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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 
for Freetrailer Group A/S.
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets ak-
tiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og af koncer-
nens pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 

Søborg, den 1. oktober 2020

 
Direktion
 
Philip Filipsen    
Direktør      
     

Bestyrelse

Mikael Bartroff    Dan Takiar Petersen   Thomas Munksgaard
Formand    

Allan  Sønderskov Darre  



DEN UAFHÆNGIGE 
REVISORS  
REVISIONSPÅTEGNING
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Til kapitalejerne i Freetrailer 
Group A/S
Konklusion

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for 
Freetrailer Group A/S for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 
2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgø-
relse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørel-
se og noter. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbej-
des efter årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregn-
skabet giver et retvisende billede af koncernens og selska-
bets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 
samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og 
pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med inter-
nationale standarder og om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse stan-
darder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegnin-
gens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af koncernregn-
skabet og årsregnskabet”. Vi er uafhængige af koncernen 
og selskabet i overensstemmelse med internationale etiske 
regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt 
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og 
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 
er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusi-
on.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og  
årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncern-
regnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede 
i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har 
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab 
og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet 
er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og selska-
bets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold ved-
rørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udar-
bejde koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 
enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften 

eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for koncernregnskabet og  
årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncern-
regnskabet og årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. 
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men 
er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overens-
stemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil af-
dække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlin-
formationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og 
kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer 
på grundlag af koncernregnskabet og årsregnskabet.
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger 
og opretholder professionel skepsis under revisionen. Her-
udover:
 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlin-

formation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uan-
set om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer 
og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse 
risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt 
og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation 
forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern 
kontrol.

 
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans 

for revisionen for at kunne udforme revisionshandlin-
ger, der er passende efter omstændighederne, men 
ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektivi-
teten af selskabets interne kontrol.

 
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er 

anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som 
ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

 
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af koncern-

regnskabet og årsregnskabet på grundlag af regn-
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skabsprincippet om fortsat drift er passende, samt 
om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder 
eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om koncer-
nens og selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi 
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi 
i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på op-
lysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores 
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revi-
sionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revi-
sionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold 
kan dog medføre, at koncernen og selskabet ikke læn-
gere kan fortsætte driften.

 
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur 

og indhold af koncernregnskabet og årsregnskabet, 
herunder note-oplysningerne, samt om årsregnskabet 
afspejler de underliggende transaktioner og begiven-
heder på en sådan måde, at der gives et retvisende 
billede heraf.

• Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de 
finansielle oplysninger for virksomhederne eller forret-
ningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke 
en konklusion om koncernregnskabet. Vi er ansvarlige 
for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisio-
nen. Vi er eneansvarlige for vores revisionskonklusion.

 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 
det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af re-
visionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, 
herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, 
som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

 

Vores konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet 

omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 

form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetnin-

gen.

 

I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og års-

regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen 

og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er 

væsentligt inkonsistent med koncernregnskabet og års-

regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på 

anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetnin-

gen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregn-

skabsloven.

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at 

ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncer-

nregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overens-

stemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

 

   

Hørsholm, 1. oktober 2020  

   

KRESTON CM  

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab  

CVR-nr. 39463113  

   

Michel Hansen  

Statsautoriseret revisor  

mne31406



LEDELSESBERETNING
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Regnskabsåret 19/20 blev på mange måder både spænden-
de og anderledes for Freetrailer. 

Freetrailer havde fra starten af året et mål om, at dette 
regnskabsår skulle være året, hvor antallet af trailere på 
markedet skulle øges markant, primært gennem en øget 
udbredelse på især det svenske og norske marked, ligesom 
etableringen af de første partneraftaler i Tyskland, som det 
første på det Europæiske marked, var en del at planerne.

Samtidig var det et klart mål at øge kapacitetsudnyttelsen 
(kundernes brug af trailere) på den eksisterende trailerpark, 
bl.a. ved at øge kendskabet til Freetrailer unikke forret-
ningsmodel, herunder gennem en bedre og mere målrettet 
markedsføring.

Trailerparken vækstede, men mindre end  forventet

I det forgangne regnskabsår steg antallet af trailere med 
11% til 1.617 - en vækst der primært kom fra det svenske 

marked, og dermed var utrolig vigtig for vores internatio-
nale ekspansion. I forhold til forventningerne var det dog 
mindre end forventet. I første halvdel af regnskabsåret var vi 
udfordret af en træghed i beslutningsprocessen hos nuvæ-
rende og potentielle samarbejdspartnere, og Coronakrisens 
opblussen i februar måned satte naturligt nok ekspansions-
planer for såvel eksisterende som nye partnere på vågeblus. 

Derfor er det også med ekstra stor tilfredshed, at vi alligevel 
kan notere en rekordhøj indtjening for året, og ikke mindst 
hvad angår væksten i antallet af udlejninger. Det netop af-
sluttede regnskabsår er en vigtig milestone i vores fremad-
rettede planer for ekspansionen af vores forretning. 

Udlejningsrekord på den eksisterende trailerbe-
stand

Antallet af udlejninger slog allerede i juli måned 2019 re-
kord med 40.000 udlejninger på en enkelt måned. Det blev 
startskuddet til en kontinuerlig månedlig YoY-vækst på knap 

15.000

Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun

20.000
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30%. Det samlede antal udlejninger blev på 436.122 i 19/20, 
svarende til vækst for året på 28,5% sammenlignet med 
18/19.     

Den flotte fremgang i aktivitetsniveauet afspejles i såvel 
omsætning som indtjening. Omsætningen steg med 17% til 
DKK 40,8 mio., og jeg er særligt stolt over, at vi har formået 
at vende driftsresultatet (EBITDA) fra et mindre minus på 
DKK 0,4 mio. i 18/19 til et overskud på DKK 3,4 mio. i 19/20, 
mens resultatet før skat blev på DKK 1,5 mio. – tæt på de 
forventede DKK 1,7 mio. 

Der er ingen tvivl om, at vi nu ser effekten af tidligere års 
investeringer i opdyrkning af nye kunder på nye og eksiste-
rende markeder samt et stort relations arbejde over for ek-
sisterende kunder.     

Positive udsigter for 20/21

Med indgangen til det nye regnskabsår står Freetrailer i en 
gunstig situation. Kapacitetsudnyttelsen og dermed udlej-
ningsniveauet på den bestående trailerbestand bliver sta-
dig bedre og bedre, og vi kunne igen slå en ny rekord i juli 
måned 2020 med 51.000 udlejninger på en enkelt måned, 
hvilket er 20% over den tidligere månedsrekord. 

For at kunne fortsætte med at levere disse markante vækst-
rater er det dog nødvendigt, at væksten i antallet af trailere 
følger med. Derfor er det også glædeligt, at vi igennem det 
seneste halve år har lukket partneraftaler med en række 
store og velrenommerede samarbejdspartnere på alle de 
tre hovedmarkeder, herunder 

• Max Burger, ICA, Blomsterlandet, Beijer Byg, Mio Møb-
ler og senest Mekonomen i Sverige

• Obs BYGG (Coop) i Norge 
• Elgiganten og Johannes Fog i Danmark. 

Disse aftaler skaber vækstfundamentet for både indevæ-
rende og de kommende regnskabsår. 

På det svenske marked forventer vi med baggrund i de 
mange solide partneraftaler yderligere 400 flere trailere ved 
udgangen af 20/21, hvilket vil sige næsten en fordobling fra 
de nuværende 510 trailere. 

På det norske marked er vi stolte over vores nye samar-
bejde med Obs BYGG, som er en del af Coop Norge, og her 
forventer vi også en fordobling i antallet af trailere fra de nu-
værende 128 til ca. 250.

På det danske marked er der fortsat plads til flere Freetraile-
re, og vi forventer at øge antallet fra de nuværende 979 til 
ca. 1.100 inden regnskabsårets afslutning. Elgiganten og Jo-
hannes Fog udgør en del af disse forventninger.           

Freetrailer har ikke ændret sine ambitioner for udbredelse 
af Freetrailer konceptet uden for de skandinaviske grænser, 
pt. fokuserer vi benhårdt på at etablere Freetrailer koncep-
tet på det europæiske marked med Tyskland som det første 
marked. Det er således glædeligt, at vi den 18. september 
2020 kunne annoncere, at Freetrailer nu har startet sin før-
ste lokation ved IKEA’s nye varehus i Karlsruhe. Freetrailer 
har hermed taget et vigtig skridt i retningen af at etablere 
Freetrailer på det Europæiske marked, og vi forventer en 
yderligere udbredelse på det Tyske marked i regnskabsåret 
20/21. 

Alt i alt viser det seneste år, og nu seneste med etablerin-
gen på det tyske marked, at vi har et fundament, som skal 
bringe os videre imod vores mål og ambitioner om at udvi-
de Freetrailers forretning både nationalt og internationalt. 

Forventningerne til 20/21 

På baggrund af de positive udsigter for 20/21, herunder 
væksten i antallet trailere fra 1.617 i 19/20 til ca. 2.200 i 
20/21, forventes en omsætning på DKK 47-50 mio. og et re-
sultat før skat i niveauet DKK 4-5 mio.   

   Med venlig hilsen

   Philip Filipsen
   Group CEO
   Freetrailer Group A/S
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Koncernnøgletal i 1.000 DKK Q4 19/20 Q4 18/19 Ændring Helår 19/20 Helår 18/19 Ændring

Nettoomsætning 11.543,4 10.056,0 14,8% 40.780,3 34.702,0 17,5%

EBITDA 2.510,9 560,0 348,4% 3.360,0 -351,0  

Resultat før skat 1.931,9 -840,2 1.511,1 -3.535,0  

Egenkapital 12.202,7 11.075,5 10,2% 12.202,7 11.075,5 10,2%

Antal Aktier 9.199.171 9.199.171 9.199.171 9.199.171  

EPS 0,16 -0,09 0,13 -0,31  

Egenkapitalandel 59% 60% -2,1% 59% 60% -2,1%

Likvider 8.070,8 7.034,0 14,7% 8.070,8 7.034,0 14,7%

Aktiver i alt 20.856,1 19.583,4 6,5% 20.856,1 19.583,4 6,5%

Antal udlejninger 126.480 96.605 30,9% 436.122 339.180 28,6%

Væksten fortsætter -
rekordresultat i 19/20 

Freetrailers forretningsmodel viste endnu engang sin styrke i 4. kvartal 19/20. Omsætningen steg med 14%, driftsresul-
tatet (EBITDA) blev næsten femdoblet til DKK 2,5 mio., og resultatet før skat blev positivt med DKK 1,9 mio. Antallet af 
udlejninger steg med 31% i 4. kvartal og med 29% for året som helhed. 

Omsætningen for regnskabsåret 19/20 blev derved DKK 40,8 mio. – en vækst på 17%, og resultatet før skat et overskud 
på DKK 1,5 mio. mod et underskud på DKK 3,5 mio. i 18/19. Væksten var primært båret af en øget belægning på den be-
stående trailerbestand samt en øget effektivitet i driften.   

Overskud på bundlinjen

I forbindelse med Q3 19/20 (den 29. maj 2020) havde ledel-
sen i Freetrailer den fornødne indsigt i Corona situationen til 
at genindsætte de udmeldte forventninger ved halvårsmed-
delelsen ultimo februar 19/20. Omsætningen blev estimeret 
til DKK 40,5 mio. i 19/20, hvor den faktiske omsætning blev 
på DKK 40,8 mio. Resultatet før skat blev estimeret til DKK 

1,7 mio., og det blev på DKK 1,5 mio. Alt i alt et tilfredsstillen-
de resultat på niveau med forventningerne – og det bedste 
resultat i koncernens historie.

Nedjusteringen ultimo februar var begrundet i forsinkelser i 
forbindelse med indgåelse af nye partneraftaler.
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Udlejningsvæksten slår endnu en rekord

I Q4 19/20 steg antallet af udlejninger fra 96.605 til 126.480 
(+30,9%). Det samlede antal udlejninger for året som helhed 
steg fra 339.180 til 436.122 (+28,6%) – væksten dækker over 
en høj kapacitetsudnyttelse af den eksisterende trailerpark 
på alle tre hovedmarkeder i Norge, Sverige og Danmark. 
Trailerparken steg kun med 160 trailere i perioden fra 1.457 
til 1.617 primært på det svenske marked.

Det danske marked er fortsat det største marked med 65% 
af det samlede antal udlejninger, mens det svenske og nor-
ske marked repræsenterer de højeste vækstrater med hen-
holdsvis 50,9% og 69,3%. 

Omsætningen i Q4 19/20 udgjorde DKK 11,5 mio., svaren-
de til en vækst på 14,2% i forhold til samme periode sidste 
år. Omsætningen for året som helhed blev på DKK 40,8 mio. 
mod DKK 34,8 mio. for seneste regnskabsår svarende til en 
vækst på 17,3% 

Forventningerne til 19/20
DKK mio.

Q4 18/19
(29/8-2019)

Q2 19/20
(27/2-2020)

Nedjustering

Trækker forvent-
ningerne

(20/3-2020)

Q3 19/20 
(29/5-2020)

Genindsætter 
forventningerne

Faktisk resutlat 
19/20

(27/8-2020)

Omsætning 42 40,5 - 40,5 40,8

Res. før skat 3,25 1,7 - 1,7 1,5

Res. efter skat 2,5 - - - 1,2

       Antal trailere Antal trailere

 Q4 18/19 Q4 19/20 Vækst Q1-Q4 18/19 Q1-Q4 19/20 Vækst 30-06-2019 30-06-2020

Danmark 68.102 79.505 16,7% 240.695 283.993 18,0% 972 979

Norge 5.561 8.357 50,3% 18.278 30.986 69,5% 128 128

Sverige 22.942 38.618 68,3% 80.207 121.143 51,0% 357 510

I alt 96.605 126.480 30,9% 339.180 436.122 28,6% 1.457 1.617

Kvartalvis udvikling i antal udlejninger
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• Kundeomsætningen for helåret blev på DKK 29,5 mio., 
svarende til en fremgang på 23,8% og en omsætnings-
andel på 72,3%. Freetrailers selvbetjeningsløsning, 
hvor appen og den elektroniske lås spiller en central 
rolle, er den primære årsag til den store fremgang, og 
i tillæg er kendskabsgraden til Freetrailer øget væsent-
ligt på de skandinaviske markeder.

• Partneromsætningen for helåret blev på DKK 7,7 mio., 
hvilket er på niveau med sidste år, svarende til en om-
sætningsandel på 18,9%. Partneromsætningen har væ-
ret presset af et manglende partnersalg bl.a. som følge 
af Coronakrisen

• Danmark er fortsat det største marked med en omsæt-
ning på DKK 27,0 mio. og en omsætningsandel på 66% i 
19/20. Omsætningsfremgangen i perioden var på 9,7%.

• Sverige udgør en stadig stigende andel af omsætnin-
gen med en vækst på 39,5% til DKK 10,5 mio. i perio-
den. Omsætningsandelen udgør 26% mod sidste års 
21%.

• Norge er fortsat det mindste marked med en omsæt-
ningsandel på 8%, svarende til DKK 3,2 mio. Omsæt-
ningsfremgangen i regnskabsåret 19/20 udgør 15,9%.  

Driftsresultatet (EBITDA) for Q4 19/20 udgør DKK 2,5 mio. 
mod DKK 0,6 mio. i Q4 18/19, og for regnskabsåret som hel-
hed kunne koncernen notere en fremgang i driftsresultatet 
(EBITDA) på DKK 3,7 mio. Driftsresultatet (EBITDA) udgør for 
det samlede regnskabsår DKK 3,4 mio. mod et negativt re-
sultat på 0,4 for regnskabsåret 18/19. Den markante forbed-
ring i driftsresultatet (EBITDA) skyldes en væsentlig højere 
udnyttelsesgrad af den bestående trailerportefølje samt en 
målrettet indsats på at forbedre effektiviteten i koncernens 
administration. Hertil kommer, at koncernen har benyttet 
de hjælpeparkker, som har været stillet til rådighed lokalt 
på de Skandinaviske markeder, hvilket har påvirket omkost-
ningsresultatet positivt med DKK 0,6 mio.

Resultatet før skat for Q4 19/20 udgør DKK 1,9 mio. mod 
DKK -0,8 mio. i Q4 18/19, og for regnskabsåret som helhed 
er resultatet før skat opgjort til DKK 1,5 mio. mod et under-
skud på DKK -3,5mio. i foregående regnskabsår svarende til 
en resultatforbedring på DKK 5 mio. 

Egenkapitalandelen er ultimo Q4 19/20 opgjort til 60%, og 
det likviditetsmæssige beredskab er på DKK 8,1 mio.

18/19 19/20

Omsætningskategori, helår 
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Forventningerne til regnskabsåret 20/21

Med udgangspunkt i den stigende efterspørgsel, den høje 
kapacitetsudnyttelse som fortsat bliver bedre og bedre 
samt de store gennembrud i Sverige og Norge, har vi høje 
forventninger til regnskabsåret 20/21.

Freetrailer forventer 
• At øge trailerbestanden med ca. 600 trailere i  20/21  

til 2.200 trailere (+36%)
• At omsætningen stiger til DKK 47 - 50 mio. (+15% - +23%)
• At resultat før skat udgør DKK 4 - 5 mio. (+150% - +213%)
Coronapandemien kan naturligvis bringe disse udsigter i 
fare som følge af en afmatning på verdensmarkederne.  

* Salg af trailerer, servicesalg mm.
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Væsentlige hændelser i  
regnskabsåret 19/20
8. juli 2019 

Freetrailer Group A/S rapporterer om nyt strategisk sam-
arbejde med den tyske teknologivirksomhed Nüwiel. Et 
samarbejde der betyder, at Nüwiels elektroniske E-trailer 
til cykler og gående fremover vil være en del af Freetrailer 
produktportefølje. 

18. september 2019 

Freetrailer offentliggør årsrapport for regnskabsperioden 
18/19 med en vækst i omsætningen på 15% til DKK 34,7 mio. 
og et underskud efter skat på DKK 2,7 mio. 

11. oktober 2019 

Freetrailer Group A/S åbner kontor i Hamborg.

18. oktober 2019

Freetrailer Group A/S indgår et nyt samarbejde med den 
svenske vækstkomet 24Storage. 

21. november 2019

Freetrailer Group A/S udvider samarbejdet med ICA MAXI og 
tilføjer samtidig ICA Kvantum til partnerskabsaftalen. 

29. november 2019 

Freetrailer Group A/S rapporterer om en fremgang i Q1 
19/20 på 22% til DKK 11,2 mio. og stigning i EBITDA på over 
80% til DKK 1,6 mio.

29. november 2019 

Freetrailer Group A/S offentliggør ny strategi, som skal sæt-
te Freetrailer på landkortet i Europa, og samtidig ændres 
der i ledelsen. 

28. februar 2020

Freetrailer Group A/S rapporterer om betydelig vækst i Q2 
2019/2020 på 27 %.

20. marts 2020 

Freetrailer Group A/S trækker sine indtjeningsforventninger 
til indeværende og kommende regnskabsår tilbage som føl-
ge af Corona krisen.

22. april 2020 

Freetrailer Group A/S reorganiserer i sit europæiske setup, 
og Allan Sønderskov Darré forlader sin stilling i Freetrailer 
for at hellige sig andre opgaver. Freetrailer bestyrelsesfor-
mand Mikael Bartroff overtager midlertidigt ansvaret for 
koordinationen af Freetrailers udrulningsstrategi på det 
europæiske marked.

29. maj 2020

Freetrailer Group A/S udsender kvartalsrapport Q3 19/20 og 
genindsætter sine forventninger til regnskabsåret.

26. juni 2020  

Freetrailer Group A/S melder om en markant udvidelse af 
samarbejdet med Elgiganten i Danmark. 
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Hændelser efter årsregnskabets afslutning

9. juli 2020 

Freetrailer Group A/S indgår strategisk samarbejdsaftale 
med Obs BYGG i Norge. Obs BYGG er en del af Coop i Norge

11. august 2020

Freetrailer Group A/S og Mekonomen i Sverige indgår sam-
arbejdsaftale, der indebærer, at Freetrailer konceptet tilby-
des Mekonomen værksteder og butikker.

13. august 2020

Freetrailer Group A/S indgår i et nyt samarbejde med den 
danske byggemarkedskæde Johannes Fog.

27. august 2020  

Freetrailer Group A/S udsender helårsrapport.

18. september 2020  

Freetrailer Group A/S leverer de første trailere på det tyske 
marked til det nyåbnede IKEA-varehus i Karlsruhe.

Cash Flow
Koncernens likviditet udgør ved regnskabsårets afslutning 
8.071 tDKK, hvilket er 1.037 tDKK højere end ved regnskabs-
året begyndelse.

Aktien
Freerailer er listet på Spotlight Stock Market. Kursen lægger 
ultimo regnskabsåret på niveau med selskabet noterings-
kurs på 4,5. Ved aflæggelse af dette regnskab er kursen ste-
get til et niveau omkring kurs 12. 
Antallet af aktier har i perioden været uændret, og udgør 
ved halvåretsudgang fortsat 9.199.171 med en markedsvær-
di på 41 mio. DKK

Forslag til disposition af 
Freetrailers resultat
Bestyrelsen og direktion anbefaler, at der ikke udbetales 
dividende til aktionærerne for regnskabsåret 2019/2020. 
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Generalforsamling og  
årsrapport 
Generalforsamlingen afholdes d. 15/10-2020. Årsrapporten 
vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside 
(www.freetrailer.com) samtidig med indkaldelsen til 
ordinær generalforsamling.

Virksomhedsrelaterede risici 
og usikkerhedsfaktorer
Et antal risikofaktorer kan have negativ indvirkning på ak-
tiviteterne i Freetrailer. Det er derfor af stor vigtighed for-
uden selskabets vækstmuligheder også at tage hensyn til 
relevante selskabsspecifikke forhold, som IT-sikkerhed, sy-
stem, nøglepersoner, konjekturer politiske og regulatoriske 
forhold mm. 

Review af revisor
Denne årsrapport har været reviewet af selskabets revi-
sorer. Revisionspåtegning vil være tilgængelig ift. med 
Selskabets Generalforsamlingen d. 15/10-2019. 

Finanskalender
Kommende rapporter for 20/21

Årsrapport 19/20:    1/10-2020 
Generalforsamling:   15/10-2020 
Q1 rapport 20/21:    26/11-2020
Q2 rapport 20/21:   25/2-2021
Q3 rapport 20/21:   27/5 2021 

Freetrailer koncernoversigt
Med ”Freetrailer Group A/S” eller ”selskabet” henvises til 
koncernen (CVR 28891938), der har hovedsæde i Søborg, 
Danmark. Freetrailer koncernen består af Freetrailer Dan-
mark ApS, Freetrailer Sverige AB, Freetrailer Norge AS, 
Freetrailer Rental ApS, FTG Freetrailer Deutschland GmbH, 
Freetrailer USA Inc, Freetrailer Poland Sp. Z.o.o. og Woogie-
Woogie ApS. Freetrailer Group A/S er moderselskabet i kon-
cernen. Stort set alle aktiviteter udøves i selskabets datter-
selskaber i Danmark, Sverige og Norge.

Freetrailer 
Danmark

ApS
CVR 27626661

Hovedparten
af koncernens
kommercielle
aktiviteter 
udøves i dette 
selskab.

Freetrailer
Sverige AB

ID 556769-6108

Det andet 
største selskab i 
koncernen. Kun 
dette selskab 
og Freetrailer 
Danmark har 
ansatte

Freetrailer
Norge AS

ID 915462790

Det tredje største 
selskab i koncer-
nen. Aktivite-
terne varetages 
fra Sverige og 
Danmark.

Freetrailer
Rental ApS

CVR 37519677

Selskab, som 
anvendes til 
leasingaftaler. 
Anvendes som 
en del af lance-
ringen i Norge 
for at muliggøre 
finansiering af 
trailere, som 
bruges i Norge. 
Begrænset 
aktivitet.

Freetrailer
Deutchland

 GmbH
9024326567

Selskab, som 
anvendtes forud 
for planlagt 
lancering i Tysk-
land. P.t. meget 
begrænset akti-
vitet, men er klar 
til at blive taget 
i brug forud for 
genlanceringen i 
Tyskland. 

Freetrailer
USA Inc

Passivt selskab, 
som blev stiftet 
for flere år siden 
for at forberede 
en eventuel lan-
cering i USA. 

WoogieWoogie
CVR 30208765

Passivt selskab, 
som blev stiftet 
for at skabe 
yderligere de-
leøkonomiske 
perspektiver og 
platforme, hvor 
man kan dele 
andre investe-
ringsgoder, som 
sjældent anven-
des af privatper-
soner.

Aktive selskaber 100% Andre selskaber

Freetrailer Group A/S
CVR: 28891938



ÅRSREGNSKAB
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Resultatopgørelse

 
 

Koncern  Moderselskab  

 Note 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19

Nettoomsætning  40.780.348 34.702.490 954.000 954.000

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer  -13.827.464 -10.999.956 0 0

Andre eksterne omkostninger  -8.728.865 -8.618.085 -1.260.683 -1.092.577

Bruttoresultat  18.224.019 15.084.449 -306.683 -138.577

      

Personaleomkostninger 1 -14.864.160 -15.528.793 0 0

Af- og nedskrivninger af materielle og imma-
terielle anlægsaktiver  -1.509.342 -2.877.576 -808.533 -865.045

Driftsresultat  1.850.517 -3.321.920 -1.115.216 -1.003.622

      

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og 
associerede virksomheder  0 0 2.100.182 -2.004.505

Finansielle indtægter 2 8.817 2.030 189.054 86.799

Finansielle omkostninger 3 -348.236 -128.432 -295.701 -18.779

Resultat før skat  1.511.098 -3.448.322 878.319 -2.940.107

      

Skat af årets resultat 4 -360.018 710.485 272.761 202.270

Årets resultat  1.151.080 -2.737.837 1.151.080 -2.737.837

      

      

Forslag til resultatdisponering      
Overført resultat  1.151.080 -2.737.837 1.151.080 -2.737.837

Resultatdisponering  1.151.080 -2.737.837 1.151.080 -2.737.837

Danske kroner 
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Balance 30. juni 2020

  Koncern  Moderselskab  

 Note 30. juni 2020 30. juni 2019 30. juni 2020 30. juni 2019

Aktiver    

Erhvervede koncessioner, patenter, 
licenser, varemærker samt lignende 
rettigheder 

5 898.133 1.588.048 898.133 1.588.041

Immaterielle anlægsaktiver  898.133 1.588.048 898.133 1.588.041

      

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 6 2.621.869 2.641.605 143.941 40.075

Indretning af lejede lokaler 7 154.832 223.369 154.832 223.369
Materielle anlægsaktiver  2.776.701 2.864.974 298.773 263.444

      

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 8, 9 0 0 6.404.593 3.997.113

Deposita  245.463 251.257 229.455 204.629
Finansielle anlægsaktiver  245.463 251.257 6.634.048 4.201.742

      
Anlægsaktiver  3.920.297 4.704.279 7.830.954 6.053.227

      

Råvarer og hjælpematerialer  3.650.218 3.059.422 0 0
Varebeholdninger  3.650.218 3.059.422 0 0

    

Tilgodehavender fra salg og tjeneste-
ydelser

 2.745.374 2.417.502 0 0

Tilgodehavender hos tilknyttede virksom-
heder

 0 0 4.768.984 4.718.024

Udskudte skatteaktiver  504.275 649.585 359.489 94.444

Andre tilgodehavender  0 0 4.000 0

Periodeafgrænsningsposter  670.528 713.681 173.206 225.017
Tilgodehavender  1.294.634 1.004.324 0 0

  5.214.811 4.785.092 5.305.679 5.037.485
Likvide beholdninger  8.070.784 7.034.561  113.486 130.999 

  
Omsætningsaktiver  16.935.813 14.879.075 5.419.165 5.168.484 

  
Aktiver  20.856.110 19.583.354 13.250.119 11.221.711 

Danske kroner 
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Balance 30. juni 2020

  Koncern  Moderselskab  

 Note 30. juni 2020 30. juni 2019 30. juni 2020 30. juni 2019

Passiver    

Virksomhedskapital  6.899.377 6.899.377 6.899.377 6.899.377

Overført resultat  5.303.283 4.176.152 5.303.283 4.176.152
Egenkapital 10 12.202.660 11.075.529 12.202.660 11.075.529

      

Gæld til banker  176.044 262.940 0 0

Modtagne forudbetalinger fra kunder  4.139.523 3.085.622 0 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser  1.184.265 2.201.589 47.315 90.971

Gæld til tilknyttede virksomheder  0 0 941.050 0

Selskabsskat  168.702 67.737 0 0

Anden gæld, herunder skyldige skatter og 
skyldige bidrag til social sikring

 2.984.916 2.889.937 59.094 55.211

Kortfristede gældsforpligtelser  8.653.450 8.507.825 1.047.459 146.182

      
Gældsforpligtelser  8.653.450 8.507.825 1.047.459 146.182

      
Passiver  20.856.110 19.583.354 13.250.119 11.221.711

      

      

Eventualforpligtelser 10     

Sikkerhedsstillelser og pantsætninger 11     

Danske kroner 
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Pengestrømsanalyse 

Koncern Moderselskab

2019/20 2018/19 2019/20 2018/19

Resultat 1.151.080 -2.737.837 1.151.080 -2.737.837

Skat af resultat 360.018 -710.484 -272.761 -202.270

Resultat datterselskaber 0 0 -2.100.182 2.004.505

Tilbageførte afskrivninger 1.509.342 2.877.576 808.533 865.045

Debitorer -327.872 -1.715.430 0 0

Øvrige tilgodehavender -247.157 768.475 47.811 -4.268.229

Varelager -590.796 -764.197 0 0

Leverandørgæld -1.017.325 -254.909 -43.656 -335.891

Anden gæld 1.162.949 2.084.405 3.883 -2.380.095
Driftsaktiver i alt 2.000.239 -452.401 -456.253 -7.054.771

Investeringer 

Anskaffelse / afgang af aktiver -882.915 -1.446.780 438.740 -23.860

Deposita 5.794 -69 0 0

Indlån 0 0 0 0
Investeringer i alt -876.954 -1.446.849 438.740 -23.860

Finansiering 

Ændring i selskabskapital 0 -740.614 0 -740.615

Driftslån -86.896 -246.812 0 -2.859
FINANSIERING I ALT -86.896 -987.426 0 -743.474

I ALT 1.036.222 -2.886.676 -17.513 -7.822.105

Likvide beholdninger, primo 7.034.562 9.921.238 130.999 7.953.104

Likvide beholdninger, ultimo 8.070.784 7.034.562 113.486 130.999
Periodens pengestrøm 1.036.222 -2.886.676 -17.513 -7.822.105

Danske kroner 
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NOTER
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Noter

Koncern Moderselskab

2019/20 2018/20 2019/20 2018/20

1. Personaleomkostninger

Lønninger 13.800.714 14.151.133 0 0

Pensioner 899.018 1.183.485 0 0

Andre omkostninger til social sikring 164.428 194.175 0 0
 14.864.160 15.528.793 0 0

    

Gennemsnitligt antal beskæftigede 32 29 0 0

     

2. Finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter 8.817 2.030 0 1.279

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksom-
heder

0 0 189.054 85.520

 8.817 2.030 189.054 86.799

    

3. Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 348.236 128.432 272.364 18.779

Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede 
virksomheder

0 0 23.337 0

 348.236 128.432 295.701 18.779

     

4. Skat af årets resultat

Skat af årets resultat 214.708 0 0 0

Regulering af udskudt skat 145.310 -710.485 -272.761 -202.270

 360.018 -710.485 -272.761 -202.270

     

5. Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder

Kostpris primo 6.469.167 6.409.347 4.810.602 4.750.782

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer 10.200 59.820 10.200 59.820
Kostpris ultimo 6.479.367 6.469.167 4.820.802 4.810.602

     

Af- og nedskrivninger primo -4.881.119 -3.719.913 -3.222.561 -2.434.466

Årets afskrivninger -700.115 -1.161.206 -700.108 -788.095
Af- og nedskrivninger ultimo -5.581.234 -4.881.119 -3.922.669 -3.222.561

     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 898.133 1.588.048 898.133 1.588.041

Danske kroner 
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Noter

Koncern Moderselskab

2019/20 2018/20 2019/20 2018/20

6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris primo 6.654.761 5.111.894 81.556 81.556

Tilgang i forbindelse med fusion og køb af virksom-
hed

0 44.233 0 0

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer 1.195.388 1.730.250 143.754 0

Afgang i årets løb -635.483 -231.616 0 0
Kostpris ultimo 7.214.666 6.654.761 225.310 81.556

     

Af- og nedskrivninger primo -4.013.156 -3.175.077 -41.481 -27.756

Tilgang i forbindelse med fusion og køb af virksom-
hed

0 -8.822 0 0

Årets afskrivninger -740.689 -835.224 -39.888 -13.725

Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede 
aktiver

161.048 5.967 0 0

Af- og nedskrivninger ultimo -4.592.797 -4.013.156 -81.369 -41.481

     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 2.621.869 2.641.605 143.941 40.075

7. Indretning af lejede lokaler

Kostpris primo 351.140 243.026 351.140 243.026

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer 0 108.114 0 108.114
Kostpris ultimo 351.140 351.140 351.140 351.140
     

Af- og nedskrivninger primo -127.771 -64.546 -127.771 -64.546

Årets afskrivninger -68.537 -63.225 -68.537 -63.225
Af- og nedskrivninger ultimo -196.308 -127.771 -196.308 -127.771

     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 154.832 223.369 154.832 223.369

Danske kroner 
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Moderselskab

30. juni 2020 30. juni 2019

8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris primo    7.882.889  7.882.889
Kostpris ultimo    7.882.889  7.882.889

       

Opskrivninger primo    -3.885.776  -1.973.312

Overført til modregning i tilgodehavender    230.122  44.685

Årets resultat    2.201.944  -1.985.814

Kursregulering primo egenkapital og resultatpo-
ster udenlandske dattervirksomheder

   -24.586  -17.341

Gældseftergivelse    0  46.006
Opskrivninger ultimo    -1.478.296  -3.885.776

       
Regnskabsmæssig værdi ultimo    6.404.593  3.997.113

9. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Tilknyttede virksomheder     
Navn Hjemsted Ejerandel i % Egenkapital Resultat

Freetrailer Danmark ApS København 100 3.071.955 1.157.309

Woogiewoogie ApS København 100 -89.630 -12.920

Freetrailer Sverige AB, aflagt i SEK Sverige 100 2.401.083 1.028.711

Freetrailer Deutschland GmbH, 
aflagt i EUR

Tyskland 100 -192.150 -410.295

Freetrailer Norge, aflagt i NOK Norge 100 418.026 176.686

Freetrailer Polen Polen 100 0 0

Freetrailer Rental ApS København 100 513.529 286.921

Freetrailer USA USA 100 0 0

GetaFreeBox Ivs Danmark 100 -35.114 -24.468
   6.087.699 2.201.944

     

Der er ikke aflagt regnskab for Freetrailer Poland og Freetrailer USA. Begge selskaber er uden aktivitet ved regnskabets afslutning.

Noter

Danske kroner 
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Noter

10. Egenkapitalopgørelse

Moderselskab
 Virksomhedskapital Overført resultat I alt

Egenkapital 1. juli 2019 6.899.377 4.176.152 11.075.529

Valutakursregulering finansielle 
anlægsaktiver

0 -23.949 -23.949

Årets resultat 0 1.151.080 1.151.080
Egenkapital 30. juni 2020 6.899.377 5.303.283 12.202.660

Koncern

 Virksomhedskapital Overført resultat I alt

Egenkapital 1. juli 2019 6.899.377 4.176.152 11.075.529

Valutakursregulering finansielle 
anlægsaktiver

0 -23.949 -23.949

Årets resultat 0 1.151.080 1.151.080
Egenkapital 30. juni 2020 6.899.377 5.303.283 12.202.660

    

Moderselskab
Virksomheden har udviklet sig således:

 2020 2019 2018 2017 2016

Saldo primo 6.899.377 6.899.377 501.000 501.000 501.000

Årets tilgang 0 0 5.941.235 457.142 0

Saldo ultimo 6.899.377 6.899.377 6.442.235 958.142 501.000

    

Danske kroner 
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Noter

11. Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Selskabet har indgået en huslejekontrakt, der påhviler selskabet en forpligtelse på t.kr. 948.

Datterselskab har indgået leasingaftale på trailere. Leasingaftalen løber i den væsentligste i 3 år og den samlede restforpligtelse udgør maksimalt 
kr. 6,1 mio.

Datterselskab har sammen med moderselskabet indgået en huslejekontrakt der påhviler koncernen en forpligtelse på t.kr. 948.

 

12. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution overfor dattervirksomhedens bankforbindelse. Gæld til bankforbindelsen i dattervirksomheden udgør 
pr. 30. juni 2020 t.kr. 176.

Tilknyttede virksomheder:

Til sikkerhed for alt mellemværende med en af selskabets bankforbindelser i alt t.kr. 176 er der afgivet virksomhedspant på t.kr. 2.000 i selskabets 
simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser, lagre af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer, goodwill, domænenavne og 
rettigheder i henhold til patentloven, varemærkeloven, designloven, brugsmodelloven, mønsterloven, ophavsretsloven og lov om beskyttelse af 
halvlederprodukters udformning (topografi), driftsinventar og driftsmateriel. Pantet har en regnskabsmæssig værdi på t.kr. 4.826.

 



ANVENDT  
REGNSKABSPRAKSIS
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Regnskabsklasse
Årsrapporten for Freetrailer Group A/S for 2019/20 er aflagt i 
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser 
for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af visse 
bestemmelser fra klasse C.
 
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som 
sidste år.
 
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
 
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indreg-
ning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der 
opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på beta-
lingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel 
post. Hvis valutadisponeringer anses for sikring af fremtidi-
ge pengestrømme, indregnes værdireguleringer direkte på 
egenkapitalen.
 
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i frem-
med valuta omregnes til balancedagens valutakurs. For-
skellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunk-
tet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen 
eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resulta-
topgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
 
Resultatopgørelsen for udenlandske tilknyttede- og asso-
cierede virksomheder, der er selvstændige enheder, omreg-
nes til transaktionsdagens kurs eller en tilnærmet gennem-
snitskurs. Balanceposterne omregnes til balancedagens 
kurs. Valutakursreguleringer, der opstår ved omregning af 
egenkapitaler primo året og valutakursreguleringer, der op-
står som følge af omregning af resultatopgørelsen til balan-
cedagens kurs, indregnes direkte i egenkapitalen.
 
Kursregulering af mellemværende med selvstændige uden-
landske dattervirksomheder, der anses for en del af den 
samlede investering i dattervirksomheden, indregnes di-
rekte i egenkapitalen. Tilsvarende indregnes valutakursge-
vinster og -tab på lån og afledte finansielle instrumenter 
indgået til sikring af nettoinvestering i udenlandske datter-
virksomheder direkte i egenkapitalen.
 
Ved indregning af udenlandske dattervirksomheder, der 
er integrerede enheder, omregnes monetære poster til 
balancedagens kurs. Ikke-monetære poster omregnes til 
kursen på anskaffelsestidspunktet eller på tidspunktet for 
efterfølgende op- eller nedskrivning af aktivitet. Resultat-
opgørelsens poster omregnes til transaktionsdagens kurs, 

idet poster afledt af ikke-monetære poster dog omregnes til 
historiske kurs for den ikke-monetære post.
 
Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden 
Freetrailer Group A/S og dattervirksomheder, hvori 
Freetrailer Group A/S direkte eller indirekte besidder fler-
tallet af stemmerettighederne, eller hvori moderselskabet 
gennem kapitalbesiddelse eller på anden måde har en be-
stemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen 
besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og 
udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, be-
tragtes som associerede virksomheder.
 
Ved konsolideringen sammenlægges regnskabsposterne i 
moderselskabet med de tilsvarende poster i datterselska-
bet. Der foretages eliminering af koncerninterne indtægter 
og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværen-
der og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjene-
ster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virk-
somheder.
 
Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den for-
holdsmæssige andel af dattervirksomheders dagsværdi af 
nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet.
 
Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede tilknyt-
tede virksomheder udlignes med moderselskabets andel 
af de tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige indre 
værdi opgjort på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev 
etableret.
 
Nyerhvervede tilknyttede virksomheder opgøres på anskaf-
felsestidspunktet forskellen mellem kostpris og den regn-
skabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, efter at 
de enkelte aktiver og forpligtelser er reguleret til dagsværdi 
(overtagelsesmetoden). Positive forskelsbeløb indregnes i 
balancen under immaterielle anlægsaktiver som goodwill, 
der afskrives lineært i resultatopgørelsen over forventet 
brugstid, dog højst over 10 år. Resterende negative forskels-
beløb indtægtsføres i resultatopgørelsen.
 
Positive forskelsbeløb fra erhvervede virksomheder som 
følge af ændringer i indregning og måling af nettoaktiver, re-
guleres indtil udgangen af det regnskabsår, der følger efter 
anskaffelsesåret. Disse reguleringer afspejler sig samtidig i 
værdien af goodwill, herunder i allerede foretagne afskriv-
ninger.
 
Afskrivning på goodwill allokeres i koncernregnskabet til de 
funktioner, som goodwill relaterer sig til.
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Generelt
 
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det histori-
ske kostprisprincip
 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de 
indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finan-
sielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller 
amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørel-
sen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets ind-
tjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte 
forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regn-
skabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indreg-
net i resultatopgørelsen. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at frem-
tidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets 
værdi kan måles pålideligt.
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, 
at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og for-
pligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kost-
pris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som be-
skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og 
risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og 
som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balance-
dagen.
 
Resultatopgørelsen
 
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt 
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden 
årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt 
og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eks-
klusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbin-
delse med salget. 
 
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af se-
kundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, 
herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle 
anlægsaktiver.
 

Eksterne omkostninger

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter va-
rekøb med fradrag af rabatter, omkostninger til underleve-
randører samt forskydning i varebeholdningerne.
 
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til 
produktion, distribution, salg, administration, lokaler, tab 
på debitorer, operationelle og finansielle leasingomkost-
ninger mv.
 
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige løn-
relaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virk-
somhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det 
offentlige.
 
Andre personaleomkostninger indregnes under andre eks-
terne omkostninger.
 
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle an-
lægsaktiver
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægs-
aktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktiver-
nes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives 
lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vur-
dering af brugstider og restværdier:

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og 
materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regn-
skabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i 
resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -om-
kostninger.
 
Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede 
virksomheder
Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige 
andel af resultatet efter skat samt eventuel regulering af in-

Brugstid Restværd

Koncessioner, patenter, licenser, vare-
mærker og lignende rettigheder 10 år 0%

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år 0%

Indretning af lejede lokaler 5 år 0%
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tern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngood-
will.
 
Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, 
hvor udbyttet deklareres.
 
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og asso-
cierede virksomheder
I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den 
forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders 
resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/
tab.
 
I både koncernens og modervirksomhedens resultatopgø-
relser indregnes den forholdsmæssige andel af de associe-
rede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af 
forholdsmæssig andel af intern avance/tab.
 
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resulta-
topgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Fi-
nansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, 
finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede 
og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipa-
pirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering 
af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acon-
toskatteordningen.
 
Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regn-
skabsår, hvor udbyttet deklareres.
 
Skat af årets resultat
Modervirksomheden er omfattet af de danske regler om 
tvungen sambeskatning med danske dattervirksomheder. 
Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tids-
punkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnska-
bet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolide-
ringen.
Efter sambeskatningsreglerne hæfter selskabet solidarisk 
og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabs-
skatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter op-
stået inden for sambeskatningskredsen.
 
Modervirksomheden er administrationsselskab for sambe-
skatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af 
selskabsskat med skattemyndighederne.
 
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning 
af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virk-
somheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I til-
knytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt 

underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der 
har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget 
skattemæssigt overskud.
 
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og æn-
dring i udskudt skat herunder som følge af ændring i skat-
tesats indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan 
henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med 
den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenka-
pitalen.
 
Balancen
 
Immaterielle anlægsaktiver
Andre immaterielle anlægsaktiver, herunder licenser og 
erhvervede rettigheder mv. måles ved første indregning til 
kostpris og efterfølgende ti kostpris med fradrag af akkumu-
lerede af- og nedskrivninger eller til genindvindingsværdi-
en, hvor denne er lavere.
 
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til 
kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akku-
mulerede af- og nedskrivninger.
 
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til ak-
tivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med 
eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og rest-
værdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger 
restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører af-
skrivning.
 
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien ind-
regnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en 
ændring i regnskabsmæssigt skøn.
 
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger di-
rekte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor ak-
tivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede 
aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, 
komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt 
indirekte produktionsomkostninger.
 
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestandde-
le, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte 
bestanddele er forskellig.
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Andre finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 
indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virk-
somhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter 
moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg 
af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med til-
læg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ 
goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.
 
Virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi 
indregnes til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse 
virksomheder nedskrives med moderselskabet andel af den 
negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholde-
ligt.
 
Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi over-
stiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb un-
der hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomhe-
den har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den 
tilknyttede og associerede virksomheds underbalance.
 
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede og associe-
rede virksomheder vises som reserve for nettoopskrivning 
efter indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den 
regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.
 
Deposita
Deposita måles til anskaffelsespris.
 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. 
I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisations-
værdi, nedskrives til denne lavere værdi.
 
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som 
salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og 
omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Vær-
dien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers 
omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.
 
Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris, hvilket om-
fatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkost-
ninger.
 
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket 
sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres 
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
 

Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfat-
ter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regn-
skabsår.
 
Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender er øvrige tilgodehavender som ikke 
består af salg af varer og tjenesteydelser.
 
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede vær-
dipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden 
hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå 
der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.
 
Egenkapital
Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række 
øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller 
fastsat i vedtægterne.
 
Hensatte forpligtelser

Udskudt skat
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsme-
tode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og 
skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, 
f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelsen af skatteværdien 
kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles ud-
skudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af akti-
vet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
 
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af frem-
førselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den 
værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten 
ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved mod-
regning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juri-
diske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver 
måles til nettorealisationsværdi.
 
Udskudt skatte aktiver måles på grundlag af de skatteregler 
og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være 
gældende, når den udskudte skat forventes udløst som ak-
tuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i 
skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
 
Aktuelle skatteforpligtelser
Selskabet hæfter som administrationsselskab for tilknytte-
de virksomheders selskabsskatter over for skattemyndighe-
derne.
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Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat 
indregnes i balancen som beregnet skat af årets forvente-
de skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års 
skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Anden gæld
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvil-
ket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
 
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, 
men oplyses alene i noterne.
 
Pengestrømsopgørelsen
 
Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrøm-
me for året opdelt på drifts-, investerings- og finansierings-
aktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvi-
der ved årets begyndelse og slutning. 
 
Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat 
reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke-kontante re-
sultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forplig-
telser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus 
kortfristede gældsforpligtelser - eksklusive de poster, der 
indgår i likvider. 
 
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter penge-
strømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og fi-
nansielle anlægsaktiver. 
 
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter penge-
strømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede 
gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra sel-
skabsdeltagerne.
 
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede vær-
dipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden 
hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå 
der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.
 
Metoder til opgørelse af nøgletal, der indgår i ledelses-
beretningen
Hoved- og nøgletal opgøres efter Finansanalytikerforenin-
gens ”Anbefalinger og Nøgletal”.
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Freetrailer Group A/S
Sydmarken 31
2860 Søborg

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

I 2004 grundlagde to danske entreprenører Freetrailer med  
det klare mål at skabe øget trafik til butik på en nytænkende  
og anderledes måde.

I dag udlåner Freetrailer gratis trailere gennem samarbejds-
partnere i både Danmark, Sverige og Norge.

Freetrailer har syv år i træk modtaget Børsens gazellepris 
for sit nytænkende forretningskoncept, der med mere end 2 
mio. kunder alene i Norden, gør Freetrailer til markedsleder 
i Skandinavien.

OM FREETRAILER

KONTAKT


