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U# alande från styrelsen och ledningen

Det är vår uppfattning att denna halvårsrapport ger en rättvisande bild av koncernens ( nansiella ställning per 30. juni 2019

Søborg den 29/08 - 2019

Mikael Bartro'    Styrelseordförande

Dan Takiar Petersen  Styrelseledamot

Thomas Munksgaard  Styrelseledamot

Niels Peter Frederiksen   Styrelseledamot

Allan Sønderskov Darre  Styrelseledamot & Koncern-CEO

Philip Filipsen   Koncern-CFO
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Helårsrapport 2018/2019

Styrelsen och direktionen för Freetrailer Group A/S avläg-

ger med denna rapport helårsrapport för företaget och  

Freetrailerkoncernens räkenskapsperiod 2018/2019. 

Freetrailerkoncernen består förutom moderbolaget 

Freetrailer Group av helägda dotterbolag i Skandinavien, 

Tyskland, USA och Polen, i vilka företagets verksamhet på 

de olika marknaderna drivs.  För en närmare översikt över 

företagen i Freetrailerkoncernen se sida 6.

Omsättningsresultaten för det * ärde kvartalet 2019 och för 

helåret 2018/2019 visar en tillväxt på respektive 23% och 

15% jämfört med samma räkenskapsperiod föregående år. 

Därmed har det tredje kvartalets omsättningsnedgång som 

förväntat återigen vänts till en tvåsi' rig framgång. 

Som nämnts i tidigare rapporter har räkenskapsåret i stor 

utsträckning använts till att förbereda koncernen på de 

tillväxtmöjligheter som ligger i en expansion av Freetrailer-

konceptet på den skandinaviska marknaden, där Freetrailer 

redan är representerat. Precis som att arbete har utförts för 

att etablera Freetrailer på den europeiska marknaden, där 

efterfrågan på en gratis delekonomisk transportlösning, 

vilken enkelt kan användas av kunderna själva, också visar 

sig. Rent konkret har Freetrailer stärkt såväl sin försäljnings- 

som marknadsföringsfunktion under det senaste året.       

Tillväxten för antalet uthyrningar utgör hela 19 % under * är-

de kvartalet 2018/2019, och vittnar därmed om att de mån-

ga insatserna börjar bära frukt. Tillväxten för antalet uthyr-

ningar kommer från en rad olika insatser som alla bidrar till 

den positiva utvecklingen. Antalet släpvagnar på markna-

den är ökande, beläggningsprocenten för dem är till följd av 

den tillgänglighet som Freetrailer Freelock erbjuder också 

på väg upp, och slutligen har en riktad marknadsföringsin-

sats gjort att ; era kunder har börjat hitta  Freetrailer. 
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Nyckeltal för perioden  

Nedan anges nyckeltal för räkenskapsperioden 2018/2019 

och för det * ärde kvartalet, tillsammans med motsvarande 

perioder föregående år. 

• Den totala omsättningen för räkenskapsperioden 

2018/2019 har ökat med 15 % jämfört med föregående 

år. Från 30,2 miljoner DKK 2017/2018 till 34,8 miljoner 

DKK 2018/2019. Omsättningsframgången på kunder-

nas lån av Freetrailersläpvagnar (kärnomsättningen) 

visar en framgång på hela 30 %, vilket vittnar om en 

sund tillväxt i koncernens intäkter. 

• Freetrailerkoncernens totala EBITDA för räkenskapspe-

rioden uppvisade ett resultat på -351,0 tDKK, jämfört 

med -1.707,3 tDKK för föregående år. EBITDA för det 

* ärde kvartalet 2019 visar ett resultat på plus 560,0 

tDKK jämfört med ett minus på -510,2 föregående år.    

 

• Freetrailerkoncernens resultat för räkenskapsåret 

2018/2019 visar ett resultat efter skatt på -2.824,0 

tDKK jämfört med ett resultat efter skatt på -3.506,0 

tDKK föregående år. Det totala underskottet efter skatt 

för det * ärde kvartalet separat utgör -722,4 tDKK. I 

resultatet ingår totala avskrivningar på totalt 3.245,0 

tDKK, varav 1.555,8 tDKK utgörs av omedelbara avs-

krivningarav aktiverade utvecklingskostnader. 

• Soliditetsgraden utgör 55 % vid räkenskapsperiodens 

utgång.

• Antalet uthyrningar utgjorde 339,180 för räkens-

kapsperioden 2018/2019, vilket är en ökning på 9,5 % 

jämfört med föregående räkenskapsperiod.     

Vid Freetrailer ser vi de uppnådda resultaten som en indika-

tion på att  Freetrailerkonceptet har en stor framtid.  Söknin-

gen på Freetrailers koncept ökar stadigt, antalet uthyrningar 

är på väg upp, uthyrningsfrekvensen är stadigt ökande och 

andelen som har kännedom om Freetrailer ökar också.  

Koncernnyckeltal 
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

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

EBITDA -351.0 -1,707.3 560.0 -510.2

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

Eget kapital 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%

Likvida medel 7,034.0 9,921.2 7,034.0 9,921.2

Antal uthyrningar 339,180 309,827 96,605 81,273
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VD Allan Sønderskov Darré 
kommenterar
Temat för vårt fokusområde under den avslutande räken-

skapsperioden har varit tillväxt och genomförande av vår 

strategi. Vi har ökat vår omsättning från 30,2 miljoner DKK 

till 34,8 miljoner DKK, vilket är en tillväxt i omsättningen på 

drygt 15 %. 

Detta har skett igenom huvudsakligen 3 insatsområden, vil-

ka kort kan sammanfattas i:

1.  Stärkt försäljningsinsats i Norden.

2. Ökad marknadsföringsinsats huvudsakligen i Sociala 

Medier och en kraftfull PR-insats i Sverige och Norge.

3. Optimering och uppdatering av vår it-plattform. Vår 

webbplats har fått en ansiktslyftning, liksom att vi har 

arbetat målmedvetet med att vidareutveckla vår app, 

vilket b.la. resulterade i en andra plats i Danmarks bä-

sta app.

Tillväxt på 30% 
Kundernas användning av Freetrailers uthyrningsproduk-

ter är helt grundläggande för Freetrailers verksamhet.  Det 

är därför oerhört glädjande att konstatera att kundernas 

användning av Freetrailers uthyrningsprodukter har ökat 

med 9,5 % under räkenskapsperioden. Om man tittar på til-

lväxten för antalet uthyrningar för det * ärde kvartalet 2019 

separat, kan en tillväxt för antalet uthyrningar på inte min-

dre än 18,9 % ses, jämfört med samma period föregående 

år, och jag hyser därför inga tvivel om att vårt företag är på 

väg i rätt riktning. Jag gläder mig särskilt över att omsätt-

ningsframgången följt av kundernas lån av freetrailer’s (vår 

kärnomsättning) har stigit med hela 30% i relation med det 

senaste räkenskapsåret. Det indikerar en sund tillväxt i kon-

cernens intäkter.

Freetrailers app visar en fortsa#  framgång
Vid Freetrailer har vi hela tiden trott att ; exibilitet och frihet 

att välja för såväl våra partners som våra kunder är en vik-

tig väg till ytterligare expansion av Freetrailerkonceptet. Vi 

har således arbetat länge med att förbättra och utöka vår 

App-lösning i samband med vårt elektroniska lås, Freelock. 

En kombination som ger dessa fördelar speciellt till de part-

ners som önskar full ; exibilitet för sig själv och sina kunder. 

Partners och kunders användning av Freetrailers självbe-

tjäningslösning är fortsatt framgångsrik, och vi har under 

* ärde kvartalet kunnat notera inte mindre än 50.000 ned-

laddningar av vår app, och vi avrundar därmed till 350.000 

antal nedladdningar av vår självbetjäningsapp.

            

Nästa generation av Freelock
Första generationen av hjärtat i Freetrailers självbetjänings-

lösning, det elektroniska låset Freelock, introducerades 

för knappt 3 år sedan. Sedan har vi inhämtat ett antal erfa-

renheter när det gäller utvecklandet av en ny och ännu mer 

stabil och användarvänlig version av vår Freelocklösning. 

Detta arbete har nu resulterat i den andra generationen och 

en helt ny version av vår Freelock. Denna nya Freelocklös-

ning har visat några utmärkta resultat, och vi förväntar oss 

mycket av detta nya lås, både i förhållande till vår interna 

hantering av Freelocklösningen, men i synnerhet i förhål-

lande till användarvänlighet, stabilitet och pålitlighet inför 

våra partners och kunder.     
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Insatserna i Skandinavien bär frukt
Vi har i våra senaste marknadsrapporter beskrivit vårt öka-

de försäljningsfokus i Sverige huvudsakligen. Denna rikta-

de insats visar nu på allvar en påtaglig framgång i antalet 

Freetrailer-släpvagnar på den svenska marknaden - och inte 

minst i antalet uthyrningar.  Vi märker ett fortsatt ökande 

intresse för Freetrailerkonceptet från den svenska markna-

den, och det är vår tydliga förväntan att denna utveckling 

kommer att fortsätta framöver. Det ökade försäljningsfo-

kuset på den svenska marknaden har sedan mars 2019 re-

sulterat i en ökning av körande släpvagnar hos våra sven-

ska partners på 18 %. Detta är en mycket tillfredsställande 

utveckling.  Det är samtidigt mycket tillfredsställande att 

konstatera att antalet uthyrningar på den svenska mark-

naden under samma period har ökat med inte mindre än 

34% jämfört med föregående år. Det vittnar samtidigt om 

att den ökade marknadsföringsinsatsen på den svenska 

marknaden bidrar till en ökad efterfrågan på Freetrailers 

uthyrningsprodukt. Under året har vi utökat vår verksamhet 

hos starka detaljhandelskedjor, City Selfstorage i Norge, 

Elgiganten i Danmark och ICA i Sverige, potentialen är be-

tydande, en försiktig uppskattning är på 500-800 släpvagnar 

om den fulla potentialen utnyttjas. Samtidigt som vi i snab-

bare takt än tidigare inleder samarbete med nya spännande 

samarbetspartners lyckas vi även bibehålla och utveckla 

Freetrailerkoncernen 

Antal uthyrningar under perioden jun 2016 till jun 2019 

samarbetet med våra existerande samarbetspartners. Detta 

vittnar om partnerns upplevelse av värdet i att samarbeta 

tillsammans med Freetrailer.

         

Betydande tillväxt av antalet uthyrningar
Men det är inte bara i Sverige som Freetrailers kärnverk-

samhet har upplevt en positiv framgång.  Som framgår av 

nedanstående graf, har antalet uthyrningar ökat markant 

under de senaste 3 åren. Antalet uthyrningar har ökat med 

hela 42% under perioden. Som framgår av grafen är det i 

synnerhet under perioden efter börsintroduktionen som til-

lväxten har tagit fart. Medan tillväxten för antal uthyrningar 

från juni till juni under 2016/2017 och 2017/2018 är 8%, så 

har tillväxten från juni till juni 2018/2019  23%. Vi är väldigt 

glada för de tillväxtresultat som vi därmed har skapat efter 

börsintroduktionen. Vi be( nner oss idag i en situation där 

vi ofta måste meddela att vi har utsålt, eftersom alla våra 

släpvagnar är uthyrda. Detta vittnar om att det ( nns en stor 

långsiktig potential för Freetrailers verksamhetskoncept 

med rätt insatser.        
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Nya produkter på hyllorna
Det är viktigt för oss att hela tiden ta pulsen på utvecklin-

gen och undersöka nya verksamhetsområden. Detta har 

inneburit att vi har ingått ett strategiskt samarbete med det 

innovativa tyska teknologiföretaget Nüwiel, på så sätt att 

deras elektroniska cykeltrailer framöver kommer att ingå i 

Freetrailers produktportfölj.  Vid Freetrailer kallar vi den nya 

produkten för e-trailer, och med denna produkt rör vi oss 

mot “last mile delivery marknaden”, vilken vi förutser kom-

mer att bli stor under de kommande åren. Vårt första projekt 

kring den nya e-trailern kommer att drivas tillsammans med 

IKEA i Gentofte redan i början av september månad.  Vi kan 

redan nu märka ett stort intresse för denna produkt. 

        

Vi tackar alla våra aktieägare för den tillit de har visat oss. 

Vi ser med glädje fram emot att få fortsätta vår tillväxtresa.

Med vänliga hälsningar

Allan Sønderskov Darré

Koncern-VD

Freetrailer Group AS
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Viktiga händelser Q4 
2018/2019
Den 4 april 2019 nomineras appen till det danska E-han-

delspriset för andra året i rad i kategorin - Årets bästa app. 

Det är Föreningen för Dansk Internethandel (FDIH), som står 

bakom det prestigefyllda priset för Årets bästa App. I kate-

gorin Årets bästa app, där fem applösningar var nominera-

de, intog Freetrailer som bekant en förnämlig andra plats. 

Den 2 maj 2019 meddelar Freetrailer att man har ingått 13 

nya partnerskapsavtal i Sverige under innevarande räken-

skapsår och att man upplever en stor framgång på den 

svenska marknaden. Med dessa nya partneravtalhar anta-

let svenska partners nästan tredubblats och det potentiel-

la antalet uthyrningsställen har mångdubblats. Freetrailer 

har ingått partnerskapsavtal med ICA Maxi, Riksbyggen, 

Bo Trygg, Mio Möbler, Caparol, Mekonomen, IKEA Pick Up 

Point, Your Space, Kila Möbler, Bra Sommarmöbler, Big Pink 

Malmö, Förrådet och Vimpeln.

Den 31 maj 2019 avlägger Freetrailer Group A/S kvartals-

rapport for tredje kvartalet 2018/2019.

Den 3 juni 2019 meddelar Freetrailer att man har ingått yt-

terligare ett partnerskapsavtal på den svenska marknaden. 

Denna gång är det Järnia Outlet som har ingått ett avtal om 

14 Freetrailer-släpvagnar fördelat på sju av detaljhandels-

kedjans platser.

Den 11 juni 2019 meddelar Freetrailer att man utökar sam-

arbetet med ICA Maxi i Sverige och därmed ännu en gång 

utökar sin position i Sverige. Även här handlar det om leve-

rans av 14 Freetrailer-släpvagnar till två av ICA Maxis buti-

ker i Toftanäs och Trelleborg. 

Den 8 juli 2019 meddelar Freetrailer, att man har ingått 

ett strategiskt samarbete med det tyska transportteknik-

företaget  Nüwiel. Avtalet innebär att Nüwiels innovativa cy-

keltrailer framöver kommer att ingå i Freetrailers produkts-

ortiment.
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Finansiell översyn
Räkenskapsperiodens resultat för Freetrailerkoncernen 

visar ett underskott på -2,8 miljoner DKK efter skatt, och 

således ett resultat pr. aktie på -0,31. Årets resultat har på-

verkats negativt av omedelbara avskrivningar på utveck-

lingskostnader på drygt 1,5 miljoner DKK. Justerat för 

detta ligger resultatet i linje med de tillkännagivna förvänt-

ningarna på årsresultatet i vår kvartalsrapport för tredje 

kvartalet 2018/2019. 

Räkenskapsperiodens EBITDA utgör -351 tDKK jämfört med 

ett EBITDA på -1.707 tDKK för den senaste räkenskapsperi-

oden. 

Freetrailerkoncernens totala omsättning utgör under räken-

skapsperioden 34,8 miljoner DKK jämfört med 30,2 miljoner 

DKK för föregående räkenskapsperiod, vilket är en omsätt-

ningstillväxt på drygt 15 %. 

Bruttoresultatet för räkenskapsperioden utgör 45 %, vilket 

motsvar resultatet föregående år. 

Personalkostnaderna utgör 16,0 miljoner DKK för räken-

skapsperioden, vilket är en ökning jämfört med föregå-

ende räkenskapsperiod på 6 %. Ökningen är ett utslag av 

Freetrailerkoncernens investeringar i tillväxtrelaterade per-

sonalkostnader, såsom försäljningsresurser samt partner- 

och kundserviceresurser.    

Även om resultatet inte helt lever upp till våra egna förvänt-

ningar, är vi ändå väldigt nöjda med den klara förbättringen 

jämfört med föregående räkenskapsperiod, och det vittnar 

om att vi är på väg åt rätt håll. 

Tillväxtinvesteringarna i Freetrailers kärnverksamhet har 

varit exceptionellt stora under den räkenskapsperiod som 

avslutas med denna helårsrapport, och har även burit frukt 

i form av en markant tillväxt av antal uthyrningar, vilket 

även framgår av denna helårsrapport, särskilt under räken-

skapsperiodens senare del. Resultaten av de genomförda 

investeringarna har kommit något senare än förväntat och 

därför har intäktsframgången inte helt kunnat betala för de 

genomförda investeringarna innan räkenskapsperiodens 

avslutning.

Förväntningar inför kom-
mande räkenskapsperiod 
2019/2020

Förväntningarna inför räkenskapsperioden 2019/2020 tar 

sitt avstamp i den positiva utvecklingen vi bevittnade under 

de sista månaderna av räkenskapsperioden 2018/2019. 

Denna positiva utveckling har fortsatt under de första två 

månaderna av den nya räkenskapsperioden, och vi har 

sett den positiva trenden med tillväxt av antal uthyrningar 
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och intäkter fortsätta under inledningen av den nya räken-

skapsperioden. 

För räkenskapsperioden 2019/2020 förväntas en omsät-

tningsframgång på drygt 20 % till 42 miljoner DKK. Det 

förväntas att räkenskapsperiodens resultat efter skatt till 

följd av detta kommer att vara i storleksordningen 2,5 mil-

joner DKK.       

Kommende rapporter for 
2018/2019

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

Årsrapport 2018/2019:                     18/09-2019

Bolagsstämma hålls den                       02/10-2019

Revision

Denna helårsrapport har inte granskats av bolagets reviso-

rer.

Översikt freetrailer koncernen 
Med “Freetrailer Group A/S” eller “Bolaget” hänvisas i det 

följande till koncernen (CVR.nr. 28891938), som har sitt huv-

udsäte i Søborg, Danmark. Freetrailer koncernen består av 

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. och WoogieWoogie Freetrailer Group A/S är koncernens 

moderbolag. I stort sett all verksamhet utövas i Bolagets 

dotterbolag i Danmark, Sverige och Norge.

Freetrailer 
Danmark

ApS
CVR 27626661

Freetrailer
Sverige AB

ID 556769-6108

Freetrailer
Norge AS

ID 915462790

Freetrailer
Rental ApS

CVR 37519677

Freetrailer
Deutchland

 GmbH
9024326567

Freetrailer
USA Inc

WoogieWoogie
CVR 30208765

Aktive selskaber 100% Andre selskaber

Freetrailer Group A/S

CVR: 28891938

Huvuddelen av 
koncernens
kommersiella
aktiviteter be-
drivs I detta
bolag.

Andra största
bolaget i kon-
cernen. Endast 
detta bolag 
och Freetrailer 
Danmark har
anställda.

Tredje största
bolaget i koncer-
nen. Verksamhe-
ten sköts från
Sverige och
Danmark.

Bolag som
används för
leasingavtal.
Användes som
en del av lanse-
ringen i Norge
för att möjlig-
göra ( nansiering
av släp som an-
vänds i Norge.
Begränsad
aktivitet.

Bolag som an-
vändes inför pla-
nerad lansering 
I Tyskland. För 
tillfället mycket 
begränsad 
aktivitet men 
är redo att tas i 
bruk igen inför 
återlanseringen i 
Tyskland.

Passivt bolag
som bildades för
; era åren sedan
för att förbereda
eventuell lan-
sering
i USA.

Passivt bolag
som bildades för
att skapa ytterliga-
re delningsekono-
miska perspektiv 
och plattformar 
där man kan dela
andra produkter
som sällan 
används av privat-
personer.
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HELÅRSREDOVISNING
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Koncern   |   Resultaträkning
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

Nettoomsättning 34.753.594 30.193.773 10.107.593 8.206.793

Kostnader för råvaror och 
förnödenheter -11.264.468 -8.325.711 -2.942.398 -1.016.408

Övriga externa kostna  der -7.819.855 -8.490.490 -2.612.600 -3.992.121

 

Bruttoresultat 15.669.271 13.377.572 4.552.596 3.198.264

 

Personalkostnader -16.019.903 -15.084.843 -3.992.200 -3.708.397

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -3.245.044 -2.307.346 -1.546.471 -498.704

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0

Rörelseresultat -3.595.676 -4.014.617 -986.076 -1.008.837

 

Intäkter från aktieinnehav i dotter-
bolag eller intressebolag 0 0 0 0

Finansiella intäkter 0 95.969 0 95.969

Finansiella kostnader 60.678 -319.084 145.867 -171.348

Resultat före skatt -3.534.998 -4.237.732 -840.209 -1.084.216

 

Skatt på årets resultat 710.639 731.347 184.846 238.528

Årets resultat -2.824.360 -3.506.385 -655.363 -845.689

EPS -0,31 -0,38 -0,07 -0,09
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 TILLGÅNGAR 30/6-2019 30/6-2018

   

Immateriella tillgångar 1.655.729 2.689.434

Immateriella 
anläggningstillgångar 1.655.729 2.689.434

Andra anläggningar, verktyg och 
inventarier 1.588.040 1.936.817

Inredning i hyrda lokaler 223.370 178.480

Materiella anläggningstillgångar 1.811.410 2.115.297

   

Aktieinnehav i intressebolag 0 0

Säkerheter 251.188 251.188

Finansiella anläggningstillgångar 251.188 251.188

Anläggningstillgångar 3.718.327 5.055.919

 

Råvaror och förnödenheter 3.121.006 2.295.225

Varulager 3.121.006 2.295.225

   

Kundfordringar 2.483.955 702.072

Fordringar i koncernföretag 0 0

Uppskjutna skattefordringar 0 0

Övriga fordringar 2.183.444 2.017.825

Interimsposter 0 468.658

Totalt fordringar 4.667.399 3.188.555

   

Likvida medel 7.034.395 9.921.238

   

Omsättningstillgångar 14.822.801 15.405.018

   

Tillgångar 18.541.128 20.460.937

Koncern   |   Tillgångar
Danske Kroner 



FREETRAILER GROUP A/S    |    BOKSLUTSKOMMUNIKÉ •  1.  JULI 2018 – 30. JUNI 2019 17

 Skulder 30/06-2019 30/06-2018

 

Aktiekapital 6.899.377 6.899.377

Balanserade vinstmedel 3.276.029 6.858.942

Totalt eget kapital 10.175.406 13.758.319

   

Avsättningar till uppskjuten skatt 918 24.288

Avsättningar för aktieinnehav i 
koncernföretag 0 0

Totalt avsättningar för 
förpliktelser 918 24.288

   

Skuld till banker 262.925 509.752

Förutbetalda intäkter 3.353.344 1.742.491

Leverantörsskuld 2.191.734 2.456.498

Skulder till koncernföretag 0 0

Bolagsskatt 123.539 160.823

Övriga kortfristiga skulder 2.501.157 1.760.717

Skuld till ägare och ledning -67.895 48.049

Kortfristiga skulder 8.364.804 6.678.330

   

Skulder 8.364.804 6.678.330

   

Totalt skulder 18.541.128 20.460.937

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

Årets resultat -2.824.360 -3.506.385

Skatt på årets resultat -710.639 -731.347

Resultat dotterbolag 0 0

Återföring av avskrivningar 3.245.044 2.307.346

Kundfordringar -1.781.883 2.010.288

Övriga fordringar 303.039 -1.108.636

Varulager -825.781 399.818

Leverantörsskuld -264.764 -368.381

Övriga skulder 1.951.238 -1.584.024

Totala rörelsetillgångar -908.106 -2.581.321

Investeringar

Anska' ning av tillgångar -991.295 -2.403.371

Säkerheter 0 -49.723

Insättningar 0 0

Totalt investeringar -991.295 -2.453.094

Finansiering

Företagskapital -740.614 17.386.092

Driftskrediter -246.827 -2.792.945

TOTAL FINANSIERING -987.441 14.593.147

TOTALT -2.886.842 9.558.732

Likvida medel vid periodens ingång 9.921.238 362.506

Likvida medel vid periodens utgång 7.034.395 9.921.238

Periodens kassa; öde -2.886.842 9.558.732

Koncernens   |   Kassafl ödesanalys
Danske Kroner 
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Moderbolag   |   Resultaträkning
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

Nettoomsättning 954.000 800.000 238.500 240.500

Kostnader för råvaror och 
förnödenheter 0 0 0 0

Övriga externa kostna  der -1.092.578 -1.552.403 -340.983 -273.716

 

Bruttoresultat -138.578 -752.403 -102.483 -33.216

 

Personalkostnader 0 0 0 0

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -865.045 -711.196 -167.832 -236.473

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0

Rörelseresultat -1.003.623 -1.463.599 -270.315 -269.689

 

Intäkter från aktieinnehav i dotter-
bolag eller intressebolag -2.274.898 -2.242.663 -328.504 -288.833

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Finansiella kostnader 251.891 -156.557 266.980 -150.782

Resultat före skatt -3.026.629 -3.862.819 -331.839 -709.304

 

Skatt på årets resultat 202.270 356.433 73.005 156.047

Årets resultat -2.824.360 -3.506.386 -258.835 -553.257

EPS -0,31 -0,38 -0,03 -0,06
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Moderbolag   |   tillgångar
Danske Kroner 

 TILLGÅNGAR 30/6-2019 30/6-2018

   

Immateriella tillgångar 1.588.040 2.316.316

Immateriella 
anläggningstillgångar 1.588.040 2.316.316

Andra anläggningar, verktyg och 
inventarier 40.075 53.800

Inredning i hyrda lokaler 223.370 178.480

Materiella anläggningstillgångar 263.445 232.280

 

Aktieinnehav i intressebolag 3.776.630 5.909.577

Säkerheter 204.629 204.629

Finansiella anläggningstillg-
ångar 3.981.259 6.114.206

Anläggningstillgångar 5.832.744 8.662.802

   

Råvaror och förnödenheter 0 0

Varulager 0 0

   

Kundfordringar 0 0

Fordringar i koncernföretag 4.851.984 473.379

Uppskjutna skattefordringar 0 0

Övriga fordringar 233.333 243.309

Interimsposter 0 100.400

Totalt fordringar 5.085.317 817.088

   

Likvida medel 130.999 7.953.104

   

Omsättningstillgångar 5.216.316 8.770.192

   

Tillgångar 11.049.059 17.432.994
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 Skulder 30/6-2019 30/6-2018

   

Aktiekapital 6.899.377 6.899.377

Balanserade vinstmedel 4.089.629 7.672.542

Totalt eget kapital 10.989.006 14.571.919

   

Avsättningar till uppskjuten skatt 0 82.177

Avsättningar för aktieinnehav i 
koncernföretag 0 0

Totalt avsättningar för 
förpliktelser 0 82.177

   

Skuld till banker 0 2.859

Förutbetalda intäkter 0 0

Leverantörsskuld 145.971 481.862

Skulder till koncernföretag 0 2.208.021

Bolagsskatt 0 31.156

Övriga kortfristiga skulder -85.918 55.000

Skuld till ägare och ledning 0 0

Kortfristiga skulder 60.053 2.778.898

   

Skulder 60.053 2.778.898

   

Totalt skulder 11.049.059 17.432.994

Moderbolag   |   skulder
Danske Kroner 
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Moderbolag   |    Kassafl ödesanalys
Danske Kroner 

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

Årets resultat -2.824.360 -3.506.385

Skatt på årets resultat -202.270 -356.433

Resultat dotterbolag 2.274.898 1.959.245

Återföring av avskrivningar 865.045 711.196

Kundfordringar 0 0

Övriga fordringar -4.268.229 -587.996

Varulager 0 0

Leverantörsskuld -335.891 409.909

Övriga skulder -2.380.095 -7.098.972

Totala rörelsetillgångar -6.870.901 -8.469.436

Investeringar

Anska' ning av tillgångar -207.731 -960.915

Säkerheter 0 -3.164

Insättningar 0 0

Totalt investeringar -207.731 -964.079

Finansiering

Företagskapital -740.615 5.941.235

Driftskrediter -2.859 11.444.857

TOTAL FINANSIERING -743.474 17.386.092

TOTALT -7.822.106 7.952.577

Likvida medel vid periodens 
ingång 7.953.104 527

Likvida medel vid periodens 
utgång 130.999 7.953.104

Periodens kassa; öde -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

Det danska företaget Freetrailer grundades 2004 med det

tydliga målet att skapa en ökad tra( k till butiker på ett 

nytänkande och annorlunda sätt. Idag har Freetrailer 

utvecklat en teknik och en attraktiv a' ärsmodell som in-

nebär att Freetrailer kanmlåna ut trailers gratis genom 

samarbetspartners i både Danmark, Sverige och Norge. 

Freetrailer har i sju år i rad mottagit börsens gasellpris för 

sitt nyskapande a' ärskoncept, ochm med ; er än 2 miljoner 

utlåningar hittills är Freetrailer marknadsledande i Skandi-

navien. Freetrailer kör nu upp på börsen för att skala upp 

verksamheten på både be( ntliga och nya, närliggande mar-

knader.

OM FREETRAILER

KONTAKT


