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Indholdsfortegnelse

Dette dokument omhandler helårsrapport for den samlede Freetrailer koncern som vist i koncernoversigt side 13. 
Hvor intet andet er nævnt, er det således den samlede koncern, der refereres til.  
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Erklæring fra bestyrelsen og ledelsen

Det er vores opfattelse, at denne kvartalsredegørelse giver et retvisende billede af koncernens % nansielle stilling pr. 30. juni  2019

Søborg den 29/08 - 2019

Mikael Bartro$    Bestyrelsesformand

Dan Takiar Petersen  Bestyrelsesmedlem

Thomas Munksgaard  Bestyrelsesmedlem

Niels Peter Frederiksen   Bestyrelsesmedlem

Allan Sønderskov Darre  Bestyrelsesmedlem & Group CEO

Philip Filipsen   Group CFO
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Helårsrapport 2018/2019

Bestyrelsen og direktionen for Freetrailer Group A/S af-

lægger med denne rapport helårsrapport for selskabet og 

Freetrailer Koncernens regnskabsperiode 2018/2019. 

Freetrailer Koncernen består foruden moderselskabet 

Freetrailer Group af 100% ejede datterselskaber i Skandi-

navien, Tyskland, USA og Polen, hvori selskabets aktiviteter 

på de forskellige markeder drives. For en nærmere oversigt 

over selskaberne i Freetrailer Koncernen se side 13.

De omsætningsmæssige resultater for 4. kvartal 2019 og for 

helåret 2018/2019 udviser en vækst på hhv. 23% og 15% i 

forhold til regnskabsperioden sidste år. Dermed er 3. kvar-

tals omsætningsnedgang, som forventet igen vendt til en 

tocifret fremgang. 

Som nævnt i tidligere rapporteringer har regnskabsåret i 

stor udstrækning været brugt på at forberede koncernen på 

de vækstmuligheder, der ligger i en udbredelse af Freetrailer 

konceptet på det Skandinaviske marked, hvor Freetrailer 

allerede er repræsenteret. Ligesom der er arbejdet med at 

etablere Freetrailer på det Europæiske marked, hvor efter-

spørgslen på en gratis deleøkonomisk transportløsning, der 

er nem og enkel at betjene af kunderne selv, også viser sig. 

Konkret har Freetrailer styrket såvel sin salgs- som markeds-

føringsfunktion igennem det seneste år.       

Væksten i antallet af udlejninger udgør hele 19% i 4. kvar-

tal 2018/2019, og vidner dermed om at de mange indsatser 

begynder at bære frugt. Væksten i antallet af udlejninger 

kommer fra en række forskellige indsatser, som alle bidra-

ger til den positive udvikling. Antallet af trailere i markedet 

er i stigning, belægningsprocenten på trailerne er, som følge 

af den tilgængelighed Freetrailer Freelock giver, ligeledes på 

vej op, og endeligt er en målrettede markedsføringsindsats 

begyndt at sende ( ere kunder Freetrailers vej. 
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Nøgletal for perioden 

Nedenfor er nøgletal for regnskabsperioden 2018/2019 og 

for 4. kvartal angivet sammenholdt med de tilsvarende pe-

rioder året før.

• Den samlede omsætning for regnskabsperioden 

2018/2019 er steget med 15% i forhold til året før. Fra 

30,2 Mio. DKK i 2017/2018 til 34,8 mio. DKK i 2018/2019. 

Omsætningsfremgangen på kundernes lån af 

Freetrailer (kerneomsætningen) udviser en fremgang 

på hele 30%, hvilket vidner om en sund vækst i koncer-

nens indtjening. 

• Freetrailer koncernens samlede EBITDA for regn-

skabsperioden udviste et resultat på -351,0 tDKK, mod  

-1.707,3 tDKK for året før. EBITDA for 4. kvartal 2019 

viser et resultat på plus 560,0 tDKK mod et minus på 

-510,2 året før.    

 

• Freetrailer koncernens resultat for regnskabsåret 

2018/2019 udviser et resultat efter skat på -2.824,0 

tDKK mod et resultat efter skat på -3.506,0 tDKK året 

før. Det samlede underskud efter skat for 4. kvartal 

isoleret set udgør -722,4 tDKK. I resultatet er indeholdt 

samlede afskrivninger på i alt 3.245,0 tDKK, hvoraf 

1.555,8 tDKK udgøres af straksafskrivning af aktivere-

de udviklingsomkostninger. 

• Soliditetsgraden udgør ultimo regnskabsperioden 

55%.

• Antallet af udlejninger udgjorde for regnskabsperio-

den 2018/2019 339.180, hvilket er en stigning i forhold 

til sidste regnskabsperiode på 9,5%.     

I Freetrailer betragter vi de opnåede resultater som en in-

dikation på, at Freetrailer konceptet har en stor fremtid. 

Søgningen til Freetrailers koncept er støt stigende, antallet 

af udlejninger er på vej op, udlejnings frekvensen er støt 

stigende, og Freetrailer kendskabsprocent er ligeledes sti-

gende.  

Koncernnøgletal
i 1.000 DKK 

helår (2018/2019) helår (2017/2018) Q4 (2018/2019) Q4 (2017/2018)

 01-07-2018 - 30-06-2019 01-07-2017 - 30-06-2018 01-04-2019 - 30-06-2019 01-04-2018 - 30-06-2018

Nettoomsætning 34,754.0 30,193.8 10,108.0 8,206.8

EBITDA -351.0 -1,707.3 560.0 -510.2

Resultat efter skat -2,824.0 -3,506.0 -655.0 -846.0

Egenkapital 10,175.0 13,758.3 10,175.0 13,758.3

Antal Aktier 9,199,171 9,199,171.0 9,199,171 9,199,171

EPS -0.31 -0.38 -0.07 -0.09

Soliditetsgrad 55% 67% 55% 67%

Likvider 7,034.0 9,921.2 7,034.0 9,921.2

Antal udlejninger 339,180 309,827 96,605 81,273
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CEO Allan Sønderskov Darré 
Kommentarer
Overskriften på vores fokus i den afsluttede regnskabsperi-

ode har været vækst og eksekvering af vores strategi. Vi har 

løftet vores omsætning fra 30,2 mio. DKK til 34,8 mio. DKK, 

hvilket er en vækst i omsætningen på godt 15%. 

Dette er sket igennem primært 3 indsatsområder, der kort 

kan opsummeres til:

• Styrket salgsindsats i Norden.

• Øget marketingindsats primært Sociale Medier og en 

kraftig PR-indsats i Sverige og Norge.

• Optimering og opdatering af vores it-platform. Vores 

web har fået et facelift, ligesom vi har arbejdet målret-

tet med at videreudvikle vores app, som bl.a. resultere-

de i en 2. plads i Danmarks bedste app. 

Vækst på 30 %
Kundernes brug af Freetrailers udlejningsprodukter er 

det helt grundlæggende for Freetrailers forretning. Det er 

derfor yderst glædeligt at konstatere, at kundernes brug 

af Freetrailers udlejningsprodukter er steget med 9,5% i 

regnskabsperioden. Ser man isoleret på væksten i antallet 

af udlejninger for 4. kvartal 2019, ses her en vækst i antal-

let af udlejninger på ikke mindre end 18,9% i forhold til 

samme periode året før, og jeg er derfor ikke i tvivl om, at 

vores forretning er på vej i den rigtige retning. Jeg glæder 

mig særligt over, at omsætningsfremgangen på kundernes 

lån af Freetrailere (kerneomsætningen) er steget med 30% i 

forhold til sidste regnskabsperiode. Det vidner om en sund 

vækst i koncernens indtjening.

Freetrailers app udviser fortsat fremgang
I Freetrailer har vi hele tiden troet på, at ( eksibilitet og frihed 

til at vælge for såvel vores partnere som vores kunder er en 

vigtig vej til yderligere udbredelse af Freetrailer konceptet. 

Vi har således længe arbejdet på at forbedre og udbrede 

vores App-løsning i sammenhæng med vores elektroniske 

lås, Freelock. En kombination der netop giver disse fordele 

til de partnere, der ønsker fuld ( eksibilitet for sig selv og 

deres kunder. Partnere og kundernes brug af Freetrailers 

selvbetjeningsløsning er i fortsat fremgang, og vi har i 4. 

kvartal kunne notere ikke mindre end 50.000 downloads af 

vores app, og vi runder dermed 350.000 antal downloads af 

vores selvbetjeningsapp.

Næste generation af Freelock
Første generation af hjertet i Freetrailers selvbetjeningsløs-

ning, den elektroniske lås Freelock, blev introduceret for 

knap 3 år siden. Siden har vi høstet en række erfaringer med 

henblik på at udvikle en ny og endnu mere stabil og bruger-

venlig version af vores Freelock. Dette arbejde har nu resul-

teret i 2. generation og en helt ny version af vores Freelock. 

Denne nye Freelock har vist nogle fremragende resultater, 

og vi venter os meget af denne nye lås, både i forhold til vo-

res interne håndtering af Freelocken, men i særdeleshed i 

forhold til brugervenlighed, stabilitet og pålidelighed over-

for vores partnere og kunder. 
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Indsatserne i Skandinavien bærer frugt 
Vi har i vores seneste markedsrapporter beskrevet vores 

øgende salgsfokus i primært Sverige. Denne målrettede 

indsat viser nu for alvor en markant fremgang i antallet af 

Freetrailere på det svenske marked - og ikke mindst i antal-

let af udlejninger. Vi mærker en fortsat stigende interesse for 

Freetrailer konceptet fra det svenske marked, og det er vores 

klare forventning, at denne udvikling kommer til at fortsæt-

te i den kommende tid. Det øgede salgsfokus på det svenske 

marked har siden marts 2019 resulteret i en stigning i køren-

de trailer hos vores svenske partnere på 18%. Dette er en 

meget tilfredsstillende udvikling. Det er samtidigt meget til-

fredsstillende at konstatere, at antallet af udlejninger på det 

svenske marked i samme periode er steget med ikke mindre 

end 34% i forhold til året før. Det vidner samtidigt om, at 

den øgede markedsføringsindsat på det svenske marked 

bidrager til en øget efterspørgsel på Freetrailers udlejnings-

produkt. Året har givet os en tilgang af stærke retail kæder, 

City Selfstorage i Norge, Elgiganten I Danmark og ICA i Sve-

rige, potentialet er markant, et forsigtigt skøn er på 500-800 

trailere hvis det fulde potentiale bliver udnyttet. Samtidigt 

med at vi tiltrækker nye partnere hastigere end tidligere, så 

formår også at fastholde og udvide samarbejdet med vores 

eksisterende partnere. Dette vidner præcist om partneres 

oplevelse af værdien i samarbejdet med Freetrailer.

Freetrailer koncernen
Antal udlejninger i perioden jul 2016 til jun 2019 
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Markant vækst i antallet af udlejninger
Men det er ikke kun i Sverige, at der er en positiv fremgang 

i Freetrailers kerneforretning. Som det fremgår af nedenstå-

ende graf, er antallet af udlejninger steget markant igennem 

de seneste 3 år. Hele 42% er antallet af udlejninger steget 

med i perioden. Som det fremgår af grafen, er det især i peri-

oden siden børsintroduktionen væksten har taget fart. Mens 

væksten i antallet af udlejninger fra juni til juni i 2016/2017 

og 2017/2018 er 8%, så er væksten fra juni til juni 2018/2019 

23%. Vi er rigtig glade for de vækstresultater, vi dermed har 

skabt siden børsintroduktionen. Vi er i dag i en situation, 

hvor vi ofte må melde udsolgt, fordi alle vores trailere er ud-

lejet. Dette vidner om, at der er et stort langsigtet potentiale 

for Freetrailers forretningskoncept med de rette indsatser.        
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Nye produkter på hylderne
Det er vigtigt for os hele tiden at have % ngeren på pulsen 

og kigge ind i nye forretningsmuligheder. Dette har betydet, 

at vi har indgået et strategisk samarbejde med den inno-

vative tyske teknologivirksomhed Nüwiel, således at deres 

elektroniske cykeltrailer fremover vil indgå i Freetrailers 

produktportefølje. I Freetrailer kalder vi det nye produkt 

for e-trailer, og med dette produkt bevæger vi os ind i ”last 

mile delivery” markedet, som vi forventer bliver stort inden 

for de kommende år. Vores første projekt omkring den nye 

e-trailer bliver sammen med IKEA i Gentofte allerede i star-

ten af september måned. Vi kan allerede nu mærke en stor 

interesse for dette produkt. 

Vi takker alle vores aktionærer for den tillid, de har vist. Vi 

glæder os til at fortsætte vores vækstrejse.

Med venlig hilsen

Allan Sønderskov Darré

GROUP CEO

Freetrailer Group AS
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Væsentlige hændelser Q4 
2018/2019
4. april 2019 bliver appen indstillet til den danske E-han-

delspris for andet år i træk i kategorien – Årets bedste App. 

Det er Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH), der står 

bag den prestigefyldte pris for Årets bedste App. Der er fem 

nominerede appløsninger i kategorien Årets bedste App, 

Freetrailer indtog som bekendt en fornem 2. plads.

2. maj 2019 meddeler Freetrailer at have indgået 13 nye 

partnerskabsaftaler i Sverige i indeværende regnskabs-

periode og oplever stor fremgang på det svenske marked. 

Med disse nye partneraftaler er antallet af svenske partnere 

næsten tredoblet og det potentielle antal udlejningssteder 

mangedoblet. Freetrailer har indgået partnerskabsaftaler 

med ICA Maxi, Riksbyggen, Bo Trygg, Mio Möbler, Caparol, 

Mekonomen, IKEA Pick Up Point, Your Space, Kila Möbler, 

Bra Sommarmöbler, Big Pink Malmö, Förrådet og Vimpeln.

31. maj 2019 a( ægger Freetrailer Group A/S kvartalsrapport 

for 3. Kvartal 2018/2019.

3. juni 2019 meddeler Freetrailer at have indgået endnu en 

partnerskabsaftale på det svenske marked. Denne gang er 

det Järnia Outlet, der har indgået en aftale om 14 Freetraile-

re fordelt på syv af detailkædens lokationer.

11. juni 2019 meddeler Freetrailer, at man udbygger sam-

arbejdet med ICA Maxi i Sverige og dermed endnu engang 

udbygger sin position i Sverige. Også her er der tale om le-

vering af 14 Freetrailer til to af ICA Maxis butikker i Toftanäs 

og Trelleborg. 

8. juli 2019 meddeler Freetrailer, at man har indgået et stra-

tegisk samarbejde med den tyske transportteknologiske 

virksomhed Nüwiel. Aftalen indebærer, at Nüwiels innova-

tive cykel trailer fremover kommer til at indgå i Freetrailer’s 

produktsortiment. 
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Finansiel gennemgang

Regnskabsperiodens resultat for Freetrailer koncernen ud-

viser et underskud på -2,8 mio. DKK efter skat, og således et 

resultat pr. aktie på -0,31. Årets resultat er påvirket negativt 

af straksafskrivninger på udviklingsomkostninger på godt 

1,5 mio. DKK. Renset herfor ligger resultatet på linje med de 

udmeldte forventninger til årsresultatet i vores kvartalsre-

degørelse for 3. kvartal 2018/2019. 

Regnskabsperiodens EBITDA udgør -351 tDKK mod et EBIT-

DA på -1.707 tDKK for sidste regnskabsperiode. 

Freetrailer koncernens samlede omsætning udgør i regn-

skabsperioden 34,8 mio. DKK mod 30,2 mio. DKK for foregå-

ende regnskabsperiode, hvilket er en vækst i omsætningen 

på godt 15 %.

Bruttofortjenesten udgør for regnskabsperioden 45%, hvil-

ket er tilsvarende foregående regnskabsperiode. 

Personaleomkostningerne udgør for regnskabsperioden 

16,0 mio. DKK, hvilket er en stigning i forhold til foregå-

ende regnskabsperiode på 6%. Stigningen er et udslag af 

Freetrailer koncernens investeringer i vækstrelaterede per-

sonaleomkostninger, såsom salgsressourcer samt partner- 

og kundeserviceressourcer.    

Selv om resultatet ikke helt lever op til vores egne forvent-

ninger, er vi alligevel godt tilfredse med den klare forbed-

ring, i forhold til foregående regnskabsperiode, og det vid-

ner om at vi er på vej i den rigtige retning. 

Investeringerne i væksten i Freetrailers kerneforretning har 

været ekstraordinært store i den regnskabsperiode, der 

afsluttes med denne helårsrapport, og har som det også 

fremgår af denne helårsrapport båret frugt i form af en mar-

kant vækst i antallet af udlejninger, særligt i den sidste del 

af regnskabsperioden. Resultaterne af de foretagne investe-

ringer er kommet noget senere end forventet, og derfor har 

indtjeningsfremgangen ikke helt kunnet honorere de fore-

tagne investeringer inden regnskabsperiodens afslutning.

Forventninger til kommende 
regnskabsperiode 2019/2020

Forventningerne til regnskabsperiode 2019/2020 tager sit 

afsæt i den positive udvikling, vi var vidne til i de sidste må-

neder af regnskabsperioden 2018/2019.
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Denne positive udvikling er fortsat ind i de første to måne-

der af den nye regnskabsperiode, og vi har set væksten i an-

tallet af udlejninger og i indtjeningen fortsætte den positive 

trend i starten af den nye regnskabsperiode. 

For regnskabsperioden 2019/2020 forventes en omsæt-

ningsfremgang på godt 20% til 42 mio. DKK. Det forventes, 

at regnskabsperiodens resultat efter skat som følge heraf 

kommer til at ligge i størrelsesordenen 2,5 mio. DKK.  

Kommende rapporter for 
2018/2019

Helårsrapport (Bokslutskomuniké) 2018/2019:   30/08-2019

Årsrapport 2018/2019:                     18/09-2019

Generalforsamling afholdes d.                    02/10-2019

Revision

Denne helårsrapport har ikke været gennemset af Selska-

bets revisorer.

Freetrailer koncernen 
oversigt 

Med ”Freetrailer Group A/S” eller ”selskabet” henvises der i 

det følgende til koncernen (CVR 28891938), der har hoved-

sæde i Søborg, Danmark. Freetrailer koncernen består af 

Freetrailer Danmark ApS, Freetrailer Sverige AB, Freetrailer 

Norge AS, Freetrailer Rental ApS, FTG Freetrailer Deutsch-

land GmbH, Freetrailer USA Inc, Freetrailer Poland Sp. Z.o.o. 

og WoogieWoogie ApS. Freetrailer Group A/S er modersel-

skabet i koncernen. Stort set alle aktiviteter udøves i Selska-

bets datterselskaber i Danmark, Sverige og Norge.

Freetrailer 
Danmark

ApS
CVR 27626661

Hovedparten
af koncernens
kommercielle
aktiviteter 
udøves i dette 
selskab.

Freetrailer
Sverige AB

ID 556769-6108

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

Freetrailer
Norge AS

ID 915462790

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

Freetrailer
Rental ApS

CVR 37519677

Selskab, som 
anvendes til 
leasingaftaler. 
Anvendes som 
en del af lance-
ringen i Norge 
for at muliggøre 
% nansiering 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 ( ere år siden 
for at forberede 
en eventuel lan-
cering i USA. 

WoogieWoogie
CVR 30208765

Passivt selskab, 
som blev stiftet 
for at skabe yder-
ligere deleøkono-
miske perspekti-
ver og platforme, 
hvor man kan dele 
andre investe-
ringsgoder, som 
sjældent anven-
des af privatper-
soner.

Aktiva bolag 100% Andra bolag

Freetrailer Group A/S

CVR: 28891938
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Koncern   |   Resultatopgørelse
Danske Kroner 

Helår Helår Q4 Q4

 
1/7-2018

30/6-2019
1/7-2017

30/6-2018
1/4-2019

30/6-2019
1/4-2018

30/6-2018

Nettoomsætning 34.753.594 30.193.773 10.107.593 8.206.793

Omkostninger til råvarer og 
hjælpematerialer -11.264.468 -8.325.711 -2.942.398 -1.016.408

Andre eksterne omkostninger -7.819.855 -8.490.490 -2.612.600 -3.992.121

 

Bruttofortjeneste/-tab 15.669.271 13.377.572 4.552.596 3.198.264

 

Personaleomkostninger -16.019.903 -15.084.843 -3.992.200 -3.708.397

Af- og nedskrivninger af materielle 
og immaterielle anlægsaktiver -3.245.044 -2.307.346 -1.546.471 -498.704

Andre driftsomkostninger 0 0 0 0

Driftsresultat -3.595.676 -4.014.617 -986.076 -1.008.837

 

Indtægter af kapitalandele i
tilknyttede og associerede 
virksomheder 0 0 0 0

Finansielle indtægter 0 95.969 0 95.969

Finansielle omkostninger 60.678 -319.084 145.867 -171.348

Resultat før skat -3.534.998 -4.237.732 -840.209 -1.084.216

 

Skat af årets resultat 710.639 731.347 184.846 238.528

Årets Resultat -2.824.360 -3.506.385 -655.363 -845.689

Resultat pr. aktie -0,31 -0,38 -0,07 -0,09
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 AKTIVER 30/6-2019 30/6-2018

   

Anlægs aktiver 1.655.729 2.689.434

Anlægsaktiver 1.655.729 2.689.434

Andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar 1.588.040 1.936.817

Indretning af lejede lokaler 223.370 178.480

Materielle anlægsaktiver 1.811.410 2.115.297

   

Kapitalandele i tilknyttede virk-
somheder 0 0

Deposita 251.188 251.188

Finansielle anlægsaktiver 251.188 251.188

Anlægsaktiver 3.718.327 5.055.919

 

Råvarer og hjælpematerialer 3.121.006 2.295.225

Varebeholdninger 3.121.006 2.295.225

   

Tilgodehavender fra salg og 
tjenesteydelser 2.483.955 702.072

Tilgodehavender hos tilknyttede 
virksomheder 0 0

Tilgodehavende selskabsskat 0 0

Andre tilgodehavender 2.183.444 2.017.825

Periodeafgrænsningsposter 0 468.658

Tilgodehavender 4.667.399 3.188.555

   

Likvide beholdninger 7.034.395 9.921.238

   

Omsætningsaktiver 14.822.801 15.405.018

   

Aktiver 18.541.128 20.460.937

Koncern   |   Aktiver
Danske Kroner 
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 PASSIVER 30/06-2019 30/06-2018

 

Virksomhedskapital 6.899.377 6.899.377

Overført resultat 3.276.029 6.858.942

Egenkapital 10.175.406 13.758.319

   

Hensættelser til udskudt skat 918 24.288

Hensættelser til kapitalandele i 
tilknyttede virksomheder 0 0

Hensatte forpligtelser 918 24.288

   

Gæld til banker 262.925 509.752

Modtagne forudbetalinger fra 
kunder 3.353.344 1.742.491

Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 2.191.734 2.456.498

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0

Selskabsskat 123.539 160.823

Anden gæld, herunder skyldige 
skatter og skyldige bidrag til 
social sikring 2.501.157 1.760.717

Gæld til virksomhedsdeltagere 
og ledelse -67.895 48.049

Kortfristede gældsforpligtelser 8.364.804 6.678.330

   

Gældsforpligtelser 8.364.804 6.678.330

   

Passiver 18.541.128 20.460.937

Koncernens passiver
Danske Kroner 
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01/07-2018    -      30/06-2019 01/07-2017    -      30/06-2018

Resultat -2.824.360 -3.506.385

Skat af resultat -710.639 -731.347

Resultat datterselskaber 0 0

Tilbageførte afskrivninger 3.245.044 2.307.346

Debitorer -1.781.883 2.010.288

Øvrige tilgodehavender 303.039 -1.108.636

Varelager -825.781 399.818

Leverandørgæld -264.764 -368.381

Anden gæld 1.951.238 -1.584.024

Driftsaktiver i alt -908.106 -2.581.321

In vesteringer 

Anska$ else / afgang af aktiver -991.295 -2.403.371

Deposita 0 -49.723

Indlån 0 0

Investeringer i alt -991.295 -2.453.094

Finansiering 

Selskabskapital -740.614 17.386.092

Driftslån -246.827 -2.792.945

FINANSIERING I ALT -987.441 14.593.147

I ALT -2.886.842 9.558.732

Likvide beholdninger, primo 9.921.238 362.506

Likvide beholdninger, ultimo 7.034.395 9.921.238

Periodens pengestrøm -2.886.842 9.558.732

Koncernens pengestrømsanalyse
Danske Kroner 
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Moderselskab   |   Resultatopgørelse
Danske Kroner 

Helår Helår Q4 Q4

 
1/7-2018 

30/6-2019
1/7-2017 

30/6-2018
1/4-2019

30/6-2019
1/4-2018

30/6-2018

Nettoomsætning 954.000 800.000 238.500 240.500

Omkostninger til råvarer og hjæl-
pematerialer 0 0 0 0

Andre eksterne omkostninger -1.092.578 -1.552.403 -340.983 -273.716

 

Bruttofortjeneste/-tab -138.578 -752.403 -102.483 -33.216

 

Personaleomkostninger 0 0 0 0

Af- og nedskrivninger af materielle 
og immaterielle anlægsaktiver -865.045 -711.196 -167.832 -236.473

Andre driftsomkostninger 0 0 0 0

Driftsresultat -1.003.623 -1.463.599 -270.315 -269.689

 

Indtægter af kapitalandele i tilknyt-
tede og associerede virksomheder -2.274.898 -2.242.663 -328.504 -288.833

Finansielle indtægter 0 0 0 0

Finansielle omkostninger 251.891 -156.557 266.980 -150.782

Resultat før skat -3.026.629 -3.862.819 -331.839 -709.304

 

Skat af resultat 202.270 356.433 73.005 156.047

Resultat -2.824.360 -3.506.386 -258.835 -553.257

Resultat pr. aktie -0,31 -0,38 -0,03 -0,06
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Moderselskabets aktiver
Danske Kroner 

Aktiver 30/6-2019 30/6-2018

   

Anlægs aktiver 1.588.040 2.316.316

Anlægsaktiver 1.588.040 2.316.316

 

Andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar 40.075 53.800

Indretning af lejede lokaler 223.370 178.480

Materielle anlægsaktiver 263.445 232.280

Kapitalandele i tilknyttede
virksomheder 3.776.630 5.909.577

Deposita 204.629 204.629

Finansielle anlægsaktiver 3.981.259 6.114.206

 

Anlægsaktiver 5.832.744 8.662.802

   

Råvarer og hjælpematerialer 0 0

Varebeholdninger 0 0

   

Tilgodehavender fra salg og 
tjenesteydelser 0 0

Tilgodehavender hos tilknyttede 
virksomheder 4.851.984 473.379

Tilgodehavende selskabsskat 0 0

Andre tilgodehavender 233.333 243.309

Periodeafgrænsningsposter 0 100.400

Tilgodehavender 5.085.317 817.088

   

Likvide beholdninger 130.999 7.953.104

   

Omsætningsaktiver 5.216.316 8.770.192

   

Aktiver 11.049.059 17.432.994
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Passiver 30/6-2019 30/6-2018

   

Virksomhedskapital 6.899.377 6.899.377

Overført resultat 4.089.629 7.672.542

Egenkapital 10.989.006 14.571.919

   

Hensættelser til udskudt skat 0 82.177

Hensættelser til kapitalandele i 
tilknyttede virksomheder 0 0

Hensatte forpligtelser 0 82.177

   

Gæld til banker 0 2.859

Modtagne forudbetalinger fra 
kunder 0 0

Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 145.971 481.862

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 2.208.021

Selskabsskat 0 31.156

Anden gæld, herunder skyldige 
skatter og skyldige bidrag til social 
sikring -85.918 55.000

Gæld til virksomhedsdeltagere og 
ledelse 0 0

Kortfristede gældsforpligtelser 60.053 2.778.898

   

Gældsforpligtelser 60.053 2.778.898

   

Passiver 11.049.059 17.432.994

Moderselskabets passiver
Danske Kroner 
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Moderselskabets pengestrømsanalyse
Danske Kroner 

01/07-2018  -  30/06-2019 01/07-2017  -  30/06-2018

Resultat -2.824.360 -3.506.385

Skat af resultat -202.270 -356.433

Resultat datterselskaber 2.274.898 1.959.245

Tilbageførte afskrivninger 865.045 711.196

Debitorer 0 0

Øvrige tilgodehavender -4.268.229 -587.996

Varelager 0 0

Leverandørgæld -335.891 409.909

Anden gæld -2.380.095 -7.098.972

Driftsaktiver i alt -6.870.901 -8.469.436

In vesteringer 

Anska$ else / afgang af aktiver -207.731 -960.915

Deposita 0 -3.164

Indlån 0 0

Investeringer i alt -207.731 -964.079

Finansiering 

Selskabskapital -740.615 5.941.235

Driftslån -2.859 11.444.857

FINANSIERING I ALT -743.474 17.386.092

I ALT -7.822.106 7.952.577

Likvide beholdninger, primo 7.953.104 527

Likvide beholdninger, ultimo 130.999 7.953.104

Periodens pengestrøm -7.822.105 7.952.577
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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 tra% k 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


