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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden  Freetrailer Group A/S
    Sydmarken 31 
    2860 Søborg
   
CVR-nr.   28891938

Stiftelsesdato  1. juli 2005

Hjemsted  København

Regnskabsår  1. juli 2017 - 30. juni 2018
 
Bestyrelse  Mikael Bartroff, Formand
    Dan Takiar Petersen
    Thomas Munksgaard
    Niels Peter Frederiksen
    Allan  Sønderskov Darre
 
Direktion   Allan Sønderskov Darre, Direktør
   Philip Filipsen, CFO

 
Revisor    KRESTON CM
    Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
    Usserød Kongevej 157
    2970 Hørsholm
    CVR-nr.: 39463113
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 
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 akti-
ver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og af koncernens 
pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 

København, den 12. november 2018

 
Direktion
 
Allan Sønderskov Darre   Philip Filipsen 
Direktør      CFO

     

Bestyrelse

Mikael Bartroff    Dan Takiar Petersen   Thomas Munksgaard
Formand    

Niels Peter Frederiksen   Allan  Sønderskov Darre  
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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 2017 - 30. juni 
2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgø-
relse, balance og noter. Koncernregnskabet og årsregnska-
bet udarbejdes 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 2018 
samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for 
regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 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 koncer-
nregnskabet og årsregnskabet på grundlag af regn-
skabsprincippet om fortsat drift er passende, samt 
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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, 12. november 2018  
   
KRESTON CM  
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab  
CVR-nr. 39463113   
   
Michel Hansen  
Statsautoriseret revisor  
mne31406  
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LEDELSESBERETNING
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Indledning
Direktionen og bestyrelsen for Freetrailer Group A/S af-
lægger med denne rapport årsregnskab for Selskabets og 
Freetrailer koncernens regnskabsperiode 2017/2018.

Med ”Freetrailer Group A/S” eller ”Selskabet” henvises 
der i det følgende til koncernen (CVR.nr. 28891938), der 

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.

har hovedsæde i Søborg, Danmark. Freetrailer koncernen 
består af Freetrailer Danmark ApS, Freetrailer Sverige AB, 
Freetrailer Norge AS, Freetrailer Rental ApS, FTG Freetrailer 
Deutschland GmbH, Freetrailer USA Inc., Freetrailer Poland 
Sp. Z o.o. og WoogieWoogie. Freetrailer Group A/S er mo-
derselskab i koncernen. Stort set alle aktiviteter udøves i 
Selskabets datterselskaber i Danmark, Sverige og Norge. 

Aktive selskaber 100% Andre selskaber

Freetrailer Group A/S
CVR: 28891938
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SAMMENFATNING AF  
REGNSKABSÅRET 

Freetrailer Group A/S, koncernens moderselskab, blev stiftet 
i 1. juli 2005, og er moderselskab for koncernens aktiviteter 
i Skandinavien, Tyskland, USA og Polen. Dette årsregnskab 
indeholder således de konsoliderede tal for koncernens ak-
tiviteter i regnskabsåret. 

12 mdr. – 01.7.17-30.6.18 (koncern)
• Koncernens nettoomsætning:  30.193.773 DKK
• Koncernens resultatet efter skat:  -3.506.385 DKK
• Koncernens resultat pr. aktie 1:  -0,38 DKK
• Soliditetsgrad2:  67

Væsentlige hændelser i 2017/18 

2. halvår 2017: IKEA Gentofte, Freetrailers første samar-
bejdspartner, øger udlejningen med næsten 50% (baseret 
på et uforandret antal trailere) via fuld udrulning af app og 
elektronisk lås. Freetrailer indgår nye aftaler med Go-On i 
Danmark og Sängjätten i Sverige. Samtidig genforhandler 
Freetrailer en ny samarbejdsaftale med Silvan, der løber 
frem til d. 30. juni 2021. Aftalen dækker alle Silvan-butikker i 
Danmark og omfatter udskiftning af 411 trailere over de føl-
gende 9 måneder.  

Ultimo 2017: Freetrailer får tilført kapital fra private investo-
rer på 6,3 MDKK i forbindelse med en pre-IPO til acceleration 
af vækstplan. Ledelsen styrkes med udnævnelse af nye nøg-
lepersoner og indleder arbejdet med at klargøre virksomhe-
den til en notering på det svenske aktiemarked.

28. februar 2018 fremlægger Freetrailer et konsolideret 
koncernregnskab for periode 1.7.2017-28.2.2018, der bl.a. 
danner det økonomiske grundlag for fastsættelse af en 
børsnotering senere på året. 

23. april 2018  tiltræder ny professionel bestyrelse med 
Mikael Bartroff som formand. På samme generalforsamling 
tildeles bestyrelsen bemyndigelse til at udvide selskabska-
pitalen gennem en børsnotering på Spotlight Stock Market 
(tidl. AktieTorget) 

11. maj 2018 beslutter bestyrelsen, med grundlag i general-
forsamlingens bemyndigelse, at øge Freetrailer Group A/S’ 
aktiekapital med højst DKK 2.333.333,25 gennem nyemis-

sion på højst 3.111.111 aktier og med en nominel værdi på 
0,75 DKK per aktie til tegningspris på 4,50 DKK pr. aktie.  

14.-29. maj 2018: Emissionsudbud til børsintroduktion for-
løber succesfuldt og Freetrailer afholder en række investor-
møder i både København og Århus. Interessen for at tegne 
aktier er stor og mediedækningen positiv. 

29. maj 2018 afslutter Freetrailer Group udbuddet af nye 
aktier forud for den planlagte notering på Spotlight Stock 
Market. Den samlede emission lød på 14 MDKK hvoraf 8,4 
mDKK var tegnet på forhånd af en række institutionelle og 
private investere samt eksisterende aktionærer. Interessen 
for at tegne var stor og den offentlige del af tegningen på 
cirka 5.6 MDKK blev overtegnet cirka 5 gange og blev tegnet 
af i alt 1.167 personer. Regnet på hele emissionen var teg-
ningsgraden 258,6%.  

13. juni 2018 øger investorerne Dico ApS, Acasma ApS og 
Lohmann Holding deres andel i Freetrailer gennem køb 
af aktier fra Ambjørner Holding ApS, der kontrolleres af 
Freetrailer co-founder Aksel Blomgren Ambjørner. De tre 
investorer opkøber i alt 500.952 aktier til 5.25 DKK per aktie 
svarende til 0.75 DKK over tegningsprisen på 4.50 DKK per 
aktie. Med opkøbet overtager køberne en lock-up forpligtel-
se, der binder 90% af aktierne i 12 måneder fra første han-
delsdag på Spotlight Stock Market. Ambjørner Holding ApS’ 
aktiekapital i Freetrailer mindskes dermed fra 20,4% til 15% 
efter salget af 500.952 aktier.  

14. juni 2018 bliver Freetrailer Group A/S børsnoteret på 
Spotlight Stock Market (tidl. AktieTorget). Selskabet opnår 
fuld tegning af emissionen og får således en kapitaltilførsel 
på 14 MDKK før emissionsomkostninger. 

20. juni 2018 udvider Freetrailer sit samarbejde med Sen-
gejätten og Lidingö Förrådscenter i Sverige og IKEA i Sverige 
samt Norge og sætter endnu flere byer på landkortet, hvor-
fra svenskere og nordmænd kan låne en gratis Freetrailer. 
Med de fire nye aftaler udvider Freetrailer trailerflåden med 
32 trailere i Norge og Sverige og nærmere sig nu 200 afhent-
ningssteder i hele Norden.  

27. juni 2018 fortsætter Freetrailer væksten på hjemme-
markederne og udvider samarbejdet med XXLLutz i Sverige 
og Bilka i Danmark. Siden noteringen d. 14/6-18 har Selska-
bet fået 47 nye trailere i Norden.  

1 Koncernresultat pr. aktie: Periodens resultat divideret med det totale antal aktier (9.199.171)
2 Soliditet: Egenkapital divideret med samlet kapital
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Væsentlige hændelser efter periodens udgang 

5. juli 2018 tiltræder Philip Filipsen som Group CFO og di-
rektionsmedlem. Philip bliver således en af de bærende 
kræfter i implementeringen af Freetrailers vækststrategi 
både internationalt og på de eksisterende hjemmemarke-
der – Danmark, Norge og Sverige. Freetrailers øverste ledel-
se består af Group CEO Allan Sønderskov Darré, Group CFO 
Philip Filipsen, Nordic Area Manager Johan Wijkander, CSO 
Fie Kemplar og CCO Lene Nellemann. 

24. juli 2018 melder Freetrailer om en vellykket udrulning af 
411 trailere til Silvan og udsigt til et nyt regnskabsår med en 
forbedring af sit økonomiske resultat bl.a. på grund af lave-
re vedligeholdelsesomkostninger og bedre kundeoplevelse. 
Allerede inden børsnoteringen oplyste Freetrailer, at en gen-
tegning af koncernaftalen med byggemarkedskæden Silvan 
var på plads i Danmark. Silvan har været samarbejdspartner 
siden 2010 og med den nye fireårige aftale, er de 411 gamle 
freetrailere erstattet med nye og nu på plads foran Silvans 
43 byggemarkeder, fordelt over hele landet. 
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CEO ALLAN SØNDERSKOV 
DARRÉ KOMMENTARER 

Det er kun 4 måned siden, at Freetrailer blev børsnoteret 
på Spotligth Stock Market i danske kroner, som det første 
danske selskab nogensinde. Vi oplevede inden noteringen 
en enorm interesse for vores forretningsmodel til investor-
møderne og generelt i dagspressen. Interessen var så stor, 
at den offentlige del af tegningen på godt og vel 5.6 MDKK 
blev overtegnet cirka 5 gange – af alt 1.167 personer. Regnet 
på hele emissionen var tegningsgraden 258,6%.  

Det er næppe nogen overraskelse, at det har været en af de 
vigtigste milepæle for hele Freetrailer-teamet at gennemføre 
børsnoteringen, for med noteringen kommer vi nemlig til at 
kunne udleve vores drøm om at skabe en verden, hvor vi gør 
det nemt at dele de ting, vi ikke alle sammen behøver at eje.  

Vi er kendt for vores ”Keep Sharing” grundprincip – vores 
løfte til omverdenen og vores invitation til andre om at kom-
me med. Alene i 2017/18 har mere end 400.000 danskere, 
svenskere og nordmænd taget imod invitationen og løst 
deres transportudfordringer ved at bruge en af de 1.515 
freetrailere, der er ca. mere end 200 udlånssteder i norden.  

Året 2017/18 har også været et år, hvor vi inden for murene, 
har haft et fast fokus på at lykkes med en lang række for-
retningscentrale projekter, for at være klar og parat til den 
vækstrejse vi skal på. Det koster selvfølgelig på bundlinjen 
– i form af ekstraordinære engangsomkostninger – når vi 
både skal sætte det rette team, introducere nye IT-systemer 
og samtidig løfte forretningen på børsen.  

Vores omsætning for 2017/18 er som forventet og tidligere 
kommunikeret, landet på 30 MDKK med et resultat på -3,5 
MDKK efter skat.  

Omkostninger til selve børsnoteringen udgør 3,5 MDKK, 
hvilket ligger 1 MDKK over budget (jf. memorandum). Sær-
ligt er omkostninger til juridisk og finansiel rådgivning om-
kring børsintroduktionen samt andre strukturelle engangs-
omkostninger – forbundet med at være første dansk selskab 
noteret  på Spotlight Stock Market i danske kroner – årsagen 
hertil. 

I Freetrailer er vi lykkedes med en lang række projekter, 
som vi forventer kommer til at påvirke vores resultat po-
sitivt de kommende år. Særligt vil jeg gerne fremhæve at:  

• Omsætningen på det danske marked vokser: Den 
danske del af forretningen har udviklet sig positivt i regn-
skabsåret, hvor en to-cifret tilvækst i antal udlejninger på 
12%, skyder forretningen godt ind i det nye regnskabsår.  

• Fart på antal udlejninger i Norge i regnskabsåret: 
Indsatsen for at styrke kendskabet til Freetrailer i Norge 
har båret frugt. Vi har i regnskabsåret fået mange flere 
trailere til Norge, hvilket resulterede i en markant vækst 
i antal udlejninger på 1.500%. Erfaringerne fra opstarten 
i Norge, bekræfter potientialet for vores forretningsmu-
ligheder ved etablering på nye markeder. Sverige ople-
ver også fremgang i antallet af udlejninger, dog med en 
mere beskeden tilvækst på 3%.

• Udrulning af Freelock-system3 i Danmark, Norge og 
Sverige: To af vores store samarbejdspartnere – IKEA og 
SILVAN – har besluttet, at Freelock skal udrulles på alle-
trailere, fordi det skaber øget tilgængelighed for deres 
kunder. 

• Professionalisering af forretningen, klar til næste 
skridt: Vi har fået etableret en ny stærk ledelsesgruppe, 
hentet centrale nøglepersoner ind og trimmet forretnin-
gens processer og procedurer. Det koster selvfølgelig på 
bundlinjen at skifte ud på centrale poster, men det er en 
omkostning, vi har valgt at tage up front.

• Børsintroduktion skaber øget efterspørgsel: Som 
følge af den øgede eksponering ifb. med børsintroduk-
tion og vores øgede marketingsaktiviteter, oplever vi 
allerede nu, en stigende interesse for at blive en del af 
Freetrailer-konceptet og indgå 3-4 årig samarbejdsafta-
ler med os.

 
Overordnet set er jeg stolt over den rejse, vi som virksom-
hed har taget – fra en god idé ved et middagsselskab i 2004 
til et børsnoteret selskab i dag. Vigtigst af alt, så ser jeg me-
get positivt på det kommende år. 

Vi har en robust strategi, en robust udrulningsplan og et po-
tentiale til at rejse uden for landets grænser og til at få vores 
dele-økonomiske bevægelse til at vokse. 

3 100% selvbetjeningsløsning: en elektroniske lås med IoT-teknologi (Internet of Things), der gør det muligt for brugerne at booke en trailer online samt at afhente 
og aflevere traileren på alle tider af døgnet, alle dage om året

Keep Sharing 

Allan Sønderskov Darré 
CEO, Freetrailer Group A/S  
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32 % 68 %

11%
17 %

40 %

Freetrailers omsætning er fordelt som vist i følgende diagram

Der henvises til Selskabets memorandum for uddybende 
gennemgang af forretningsmodel, markeder og strategi.

Samarbejdspartnere

Bruger 

Reservation

Forlænget lejeperiode

Forsikring

KORT OM FREETRAILER 
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 
2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en 
trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomhe-
den tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløs-
ning via app og elektronisk lås, der giver kunder fuld flek-
sibilitet. 

Konceptet skaber desuden øget trafik til butikkerne på en 
nytænkende og anderledes måde, og siden opstarten har 
mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos 
IKEA, Silvan, Pelican Storage, Bilka – eller hos en af virksom-
hedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. 
Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor 
styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det 
ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet 
udgør det andet. 
Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækst-
gazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt 
og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en 
gennemtestet og robust it-platform. 

Forretningsmodel 
• En kombination af teknologi, deleøkonomi og rekla-

mefinansieret udlån af trailere  
• Forretningsmodellen skaber goodwill og mersalg for 

samarbejdspartnere og adgang til gratis trailere for 
brugerne 

• Forretningsidéen indebærer, at det er muligt for alle at 
låne en trailer, uden krav om modydelse, i en begræn-
set tidsperiode 

• Selskabet har siden 2014/15 investeret mere end 10 
MDKK i selskabets teknologi og organisationen. Dette 
indebærer at både forretningsmodellen og teknologi-

en nu er endnu mere skalerbar, og at ledelsen er styrket 
på flere væsentlige positioner 

• Freetrailer tilbyder en 100% selvbetjeningsløsning. 
Freetrailers elektroniske lås med IoT-teknologi (Inter-
net of Things) gør det muligt for brugere at booke en 
trailer online samt at afhente og aflevere traileren på 
alle tider af døgnet, alle dage om året   

Markedet  
• Freetrailer er det eneste selskab på markedet, som 

udelukkende fokuserer på udlån af trailere, og som 
samtidig tilbyder kunder at låne en trailer helt uden 
modydelse 

• Særlig relevant i byområder med varehuse, bygge- 
markeder, benzinstationer, lagerrum til opbevaring 
(self storage), etc. 

• De nordiske lande udgør et potentielt marked på i alt 
cirka 10.000 trailere fra Freetrailer, hvilket er 7 gange 
den nuværende aktivitet  

• Freetrailer planlægger at intensivere markedsføringen 
i især Sverige og Norge for at øge Selskabets markeds-
andele i disse lande 

• Freetrailer planlægger at ekspandere til Finland, Tysk-
land og Benelux-landene    

Indtægtsmodel  
• Freetrailer indtægtsmodel bygger på et mix af samar-

bejdsaftaler og kundeudlån (se figuren) 
• Samarbejdspartnere betaler for, at trailerne leveres 

med reklamebudskaber på siden og vedligeholdes 
samt få adgang til kundeservice og Freetrailers IT-plat-
form  

• Kunderne reserverer ofte trailere online, hvilket gøres 
mod gebyr. Desuden vælger mange kunder at tilkøbe 
en forsikring og af forlænge lånetiden
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KONCERNFORHOLD
Freetrailer Group er moderselskab i en koncern bestående 
af selskaber i Skandinavian, Tyskland, USA og Polen. Sel-
skabet udlåner gratis trailere via koncernens partnere til 
kunder, der har et transportbehov af kortere eller længere 
varighed.

Udvikling i nøgletal for koncernen

Omsætning

Årets omsætning udgør 30.194 tDKK, hvilket er en stigning 
på godt 10% i forhold til året før.
 
Driftsresultatet for regnskabsåret udgør 13.378 tDKK    
 
Såvel omsætning som driftsresultat har vist en opadgåen-
de kurve i 4 kvartal og vidner således om positiv udvikling i 
koncernens driftsresultater, hvilket bl.a. er en effekt af æn-
dring af prisstukturen på koncernens trailerservice.   

Fjerde kvartal har været præget af koncernens introduktion 
på Spotlight Stock Market, som har givet koncernen et øko-
nomisk fundament til såvel at konsolidere koncernens nu-
værende markeder, samtidigt med at det giver koncernen 
de nødvendige økonomiske ressourcer til gennemførslen af 
en vækststrategi på nye markeder i Europa.  

Koncernen har for året 2017/2018 oplevet en markant vækst 

i antallet af udlejning er på koncernens samlede trailer por-
tefølje og kan notere en stigning i antallet af udlejninger på 
indeks 115 sammenlignet med 2016/17. Koncernen kan så-
ledes notere sig en fortsættelse af hidtidige vækst i antallet 
af udlejninger. 
 
Det er Koncernens opfattelse, at vi med afsæt i det råderum 
børsintroduktionen har givet koncernen, vil kunne fortsætte 
denne to-cifrede vækst i de kommende år. For regnskabs-
året 2018/2019 forventes et resultat efter skat på 3 MDKK    
 
Resultat
Koncernens årsresultat efter skat udgør -3.506 tDKK efter 
skat.
 
Selvom resultatet ikke kan betegnes som tilfredsstillende, 
er det dog i overensstemmelse med forventningerne og 
med det, der tidligere er kommunikeret i memorandum i 
forbindelse med koncernens børsintroduktion. Resultatet 
skal ses i lyset af koncernens afholdelse af en række ekstra 
omkostninger til hhv. børsintroduktionen, engangsomkost-
ninger i forbindelse med tilpasning af organisationsstruktu-
ren, samt afskrivninger af afholdte omkostninger i forbin-
delse med koncernens indtog på nye markeder.  
 
Likviditetsbeholdning
Koncernens samlede likviditetsbeholdningen efter børs-
introduktionen udgør 9.921 tDKK pr. 30/6-2018, og koncer-
nens samlede soliditet udgør på samme tidspunkt 67%

Aktien og aktiekapitalen 

Der findes én aktieklasse i Freetrailer. Hver aktie medfører 
lige ret til andel i Freetrailers aktiver og resultater samt be-
rettiger til én stemme på generalforsamlingen. Freetrailers 
registrerede aktiekapital udgjorde inden børsnoteringen 
4.566.044 DKK fordelt på 6.088.060 aktier. Den nominelle 
værdi er 0,75 DKK per aktie (1 aktie svarer til 0.75DKK i aktie-

AKTIEKAPITALENS UDVIKLING (2005-2018)

Måned og år Begivenhed Udvidelse af 
aktiekapital

(DKK)

Aktiekapital
(DKK)

Ændring af
antallet af

aktier

Samlede 
antal

aktier

Kvoteværdi 
Tegningskurs

(DKK)

Tegnings-
kurs

(DKK)

Juli 2005 Etablering 125 000 125 000 125 000 125 000 1

December 2007 Nyemission 376 000 501 000 376 000  501 000 1 2,40

Maj 2017 Nyemission 457 143 958 143 457 143 958 143 1 1,75

Oktober 2017 Nyemission 3 607 902 4 566 045 3 607 902 4 566 045 1 4,47

April 2018 Split (4:3) - 4 566 045 1 522 015  6 088 060 0,75 -

Maj 2018 Nyemission 2 333 333 6 899 378 3 111 111 9 199 171 0,75 4,50

2017/2018 Q4

Nettoomsætning 30.194 8.838

Omkostninger til  
vareforbrug og andre  
driftsomkostninger

16.816 4.912

Driftsresultat 13.378 3.926
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kapital). Ved nyemissionen i maj 2018 udvider Selskabet ak-
tiekapitalen med 2.333.333 DKK svarende 3.111.111 aktier.  
Efter registreringen af børsnoteringen hos Erhvervsstyrel-
sen d. 14/6-2018 udgør det totale antal aktier i Selskabet så-
ledes 9.199.171 med en aktiekapital på 6.899.378 DKK. 

Forslag til disposition af Freetrailers resultat 

Bestyrelsen og direktion anbefaler, at der ikke udbetales di-
vidende til aktionærerne for regnskabsåret 2017/2018. 

Generalforsamling og årsrapport  

Generalforsamlingen afholdes d. 27/11-18. Årsrapporten 
vil være tilgængelig på Selskabets hjemmeside (www.
freetrailer.com) samtidig med indkaldelsen til ordinær ge-
neralforsamling.  

Virksomhedsrelaterede risici og  
usikkerhedsfaktorer 

Et antal risikofaktorer kan have negativ indvirkning på akti-
viteterne i Freetrailer. Det er derfor af stor vigtighed foruden 
selskabets vækstmuligheder, også at tage hensyn til rele-
vante selskabsspecifikke parametre såsom: IT-sikkerhed, 
system, nøglepersoner, konjekturer politiske og regulatori-

ske forhold mm. I Selskabets memorandum beskrives alle-
rede kendte risikofaktorer.  

Kommende finansielle rapporter (2018/2019) 

Generalforsamling:       27/11-2018
Q1 – Kvartalsrapport:   27/11-2018
Q2 – Halvårsrapport:   27/02-2019
Q3 – Kvartalsrapport:  30/05-2019

Bestyrelsen og direktionen bekræfter hermed, at dette års-
regnskab giver et retvisende billede af Selskabets udvikling. 

Søborg d. 12. november 2018 
Freetrailer Group A/S 
Bestyrelsen & Direktion

 
For mere information om Freetrailer Group A/S, 
kontakt venligst: 

Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger 
E-mail: asd@freetrailer.com 
Telefon: +45 42 90 90 98
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ÅRSREGNSKAB
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Resultatopgørelse

 
 

Koncern  Moderselskab  

 Note 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17

Nettoomsætning  30.193.773 27.376.149 800.000 1.042.340

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer  -8.325.711 -6.956.404 0 0

Andre eksterne omkostninger  -8.490.490 -7.952.841 -1.538.922 -932.845

      

Bruttofortjeneste/-tab  13.377.572 12.466.904 -738.922 109.495

      

Personaleomkostninger 1 -15.084.843 -11.265.892 0 0

Af- og nedskrivninger af materielle og imma-
terielle anlægsaktiver

 -2.307.346 -2.102.930 -711.196 -633.555

Andre driftsomkostninger  0 -183.478 0 -183.478

Driftsresultat  -4.014.617 -1.085.396 -1.450.118 -707.538

      

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og 
associerede virksomheder

 0 0 -2.242.663 23.468

Finansielle indtægter 2 95.969 209.969 105.553 11.523

Finansielle omkostninger 3 -319.084 -550.584 -275.590 -351.007

Resultat før skat  -4.237.732 -1.426.011 -3.862.818 -1.023.554

      

Skat af årets resultat 4 731.347 -180.866 356.433 230.278

Årets resultat  -3.506.385 -1.606.877 -3.506.385 -793.276

      

      

Forslag til resultatdisponering      

Overført resultat  -3.506.385 -1.606.877 -3.506.385 -793.276

Resultatdisponering  -3.506.385 -1.606.877 -3.506.385 -793.276

Danske kroner 
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Balance 30. juni 2018

  Koncern  Moderselskab  

 Note 2018 2017 2018 2017

Aktiver      

Erhvervede koncessioner, patenter, 
licenser, varemærker samt lignende 
rettigheder 

5 2.689.434 3.026.114 2.316.316 2.140.628

Immaterielle anlægsaktiver  2.689.434 3.026.114 2.316.316 2.140.628

      

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 6 1.936.817 1.812.518 53.800 32.018

Indretning af lejede lokaler 7 178.480 126.231 178.480 126.231

Materielle anlægsaktiver  2.115.297 1.938.749 232.280 158.249

      

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 8, 9 0 0 5.909.577 7.055.345

Deposita  251.188 201.465 204.629 201.465

Finansielle anlægsaktiver  251.188 201.465 6.114.206 7.256.810

      

Anlægsaktiver  5.055.919 5.166.328 8.662.802 9.555.687

      

Råvarer og hjælpematerialer  2.295.225 2.695.043 0 0

Varebeholdninger  2.295.225 2.695.043 0 0

      

Tilgodehavender fra salg og tjeneste-
ydelser

 702.072 2.712.360 0 0

Tilgodehavender hos tilknyttede virksom-
heder

 0 0 473.379 667.312

Tilgodehavende selskabsskat  0 0 0 480.365

Andre tilgodehavender  2.017.825 584.530 243.309 14.140

Periodeafgrænsningsposter  468.658 793.317 100.400 0

Tilgodehavender  3.188.555 4.090.207 817.088 1.161.817

      

Likvide beholdninger  9.921.238 362.506 7.953.104 527

      

Omsætningsaktiver  15.405.018 7.147.756 8.770.192 1.162.344

      

Aktiver  20.460.937 12.314.084 17.432.994 10.718.031

Danske kroner 
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Balance 30. juni 2018

  Koncern  Moderselskab  

 Note 2018 2017 2018 2017

Passiver      

Virksomhedskapital  6.899.377 958.142 6.899.377 958.142

Overført resultat  6.858.942 -939.909 7.672.542 -126.309

Egenkapital 10 13.758.319 18.233 14.571.919 831.833

      

Hensættelser til udskudt skat  24.288 872.171 82.177 438.610

Hensættelser til kapitalandele i tilknytte-
de virksomheder

 0 0 0 4.602

Hensatte forpligtelser  24.288 872.171 82.177 443.212

      

Gæld til banker  509.752 3.302.697 2.859 0

Modtagne forudbetalinger fra kunder  1.742.491 1.511.681 0 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser  2.456.498 2.824.879 481.862 71.953

Gæld til tilknyttede virksomheder  0 0 2.208.021 9.220.703

Selskabsskat  160.823 70.216 31.156 43.154

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

 1.760.717 3.489.356 55.000 67.298

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse  48.049 224.851 0 39.878

Kortfristede gældsforpligtelser  6.678.330 11.423.680 2.778.898 9.442.986

       

Gældsforpligtelser  6.678.330 11.423.680 2.778.898 9.442.986

      

Passiver  20.460.937 12.314.084 17.432.994 10.718.031

      

      

Eventualforpligtelser 11     

Sikkerhedsstillelser og pantsætninger 12     

Danske kroner 
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Pengestrømsanalyse

Koncern Moder

2017/2018 2016/2017 2017/ 2018 2016/2017

Årets resultat -3.506.385 -1.606.877 -3.506.385 -793.276

Skat af året resultat -731.347 180.866 -356.433 -230.278

Resultat datterselskaber 0 0 1.959.245 -23.468

Tilbageførte afskrivninger 2.307.346 2.102.930 711.196 633.555

Debitorer 2.010.288 -2.082.000 0 0

Øvrige tilgodehavender -1.108.636 1.158.000 -587.996 -1.204.000

Varelager 399.818 -494.000 0 0

Leverandørgæld -368.381 346.000 409.909 -263.000

Anden gæld -1.584.024 484.000 -7.098.972 1.994.000

Driftsaktiver i alt -2.581.321 88.919 -8.469.436 113.533

Investeringer 

Anskaffelse / afgang af aktiver -2.403.371 -1.722.000 -960.915 -939.000

Deposita -49.723 0 -3.164 0

Indlån 0 15.000 0 15.000

Investeringer i alt -2.453.094 -1.707.000 -964.079 -924.000

Finansiering 

Ændring i aktiekapital 5.941.235 457.000 5.941.235 457.000

Ændring i egenkapital 11.444.857 294.000 11.444.857 342.000

Driftslån -2.792.945 708.000 0 0

FINANSIERING I ALT 14.593.147 1.459.000 17.386.092 799.000

I ALT 9.558.732 -159.081 7.952.577 -11.467

Likvide beholdninger, primo 362.506 521.587 527 11.994

Likvide beholdninger, ultimo 9.921.238 362.506 7.953.104 527

Periodens pengestrøm 9.558.732 -159.081 7.952.577 -11.467

Danske kroner 
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Noter

Koncern Moderselskab

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

1. Personaleomkostninger

Lønninger 13.974.717 10.498.663 0 0

Pensioner 930.999 577.260 0 0

Andre omkostninger til social sikring 179.127 164.006 0 0

Andre personaleomkostninger 0 25.963 0 0

 15.084.843 11.265.892 0 0

     

Gennemsnitligt antal beskæftigede 32 24 0 0

     

2. Finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter 95.969 209.969 86.330 319

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksom-
heder

0 0 19.223 11.204

 95.969 209.969 105.553 11.523

     

3. Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 319.084 550.584 2.055 3.000

Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede 
virksomheder

0 0 273.535 348.007

 319.084 550.584 275.590 351.007

     

4. Skat af årets resultat

Skat af årets resultat 123.803 237.865 0 -284.346

Regulering af udskudt skat -855.150 -56.999 -356.433 54.068

 -356.433 -230.278 -356.433 -230.278

     

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

Kostpris primo 5.571.162 5.054.902 3.912.597 2.922.337

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer 838.185 516.260 838.185 990.260

Kostpris ultimo 6.409.347 5.571.162 4.750.782 3.912.597

     

Af- og nedskrivninger primo -2.545.048 -1.567.079 -1.771.969 -1.238.374

Årets afskrivninger -1.174.865 -977.969 -662.497 -533.595

Af- og nedskrivninger ultimo -3.719.913 -2.545.048 -2.434.466 -1.771.969

     

Regnskabsmæssig værdi ultimo 2.689.434 3.026.114 2.316.316 2.140.628

Danske kroner 
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Noter

Koncern Moderselskab

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris primo 5.460.269 4.037.611 51.556 22.820

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer 1.706.465 1.617.918 30.000 28.736

Afgang i årets løb -2.054.840 -195.260 0 0

Kostpris ultimo 5.111.894 5.460.269 81.556 51.556

     

Af- og nedskrivninger primo -3.647.751 -2.637.987 -19.538 -15.120

Årets afskrivninger -1.125.416 -1.029.419 -8.218 -4.418

Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede 
aktiver

1.598.090 19.655 0 0

Af- og nedskrivninger ultimo -3.175.077 -3.647.751 -27.756 -19.538

     

Regnskabsmæssig værdi ultimo 1.936.817 1.812.518 53.800 32.018

7. Indretning af lejede lokaler

Kostpris primo 150.296 490.844 150.296 490.844

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer 92.730 102.780 92.730 102.780

Afgang i årets løb 0 -443.328 0 -443.328

Kostpris ultimo 243.026 150.296 243.026 150.296

     

Af- og nedskrivninger primo -24.065 -188.373 -24.065 -188.373

Årets afskrivninger -40.481 -95.542 -40.481 164.308

Tilbageførsel af tidligere års af- og nedskrivninger 0 259.850 0 0

Af- og nedskrivninger ultimo -64.546 -24.065 -64.546 -24.065

     

Regnskabsmæssig værdi ultimo 178.480 126.231 178.480 126.231

Danske kroner 
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Moderselskab

2018 2017

8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris primo    7.891.273  7.891.273

Tilgang i årets løb    -8.384  0

Kostpris ultimo    7.882.889  7.891.273

       

Opskrivninger primo    -835.928  -1.735.858

Overført til modregning i tilgodehavender    38.249  924.837

Årets resultat    -1.959.245  23.468

Kursregulering primo egenkapital og resultatpo-
ster udenlandske dattervirksomheder

   -149.113  -48.375

Gældseftergivelse    932.725  0

Opskrivninger ultimo    -1.973.312  -835.928

       

Regnskabsmæssig værdi ultimo    5.909.577  7.055.345

9. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Tilknyttede virksomheder     

Navn Hjemsted Ejerandel i % Egenkapital Resultat

Freetrailer Danmark ApS København 100 2.843.458 -1.172.283

Woogiewoogie ApS København 100 1.151.472 -540.591

Freetrailer Sverige AB, aflagt i SEK Sverige 100 1.810.448 124.025

Freetrailer Deutschland GmbH, 
aflagt i EUR

Tyskland 100 227.820 -695.418

Freetrailer Norge, aflagt i NOK Norge 100 266.959 167.976

Freetrailer Polen Polen 100 0 0

Freetrailer Rental ApS København 100 -42.671 -38.249

Freetrailer USA USA 100 0 0

   6.257.486 -2.154.540

     

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

Noter

Danske kroner 
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Noter

10. Egenkapitalopgørelse

Koncern

 Virksomhedskapital Overkurs ved emission Overført resultat I alt

Egenkapital primo 958.142  -939.909 18.233

Forslag til årets resultatdisponering 0 0 -3.506.385 -3.506.385

Årets tilgang 5.941.235 14.072.534 0 20.013.769

Overført overkurs ved emission 0 -14.072.534 14.072.534 0

Kursregulering primo egenkapital kon-
cernvirksomheder

0 0 -139.621 -139.621

Udgifter til kapitaludvidelse 0 0 -2.627.677 -2.627.677

 6.899.377 0 6.858.942 13.758.319

Moderselskab

 Virksomhedskapital Overkurs ved emission Overført resultat I alt

Egenkapital primo 958.142 0 -126.309 831.833

Forslag til årets resultatdisponering 0 0 -3.506.385 -3.506.385

Årets tilgang 5.941.235 14.072.534 0 20.013.769

Overført overkurs ved emission 0 -14.072.534 14.072.534 0

Kursregulering primo egenkapital kon-
cernvirksomheder

0 0 -139.621 -139.621

Udgifter til kapitaludvidelse 0 0 -2.627.677 -2.627.677

 6.899.377 0 7.672.542 14.571.919

     

Virksomhedskapitalen har udviklet sig således:

 2018 2017  2016  2015  2014

Saldo primo 958.142 501.000  501.000  501.000  501.000

Årets tilgang 5.941.235 457.142  0  0  0

Saldo ultimo 6.899.377 958.142  501.000  501.000  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 lejekontrakt, 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. 2,6 mio.

Datterselskab har sammen med moderselskabet indgået en lejekontrakt 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 2018 t.kr. 507.

Tilknyttede virksomheder:

Til sikkerhed for alt mellemværende med en af selskabets bankforbindelser i alt t.kr. 507 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. 2.970.
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Regnskabsklasse
Årsrapporten for Freetrailer Group A/S for 2017/18 er aflagt i 
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser 
for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af visse 
bestemmelser fra klasse C.
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tid-
ligere år.

Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transakti-
onsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem 
transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, ind-
regnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
 
Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omreg-
nes til balancedagens valutakurs. Realiserede og urealisere-
de valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen 
under finansielle poster.

Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden 
Freetrailer Group A/S og dattervirksomheder, hvori 
Freetrailer Group A/S direkte eller indirekte besidder mere 
end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde har 
bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen 
besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og 
udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, be-
tragtes som associerede virksomheder, jf. koncernoversig-
ten.
 
Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninter-
ne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne 
mellemværender og udbytter samt realiserede og urealise-
rede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de kon-
soliderede virksomheder.
 
Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den for-
holdsmæssige andel af dattervirksomheders dagsværdi af 
nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet.
 
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i 
koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte el-
ler afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede 
resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammen-
ligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller af-
viklede virksomheder.
 

Generelt

Generelt om indregning og måling
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 omkostninger, 
der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskriv-
ninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilba-
geførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af 
beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørel-
sen. 
 
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. 
 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret 
kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente 
over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprinde-
lig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den 
akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen 
og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst 
over løbetiden. 
 
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

Bruttofortjeneste og -tab
Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i re-
sultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslo-
vens § 32.
 
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre drifts-
indtægter og eksterne omkostninger.

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-
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klusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbin-
delse med salget.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til 
produktion, distribution, salg, administration, lokaler og 
operationelle leasingomkostninger.

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af se-
kundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, 
herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle 
anlægsaktiver.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensi-
oner samt omkostninger til social sikring.

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.

Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af 
sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, 
herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægs-
aktiver.

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede 
virksomheder
Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige 
andel af resultatet efter skat samt eventuel regulering af in-
tern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

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 resul-
tatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder rente-
indtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede 
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og 
transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre 
kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forplig-
telser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteord-
ningen.

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 skattemyndighedernefor 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.

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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Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forvente-
de skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt 
skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører 
egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende 
egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.
 
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sam-
beskatning af moderselskabet og de danske datterselska-
ber.
 
Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og 
underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses 
skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige 
underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomhe-
der, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld 
fordeling).

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver
Andre immaterielle anlægsaktiver, herunder licenser og er-
hvervede rettigheder mv. måles til kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger.
 
Der foretages nedskrivningstest på erhvervede immateriel-
le anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. 
Endvidere foretages årligt nedskrivningstest på eventuelle 
igangværende og aktiverede udviklingsprojekter. Nedskriv-
ningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis 
gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af 
aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris 
(genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den 
regnskabsmæssige værdi.
 
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af 
lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulere-
de af- og nedskrivninger.
 
Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fra-
drag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
 
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger di-
rekte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor akti-
vet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede ak-
tiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger 
til materialer, komponenter, underleverandører og løn.
 
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestandde-
le, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte 
bestanddele er forskellig.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virk-
somheder måles efter den indre værdis metode.
 
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virk-
somheder måles til den forholdsmæssige andel af virk-
somhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regn-
skabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede 
koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag 
af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort 
efter overtagelsesmetoden.
 
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virk-
somheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi 
måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse 
virksomheder nedskrives i det omfang, tilgodehavendet 
er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en 
retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, 
der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende 
beløb under hensatte forpligtelser.
 
Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og 
associerede virksomheder bindes som reserve for nettoop-
skrivning efter den indre værdis metode under egenkapita-
len i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger 
kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes 
vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for Freetrailer 
Group A/S, bindes ikke på opskrivningsreserven.
 
Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, 
jf. beskrivelse ovenfor under opgørelse af goodwill.
 
Andre finansielle anlægsaktiver
Andre finansielle anlægsaktiver måles til amortiseret kost-
pris.
 
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FI-
FO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er 
lavere.
 
Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris, hvilket om-
fatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkost-
ninger.
 
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i 
al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskriv-
ninger til imødegåelse af forventede tab.
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Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfat-
ter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regn-
skabsår.
 
Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender består af øvrige tilgodehavender 
som ikke stammer fra 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 og årets regulering heraf opgøres som 
skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs-
mæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtel-
ser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af 
aktivet eller afvikling af forpligtelsen. 
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af 
fremførselsberettigede skattemæssige underskud, ind-
regnes med den værdi, hvortil de forventes at blive an-
vendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening 
eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i 
virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed 
og jurisdiktion.
 
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og 
skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil 
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst 
som aktuel skat.
 
Aktuelle skatteforpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel 
skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets 
forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat 
af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte 
acontoskatter.

 
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.
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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


