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Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer Group är ett danskt teknikföretag som jobbar med att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en 
delningsekonomisk IT-plattform. 

Med en 100 % självbetjäningslösning via Freetrailer-appen, samt det elektroniska låset, får Freetrailers Partners och deras 
kunder full flexibilitet och idag har fler än 4 miljoner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Fakta: 
+60   samarbetspartners 
+450    upphämtningsplatser

+2 100   släpvagnar 

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare, där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga 
hemmamarknaderna, och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Freetrailer Group har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ IT-plattform med global potential.

År 2018 börsnoterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. Tickerkod: FREETR
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Ledningsförklaring

Styrelsen och ledningen har idag behandlat och godkänt årsredovisningen för räkenskapsåret 1 juli 2020 – 30 juni, 2021 för 
Freetrailer Group A/S.
 
Årsredovisningen presenteras i enlighet med danska bokslutslagen.
 
Det är vår uppfattning att koncernredovisningen och årsbokslutet ger en rättvisande bild av koncernens och företagets till-
gångar, skulder och finansiella ställning per den 30 juni, 2021 och av resultatet av koncernens och bolagets verksamhet och 
av koncernens kassaflöden för räkenskapsåret 1 juli 2020 – 30 juni 2021.
 
Enligt vår uppfattning innehåller ledningens rapport en rättvisande bild av de punkter som rapporten avser.
 
Årsredovisningen lämnas för godkännande av bolagsstämman.
 
 

 
Søborg, 14 oktober 2021

Ledning
 
Philip Filipsen    
VD      
     

Styrelse

Mikael Bartroff Dan Takiar Petersen Martin Lavesen Allan Sønderskov Darré
Ordförande  Medlem Medlem         Medlem
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DEN OBEROENDE 
REVISORNS
REVISIONSBERÄTTELSE
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Till kapitalägarna i Freetrailer 
Group A/S
Slutsats

Vi har granskat koncernredovisningen och bokslutet för 
Freetrailer Group A/S för räkenskapsåret 1 juli 2020 – 30 juni 
2021, som inkluderar redovisningspraxis, resultaträkning, 
balansräkning, eget kapital, kassaflödesanalys och noter. 
Koncernredovisningen och bokslutet upprättas i enlighet 
med danska bokslutslagen.
 
Det är vår uppfattning att koncernredovisningen och års-
bokslutet ger en rättvisande bild av koncernens och företa-
gets tillgångar, skulder och finansiella ställning per den 30 
juni 2021 och resultatet av koncernens och bolagets verk-
samhet och kassaflöden för räkenskapsåret 1 juli 2020 – 30 
juni 2021 i enlighet med danska bokslutslagen.
 

Grund för slutsats

Vi har utfört vår revision i enlighet med internationella stan-
darder för revision och de ytterligare krav som gäller i Dan-
mark. Vårt ansvar i enlighet med dessa standarder och krav 
beskrivs mer detaljerat i revisors avsnitt "Revisors ansvar för 
revisionen av koncernredovisningen och årsredovisningen". 
Vi är oberoende av koncernen och företaget i enlighet med 
internationella etiska regler för revisorer (IESBA:s etiska reg-
ler) och de ytterligare krav som gäller i Danmark, och vi har 
uppfyllt våra andra etiska skyldigheter i enlighet med dessa 
regler och krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhäm-
tat är tillräckliga och lämpliga för att ge underlag för vårt 
revisionsuttalande.
 

Ledningens ansvar för koncernredovisningen och 
årsredovisningen

Ledningen ansvarar för upprättandet av koncernredovis-
ningar och årsredovisningar som ger en rättvisande bild i 
enlighet med den danska bokslutslagen. Ledningen ansva-
rar också för den interna kontroll som ledningen anser vara 
nödvändig för att upprätta koncernredovisning och bokslut 
utan väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på bedrägeri 
eller fel. 
 
Vid upprättandet av koncernredovisningen och årsredovis-
ningen ansvarar ledningen för att bedöma koncernens och 
företagets förmåga att fortsätta verksamheten. att i före-
kommande fall avslöja frågor som rör fortsatt verksamhet; 
samt att upprätta koncernredovisningen och årsredovis-
ningen på grundval av redovisningsprincipen för fortsatt 

verksamhet, om inte ledningen antingen avser att likvidera 
företaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
annat realistiskt alternativ än att göra det.
 

Revisors ansvar för koncernredovisningen och 
årsredovisningen

Vårt mål är att uppnå en hög grad av säkerhet om huruvida 
koncernredovisningen och årsredovisningen som helhet är 
fria från väsentliga felaktiga uppgifter, vare sig de beror på 
bedrägeri eller fel, samt att leverera ett revisionsuttalande 
med en slutsats. En hög grad av säkerhet är en stärkt nivå av 
säkerhet, men är inte en garanti för att en revision som ut-
förs i enlighet med internationella revisionsstandarder och 
de ytterligare krav som gäller i Danmark alltid kommer att 
avslöja väsentliga felaktigheter om sådana finns. Felaktig 
information kan uppstå till följd av bedrägeri eller fel, och 
kan betraktas som väsentlig om det rimligen kan förväntas 
att det individuellt eller kollektivt påverkar de finansiella 
beslut som användare av kontona fattar på grundval av kon-
cernredovisningen och årsbokslutet.
 
Som en del av en revision som utförs i enlighet med interna-
tionella revisionsstandarder och de ytterligare krav som gäl-
ler i Danmark gör vi professionella bedömningar och upp-
rätthåller professionell skepsis under revisionen. Dessutom:
 
• Vi identifierar och bedömer risken för väsentliga felak-

tigheter i koncernredovisningen och bokslutet, oavsett 
om de beror på bedrägeri eller fel, utformar och utför 
revisionsförfaranden som svar på dessa risker och er-
håller revisionsbevis som är adekvata och lämpliga 
för att ge underlag för vårt revisionsuttalande. Risken 
att inte upptäcka väsentliga felaktigheter orsakade av 
bedrägerier är högre än för väsentliga felaktigheter 
orsakade av fel, eftersom bedrägerier kan innefatta 
konspirationer, förfalskningar, kunniga utelämnanden, 
felaktig uppfattning eller brott mot intern kontroll.

 
• Vi får förståelse för den interna kontrollen som är rele-

vant för revisionen för att kunna utforma revisionsför-
faranden som är lämpliga för omständigheterna, men 
inte för att kunna uttrycka en slutsats om effektiviteten 
i företagets interna kontroll.

 
• Vi beslutar om de redovisningsprinciper som används 

av ledningen är lämpliga, liksom om de redovisnings-
uppskattningar och tillhörande information som utar-
betats av ledningen är rimliga.
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• Vi kommer fram till om ledningens upprättande av 
koncernredovisningen och årsredovisningen på grund-
val av redovisningsprincipen för fortsatt verksamhet 
är lämplig, och om det finns betydande osäkerhet i 
samband med händelser eller omständigheter som 
kan skapa betydande tvivel om koncernens och före-
tagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. Om vi drar 
slutsatsen att det finns betydande osäkerhet måste vi 
i vår revisionsberättelse uppmärksamma uppgifter i 
årsredovisningen, eller om sådana uppgifter inte är till-
räckliga, ändra vår slutsats. Våra slutsatser baseras på 
revisionsbevis som erhållits fram till datumet för vårt 
revisionsuttalande. Framtida händelser eller förhål-
landen kan dock innebära att koncernen och företaget 
inte längre kan fortsätta sin verksamhet.

 
• Vi tar ställning till den övergripande presentationen, 

strukturen och innehållet i koncernredovisningen och 
årsredovisningen, inklusive notinformation, och om 
bokslutet återspeglar de underliggande transaktioner-
na och händelserna på ett sådant sätt att det ger en 
sann och rättvis bild.

 
• Vi ska erhålla tillräckliga och lämpliga revisionsbevis 

om den finansiella informationen om företagen eller 
affärsverksamheten i koncernen för att kunna uttala 
oss om koncernredovisningen. Vi ansvarar för att leda, 
övervaka och utföra revisionen av koncernen. Vi är en-
samma ansvariga för vår granskning.

 
Vi för en dialog med ledningen om bland annat den pla-
nerade omfattningen och tidpunkten för revisionen, samt 
betydande revisionsobservationer, inklusive eventuella be-
tydande brister i den interna kontrollen som vi identifierar 
under revisionen.
 
 

Uttalande om ledningsrapporten
Ledningen ansvarar för ledningsrapporten.
 
Vår slutsats om koncernredovisningen och bokslutet inklu-
derar inte ledningens granskning, och vi uttrycker inte nå-
gon form av slutsats med säkerhet om ledningens gransk-
ning.
 
I samband med vår granskning av koncernredovisningen 
och bokslutet är det vårt ansvar att läsa ledningens gransk-
ning och i detta sammanhang överväga om granskningen 
är väsentligt oförenlig med koncernredovisningen och bok-
slutet, vår kunskap från revisionen eller på annat sätt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.
 
Dessutom är det vårt ansvar att överväga om ledningsrap-
porten innehåller erforderlig information i enlighet med 
danska bokslutslagen.
 
Baserat på det utförda arbetet är det vår uppfattning att led-
ningens granskning överensstämmer med koncernredovis-
ningen och årsredovisningen, och att den har upprättats i 
enlighet med kraven i den danska bokslutslagen. Vi har inte 
hittat några väsentliga felaktigheter i ledningens gransk-
ning.
  
Hørsholm, 14 oktober 2021  
   
KRESTON CM  
Statligt auktoriserat revisionsbolag  
CVR-nr. 39463113  
     
Michel Hansen  
Auktoriserad revisor  
mne31406  
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Freetrailer kommer ut från räkenskapsåret 20/21 med sto-
ra tillväxttakter på alla nivåer. Antalet uthyrningar har ökat 
kraftigt, och det gäller även antalet släpvagnar, vilket till-
sammans säkerställde en fin tillväxt i omsättning och resul-
tat. Hela organisationen har gjort en stor insats för att upp-
nå våra ambitiösa mål och bygga en stark grund. Det bådar 
gott för framtiden.

Tillväxt i antal uthyrningar

Under fjärde kvartalet 20/21 kunde Freetrailer registrera 
178 830 uthyrningar, vilket är nästan 20 % mer än under 
det bästa kvartalet hittills (första kvartalet 20/21), och 31,4 
% jämfört med samma kvartal förra året. Det totala antalet 
uthyrningar för budgetåret 20/21 kunde således fastställas 
till 613 260 mot 483 095 uthyrningar budgetåret 19/20, vilket 
motsvarar en årlig tillväxt på 26,9 %.   

Den danska marknaden har utan tvekan överraskat oss 
mest. Den höga efterfrågan fortsatte och därmed också be-
hovet av släpvagnar. Antalet släpvagnar ökade från 979 till 1 
277 20/21, motsvarande 298 släpvagnar. Den norska mark-
naden tar också fart, så antalet släpvagnar ökade med 71 % 
till 219 släpvagnar 20/21. Den svenska marknaden har å an-
dra sidan gjort våra förväntningar besvikna med en tillväxt 
på endast 130 släpvagnar till 640 släpvagnar. Marknadsut-
sikterna på denna marknad är dock fortfarande positiva, vil-
ket också stöds av en uthyrningstillväxt på 51 % samt ingå-
ende av samarbetsavtal med betydande marknadsaktörer 
som Mekonomen och Beijer Bygg.

VD-BREV
Räkenskapsåret 20/21 var ännu ett rekordår och 
framtiden ser spännande ut!

Kvartalsvis utveckling av antalet uthyrningar 19/20 20/2118/1917/18
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Tillväxt i omsättning och resultat

Aktivitetstillväxten 20/21 återspeglas i både topp- och bot-
tenlinjen.  Omsättningen under fjärde kvartalet 20/21 ökade 
med 39,1% till 16,0 miljoner DKK, medan omsättningen för 
räkenskapsåret som helhet ökade med 27,3% till 51,9 miljo-
ner DKK jämfört med räkenskapsåret 19/20. 

Rörelseresultatet (EBITDA) ökade med motsvarande 49,9% 
under fjärde kvartalet 20/21 från 2,5 miljoner DKK till 3,8 
miljoner DKK och för räkenskapsåret som helhet mer än 
fördubblades EBITDA från 3,4 miljoner DKK till 7,4 miljoner 
DKK. 

Resultatet före skatt 20/21 beräknades till 6,0 miljoner DKK 
mot 1,5 miljoner DKK under 19/20. Vi lyckades därmed 
möta den övre delen på våra förväntningar för 20/21 – en  
omsättning i intervallet 50-52 miljoner DKK och ett resultat 
före skatt i intervallet 5,5-6 miljoner DKK. 

Under 20/21 ökade eget kapital med 40% till 17,1 miljoner 
DKK, vilket säkerställer en solid grund för fortsatt tillväxt. 
               
Räkenskapsåret har gett många nya partners samt utökat 
samarbete med befintliga partners.  På den danska markna-
den har vi utökat våra samarbetsavtal med t.ex. Føtex, Ilva, 
Blika och Silvan, vilket ledde till en ökning av släpvagnsbe-
ståndet med 30 %. 

I Sverige har vi upplevt en markant tillväxt på 51% i våra 
uthyrningar, och samtidigt har vi ingått ett antal spännan-
de samarbetsavtal med t.ex. Mekonomen, Beijer Bygg, 
24Storage, Blomsterlandet.

Utvecklingen för antalet släpvagnar 

 Faktisk 
30/6/2020

Uppskattning 
(juni 2020)
30/06/2021 

Uppskattning  
(april 2021)
30/06/2021 

Faktisk  
30/6/2021 Ökning %

Danmark 979 1 100 1 200 1 277 298 30,4 %

Sverige 510 910 700 640 130 25,5 %

Norge 128 250 200 219 91 71,1 %

Tyskland 0 0 100 10 10 na.

 1 617 2 260 2 200 2 146 529 32,7 %
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På den norska marknaden har vi välkomnat flera spännan-
de partners, bland annat de rikstäckande butikskedjorna 
Obs Bygg och Europris.

I september 2020 kom vi också igång på den tyska markna-
den och förväntningarna var höga när vi började med IKEA i 
Karlsruhe. Coronaläget satte ett tillfälligt stopp för ytterliga-
re expansion i Tyskland, men med vårt ökade fokus på den 
tyska marknaden, inklusive anställning av vår Landschef i 
Tyskland, är det nu bara en tidsfråga innan vi ser våra nästa 
IKEA-platser i Tyskland.

Introduktionen av Freetrailers nya eTrailers och elcyklar 
är bra exempel på företagets produktutveckling, där vi på  
allvar har positionerat oss på marknaden för "last mile de-
livery". Här, i samarbete med våra partners, ger vi kunderna 
möjlighet att låna en elektrisk cykelvagn eller kanske bara 
en två- eller trehjulig lastcykel – återigen på ett 100% själv-
betjäningssätt med vårt "Smart Charging System". 

Positiva utsikter för 21/22

Resultaten 20/21 skapar en stark utgångspunkt för Free- 
trailer 21/22. 

När det gäller släpvagnstillväxt förväntar vi oss mycket av 
de nyligen ingångna partneravtalen på alla marknader.  
Dessutom kommer tillväxten i släpvagnsbeståndet 20/21 att 
säkerställa en betydande ökning av uthyrningskapaciteten 
21/22. Vi kan redan se detta i julis siffror, som återigen har 
satt rekord med 68 757 uthyrningar mot 55 523 förra året, 
vilket motsvarar en tillväxt på 23,8 %.

Även i augusti upplevde Freetrailer en markant ökning av 
antalet uthyrningar. 68 552 uthyrningar genomfördes i au-
gusti i jämförelse med 49 343 i augusti förra året, vilket mot-
svarar en tillväxt på 38,9 %. 

Samtidigt är vi övertygade om att vårt senaste initiativ på 
den tyska marknaden, där vi öppnade ett kontor i Frankfurt 
i våras för att stärka expansionen på den tyska marknaden 
tillsammans med IKEA, kommer att öka den internationella 
expansionen. Vi är därför mycket glada över utvecklingen 
under det kommande året och ser stor potential i Tyskland, 
där vår nya organisation har fått en bra start.  

Våra förväntningar för räkenskapsåret 21/22 är därför posi-
tiva, och vi räknar med ytterligare ett år där vi kan visa god 
tillväxttakt. Antalet släpvagnar förväntas öka med ca. 750 
21/22, medan omsättningen förväntas öka med drygt 20% 
till 62-64 miljoner DKK. Resultatet före skatt förväntas bli i 
storleksordningen 7-9 miljoner DKK. 

   Med vänlig hälsning

Philip Filipsen
Koncern-VD

Freetrailer Group A/S

Utvecklingen för antalet uthyrningar 

 Q4 19/20 Q4 20/21 Justering % Q1–Q4 19/20 Q1–Q4 20/21 Justering %

Danmark 85 682 105 720 20 038 23 % 311 815 365 164 53 349 17 %

Sverige 40 802 60 305 19 503 48 % 133 211 202 112 68 901 52 %

Norge 9 607 12 724 3 117 32 % 38 069 45 639 7 570 20 %

Tyskland 0 81 81 na. 0 345 345 na.

 136 091 178 830 42 739 31 % 483 095 613 260 130 165 27 %
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Framsteg över hela  
linjen under Q4 

Freetrailer kan också under fjärde kvartalet 20/21 redovisa en ökning av antalet uthyrningar. Uthyrningstillväxten var 
31,4 % medan omsättningstillväxten var 39,1 % jämfört med samma period 19/20. Sammantaget ökade omsättningen 
för räkenskapsåret som helhet med 27,3 % och resultatökningen före skatt var 4,5 miljoner DKK, medan tillväxten i 
antalet uthyrningar ökade med 26,9 % för året som helhet.

Uthyrningstillväxten under fjärde kvartalet 20/21 var 31,4 
% jämfört med fjärde kvartalet 19/20, motsvarande 178 830 
uthyrningar under kvartalet. Totalt sett ökade antalet ut-
hyrningar från 483 095 19/20 till 613 260 under 20/21, vilket 
motsvarar en ökning med 26,9%. Även under fjärde kvarta-
let 20/21 har den svenska marknaden visat en markant ök-
ning av antalet uthyrningar med hela 48 %, medan ökning-
en i Norge respektive Danmark har legat på 32% och 23%.   

Omsättningen under fjärde kvartalet 20/21 uppgick till 16,0 
miljoner DKK, vilket motsvarar en tillväxt på 39,1% jämfört 
med förra året. Intäkterna för budgetåret 20/21 ökade med 
27,3% till 51,9 miljoner DKK mot 40,8 miljoner DKK under 
19/20.
 
Rörelseresultatet (EBITDA) för fjärde kvartalet 20/21 var 3,8 
miljoner DKK mot 2,5 miljoner DKK under fjärde kvartalet 
19/20. EBITDA för räkenskapsåret 20/21 var 7,4 miljoner DKK 
mot 3,4 miljoner DKK för samma period 19/20. 

Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 20/21 har värde-
rats till 3,5 miljoner DKK mot 1,9 miljoner DKK under fjär-
de kvartalet 19/20. Resultatet före skatt för räkenskapsåret 
som helhet var 6,0 miljoner DKK mot 1,5 miljoner DKK under 
samma period 19/20, motsvarande en resultatförbättring på 
4,5 miljoner DKK.       

Freetrailer har därmed uppnått en vinstmarginal (EBIT-
DA-marginal) på 14,2%. De fina resultaten bekräftas av ök-
ningen av antalet släpvagnar och antalet uthyrningar på 
Freetrailers etablerade marknader, där investeringarna i  
tillväxten har gjorts. 

Eget kapital har vuxit med 40 % med årets resultat och  
uppgår nu till 17,1 miljoner DKK och Freetrailer är därmed 
väl upplagda för framtida investeringar internationellt.  
Soliditet beräknas till 57%.
     
  

Koncernnyckeltal
i 1 000 DKK Q4 20/21 Q4 19/20 Justering helår 20/21 helår 19/20 Justering

Nettoomsättning 16 056,9 11 543,4 39,1 % 51 932,9 40 780,3 27,3 %

EBITDA 3 763,5 2 510,9 49,9 % 7 372,5 3 360,0 119,4 %

Resultat före skatt 3 523,9 1 931,9 82,4 % 5 991,9 1 511,1 296,5 %

Resultat efter skatt 2 065,1 1 571,9 31,4 % 4 603,5 1 151,1 299,9 %

Eget kapital 17 138,4 12 202,7 40,4 % 17 138,4 12 202,7 40,4 %

Antal aktier 9 249 171 9 199,171 0,5 % 9 249 171 9 199,171 0,5 %

EPS 0,3 0,16 83,8 % 0,50 0,13 297,8 %

Soliditet 57 % 59 % -2,5 % 57 % 59 % -2,5 %

Likvida medel 9 748,3 8 070,8 20,8 % 9 748,3 8 070,8 20,8 %

Tillgångar totalt 30 034,1 20 856,1 44,0 % 30 034,10 20 856,1 44,0 %

Antal uthyrningar 178 830 136 091 31,4 % 613 260 483 095 26,9 %
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Plats på resan söderut
Freetrailers koncept är skalbart och kan enkelt introduceras 
internationellt – när de enskilda marknaderna är färdiga. 
Det har alltid varit en del av Freetrailers strategi att börja 
med en nordisk positionering och sedan gå vidare till de eu-
ropeiska marknaderna.   

Räkenskapsåret 20/21 var året då Freetrailer etablerade 
sig på den tyska marknaden med rekryteringen av vår tys-
ka landschef, Ralf Stolz, och det var också året då vi kunde  
öppna den första tyska platsen på IKEA i Karlsruhe söder om 
Frankfurt. 

Vi är på god väg med förhandlingar med IKEA om vidare im-
plementering av Freetrailer-konceptet på IKEA:s 57 varuhus 
på den tyska marknaden – både med släpvagnar, eTrailers 

och eCargo Bikes, och vi förväntar oss mycket av vår expan-
sion på den tyska marknaden under det kommande räken-
skapsåret.

Den 16 september meddelade Freetrailer att ytterligare 12 
IKEA-varuhus i Tyskland har anmält sig till Freetrailers kon-
cept, och därmed kommer att börja låna ut släpvagnar via 
Freetrailers självbetjäningsplattform inom en snar framtid.       

Vi är därför övertygade om att budgetåret 21/22 kommer att 
bli året då Freetrailer verkligen etablerar sig på den tyska 
marknaden, och vi kommer också att titta på den fortsatta 
expansionen i Europa.

”Freetrailer står inför en otroligt spännande tid, och jag känner verkligen att vi nu har skapat rätt grund för expan-
sionen av Freetrailers koncept internationellt. Vår ekonomiska grund är bättre än någonsin tidigare, vi kan tjäna 
pengar på våra etablerade marknader, vår organisation arbetar målmedvetet för att driva Freetrailer framåt, och 
vi har skapat en bra utgångspunkt för att etablera oss på nya marknader tillsammans med IKEA”, säger koncernens 
VD, Philip Filipsen.                
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Väsentliga händelser under  
räkenskapsperioden Q4 20/21 

14 april 2021

Freetrailer Group A/S offentliggör ett avtal med den danska 
möbelkedjan ILVA, vilket innebär att ILVA gör 60 släpvagnar 
tillgängliga för sina kunder på totalt 20 platser. 

16 april 2021 

Freetrailer Group A/S och den norska lagerhotellkedjan  
Second Space inleder ett partnerskap på den norska  
marknaden, vilket innebär att Freetrailer kommer att levere-
ra släpvagnar till kedjans butiker i Oslo och Tromsø. 

28 april 2021 

Freetrailer Group A/S anställer Ralf Stolz som landschef 
för den tyska marknaden och sätter därmed ytterligare ett 
tempo för lanseringen av Freetrailer-konceptet på den tyska 
marknaden.

6 maj 2021 

Freetrailer Group A/S inleder ett samarbete med den norska 
dagligvarukedjan Europris, som totalt har mer än 260  
varuhus i Norge. Inledningsvis gäller det fyra varuhus i södra 
Norge, varefter utrullning till ytterligare varuhus kommer att 
bedömas. 

27 maj 2021 

Freetrailer Group A/S publicerar kvartalsrapport för tredje 
kvartalet 20/21.

11 juni 2021 

Freetrailer Group A/S inleder ett samarbete med den 
svenska byggmaterialkedjan Beijer Bygg, vilket innebär att 
Freetrailers tjänst kommer att finnas tillgänglig för kedjans 
83 byggvaruhus i Sverige.

Händelser efter kvartalets 
utgång
19 juli 2021 

Freetrailer Group A/S meddelar att företaget har genomfört 
600 000 uthyrningar under räkenskapsåret 20/21.

26 augusti 2021

Freetrailer Group A/S avlägger rapport för helåret.

6 september 2021

Freetrailer Group A/S ingår ett utökat samarbete med den 
världsledande möbelgruppen.

9 september 2021

Freetrailer Group A/S och Silvan utökar sitt samarbete, vil-
ket innebär att Silvan gör ytterligare 80 släpvagnar tillgäng-
liga för sina kunder. Silvan har nu nästan 500 Freetrailers.

16 september 2021

Freetrailer Group A/S och IKEA utökar med 12 nya varuhus 
i Tyskland.
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Freetrailer 
Danmark

ApS
CVR 27626661

Koncernens dan-
ska verksamhet 
drivs i detta 
bolag.

Freetrailer
Sverige AB

ID 556769-6108

Koncernens 
svenska verk-
samhet drivs i 
detta bolag.

Freetrailer
Norge AS

ID 915462790

Koncernens nor-
ska verksamhet 
drivs i detta 
bolag.

Freetrailer
Deutschland

 GmBh
9024326567

Koncernens 
tyska verk-
samhet drivs i 
detta bolag. 

Freetrailer
Rental ApS

CVR 37519677

Bolag för 
finansiering av 
släpvagnar till 
användning i 
koncernens ope-
rativa företag.

Freetrailer
USA Inc

Passivt bolag 
som grundades 
för flera år sedan 
för att förbereda 
en eventuell 
lansering i USA. 

WoogieWoogie
CVR 30208765

Passivt bolag 
som grundades 
för utveckling av 
andra delningse-
konomiska 
tjänster.

Aktiva bolag 100 % Övriga bolag

Freetrailer Group A/S
CVR: 28891938

Finanskalender
Kommande rapporter för 20/21

Årsredovisning 20/21:   30/9/2021
Årsstämma:    14/10/2021
Q1-rapport 21/22:    25/11/2021
Q2-rapport 21/22:    24/2/2022

Revision  
Denna kvartalsrapport har inte granskats av
bolagets revisorer.

Freetrailer koncernöversikt
Med ”Freetrailer Group A/S” eller ”bolaget” avses koncer-
nen (CVR 28891938) med huvudsäte i Søborg, Danmark. 
Freetrailer koncernen består af Freetrailer Danmark ApS, 
Freetrailer Sverige AB, Freetrailer Norge AS, Freetrailer Ren-
tal ApS, FTG Freetrailer Deutschland GmbH, Freetrailer USA 
Inc, Freetrailer Poland Sp. Z.o.o. og WoogieWoogie ApS.  
Freetrailer Group A/S er moderbolaget i koncernen. I stort 
sett all verksamhet utövas i bolagets dotterbolag i Dan-
mark, Sverige och Norge.
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ÅRSREDOVISNING
1 juli 2020–30 juni 2021 
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Resultatredovisning

 
 

Koncern  Moderbolag  

Note 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20

Nettoomsättning  51 932 878 40 780 348 4 415 468 954 000

Kostnader för råvaror och  
förbrukningsmaterial  -16 932 908 -13 827 464 0 0

Övriga externa kostnader  -9 946 161 -8 728 865 -6 002 737 -1 260 683

      
Bruttovinst  25 053 809 18 224 019 -1 587 269 -306 683

      

Personalkostnader 1 -17 494 583 -14 864 160 0 0

Av- och nedskrivningar på immateriella  
och materiella anläggningstillgångar  -1 438 811 -1 509 342 -543 497 -808 533

Övriga rörelsekostnader 2 -186 764 0 -154 832 0
Rörelseresultat  5 933 651 1 850 517 -2 285 598 -1 115 216

      

Intäkter av kapitalandelar i anslutna och 
associerade bolag  0 0 6 226 507 2 100 182

Finansiella intäkter 3 105 350 8 817 200 913 189 054

Finansiella kostnader 4 -47 106 -348 236 -94 608 -295 701
Resultat före skatt  5 991 895 1 511 098 4 047 214 878 319

      

Skatt på årets resultat 5 -1 388 413 -360 018 556 268 272 761
Årets resultat  4 603 482 1 151 080 4 603 482 1 151 080

      

      
Föreslagen vinstfördelning      

Reserver för nettovärdering enligt  
kapitalandelsmetod

 0 0 7 225 693 0

Överfört resultat  4 603 482 1 151 080 -2 622 211 1 151 080
Vinstfördelning  4 603 482 1 151 080 4 603 482 1 151 080

Danska kronor 
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Balansräkning 30 juni 2021

  Koncern  Moderbolag  

 Note 30 juni 2021 30 juni 2020 30 juni 2021 30 juni 2020
Tillgångar    

Förvärvade koncessioner, patent, licenser, 
varumärken och liknande rättigheter 

6 1 643 542 898 133 1 643 542 898 133

Immateriella anläggningstillgångar  1 643 542 898 133 1 643 542 898 133

      

Övriga faciliteter, driftsmaterial och 
inventarier

7 1 824 813 2 621 869 165 113 143.941

Anpassning av hyrda lokaler 8 175 762 154 832 175 762 154 832
Materiella anläggningstillgångar  2 000 575 2 776 701 340 875 298 773

      

Kapitalandelar i anslutna bolag 9, 10 0 0 15 108 582 6 404 593

Insättningar  390 472 245.463 374 500 229 455
Finansiella anläggningstillgångar  390 472 245.463 15 483 082 6 634 048

      
Anläggningstillgångar  4 034 589 3 920 297 17 467 499 7 830 954

      

Råvaror och förbrukningsmaterial  5 782 861 3 650 218 0 0
Varulager  5 782 861 3 650 218 0 0

      

Fordringar från försäljning och tjänster  5 598 983 2 745 374 0 0

Fordringar hos anslutna bolag  0 0 2 170 366 4 768 984

Uppskjutna skattefordringar  0 504.275 0 359.489

Fordringar bolagsskatt  0 0 12 000 4 000

Fordringar hos anslutna bolag  0 0 1 248 459 0

Andra fordringar  3 317 722 670 528 1 310 357 173.206

Upplupna kostnader  1 551 670 1.294.634 53 500 0
Fordringar  10 468 375 5 214 811 4 794 682 5 305 679

      
Likvida medel  9 748 252 8 070 784 65 132 113 486
      

Omsättningstillgångar  25 999 488 16 935 813 4 859 814 5 419 165
      
Tillgångar  30 034 077 20 856 110 22 327 313 13 250 119

Danska kronor 
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Balansräkning 20 juni 2021

  Koncern  Moderbolag  

 Note 30 juni 2021 30 juni 2020 30 juni 2021 30 juni 2020
Skulder      

      

Bolagskapital  6 936 878 6 899 377 6 936 878 6 899 377

Reserv för nettovärdering enligt  
kapitalandelsmetoden

 0 0 7 225 693 0

Reserv för utvecklingskostnader  1 281 962 0 1 281 962 0

Överfört resultat  8 919 555 5 303 283 1 693 862 5 303 283
Eget kapital 17 138 395 12 202 660 17 138 395 12 202 660

      

Avsättningar för uppskjuten skatt  257 860 0 369 319 0
Avsatta förpliktelser  257 860 0 369 319 0

      

Skuld till banker  39 990 176 044 0 0

Mottagna förskottsbetalningar från 
kunder

 4 127 486 4 139 523 0 0

Varu- och tjänsteleverantörer  3 354 711 1 184 265 464 344 47 315

Skuld till anslutna bolag  0 0 4 305 241 941 050

Bolagsskatt  657 569 168 702 0 0

Övriga skulder, inklusive förfallna skatter 
och förfallna socialförsäkringsbidrag

 4 458 066 2 984 916 50 014 59 094

Kortfristiga skuldförpliktelser  12 637 822 8 653 450 4 819 599 1 047 459
      
Skuldförpliktelser  12 637 822 8 653 450 4 819 599 1 047 459
      
Skulder  30 034 077 20 856 110 22 327 313 13 250 119

      

      

Eventualförpliktelser 11     

Säkerheter och inteckningar 12     

Danska kronor 
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Kassaflödesanalys 

Koncern Moderbolag

2020/21 2019/20 2020/21 2019/20

Resultat 4 603 465 1 151 080 4 603 482 1 151 080

Skatt på resultat 1 388 417 360 018 556 265 -272 761

Resultat dotterbolag 0 0 6 226 511 -2 100 182

Återförda avskrivningar 1 593 643 1 509 342 698 329 808 533

Gäldenärer -4 016 468 -327 872 0 0

Övriga fordringar -2 496 130 -247 157 -2 452 287 47 811

Mellanhavanden med dotterbolag 0 0 4 768 984 -50 957

Varulager -2 351 973 -590 796 0 0

Leverantörsskulder 2 153 310 -1 017 325 561 659 -43 656

Övriga skulder 2 693 239 1 162 949 59 108 3 883
Rörelsetillgångar totalt 3 567 503 2 000 239 1 456 499 -456 249

Investeringar 

Förvärv/avveckling av tillgångar -1 973 186 -882 915 -1 584 808 438 740

Insättningar -5 794 5 794 -145 045 0

Inlåning 0 0 0 0
Investeringar totalt -1 978 980 -877 121 -1 729 853 438 740

Finansiering 

Bolagskapital 225.000 0 225.000 0

Rörelselån -136 054 -86 896 0 0
FINANSIERING TOTALT 88 946 -86 896 225.000 0

TOTALT 1 677 469 1 036 222 -48 354 -17 509

Likvida medel innan första halvårets ingång 8 070 784 7 034 562 113 486 130 995

Likvida medel efter första halvårets utgång 9 748 253 8 070 784 65 132 113 486
Periodens kassaflöde 1 677 469 1 036 222 -48 354 -17 509

Danska kronor 
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Bolagskapital
Premie vid 

emission

Reserv för 
utvecklings-

kostnader

Reserver för 
nettovärdering 

enligt kapital-
andelsmetod

Överfört 
resultat Totalt

Moderbolag 

Eget kapital 1 juli 2020 6 899 377 0 0 0 5 303 283 12 202 660

Reglering primo 0 0 700 543 0 700 543 0

Kapitalökning 37 501 187 500 0 0 0 225 001

Valutakursjustering av finansiella 
anläggningstillgångar

0 0 0 0 107 252 107 252

Reserv för utvecklingskostnader 0 0 581 419 0 -581 419 0

Årets resultat 0 0 0 7 225 693 -2 622 211 4 603 482

Överförd premie vid emission 0 -187 500 0 0 187 500 0
Eget kapital 30 juni 2021 6 936 878 0 1 281 962 7 225 693 1 693 862 17 138 395

       

 
Moderbolag

Bolagets kapital har  
utvecklats enligt följande:
 2021 2020 2019 2018 2017

Saldo vid årets början 6 899 377 6 899 377 6 899 377 958.142 501.000

Årets tillgångar 37 501 0 0 5.941.235 457.142
Saldo vid årets slut 6 936 878 6 899 377 6 899 377 6 899 377 958.142

 

Bolagskapital 
Premie vid 

emission 

Reserv för 
utvecklings-

kostnader
Överfört 
resultat Totalt 

 

 Koncern

Eget kapital 1 juli 2020 6 899 377 0 0 5 303 283 12 202 660 

Reglering från årets början 0 0 700 543 700 543 0 

Kapitalökning 37 501 187 500 0 0 225 001 

Valutakursjustering av finansiella 
anläggningstillgångar

0 0 0 107 252 107 252 

Reserv för utvecklingskostnader 0 0 581 419 -581 419  0

Årets resultat 0 0 0 4 603 482 4 603 482 

Överförd premie vid emission 0 -187 500 0 187 500 0
Eget kapital 30 juni 2021 6 936 878 0 1 281 962 8 919 555 17 138 395 

Kapitalredovisning
Danska kronor 
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ANTECKNINGAR
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Anteckningar

Koncern Moderbolag

2020/21 2019/20 2020/21 2019/20

1. Personalkostnader

Löner 16 479 777 13 800 714 0 0

Pensioner 825 620 899 018 0 0

Övriga socialförsäkringskostnader 189 186 164 428 0 0

 17 494 583 14 864 160 0 0

     

Genomsnittligt antal anställda 36 32 0 0

     

2. Övriga rörelsekostnader

Förlust vid försäljning av materiella  
anläggningstillgångar

186 764 0 154 832 0

 186 764 0 154 832 0

     

3. Övriga finansiella intäkter

Övriga finansiella intäkter 105 350 8 817 95 992 0

Övriga finansiella intäkter från anknytande bolag 0 0 104 921 189 054

 105 350 8 817 200 913 189 054

     
4. Finansiella kostnader

Övriga finansiella omkostnader 47 106 348 236 6 109 272 364

Finansiella omkostnader som härrör från  
anknytande bolag

0 0 88 499 23 337

 47 106 348 236 94 608 295 701

     
5. Skatt på årets resultat

Skatt på årets resultat 1 110 016 214 708 -764 720 0

Justering av uppskjuten skatt 273 997 145 310 204 052 -272 761

Justering av skatt tidigare år 4 400 0 4 400 0

 1 388 413 360 018 556 268 -272 761

     
6. Förvärvade koncessioner, patent, licenser, 
varumärken och liknande rättigheter

Anskaffningsvärde vid årets början 6 479 367 6 469 167 4 820 802 4 810 602

Tillgångar under året, inklusive förbättringar 1 236 122 10 200 1 236 122 10 200

Anskaffningsvärde vid årets slut 7 715 489 6 479 367 6 056 924 4 820 802

     

Av- och nedskrivningar vid årets början -5 581 234 -4 881 119 -3 922 669 -3 222 561

Årets avskrivningar -490 713 -700 115 -490 713 -700 108
Av- och nedskrivningar vid årets slut -6 071 947 -5 581 234 -4 413 382 -3 922 669

     
Bokfört värde vid årets slut 1 643 542 898 133 1 643 542 898 133

Danska kronor 
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Anteckningar

Koncern Moderbolag

2020/21 2019/20 2020/21 2019/20

7. Övriga faciliteter, driftsmaterial och inventarier

Anskaffningsvärde vid årets början 7 214 666 6 654 761 225 310 81.556

Tillgångar under året, inklusive förbättringar 1 131 853 1 195 388 62 700 143 754

Avyttringar under året -2 867 996 -635 483 0 0
Anskaffningsvärde vid årets slut 5 478 523 7 214 666 288 010 225 310

     

Av- och nedskrivningar vid årets början -4 592 797 -4 013 156 -81 369 -41 481

Årets avskrivningar -936 842 -740 689 -41 528 -39 888

Återföring av avskrivningar och nedskrivningar av 
disponibla tillgångar

1 875 929 161 048 0 0

Av- och nedskrivningar vid årets slut -3 653 710 -4 592 797 -122 897 -81 369

     
Bokfört värde vid årets slut 1 824 813 2 621 869 165 113 143.941

     
8. Anpassning av hyrda lokaler

Anskaffningsvärde vid årets början 351 140 351 140 351 140 351 140

Tillgångar under året, inklusive förbättringar 187 018 0 187 018 0

Avyttringar under året -351 140 0 -351 140 0
Anskaffningsvärde vid årets slut 187 018 351 140 187 018 351 140

     

Av- och nedskrivningar vid årets början -196 308 -127 771 -196 308 -127 771

Årets avskrivningar -11 256 -68 537 -11 256 -68 537

Återföring av tidigare års av- och nedskrivningar 196 308 0 196 308 0
Av- och nedskrivningar vid årets slut -11 256 -196 308 -11 256 -196 308
     
Bokfört värde vid årets slut 175 762 154 832 175 762 154 832

Danska kronor 
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Moderbolag

30 juni 2021 30 juni 2020

9. Kapitalandelar i anslutna bolag

Anskaffningsvärde vid årets början   7.882.889  7.882.889
Anskaffningsvärde vid årets slut   7.882.889  7.882.889

       

Omvärderingar vid årets början   -1 478 296  -3 885 776

Överfört till avräkningar i fordringar   -200 806  230 122

Årets resultat   6 304 448  2 201 944

Prisjustering innan eget kapital och resultatposter 
från utländska dotterbolag

  109 921  -24 586

Bidrag   2 490 426  0
Omvärderingar vid årets slut   7 225 693  -1 478 296

       
Bokfört värde vid årets slut   15 108 582  6 404 593

10. Information om investeringar i anknytande och associerade bolag

Anknytande bolag    
Namn Säte Ägarandel i % Eget kapital Resultat

Freetrailer Danmark ApS Köpenhamn 100 8 444 079 5 372 124

Woogiewoogie ApS Köpenhamn 100 -103 086 -13 457

Freetrailer Sverige AB, redovisat 
i SEK

Sverige 100 3 510 157 1 023 188

Freetrailer Deutschland GmbH, 
redovisat i EUR

Tyskland 100 1 611 358 -678 889

Freetrailer Norge, redovisat i NOK Norge 100 1 068 619 621 161

Freetrailer Polen Polen 100 0 0

Freetrailer Rental ApS Köpenhamn 100 474 362 -39 167

Freetrailer USA USA 100 0 0

GetaFreeBox Ivs Köpenhamn 100 -15 626 19 488

   14 989 863 6 304 448

    

Det har ej avlagts räkenskaper för Freetrailer Polen och Freetrailer USA. Båda företagen är inaktiva i slutet av räkenskapsåret.

Anteckningar

Danska kronor 
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Anteckningar

11. Eventualförpliktelser

Bolaget sambeskattas med övriga bolag i koncernen och är solidariskt ansvarig för skatter som avser sambeskattning.

Bolaget har ingått ett hyresavtal som ålägger bolaget en skyldighet på 2 892 000 kronor.

Dotterbolag har ingått leasingavtal om trailers. Leasingavtalet löper huvudsakligen under 3 år och den totala resterande skulden uppgår till 
maximalt 10,5 miljoner kronor.

Dotterbolag har ingått ett hyresavtal tillsammans med moderbolaget, vilket ålägger koncernen en skyldighet på 2 892 000 kronor.

 

12. Säkerheter och inteckningar

Bolaget har utfärdat en borgen gentemot dotterbolagets bank. Skulden till dotterbolagets bank utgör 40 000 kronor per 30 juni 2021.

Anknytande bolag:

Som säkerhet för alla mellanhänder för bolagets bankförbindelser, vilka omfattar totalt 40 000 kronor, har en inteckning på 2000 kronor utfärdats 
avseende bolagets enkla fordringar, vilka härrör från försäljning av varor och tjänster, förvaring av råvaror, halvfabrikat och färdiga varor, good-
will, domännamn och rättigheter enligt patentlagen, varumärkeslagen, designlagen, bruksmodellagen, mönsterlagen, upphovsrättslagen, och  
lagen om skydd av halvledarprodukter (topografi), driftsutrustning och driftsutrustning. Inteckningens bokförda värde uppgår till 8 483 000 
kronor.
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TILLÄMPAD
REDOVISNINGSPRAXIS
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Redovisningsklass

Årsrapporten för Freetrailer Group A/S för 2020/21 har upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagens bestämmelser 
för bolag i redovisningsklass B med tillägg av vissa bestäm-
melser från klass C.
 
Bokslutet har upprättats i enlighet med samma redovis-
ningsprinciper som föregående år.
 

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten har redovisats i danska kronor.
 

Omräkning av utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta omräknas vid första redovis-
ningen till kursen på transaktionsdagen. Valutakursdifferen-
ser som uppstår mellan transaktionsdagens kurs och kur-
sen på betalningsdagen redovisas i resultaträkningen som 
en finansiell post. Om valutaväxlingar anses säkra framtida 
kassaflöden redovisas värdejusteringar direkt i eget kapital.
 
Fordringar, skulder och andra monetära poster i utländsk 
valuta omräknas till balansdagens kurs. Skillnaden mellan 
valutakursen på balansdagen och växelkursen vid det att 
fordran eller skulden uppstår eller redovisas i den senaste 
årsredovisningen redovisas i resultaträkningen under finan-
siella intäkter och kostnader.
 
Anläggningstillgångar som köps i utländsk valuta värderas 
till transaktionsdagens kurs.
 
Resultaträkningen för utländska dotterbolag och in-
tresseföretag, som är oberoende enheter, omräknas till 
växelkursen på transaktionsdagen eller en ungefärlig 
genomsnittlig växelkurs. Balansposterna omräknas till 
växelkursen på balansdagen. Valutakursjusteringar som 
uppstår vid omräkning av eget kapital i början av året och 
valutakursjusteringar som uppstår till följd av omräkning 
av resultaträkningen till valutakursen på balansdagen  
redovisas direkt i eget kapital.
 
Valutakursjusteringar av saldon med oberoende utländska 
dotterbolag, som anses vara en del av den totala investe-
ringen i dotterbolaget, redovisas direkt i eget kapital. På 
motsvarande sätt redovisas valutakursvinster och förluster 
på lån och finansiella derivatinstrument som ingås för att 
säkra nettoinvesteringar i utländska dotterbolag direkt i 
eget kapital.
 
Vid redovisning av utländska dotterbolag som är integre-
rade enheter omräknas monetära poster till balansdagens 

kurs. Icke-monetära poster omräknas till växelkursen vid 
förvärvstidpunkten eller vid tidpunkten för efterföljande 
nedskrivning eller nedskrivning av aktivitet. Poster i resulta-
träkningen omräknas till växelkursen på transaktionsdagen, 
men poster som härrör från icke-monetära poster omräknas 
till historiska växelkurser för den icke-monetära posten.
 

Koncernredovisningen

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Freetrailer 
Group A/S och dotterbolag, vari Freetrailer Group A/S direkt 
eller indirekt innehar majoriteten av rösträttigheterna eller 
där moderbolaget genom kapitalinnehav eller på annat sätt 
har kontrollerande inflytande. Bolag vari koncernen innehar 
mellan 20 % och 50 % av rösträttigheterna och utöver detta 
betydande men inte kontrollerande inflytande, anses vara 
associerade bolag.
 
Vid konsolideringen slås bokföringsposterna i moderbo-
laget samman med motsvarande poster i dotterbolaget. 
En eliminering görs av koncernens intäkter och kostnader, 
aktieinnehav, interna mellanhänder och utdelningar, samt 
realiserade och orealiserade vinster och förluster vid trans-
aktioner mellan de konsoliderade bolagen.
 
Investeringar i dotterbolag kompenseras av den  
proportionella andelen av dotterbolagens verkliga värde av-
seende nettotillgångar och skulder vid förvärvstidpunkten.
 
Moderbolagets investeringar i de konsoliderade intres-
seföretagen kompenseras av moderbolagets andel av  
intresseföretagens substansvärde beräknat vid den tid-
punkt då koncernförhållandet upprättades.
 
Nyförvärvade intresseföretag beräknas vid förvärvstidpunk-
ten genom skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det 
redovisade värdet för det förvärvade företaget efter att de 
enskilda tillgångarna och skulderna har justerats till verk-
ligt värde (förvärvsmetoden). Positiva skillnader redovisas 
i balansräkningen under immateriella anläggningstillgång-
ar som goodwill, vilket avskrivs linjärt i resultaträkningen 
över den förväntade nyttjandeperioden, dock högst 10 år.  
Resterande negativa skillnader redovisas som intäkt i resul-
taträkningen.
 
Positiva skillnader från förvärvade företag till följd av för-
ändringar i redovisning och värdering av nettotillgångar 
justeras fram till slutet av räkenskapsåret efter förvärvsåret. 
Dessa justeringar återspeglas också i värdet på goodwill,  
inklusive redan gjorda avskrivningar.
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Avskrivning av goodwill fördelas i koncernredovisningen på 
de funktioner som goodwill avser.
 
Investeringar i intresseföretag värderas i balansräkningen 
till den proportionella andelen av företagets substansvärde 
beräknat i enlighet med moderbolagets redovisningsprinci-
per och med proportionell eliminering av orealiserade kon-
cerninterna vinster och förluster. Den proportionella ande-
len av intressebolagens vinst elimineras i resultaträkningen 
efter eliminering av den proportionella andelen av interna 
vinster och förluster.
 

Allmänt

Allmänt om redovisning och värdering

Räkenskaperna har upprättats med utgångspunkt i den  
historiska kostnadsprincipen
 
Intäkter redovisas i resultaträkningen när de förvärvas,  
inklusive värdejusteringar av finansiella tillgångar och skul-
der värderade till det verkliga värdet eller det upplupna an-
skaffningsvärdet. Dessutom redovisas i resultaträkningen 
uppkomna kostnader för att uppnå årets resultat, inklusive 
avskrivningar, nedskrivningar och avsättningar samt återfö-
ringar till följd av ändrade redovisningsberäkningar av be-
lopp som tidigare har redovisats i resultaträkningen. 
 
Tillgångar redovisas i balansräkningen när det är sannolikt 
att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla bo-
laget och tillgångens värde kan värderas på ett tillförlitligt 
sätt.
 
Skulder redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att 
framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla bolaget 
och tillgångens värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Vid den första redovisningen värderas tillgångar och skulder 
till deras anskaffningsvärde. Därefter värderas tillgångar 
och skulder enligt beskrivningen för varje enskild bokfö-
ringspost nedan. 
 
Vid värdering och redovisning tas hänsyn till vinster, förlus-
ter och risker som uppstår innan årsrapporten lämnas in, 
och som bekräftar eller dementerar de förhållanden som 
förelåg på balansdagen.
 

Resultaträkning

Nettoomsättning

Nettoomsättningen redovisas i resultaträkningen, om leve-
rans och riskövergång till köparen har ägt rum innan årets 
utgång och såvida intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt och förväntas tas emot. Nettoomsättningen redovisas 
exklusive moms och avgifter och minus avdrag för rabatter i 
samband med försäljningen. 
 

Externa kostnader Kostnader för råvaror och för-
brukningsmaterial

Kostnader för råvaror och förbrukningsmaterial inkluderar 
inköp av varor minus rabatter, kostnader för underleveran-
törer och lagerförändringar.
 

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader omfattar kostnader för  
produktion, distribution, försäljning, administration, loka-
ler, förlust av gäldenärer, operativa leasingkostnader m.m.
 

Personalkostnader

Personalkostnaderna inkluderar löner och andra lönerela-
terade kostnader, inklusive sjukpenning för företagets an-
ställda minus löneersättningar från den offentliga sektorn.
 
Övriga personalkostnader redovisas under andra externa 
kostnader.
 

Av- och nedskrivningar på immateriella och mate-
riella anläggningstillgångar

Av- och nedskrivningar på immateriella och materiel-
la anläggningstillgångar genomförs utifrån en löpande 
bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod i bolaget. 
Anläggningstillgångarna avskrivs linjärt på grundval av 
kostnadspriset, baserat på följande bedömning av nyttjan-
detider och restvärden:

 

     

Nyttjande-
period Restvärde

Koncessioner, patent, licenser,  
varumärken och liknande rättigheter 10 år 0 %

Övriga faciliteter, driftsmaterial  
och inventarier 3-10 år 0 %

Anpassning av hyrda lokaler 5 år 0 %
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Vinster eller förluster vid avyttring av immateriella och ma-
teriella anläggningstillgångar beräknas som skillnaden mel-
lan försäljningspriset med avdrag för försäljningskostnader 
och det bokföringsmässiga värdet vid försäljningstidpunk-
ten och redovisas i resultaträkningen under övriga rörelse-
intäkter- eller kostnader.
 

Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader innefattar bokföringsposter som är 
sekundära i förhållande till bolagets verksamhet, inklusive 
vinst vid försäljning av immateriella och materiella anlägg-
ningstillgångar.
 

Resultat av investeringar i dotterbolag  
och associerade bolag

I moderbolagets resultaträkning redovisas den proportio-
nella andelen av de enskilda dotterbolagens resultat efter 
skatt efter fullständig eliminering av interna vinster/förlus-
ter.
 

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter och kostnader redovisas i resultaträk-
ningen med de belopp som hänför sig till räkenskapsåret. 
Finansiella poster inkluderar ränteintäkter och kostnader, 
finansiella kostnader från finansiell leasing, realiserade 
och orealiserade realisationsvinster och förluster avseende 
värdepapper, skulder och transaktioner i utländsk valuta, 
amortering av bolån och tillägg och ersättningar enligt för 
skattesystemet.
 
Utdelning från andra investeringar redovisas som intäkt  
under det räkenskapsår då utdelningen deklareras.
 

Skatt på årets resultat

Moderbolaget omfattas av de danska reglerna om obliga-
torisk sambeskattning av danska dotterbolag. Dotterbolag 
ingår i sambeskattningen från den tidpunkt då de uppgår 
i konsolideringen i koncernredovisningen och till och med 
den tidpunkt då den utträder ur denna.
Enligt sambeskattningsreglerna är bolaget solidariskt an-
svarigt gentemot skattemyndigheterna för bolagsskatter 
och källskatter på räntor, royalties och utdelningar som  
uppkommer inom sambeskattningskretsen.
 
Moderbolaget är förvaltningsbolag för sambeskattningen 
och avräknar till följd av detta alla betalningar av bolags-
skatt med skattemyndigheterna.
 

Den nuvarande danska bolagsskatten fördelas vid avräk-
ning av sambeskattningsbidrag mellan de sambeskattade 
bolagen i förhållande till deras skattepliktiga inkomster. I 
anslutning härtill mottar bolag med ett skattemässigt un-
derskott sambeskattningsbidrag från bolag som har kunnat 
använda detta underskott till en nedsättning av det egna 
skattemässiga överskottet.
 
Årets skatt som består av årets aktuella bolagsskatt och 
ändringar i uppskjuten skatt som ingår i denna, till följd 
av ändringar av skattesatser, redovisas i resultaträkningen 
med den del som kan hänföras till årets resultat och direkt i 
det egna kapitalet med den del som kan hänföras till poster 
direkt i det egna kapitalet.
 
Skatt på årets resultat omfattar den nuvarande skatten på 
årets förväntade skattepliktiga inkomst och årets justering 
av uppskjuten skatt med avdrag för den del av årets skatt 
som hänför sig till rörlighet för eget kapital. Nuvarande och 
uppskjuten skatt som hänför sig till rörlighet för eget kapital 
redovisas inte direkt i det egna kapitalet.
 
Bolaget omfattas av de danska reglerna om obligatorisk 
sambeskattning av moderbolaget och de danska dotterbo-
lagen.
 
Den danska bolagsskatten fördelas mellan vinst- och för-
lustdrivande danska bolag i förhållande till deras skatte-
pliktiga inkomst. Bolag med skattemässiga underskott 
mottar sambeskattningsbidrag från bolag som har kunnat 
tillämpa det aktuella underskottet (full distribution).
 

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar

Andra immateriella anläggningstillgångar, inklusive licenser 
och förvärvade rättigheter etc. värderas vid första redovis-
ning till anskaffningsvärde och därefter till anskaffningsvär-
de minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 
eller till återvinningsvärdet om detta är lägre.
 
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas initialt till an-
skaffningsvärde och därefter till anskaffningsvärde minus 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
 
Avskrivningsunderlaget beräknas med hänsyn till tillgång-
ens restvärde efter nyttjandeperiodens slut och reduceras 
med eventuella nedskrivningar. Avskrivningstiden och 
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restvärdet bestäms vid förvärvstidpunkten. Om restvärdet 
överstiger tillgångens redovisade värde upphör avskriv-
ningarna.
 
Vid en förändring av avskrivningsperioden eller restvärdet 
redovisas effekten på framtida avskrivningar som en för-
ändring i redovisningsuppskattningarna.
 
Anskaffningsvärdet omfattar anskaffningspriset och kostna-
der som är direkt relaterade till förvärvet fram till dagen för 
tillgångens idrifttagande. För egenproducerade tillgångar 
inkluderar kostnadspriset kostnader för material, kompo-
nenter, underleverantörer, direkt arbetskonsumtion och 
indirekta produktionskostnader.
 
Anskaffningsvärdet för en total tillgång uppdelas i separata 
beståndsdelar som avskrivs var för sig, om nyttjandeperio-
den på de enskilda beståndsdelarna skiljer sig åt.
 

Övriga finansiella anläggningstillgångar

Kapitalandelar i anslutna och associerade bolag

Investeringar i dotterbolag och intresseföretag värderas i 
moderbolagets räkenskaper enligt egenvärdesmetoden.
 
Investeringar i anknutna bolag och intresseföretag redo-
visas i balansräkningen till den proportionella andelen av 
företagens substansvärde beräknat i enlighet med moder-
bolagets redovisningsprinciper minus eller tillförda oreali-
serade koncerninterna vinster och förluster och med eller 
mindre restvärdet av positivt eller negativ goodwill beräk-
nad enligt förvärvsmetoden.
 
Företag med ett negativt substansvärde redovisas till 0 DKK 
och eventuella fordringar på dessa företag skrivs ned med 
moderbolagets andel av det negativa substansvärdet i den 
mån det bedöms som oåterkalleligt.
 
Om det negativa substansvärdet överstiger fordringar re-
dovisas återstående belopp enligt avsättningar i den mån 
moderbolaget har en juridisk eller konstruktiv skyldighet 
att täcka intresseföretagens och intresseföretagens under-
balanser.
 
Nettovärdering av investeringar i anknutna bolag och in-
tresseföretag redovisas som en reserv för nettovärdering 
enligt kapitalandelsmetoden i eget kapital i den mån det 
redovisade värdet överstiger anskaffningsvärdet.
 

Insättningar

Inlåning värderas till anskaffningsvärde.
 

Varulager

Varulager värderas till anskaffningsvärde med FIFO-meto-
den. I de fall anskaffningsvärdet är högre än nettoförsälj-
ningsvärdet skrivs det ner till detta lägre värde.
 
Nettoförsäljningsvärdet för varulager beräknas till försälj-
ningspris minskat med färdigställandekostnader och kost-
nader för försäljning. Värdet bestäms med beaktande av 
lagers omsättningsmöjlighet, föråldring och förväntad ut-
veckling av försäljningspriset.
 
Råvaror och förbrukningsmaterial värderas enligt anskaff-
ningsvärdet, vilket omfattar förvärvspriset plus leverans-
kostnader.
 

Fordringar

Fordringar värderas till det upplupna anskaffningsvärdet, 
vilket vanligen motsvarar det nominella värdet. Värdet redu-
ceras med nedskrivningar för att möta förväntade förluster.
 
Upplupna kostnader, tillgångar
Upplupna kostnader som redovisas under tillgångar utgör 
kostnader som för efterföljande räkenskapsår.
 

Andra fordringar

Övriga fordringar består av övriga fordringar som inte härrör 
från försäljning av varor och tjänster.
 

Likvida medel

Likvida medel består av likvida medel och kortfristiga vär-
depapper med en löptid på mindre än 3 månader och som 
kan omvandlas till likvida tillgångar utan hinder, och det 
finns endast obetydliga risker för värdeförändringar.
 

Eget kapital

Eget kapital innefattar bolagets kapital och ett antal andra 
aktieposter som kan vara lagstadgade eller fastställda i bo-
lagsordningen.
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Avsatta förpliktelser

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt mäts med hjälp av balansräkningsmeto-
den på temporära skillnader mellan redovisade värden på 
tillgångar och skulder för finansiell rapportering och de 
belopp som används för beskattning. I de fall, t.ex. avseen-
de aktier, där beräkningen av taxeringsvärdet kan göras i  
enlighet med alternativa skatteregler, mäts uppskjuten 
skatt på grundval av den planerade användningen av till-
gången eller avvecklingen av skulden.
 
Uppskjuten skattefordran, inklusive skattevärdet av skatte-
mässiga underskott, värderas till det värde som tillgången 
förväntas realiseras till, antingen genom kvittning mot skatt 
på framtida resultat eller genom kvittning mot uppskjutna 
skatteskulder inom samma juridiska skatteenhet. Eventu-
ella uppskjutna skattefordringar värderas till nettoförsälj-
ningsvärde.
 
Uppskjuten skatt värderas utifrån de skatteregler och skat-
tesatser som gäller på balansdagen när den uppskjutna 
skatten förväntas utlösas som aktuell skatt. Förändringar i 
uppskjuten skatt till följd av förändringar i skattesatser re-
dovisas i resultaträkningen.
 

Nuvarande skatteskulder

Som förvaltningsbolag är bolaget ansvarigt gentemot skat-
temyndigheterna för företagsskatter.
 
Aktuella skatteskulder och fordringar Aktuella skatter redo-
visas i balansräkningen som beräknad skatt på årets förvän-
tade skattepliktiga inkomst, justerat för skatt på tidigare år 
beskattningsbar inkomst och betalda preliminärskatter.
 

Skuldförpliktelser

Övriga skulder

Övriga skulder värderas till det upplupna anskaffningsvär-
det, vilket vanligen motsvarar det nominella värdet.
 

Eventualtillgångar- och förpliktelser

Eventualtillgångar- och förpliktelser redovisas inte i balans-
räkningen, men beskrivs separat i anteckningarna.
 

Kassaflödesanalys
 
Kassaflödesanalysen visar verksamhetens årliga pengaflö-
den, uppdelat på rörelse-, investerings- och finansierings-
verksamheter, årets förskjutning av likvida medel och före-
tagets likvida medel vid årets början och slut. 
 
Kassaflöden från den löpande verksamheten beräknas 
som årets resultat justerat för ändringar i rörelsekapital och 
icke-kontanta resultatposter såsom av- och nedskrivningar 
och avsättningar. Rörelsekapitalet omfattar omsättningstill-
gångar minus kortfristiga skulder - exklusive de poster som 
ingår i likvida medel. 
 
Kassaflöden från investeringsverksamheten omfattar kas-
saflöden från köp och försäljning av immateriella, materiel-
la och finansiella tillgångar. 
 
Kassaflöden från finansieringsverksamheten inkluderar 
kassaflöden från redovisning och återbetalning av lång-
fristiga skulder samt inlåning och betalning till och från  
aktieägarna.
 
Likvida medel består av likvida medel och kortfristiga vär-
depapper med en löptid på mindre än 3 månader och som 
kan omvandlas till likvida tillgångar utan hinder, och det 
finns endast obetydliga risker för värdeförändringar.
 
 

Förklaring av nyckeltal
 
Huvud- och nyckeltal har beräknats i enlighet med  
danska finansanalytikerförbundets "Rekommendationer 
och nyckeltal".
       
Soliditet (%) = Soliditet totalt X 100
     Totala skulder
       
EPS =  Resultat efter skatt
     Antal aktier
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Freetrailer Group A/S
Gladsaxe Møllevej 67-69
2860 Søborg

Telefon: +45 88 537 700
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