar
Danska kronor
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 SKULDER 2020-03-31 2019-03-31 2019-06-30

    

Bolagskapital 6 899 377 6 899 377 6 899 377

Överfört resultat 3 755 308 3 528 437 4 176 152

Eget kapital 10 654 686 10 427 814 11 075 529

    

Avsättningar för uppskjuten skatt -90 282 30 288 0

Avsättningar till kapitalandelar i 
anslutna bolag 0 0 0

Avsatta förpliktelser -90 282 30 288 0

    

Skuld till banker 170 281 0 262 940

Mottagna förskottsbetalningar 
från kunder 3 467 601 1 696 192 3 085 622

Varu- och tjänsteleverantörer 1 437 212 2 305 600 2 201 589

Skuld till anslutna bolag 0 0 0

Bolagsskatt 34 748 118 421 67 737

Övriga skulder, inklusive förfallna 
skatter och förfallna socialförsäk-
ringsbidrag 885 649 1 083 650 2 889 937

Skulder till bolagsmedlemmar 
och ledning 0 -37 507 0

Kortfristiga skuldförpliktelser 5 995 492 5 166 356 8 507 825

    

Skuldförpliktelser 5 995 492 5 166 356 8 507 825

    

Skulder 16 559 895 15 624 458 19 583 354

Koncern   |  Skulder
Danska kronor
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2019-07-01 - 2020-03-31 2018-07-01 - 2019-03-31

Resultat -420 843 -2 694 790

Skatt på resultat 0 0

Resultat dotterbolag 0 0

Återförda avskrivningar 1 215 039 1 698 572

Gäldenärer 456 798 780 571

Övriga fordringar -592 709 -589 110

Varulager 106 672 -907 564

Leverantörsskulder -764 377 -129 241

Övriga skulder -1 747 957 -212 272

Tillgångar totalt -1 747 378 -2 053 834

Investeringar 

Förvärv/avveckling av tillgångar -434 044 -1 525 093

Insättningar 0 0

Insättningar 0 0

Investeringar totalt -434 044 -1 525 093

Finansiering 

Bolagskapital 0 -740 615

Skuld till banker -92 659 0

FINANSIERING TOTALT -92 659 -740 615

TOTALT -2 274 081 -4 319 542

Likvida medel innan första halvårets ingång 7 034 561 9 375 041

Likvida medel efter första halvårets utgång 4 760 480 5 055 499

Periodens kassafl öde -2 274 081 -4 319 542

Koncern   |  kassafl ödesanalys 
Danska kronor
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Freetrailer Group A/S

Sydmarken 31

2860 Søborg

Telefon:+45 88 537 700

e-post: investor@freetrailer.com

KONTAKT


