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Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en dele-

økonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, ICA, 24Storage og Silvan stilles transportløsningen 

til rådighed for partnernes kunder i Skandinavien. 

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fl eksibilitet til partnerne og deres kunder og i 

dag har mere end 2,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service. 

Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en 

yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet. 

Fakta: 

+40   samarbejdspartnere 

+250   a" entningssteder

+1500  trailere 

Freetrailer står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. 

Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018.
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Indholdsfortegnelse

Dette dokument omhandler kvartalsrapporten for den samlede Freetrailer koncern som vist i koncernoversigt side 12. 
Hvor intet andet er nævnt, er det således den samlede koncern, der refereres til.  
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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden  Freetrailer Group A/S

    Sydmarken 31 

    2860 Søborg

   

CVR-nr.   28891938

Stiftelsesdato  1. juli 2005

Hjemsted  København

Regnskabsperiode  Q3 - 1. januar 2020 – 31. marts 2020  

 

Bestyrelse  Mikael Bartroff, Formand

    Dan Takiar Petersen

    Thomas Munksgaard

    Allan  Sønderskov Darré

 

Direktion   Philip Filipsen, Group CEO

   

 

Revisor    KRESTON CM

    Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

    Usserød Kongevej 157

    2970 Hørsholm

    CVR-nr.: 39463113
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Erklæring fra bestyrelse og ledelse

Det er vores opfattelse, at denne kvartalsrapport giver et retvisende billede af koncernens fi nansielle stilling 

pr. 31. marts 2020.

Søborg den 29. maj. 2020

Mikael Bartroff   Bestyrelsesformand

Dan Takiar Petersen  Bestyrelsesmedlem

Thomas Munksgaard  Bestyrelsesmedlem

Allan Sønderskov Darré  Bestyrelsesmedlem

Philip Filipsen   Group CEO
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På trods af Corona-krisen viste Q3 19/20 endnu engang en 

markant vækst i antallet af udlejninger med en fremgang 

på 28,1%. Kvartalsomsætningen steg tilsvarende fra DKK 

7,5 mio. til DKK 8,8 mio., svarende til en vækst på 17,3% i 

forhold til samme periode sidste år, og kvartalsresultatet 

før skat blev på DKK -1,0 mio., hvilket er en fremgang fra 

DKK -1,8 mio. sidste år. Omsætningsfremgangen skyldes 

primært øget kundeomsætning, mens salg af trailere til 

nye og eksisterende partnere har været påvirket af Coro-

na-krisen.

Den nuværende markedssituation er fortsat påvirket af 

Corona-krisen, men på baggrund af resultatet  i Q3 19/20 

og aktiviteten i starten af Q4 19/20 har Freetrailer valgt 

at genindsætte de tidligere nedjusterede forventninger 

til helåret om en omsætning på DKK 40,5 mio. og et over-

skud før skat på DKK 1,7 mio. – jf. pressemeddelelse den 

20. marts 2020. 

 

Kvartalsrapport Q3 19/20

Q3 19/20 Q3 18/19 9 måneder 19/20 9 måneder 18/19 Helår 18/19

Nettoomsætning 8.769,1 7.464,2 29.236,9 24.646,0 34.703,0

EBITDA -637,4 -1.201,6 849,1 -911,0 -444,0

Resultat før skat -1.039,1 -1.803,4 -420,8 -2.694,8 -3.448,0

Egenkapital 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

Egenkapitalandel 64% 67% 64% 67% 57%

Likvider 4.760,5 5.055,5 4.760,5 5.055,5 7.034,0

Aktiver i alt 16.559,9 15.624,5 16.559,9 15.624,5 19.583,3

Antal udlejninger 101.420 78.844 309.642 242.579 339.180

Koncernnøgletal
i 1.000 DKK

Udlejningsvæksten i Q3 19/20 er øget med 28,1% sammen-

lignet med Q3 18/19. Samlet set for de første ni måneder 

af 19/20 steg antallet af udlejninger fra 242.579 til 309.642 

svarende til en fremgang på 27,6%. Det svenske og norske 

marked viste endnu engang en imponerende fremgang 

med næsten en fordobling af antallet af udlejninger i Nor-

ge til 6.684 (+84,6%), og tilsvarende i Sverige steg antallet 

af udlejninger til 28.553 (+52,2%). Antallet af udlejninger på 

det danske marked steg til 66.037 (+16,5%), hvilket ligele-

des er et fl ot resultat taget den allerede store udbredelse i 

betragtning. Den positive udvikling i antallet af udlejninger 

afspejles også i omsætningsudviklingen.   

 

Markant udlejningsfremgang – partnersalget påvirket af 
Corona-krisen.
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Omsætningen i Q3 19/20 udgjorde DKK 8,8 mio., svaren-

de til en vækst på 17,3% i forhold til samme periode sidste 

år. Omsætningen for de første ni måneder steg med 18,6% 

til DKK 29,2 mio. mod DKK 24,6 mio. for sammen periode 

18/19. 

• Kundeomsætningen de første 9 måneder af året blev 

på DKK 20,8 mio., svarende til en fremgang på 24,6% 

og en omsætningsandel på 71,2%. Den markante 

fremgang skyldes en fortsat udbredelse af Freetrailers 

App, den digitale låseløsning Freelock og ikke mindst 

Freetrailers stadigt stærkere positionering i markedet.

• Partneromsætningen de første 9 måneder var på DKK 

5,5 mio., hvilket er uændret i forhold til året før og en 

omsætningsandel på 18,9%. Det har kun i beskedent 

omfang været muligt at øge antallet af trailere i årets 

første ni måneder. Corona-krisen har forsinket gen-

nemførslen af både de nationale og internationale eks-

pansionsplaner. 

• Danmark er fortsat det største marked med en omsæt-

ning på DKK 20,2 mio. og en omsætningsandel på 69% 

for de første 9 måneder af 19/20. Omsætningsfremgan-

gen i perioden var på 12%.

• Sverige udgør en stadig stigende andel af omsætnin-

gen med en vækst på 34% til DKK 7 mio. i perioden. 

Omsætningsandelen udgør nu 24%.

• Norge er det mindste marked med en omsætningsan-

del på 7%. Omsætningsfremgangen i de første 9 måne-

der af 19/20 var derimod på hele 21,6%.  
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Q1     
18/19

Q1  
19/20 Vækst

Q2 
18/19

Q2 
19/20 Vækst

Q3 
18/19

Q3 
19/20 Vækst

Q1-Q3 
18/19

Q1-Q3 
19/20 Vækst

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%

I alt 88.467 113.272 28,0% 75.062 95.096 26,7% 79.050 101.274 28,1% 242.579 309.642 27,6%

Udvikling i antallet af udlejninger
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Driftsresultatet (EBITDA) for Q3 19/20 udgør DKK -0,6 mio. 

mod DKK -1,2 mio. i Q3 18/19, og for de første ni måneder 

af 19/20 er resultatet opgjort til DKK 0,8 mio. mod DKK -0,9 

mio. for samme periode sidste år. Driftsresultatet er således 

forbedret med DKK 1,7 mio. i perioden, hvilket skyldes en 

højere udnyttelsesgrad af den bestående trailerportefølje 

samt gennemførte omkostningsbesparelser. 

Resultatet før skat for Q3 19/20 udgør DKK -1,0 mio. mod 

DKK -1,8 mio. i Q3 18/19, og for de første ni måneder af 19/20 

er resultatet opgjort til DKK -0,4 mio. mod et underskud på 

DKK -2,7mio. i samme periode sidste år, svarende til en re-

sultatforbedring på DKK 2,3 mio. 

Egenkapitalandelen er ultimo Q3 19/20 opgjort til 64%, og 

det likviditetsmæssige beredskab er på DKK 4,7 mio.

Forventningerne til regnskabsåret 19/20

Freetrailers udlejninger har været påvirket negativt af Coro-

na-krisen i marts måned (fra slutningen af Q3 19/20) men i 

mindre grad end oprindeligt frygtet. Udlejningsfrekvensen 

steg igen i april måned som resultat af stor ”gør-det-selv” 

aktivitet under nedlukningen og efterfølgende genåbning 

af genbrugsstationerne. Det samlede antal udlejninger for 

april er opgjort til 42.000, hvilket er en ny rekord. 

Derimod har Corona-krisen vanskeliggjort og forsinket de 

nationale og internationale ekspansionsplaner i bl.a. Tysk-

land, hvilket rammer partnersalget.

Vi forventer på den baggrund, at Freetrailer med indgangen 

til højsæsonen for trailerudlejning, er tilbage på den positi-

ve udvikling i udlejningerne, som vi har været vidne til igen-

nem det meste af dette regnskabsår, under forudsætning af, 

at Corona-krisen ikke blusser op igen.     

Freetrailer har samtidigt gennemført en række omkost-

ningsbesparelser på såvel administrations- og personale-

området, som forventes at slå fuldt igennem i regnskabs-

årets sidste kvartal. 

 

På baggrund af omsætningssammensætningen i årets før-

ste 9 måneder af 19/20, den nuværende aktivitet i Q4 19/20 

og de gennemførte omkostningsbesparelser, genindsætter 

Freetrailer de tidligere nedjusterede forventninger til hel-

årsresultatet for 19/20 med en omsætning på DKK 40,5 mio. 

og et overskud før skat på DKK 1,7 mio. – jf. pressemeddelel-

se den 20. marts 2020.
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CEO LETTER
Fortsat fremgang i en ny  virkelighed

Da Corona-krisen ramte det internationale samfund med 

nedlukning af store dele af produktionsapparaterne, hjem-

sendelser og en kraftig stigning i arbejdsløsheden i alle 

lande, blev vi også bekymrede hos Freetrailer i forhold til, 

hvordan det ville påvirke selskabets aktiviteter. 

Krisen har nu varet i 2 måneder, og samfundet er så småt 

begyndt at åbne igen. Undervejs har vi noteret styrken i vo-

res koncept under skiftende og udfordrende markedsvilkår.

Selv om vi oplevede en mindre nedgang i antallet af udlej-

ninger i slutningen af kvartalet, specielt omkring nedluknin-

gen af genbrugsstationerne i Danmark, har udlejningen af 

Freetrailers bestående trailer-park samlet set været positivt 

påvirket af Corona-krisen. Især efter kvartalets afslutning, 

og det første chok af Corona-krisen havde lagt sig, steg ef-

terspørgslen markant i april og satte en ny rekord med over 

42.000 udlejninger for en enkelt måned. 

På den negative side må vi dog også konstatere, at arbejdet 

med at ekspandere forretningen og rulle yderligere trailere 

ud til nye og eksisterende partnere har været på et vågeblus 

de seneste måneder. Vi er dog stadig overbeviste om, at der 

blot er tale om en tidsforskydning, og at vi på den anden 

side af Corona-krisen vil fortsætte det positive salgs- mar-

kedsførings- og udviklingsarbejde, som vi har investeret i 

det seneste år. 

Freetrailers App og Freelock viser styrke, når der 
skal holdes afstand  

Marts er traditionelt den måned, hvor højsæsonen begyn-

der. Det er i marts, at antallet af udlejninger begynder at 

stige op til de travle sommermåneder, og det skete også i 

år selvom Freetrailer, som følge af Corona-krisen, oplevede 

en mindre tilbagegang i antallet af udlejninger i den sidste 

halvdel af marts. Vi er derfor meget tilfredse med resultatet, 

og at udlejningsvæksten for Q3 19/20 blev på hele 28,1 %.

En stor del af forklaringen ligger i Freetrailers selvbetje-

ningsløsning bestående af App og Freelock, der giver kun-

derne mulighed for at betjene sig selv igennem hele låne-

forløbet fra booking over afhentning til afl evering. Den har 

simpelthen været som skabt til en situation, hvor vi skal hol-

de afstand, og både kunder og partnere har følt sig trygge i 

udlejningssituationen.      

Corona-krisen og Freetrailer

I Freetrailer har vi fra starten taget Corona-krisen meget al-

vorligt og indført alle de foranstaltninger, vi har fundet nød-

vendige for at mindske risikoen for at Freetrailers medarbej-

dere, partnere og kunder skulle blive smittet med COVID-19, 

samtidigt med at vi kunne drive vores forretning bedst mu-

ligt. 

Allerede den 10. marts besluttede Freetrailer, at den første 

personalegruppe kunne arbejde hjemmefra, og med rege-

ringens nedlukning af store dele af det danske samfund fra 

den 16. marts blev den resterende del af Freetrailers per-

sonale bedt om at arbejde hjemmefra i overensstemmelse 

med regeringens retningslinjer. 

Ved indgangen til uge 21 er vi så småt begyndt at vende til-

bage til kontoret i Søborg, og vi forventer, at alle vil være til-

bage den 8. juni medmindre Corona-situationen begynder 

at udvikle sig negativt igen.    
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En højere udny$ elsesgrad øger behovet for fl ere 
trailere               

Freetrailers deleøkonomiske koncept vinder mere og mere 

indpas i vores hverdag. Det kommer tydeligt til udtryk i 

vækstraterne på alle vores markeder, og det betyder, at de 

enkelte trailere ruller mere og mere til glæde for Freetrailer, 

vores partnere og kunder. 

Det betyder også, at det i stadigt større udstrækning bliver 

en udfordring  for vores kunder at fi nde en ledig Freetrailer 

når behovet opstår, hvilket underbygger vores langsigtede 

strategi om at bringe fl ere trailere til markedet da behovet 

vokser.  

Lyse udsigter     

Behovet og efterspørgslen efter deleøkonomiske ydelser vil 

fortsætte i de kommende år, og det skal Freetrailer udnytte 

ved at udbrede vores koncept på eksisterende og nye mar-

keder. 

Corona-situationen har ændret karakter og vi oplever en til-

bagevenden og tiltagende interesse fra vores nuværende og 

kommende samarbejdspartnere for at genoptage forhand-

lingerne om et samarbejde om udbredelse af Freetrailers 

service. 

Også det tyske marked ser ud til at løsne lidt op, og arbejdet 

med at få etableret den første aftale på det tyske marked er 

i fuld gang igen, og vores forventninger om at få lukket den 

første aftale i løbet af denne sommer er intakt.

På nuværende tidspunkt tegner udsigterne for en gradvis 

genåbning af de europæiske markeder lyse, og såfremt 

dette ikke ændrer sig væsentligt, er vi overbeviste om, at 

Freetrailer snarest genoptager sine ekspantionsplaner.      

Forventninger

På baggrund af den lysere markedssituation og den fulde ef-

fekt af gennemførte omkostningsreduktioner, genindsætter 

Freetrailer de tidligere nedjusterede forventninger til dette 

regnskabsårs resultat med en omsætning på DKK 40,5 mio. 

og et resultat før skat på DKK 1,7 mio..

Freetrailers omsætning for de første ni måneder af dette 

regnskabsår udgør DKK 29,2 mio. For at nå det opstillede 

omsætningsmål, skal der således omsættes for DKK 11,3 

mio. i Q4 19/20, hvilket vi mener er opnåeligt her ved ind-

gangen til højsæsonen.      

Tilsvarende skal der skabes et resultat før skat på DKK 2,1 

mio. i Q4 19/20, for at nå målsætningen om et overskud på 

DKK 1,7 mio. før skat. Med et resultat før skat på DKK 1 mio. i 

april måned er dette opnåeligt - naturligvis under forudsæt-

ning af at Corona-krisen ikke forværres.     

På baggrund af kundeadfærden i den nye virkelighed, vi 

er blevet en del af, er vi i endnu højere grad blevet styrket 

i troen på, at vi vil opleve en vækst i ønsket og behovet for 

vores servicekoncept, og derfor forventer vi også, at de me-

get positive dialoger vi igennem det seneste år har haft med 

nuværende og nye partnere, vil materialisere sig i den kom-

mende tid.   

Forventningerne til det kommende regnskabsår 20/21 vil 

blive kommunikeret i forbindelse med Q4 som offentliggø-

res den 27. august 2020. 

   Med venlig hilsen

   Philip Filipsen

   Group CEO

   Freetrailer Group A/S



12 FREETRAILER GROUP A/S    |    KVARTALSRAPPORT Q3  •  1. JANUAR  2020 – 31. MARTS 2020

Freetrailer 

Danmark

ApS

CVR 27626661

Koncernens danske 

aktiviteter udøves i 

dette selskab.

Freetrailer

Sverige AB

ID 556769-6108

Koncernens 

svenske aktiviteter 

udøves i dette 

selskab.

Freetrailer

Norge AS

ID 915462790

Koncernens norske 

aktiviteter udøves i 

dette selskab.

Freetrailer

Rental ApS

CVR 37519677

Koncernens tyske 

aktiviteter udøves i 

dette selskab.

Freetrailer

Deutchland

 GmbH

9024326567

Finansieringsselskab 

der anvendes til 

fi nansiering af dele 

af koncernens trai-

lerindkøb, primært 

på nye markeder.

Freetrailer

USA Inc

Selskab til koncer-

nens eventuelle 

aktiviteter i USA - 

stiftet i 2015.

WoogieWoogie

CVR 30208765

Selskab etableret 

til varetagelse af 

koncernens arbejde 

med videreudvikling 

af alternative forret-

ningsområder. 

Freetrailer Group A/S
CVR: 28891938

Væsentlige hændelser i Q3 
19/20

12. februar 2020 Freetrailer Group A/S indleder nyt og 

spændende samarbejde med den svenske burgerkæde Max 

Burgers.

28. februar 2020 Freetrailer Group A/S rapporterer om be-

tydelig vækst i Q2 2019/2020 på 27 %.

28. februar 2020 Direktør og ejer af Greve Trailer Cen-

ter Henrik Hohansen køber 825.000 aktier i Freetrailer af 

Freetrailers tidligere CEO og stifter Allan Sønderskov Darré.

20. marts 2020 Freetrailer Group A/S trækker sine indtje-

ningsforventninger til indeværende og kommende regn-

skabsår tilbage som følge af Corona-krisen. 

Hændelser e% er kvartalets 
afslutning

22. april 2020 Freetrailer Group A/S reorganiserer i sit euro-

pæiske setup, og stifter Allan Sønderskov Darré forlader 

sin stilling i Freetrailer. Bestyrelsesformand Mikael Bartroff 

overtager midlertidigt ansvaret for udrulningsstrategien på 

det europæiske marked.

Finanskalender 2019/2020

Helårsrapport 2019/2020  27/08-2020 

Årsrapport 2019/2020  01/10-2020

Generalforsamling a" oldes  15/10-2020

Kvartalsrapport 2019/2021  26/11-2020

Revision 
Denne kvartalsrapport har ikke været gennemset af selska-

bets revisorer.

Koncernoversigt
Med ”Freetrailer Group A/S” eller ”selskabet” henvises til koncernen (CVR 28891938), der har hovedsæde i Søborg, Dan-

mark. Freetrailer koncernen består af Freetrailer Danmark ApS, Freetrailer Sverige AB, Freetrailer Norge AS, Freetrailer 

Rental ApS, FTG Freetrailer Deutschland GmbH, Freetrailer USA Inc, Freetrailer Poland Sp. Z.o.o. og WoogieWoogie ApS. 

Freetrailer Group A/S er moderselskabet i koncernen. Stort set alle aktiviteter udøves i selskabets datterselskaber i Dan-

mark, Sverige og Norge.
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Koncern   |   Resultatopgørelse
Danske kroner

 
Q1-Q3 Q1-Q3 Q3 Q3 Seneste helår

 
1/7-2019-        

31/03-2020
1/7-2018-         

31/03-2019
1/1-2020-

31/03-2020
1/1-2019-

31/03-2019 2018/2019

Nettoomsætning 29.236.918 24.646.000 8.769.117 7.464.226 34.702.490

Omkostninger til råvarer og hjæl-
pematerialer -10.228.429 -7.779.569 -2.892.920 -2.693.491 -10.999.956

Andre eksterne omkostninger -6.574.069 -6.150.046 -2.625.808 -1.985.025 -8.618.085

  

Bruttofortjeneste/-tab 12.434.420 10.716.385 3.250.389 2.785.710 15.084.449

 

Personaleomkostninger -11.585.337 -11.627.413 -3.887.853 -3.987.330 -15.528.793

Af- og nedskrivninger af materielle 
og immaterielle anlægsaktiver -1.215.039 -1.698.572 -377.922 -579.792 -2.877.576

Andre driftsomkostninger 0 0 0 0 0

Driftsresultat -365.956 -2.609.600 -1.015.387 -1.781.412 -3.321.920

  

Indtægter af kapitalandele i tilknyt-
tede og associerede virksomheder 0 0 0 0 0

Finansielle indtægter 0 0 0 0 2.030

Finansielle omkostninger -54.887 -85.190 -23.723 -22.023 -128.432

Resultat før skat -420.843 -2.694.790 -1.039.110 -1.803.436 -3.448.322
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 AKTIVER 31-03-2020 31-03-2019 30-06-2019

   

Anlægs aktiver 1.623.601 2.746.386 1.588.048

Anlægsaktiver 1.623.601 2.746.386 1.588.048

   

Andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar 2.184.807 1.456.584 2.641.605

Indretning af lejede lokaler 188.812 257.928 223.369

Materielle anlægsaktiver 2.373.619 1.714.512 2.864.974

    

Kapitalandele i tilknyttede virk-
somheder 0 0 0

Deposita 251.257 251.257 251.257

Finansielle anlægsaktiver 251.257 251.257 251.257

    

Anlægsaktiver 4.248.477 4.712.155 4.704.279

    

Råvarer og hjælpematerialer 2.952.750 3.207.744 3.059.422

Varebeholdninger 2.952.750 3.207.744 3.059.422

    

Tilgodehavender fra salg og 
tjenesteydelser 2.287.471 936.611 2.417.502

Tilgodehavender hos tilknyttede 
virksomheder 0 0 0

Udskud skatteaktiv 0 0 649.585

Andre tilgodehavender 2.310.716 1.712.449 713.681

Periodeafgrænsningsposter 0 0 1.004.324

Tilgodehavender 4.598.187 2.649.060 4.785.092

    

Likvide beholdninger 4.760.480 5.055.499 7.034.561

    

Omsætningsaktiver 12.311.418 10.912.303 14.879.075

    

Aktiver 16.559.895 15.624.458 19.583.354

Koncern   |   Aktiver
Danske kroner
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 PASSIVER 31-03-2020 31-03-2019 30-06-2019

    

Virksomhedskapital 6.899.377 6.899.377 6.899.377

Overført resultat 3.755.308 3.528.437 4.176.152

Egenkapital 10.654.686 10.427.814 11.075.529

    

Hensættelser til udskudt skat -90.282 30.288 0

Hensættelser til kapitalandele i 
tilknyttede virksomheder 0 0 0

Hensatte forpligtelser -90.282 30.288 0

    

Gæld til banker 170.281 0 262.940

Modtagne forudbetalinger fra 
kunder 3.467.601 1.696.192 3.085.622

Leverandører af varer og tjeneste-
ydelser 1.437.212 2.305.600 2.201.589

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 0

Selskabsskat 34.748 118.421 67.737

Anden gæld, herunder skyldige 
skatter og skyldige bidrag til social 
sikring 885.649 1.083.650 2.889.937

Gæld til virksomhedsdeltagere og 
ledelse 0 -37.507 0

Kortfristede gældsforpligtelser 5.995.492 5.166.356 8.507.825

    

Gældsforpligtelser 5.995.492 5.166.356 8.507.825

    

Passiver 16.559.895 15.624.458 19.583.354

Koncern   |  Passiver
Danske kroner
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01/07-2019  -  31/03-2020 01/07-2018  -  31/03-2019

Resultat -420.843 -2.694.790

Skat af resultat 0 0

Resultat datterselskaber 0 0

Tilbageførte afskrivninger 1.215.039 1.698.572

Debitorer 456.798 780.571

Øvrige tilgodehavender -592.711 -589.110

Varelager 106.672 -907.564

Leverandørgæld -764.377 -129.241

Anden gæld -1.747.957 -212.272

Driftsaktiver i alt -1.747.378 -2.053.834

In vesteringer 

Anskaffelse / afgang af aktiver -434.044 -1.525.093

Deposita 0 0

Indlån 0 0

Investeringer i alt -434.044 -1.525.093

Finansiering 

Selskabskapital 0 -740.615

Gæld til banker -92.659 0

FINANSIERING I ALT -92.659 -740.615

I ALT -2.274.081 -4.319.542

Likvide beholdninger, primo 7.034.561 9.375.041

Likvide beholdninger, ultimo 4.760.480 5.055.499

Periodens pengestrøm -2.274.081 -4.319.542

Koncern   |   pengestrømsanalyse
Danske kroner
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Freetrailer Group A/S

Sydmarken 31

2860 Søborg

Telefon: +45 88 537 700

E-mail: investor@freetrailer.com

KONTAKT


