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Kort om Freetrailer Group A/S
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. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, Pelican og Bilka stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder i Skandinavien.
Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder og i
dag har mere end 2,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.
Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en
yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:
+40 		

samarbejdspartnere

+250 		

afhentningssteder

+1500

trailere

Freetrailer står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativt it-platform med et globalt potentiale.
Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018.
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Dette dokument omhandler kvartalsredegørelse for den samlede Freetrailer koncern som vist i koncernoversigt side 10.
Hvor intet andet er nævnt, er det således den samlede koncern, der refereres til.
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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden		
			
			

Freetrailer Group A/S
Sydmarken 31
2860 Søborg

CVR-nr.			28891938
Stiftelsesdato		

1. juli 2005

Hjemsted		 København
Regnskabsperiode

Q1 - 1. juli 2019 – 30. september 2019

Bestyrelse		
			
			
			

Mikael Bartroff, Formand
Dan Takiar Petersen
Thomas Munksgaard
Allan Sønderskov Darré

Direktion 		
			

Allan Sønderskov Darré, Group CEO
Philip Filipsen, Group CFO

Revisor 		
			
			
			
			

KRESTON CM
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
Usserød Kongevej 157
2970 Hørsholm
CVR-nr.: 39463113
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Erklæring fra bestyrelsen og ledelsen
Det er vores opfattelse, at denne kvartalsredegørelse giver et retvisende billede af koncernens finansielle stilling
pr. 30. september 2019.
Søborg den 29. november 2019

Mikael Bartroff 		

Bestyrelsesformand

Dan Takiar Petersen

Bestyrelsesmedlem

Thomas Munksgaard

Bestyrelsesmedlem

Allan Sønderskov Darré

Bestyrelsesmedlem & Group CEO

Philip Filipsen 		

Group CFO
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Den positive udvikling
forsatte i Q1 19/20
Kvartalsomsætningen steg med 22% til DKK 11,2 mio., og EBITDA steg med over 80%
til DKK 1,6 mio. Den positive udvikling i Q1 19/20 er i tråd med ledelsens forventninger.
Den positive udvikling i Q4 18/19 fortsatte i Q1 19/20. Effekten
af de gennemførte investeringer i salg og markedsføring ses
nu i tallene, hvilket bekræfter selskabets vækststrategi med
dedikeret fokus på både Skandinavien og internationalt.

Antallet af udlejninger steg med 27% i Q1 19/20 sammenlignet med samme periode sidste år. En aktivitetsfremgang
på 24.533 udlejninger og med flotte vækstrater i både Danmark, Sverige og Norge.

Koncernnøgletal
i 1.000 DKK

Q1 19/20

Q1 18/19

Ændring i %

Helår 18/19

11.196,2

9.194,4

21,8%

34.754,0

EBITDA

1.601,2

868,7

84,3%

-351,0

Resultat før skat

1.136,8

259,6

337,9%

-3.535,0

Egenkapital

12.118,9

13.273,4

-8,7%

10.175,4

Antal Aktier

9.199.171

9.199.171

-

9.199.171

EPS

0,10

0,02

337,9%

-0,31

Egenkapitalandel

63%

63%

0,2%

55%

7.591,2

12.194,0

-37,7%

7.034,0

Aktiver i alt

19.276,3

21.153,7

-8,9%

18.541,1

Antal udlejninger

112.746

88.213

27,8%

339.180

Nettoomsætning

Likvider
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Tilsvarende steg omsætningen med 22% til DKK 11,2 mio.
mod DKK 9,2 mio. i samme periode sidste år. Dermed er
det 2. år i træk, at omsætningen stiger med over 20% i årets
første kvartal. Q1 og Q4, sommerhalvåret er traditionelt
Freetrailers vigtigste kvartaler.
Driftsresultatet (EBITDA) er opgjort til DKK 1,6 mio. i Q1
19/20 mod DKK 0,9 mio. for samme periode sidste år, hvilket
er en fremgang på over 80%. Den positive udvikling dækker
over en forbedret effektivitet i den styrkede organisation.
Resultatet før skat blev på DKK 1,1 mio. mod DKK 0,3 mio. i
samme periode sidste år.

Kvartalvis omsætning 18/19

Freetrailer har fortsat en solid kapitalstruktur med en
Egenkapitalandelen på 63% og et lividitetsberedskab på
DKK 7,6 mio. Faldet i likvider skal tilskrives likviditetstrækket
i forbindelse med de gennemførte investeringer i salg- og
markedsføring samt ændringer i tilgodehavender og gæld.
Forventninger til 19/20 fastholdes
Den positive udvikling i Q1 19/20 er i tråd med ledelsens
forventninger og helårsforventningerne til 19/20 fastholdes
med en samlet omsætningsfremgang på godt 20% til DKK
42 mio. og et resultat før skat i størrelsesordenen DKK 3,25
mio., svarende til et resultat på DKK 2,5 mio. efter skat.
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CEO har ordet

Nyt samarbejde med Nüwiel i Tyskland

Det er med stor tilfredshed, at den positive udvikling fortsætter kvartal efter kvartal. I forbindelse med børsnoteringen, juni 2018, fremlagde vi en vækststrategi, der krævede
investeringer på en række områder – afkastet af disse investeringer viser sig nu i tallene, og den styrkede organisation,
etableringen i Sverige og Norge og vores vedvarende fokus
på de teknologiske muligheder har sikret os en stærk markedsposition.

Vores innovative tilgang lagde kimen til Freetrailer Group
for 15 år siden, og det er definerende for vores kultur i dag.
Senest har vi indgået et samarbejde med Nüwiel, der producerer E-trailere, som kan trækkes efter en cykel eller gående,
hvilket passer perfekt med Freetrailers ønske om at tilbyde
“sustainable last mile” løsninger til Urban transport af varer
hjem til brugerne.

Solid fremgang i Danmark, kraftig vækst i Sverige
og Norge
Vi har aldrig haft så mange udlejninger, som vi har nu, og
med vores stærke pipeline af strategiske samarbejdspartnere og den netop offentliggjort aftale med ICA koncernen i
Sverige, forventer vi, at udviklingen fortsætter.
Det samlede antal udlejninger steg med 27% - fra 88.467 (Q1
18/19) til 112.746 (Q1 19/20), hvilket er rigtig flotte tal, men
det, som glæder os allermest, er den fortsatte fremgang i
Danmark med en vækst på 20%, den kraftige vækst i Norge med 80% og ikke mindst den svenske fremgang på 39%,
som viser, at vi har fået et rigtigt godt fodfæste på dette marked.

Q1 19/20 har således ikke blot været et vigtigt kvartal, hvor
vi nåede vores finansielle målsætninger, men hvor vi også
kunne se resultatet af det store arbejde hele organisation
har lagt i udbredelsen af Freetrailer i Skandinavien samtidigt med, at vi påbegyndte vores rejse syd over grænsen til
Tyskland.
			
			Med venlig hilsen
			Allan Sønderskov Darré
			GROUP CEO
			Freetrailer Group AS

I juli måned satte vi en ny månedsrekord med hele 40.000
udlejninger, hvilket var 24% flere udlejninger end den tidligere rekord. En rekord vi har ambition om at slå igen og
igen.
Kendskabet og værdien af Freetrailers app og Freelock løsning er nået langt ud til forbrugerne og potentielle samarbejdspartnere, hvilket vi blandt andet måler på flergangsbrugere. Nye brugere bliver således ved med at bruge vores
trailerprodukt.
Freetrailer app’en og Freelock øger udlejningsfrekvensen
100% fleksibilitet har været afgørende for den stigende udlejningsfrekvens på vores trailere, vi har været vidner til igennem
det seneste år. Forbrugerne ønsker kontrol med hele lejeprocessen, og det er muligt med Freetrailer app’en, hvor man kan
booke, afhente og aflevere trailerne, som det passer bedst,
herunder at kommunikere med Freetrailers unikke låsesystem
Freelock.
Siden introduktionen af vores Freelock løsning for 3 år siden
har vi arbejdet målrettet på at implementere Freelock løsningen på hele vores Freetrailer-park, og i dag er godt 75% af vores
Freetrailere forsynet med Freelock løsningen. I 2020 forventer
vi at hele trailerparken kan tilbyde Freelock løsningen.
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Spotlight på udviklingen i det
svenske og norske marked
Vi har stor respekt for både de eksisterende muligheder på
det danske marked, de nye muligheder på de øvrige markeder i Skandinavien og de begyndende vækstmuligheder
i det øvrige Europa.
I forlængelse af børsnoteringen i 2018 blev det for alvor
muligt at rulle vores Freetrailer koncept ud på det svenske
og norske marked, som i Q1 19/20 stod for 33% af samtlige
udlejninger, hvilket kan sammenlignes med 29% i Q1 18/19.
I Sverige har der været fokus på at indgå nye samarbejdsaftaler, hvor bl.a. ICA-koncernen, 24Storage og Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har taget Freetrailer konceptet
til sig. Vi havde ultimo Q1 19/20 i alt 400 trailere i Sverige,
hvilket er en stigning på 20% i forhold til året før. Disse blev
i Q1 19/20 udlejet 28.226 gange (+38%), og da det svenske
marked næsten er dobbelt så stort som i Danmark med ca.
10 mio. indbyggere, har vi høje forventninger til de fortsatte
vækstmuligheder.

”Der er for alvor ved at blive
slået hul på det svenske og
norske marked, hvilket tallene
også viser, og da vi stadig er
i introduktionsfasen mange
steder, glæder vi os over
adgangen til 15 mio. forbrugere som bakker op om vores
genbrugs- og deleøkonomiske tanker.”
Johan Wijkander
Nordic Area Manager

I Norge har indsatserne ligeledes haft en markant effekt på
udbredelsen af Freetrailers koncept. I Q1 19/20 blev antallet af trailere øget med 50% til 133 trailere i forlængelse af
blandt andet det udvidede samarbejde med IKEA. City Selv
-Storage som udbyder lagerplads har ligeledes valgt at tilbyde Freetrailer konceptet til deres kunder. I Q1 19/20 steg
antallet af udlejninger til 8.913 (+80%), og som i Sverige er
der kun tegn på, at væksten vil fortsætte.
Det svenske og norske marked har, som i Danmark, tradition for at køre med trailer, når noget skal flyttes fra A til B,
men det har været for de få og uden den samme tilgængelighed, som der nu kan tilbydes med det gratis og fleksible
Freetrailer konceptet. Vi har en stærk pipieline med potentielle samarbejdspartnere på begge markeder, hvorfor vi
forventer at samme udrulning, som vi har set i Danmark
også bliver tilfældet på disse markeder.
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Væsentlige hændelser i Q1
19/20

Finanskalender for 19/20
Q2 Halvårsrapport 2019/2020:

28. februar 2020

8. juli 2019: Freetrailer Group A/S rapporterer om nyt strategisk samarbejde med den tyske teknologivirksomhed
Nüwiel. Et samarbejde der betyder, at Nüwiel elektroniske
E-trailer til cykler og gående fremover vil være en del af
Freetrailer produktportefølje.

Q3 Kvartalsrapport 2019/2020:

29. maj 2020

30. august 2019: Freetrailer Group A/S aflægger helårsrapport 18/19 for koncernen.
6. september 2019: Freetrailer Group A/S meddeler at
bestyrelsesformand Mikael Bartroff køber 280.000 aktier i
Freetrailer.
13. september 2019: Freetrailer Group A/S indkalder til ordinær generalforsamling til afholdelse den 2. oktober 2019.
18. september 2019: Freetrailer Group A/S udsender årsrapport for regnskabsperioden 18/19 med en vækst i omsætningen på 15% til DKK 34,7 mio. og et underskud efter
skat på DKK 2,7 mio.

Revision
Denne kvartalsredegørelse har ikke været gennemset af
Selskabets revisorer.

Koncernoversigt
Med ”Freetrailer Group A/S” eller ”selskabet” henvises der i
det følgende til koncernen (CVR 28891938), der 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 og WoogieWoogie ApS.
Freetrailer Group A/S er moderselskabet i koncernen. Stort
set alle aktiviteter udøves i Selskabets datterselskaber i
Danmark, Sverige og Norge.

Freetrailer Group A/S
CVR: 28891938

Freetrailer
Danmark
ApS
CVR 27626661
Koncernens danske aktiviteter
udøves i dette
selskab.
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Freetrailer
Sverige AB
ID 556769-6108

Koncernens
svenske aktiviteter udøves i
dette selskab.

Freetrailer
Norge AS
ID 915462790

Freetrailer
Rental ApS
CVR 37519677

Koncernens norske aktiviteter
udøves i dette
selskab.

Koncernens
tyske aktiviteter
udøves i dette
selskab.

Freetrailer
Deutchland
GmbH
9024326567
Finansieringsselskab der anvendes til finansiering af dele
af koncernens
trailerindkøb,
primært på nye
markeder.

Freetrailer
USA Inc

WoogieWoogie
CVR 30208765

Selskab til koncernens eventuelle aktiviteter
i USA - stiftet i
2015.

Selskab etableret
til varetagelse
af koncernens
arbejde med
videreudvikling af
alternative forretningsområder.
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KONTAKT
Freetrailer Group A/S
Sydmarken 31
2860 Søborg
Telefon: +45 88 537 700
E-mail: investor@freetrailer.com
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