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Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat år 2004, med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn 
gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom 
Freetrailers samarbetspartner IKEA, Pelican och Bilka för att nämna några. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag 
har mer än 2,5 millioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 

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

Fakta: 

Över 40  samarbetspartner 

Över 250  avhämtningsplatser

Över 1 500  släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 notera-
des Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.
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Innehållsförteckning

I detta dokument behandlas kvartalsrapporten för hela Freetrailerkoncernen, vilken framgår av koncernöversikten på sidan 10.  
Där inget annat nämns, hänvisas således till hela koncernen.  
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Uttalande från styrelsen och ledningen

Det är vår uppfattning att denna kvartalsrapport ger en rättvisande bild av koncernens finansiella ställning 
per den 30 september 2019.

Søborg den 29 november 2019

Mikael Bartroff   Styrelseordförande

Dan Takiar Petersen  Styrelseledamot

Thomas Munksgaard  Styrelseledamot

Allan Sønderskov Darré  Styrelseledamot och koncern-vd

Philip Filipsen   Koncern-CFO
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Kv1  19/20 Kv1  18/19 Justering i % Helåret 18/19

Nettoomsättning 11 196,2 9 194,4 21,8 % 34 754,0

EBITDA 1 601,2 868,7 84,3 % -351,0

Resultat före skatt 1 136,8 259,6 337,9 % -3 535,0

Eget kapital 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

Soliditetsgrad 63 % 63 % 0,2 % 55 %

Likvida medel 7 591,2 12 194,0 -37,7 % 7 034,0

Rörelsetillgångar totalt 19 276,3 21 153,7 -8,9 % 18 541,1

Antal uthyrningar 112 746 88 213 27,8 % 339 180

Koncernnyckeltal
i 1 000 DKK

Intäkterna under kvartalet ökade med 22 % till 11,2 miljoner danska kronor och EBITDA 
ökade med mer än 80 % till 1,6 miljoner danska kronor. Den positiva utvecklingen  
under första kvartalet 19/20 är i linje med ledningens förväntningar. 

Den positiva utvecklingen 
fortsatte under första 
kvartalet 19/20

Den positiva utvecklingen under fjärde kvartalet 18/19 
fortsatte under första kvartalet 19/20. Effekten av försälj-
nings- och marknadsföringsinvesteringarna återspeglas nu 
i siffrorna, vilket bestyrker resultatet av företagets tillväxt-
strategi med ett dedikerat fokus på både Skandinavien och 
internationellt.

Antalet uthyrningar steg med 27 % under första kvartalet 
19/20 jämfört med samma period föregående år. En aktivi-

tetsökning på 24 533 uthyrningar och med en stor tillväxt i 
Danmark och Sverige såväl som i Norge. 

På liknande sätt ökade intäkterna med 22 % till 11,2 miljo-
ner danska kronor jämfört med 9,2 miljoner danska kronor 
under samma period föregående år. Därmed är detta det 
andra året i rad som intäkterna ökar med mer än 20 % under 
årets första kvartal. Kv1 och Kv4, sommarhalvåret, är tradi-
tionellt sett Freetrailers viktigaste kvartal. 
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Rörelseresultatet (EBITDA) uppgår till 1,6 miljoner danska 
kronor under första kvartalet 19/20 jämfört med 0,9 miljo-
ner danska kronor samma period föregående år, vilket är en 
ökning på över 80 %. Den positiva utvecklingen hänger ihop 
med en förbättrad effektivitet i en stärkt organisation. 
 
Resultat före skatt var 1,1 miljoner danska kronor jämfört 
med 0,3 miljoner danska kronor samma period föregående år. 

Freetrailer har en fortsatt solid kapitalstruktur med en so-
liditet på 63 % och en likviditet på 7,6 miljoner danska kro-
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nor. Minskningen av likvida medel är hänförligt kassaflödet 
i samband med försäljnings- och marknadsföringsinveste-
ringar samt justeringar för fordringar och skulder.    

Förväntningarna inför 19/20 står kvar

Den positiva utvecklingen under första kvartalet 19/20 är i 
linje med ledningens förväntningar och helårsförväntning-
arna för 19/20 står kvar med en total intäktsökning på drygt 
20 % till 42 miljoner danska kronor och ett resultat före skatt 
på 3,25 miljoner danska kronor, vilket motsvarar ett resultat 
på 2,5 miljoner danska kronor efter skatt.
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VD har ordet
Det är mycket tillfredsställande att se den positiva utveck-
lingen fortsätta kvartal efter kvartal. I samband med börs-
noteringen i juni 2018 presenterade vi en tillväxtstrategi 
som krävde ett antal investeringar inom olika områden och 
avkastningen på dessa investeringar återspeglas nu i siffror-
na. Den stärkta organisationen, etableringen i Sverige och 
Norge och vårt fortsatta fokus på de tekniska möjligheterna 
säkerställde Freetrailers starka marknadsposition. 

Solid framgång i Danmark och stark tillväxt i Sve-
rige och Norge

Vi har aldrig haft så många uthyrningar som nu och med så 
många strategiskt viktiga samarbetspartner i pipeline och 
med avtalet med ICA-koncernen som vi just har offentlig-
gjort, förväntar vi oss att utvecklingen fortsätter. 

De totala uthyrningarna ökade med 27 % – från 88 467 (Kv1 
18/19) till 112 746 (Kv1 19/20) vilket är en mycket bra siffra 
men det som är allra mest glädjande för oss är de fortsatta 
framgångarna i Danmark med en tillväxt på 20 %, den starka 
tillväxten i Norge med 80 % och inte minst de svenska fram-
gångarna på 39 % vilket visar att vi verkligen har fått fotfäste 
på marknaden.

Under juli månad satte vi ett nytt rekord med hela 40  000 
uthyrningar, vilket var en ökning med 24 % jämfört med det 
tidigare rekordet. Ett rekord vi har ambitionen att slå om 
och om igen.    

Vetskapen om och värdet av Freetrailers app och Fre-
elock-lösning har nått långt ut till konsumenterna och po-
tentiella samarbetspartner, vilket vi bland annat mäter på 
flergångsanvändarna. Nya användare fortsätter med andra 
ord att använda vår släpvagnsprodukt.

Freetrailers app och Freelock ökar uthyrningsfrek-
vensen

Flexibilitet till 100 % har varit avgörande för den stigande uthyr-
ningsfrekvensen för våra släpvagnar som vi har sett det senaste 
året. Konsumenterna vill ha kontroll över hela uthyrningspro-
cessen och det är möjligt med Freetrailer-appen där de kan 
boka, hämta och lämna tillbaka släpvagnen när det passar 
dem. Via appen kan de även kommunicera med Freetrailers 
unika låssystem Freelock. 

Sedan lanseringen av vår Freelock ösning för tre år sedan har vi 
arbetat hårt för att införa lösningen i hela Freetrailerflottan och 
idag är cirka 75 % av våra släpvagnar utrustade med Freelock 
lösningen. År 2020 förväntar vi oss att hela släpvagnsflottan 
kan erbjuda Freelock lösningen.  

Nytt samarbete med Nüwiel i Tyskland

Vårt innovativa tillvägagångssätt utgjorde grunden för 
Freetrailer-koncernen för 15 år sedan och det definierar vår 
kultur än idag. Vårt samarbete med Nüwiel, som tillverkar 
de E-trailer som kan placeras bakom en cykel eller att gå 
med, stämmer perfekt överens med Freetrailers önskan att 
erbjuda en hållbar lösning för ”last mile” för urban transport 
av varor hem till användarna.

Första kvartalet 19/20 har därmed inte bara varit ett viktigt 
kvartal beträffande våra ekonomiska mål, utan även ett 
kvartal där vi kunde se resultatet av det enorma arbete som 
hela organisationen har lagt ner på Freetrailers genomslag i 
Skandinavien parallellt med påbörjandet av vår resa söder 
om gränsen till Tyskland.

   
   Med vänliga hälsningar

   Allan Sønderskov Darré
   Koncern-VD
   Freetrailer Group AS
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Fokus på utvecklingen på den 
svenska och norska markna-
den 
Vi har stor respekt för de befintliga möjligheterna på den 
danska marknaden, de nya möjligheterna på de övriga 
marknaderna i Skandinavien såväl som för de påbörjade 
tillväxtmöjligheterna som inletts i resten av Europa.  

Börsnoteringen 2018 möjliggjorde att på allvar lansera vårt 
Freetrailer koncept på den svenska och norska marknaden 
som under första kvartalet 19/20 stod för 33 % av alla uthyr-
ningar, vilket kan jämföras med 29 % under första kvartalet 
18/19. 

I Sverige har fokus legat på att ingå nya samarbetsavtal där 
bl.a. ICA-koncernen, 24Storage och Länsförsäkringar Fastig-
hetsförmedling har tagit Freetrailer konceptet till sig.  I slu-
tet av första kvartalet 19/20 hade vi totalt 400 släpvagnar i 
Sverige, vilket är en ökning på 20 % jämfört med föregående 
år. Dessa blev under första kvartalet 19/20 uthyrda 28  226 
gånger (+38  %) och då den svenska marknaden med sina 
ca 10 miljoner invånare är nästan dubbelt så stor som den 
danska, har vi höga förväntningar på den fortsatta tillväx-
ten.
 
I Norge har insatserna på liknande sätt haft en betydande 
effekt på Freetrailers koncept spridning. Under första kvar-
talet 19/20 ökade antalet släpvagnar med 50 % till 133 släp-
vagnar som en följd av det utökade samarbetet med IKEA 
bland annat. City Self-Storage som erbjuder magasinering 
har också valt att erbjuda Freetrailer konceptet till sina kun-
der. Under första kvartalet 19/20 ökade antalet uthyrningar 
till 8 913 (+80 %) och på samma sätt som i Sverige är detta 
ett tecken på fortsatt tillväxt.

Liksom i Danmark finns det en tradition på den svenska 
och norska marknaden att använda släpvagn när något 
ska flyttas från punkt A till B, men detta har inte varit för 
alla och utan samma tillgänglighet som nu kan erbjudas 
med det kostnadsfria och flexibla Freetrailer-konceptet. Vi 
har många potentiella samarbetspartner i pipeline på båda 
marknaderna och därför förväntar vi oss att samma utrull-
ning som skett i Danmark även kommer att ske på dessa 
marknader.
 

”Vi har på allvar tagit oss in 
på de svenska och norska 
marknaderna, vilket ock-
så siffrorna visar, och då vi 
fortfarande befinner oss 
i introduktionsfasen på 
många ställen välkomnar  
vi tillgången till 15 miljoner 
konsumenter som stöder 
vårt tankesätt beträffande 
återvinning och delnings-
ekonomi.”  

Johan Wijkander
Nordic Area Manager
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Viktiga händelser i första  
kvartalet 19/20
Den 8 juli 2019: Freetrailer Group A/S meddelar ett nytt stra-
tegiskt samarbete med det tyska teknikföretaget Nüwiel. Ett 
samarbete som innebär att Nüwiels el-cykelkärror kommer 
bli en del av Freetrailers produktportfölj framöver. 

Den 30 augusti 2019: Freetrailer Group A/S presenterar hel-
årsrapporten 18/19 för koncernen. 

Den 6 september 2019: Freetrailer Group A/S meddelar att 
styrelseordförande Mikael Bartroff köper 280  000 aktier i 
Freetrailer.

Den 13 september 2019: Freetrailer Group A/S sammankal-
lar till ordinarie bolagsstämma den 2 oktober 2019.

Den 18 september 2019: Freetrailer Group A/S avlägger 
årsredovisningen för räkenskapsåret 18/19 med en tillväxt 
i omsättningen på 15 % till 34,7 miljoner danska kronor och 
ett resultat efter skatt på -2,7 miljoner danska kronor. 

Finansell kalender för 19/20
Halvårsrapport Kv2 2019/2020: 28/02-2020
Kvartalsrapport Kv3 2019/2020:  29/05-2020

Revision 
Denna kvartalsrapport har inte granskats av bolagets 
revisorer.

Koncernöversikt
Med ”Freetrailer Group A/S” eller ”Bolaget” hänvisas i det 
följande till koncernen (CVR.nr. 28891938) med huvudsäte i 
Søborg, Danmark. Freetrailer koncernen består av Freetrai-
ler Danmark ApS, Freetrailer Sverige AB, Freetrailer Norge 
AS, Freetrailer Rental ApS, FTG Freetrailer Deutschland 
GmbH, Freetrailer USA Inc. och WoogieWoogie ApS. Fre-
etrailer Group A/S är koncernens moderbolag. I stort sett all 
verksamhet utövas i Bolagets dotterbolag i Danmark, Sveri-
ge och Norge.

Freetrailer 
Danmark

ApS
CVR 27626661

Koncernens 
danska aktivi-
teter bedrivs I 
detta företag.

Freetrailer
Sverige AB

ID 556769-6108

Koncernens 
svenska aktivi-
teter bedrivs I 
detta företag.

Freetrailer
Norge AS

ID 915462790

Koncernens 
norska aktivi-
teter bedrivs I 
detta företag.

Freetrailer
Rental ApS

CVR 37519677

Koncernens 
tyska aktiviteter 
bedrivs I detta 
företag.

Freetrailer
Deutchland

 GmbH
9024326567

Finansierings-
företag som 
används till fi-
nansiering av de-
lar I koncernens 
släpvagnsinköp, 
primärt på nya 
markander.

Freetrailer
USA Inc

Företag till kon-
cernens eventu-
ella aktiviteter I 
USA - grundat I 
2015.

WoogieWoogie
CVR 30208765

Företag etablera-
de till att se till att 
koncernens arbete 
med vidarutveck-
ling av alternativa 
affärsområden. 

Freetrailer Group A/S
CVR: 28891938
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Freetrailer Group A/S
Sydmarken 31
2860 Søborg

Telefon: +46 (0)10-330 00 09
e-post: investor@freetrailer.com

KONTAKT


