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Freetrailer Group A/S offentliggör halvårsrapport Q2 2019/2020  
Fortsatt tillväxt under Q2 19/20 med en uthyrningstillväxt på 27 % och en omsättningstillväxt på 
16 %. Bristande tillväxt i släpvagnsbeståndet betyder dock på kort sikt att ledningen justerar 
förväntningarna för helåret till en omsätttning på 40,5 miljoner DKK från 42,0 miljoner DKK och 
ett överskott före skatt på 1,7 miljoner DKK från 3,25 miljoner DKK. 
Förväntningarna för helåret fortsätter att visa en tillväxt på knappt 17 % i omsättning och en 
resultatförbättring på 5 miljoner danska kronor jämfört med 18/19. 

Freetrailer Group A/S avlägger redogörelse för Freetrailer koncernen för de första sex månaderna av 
räkenskapsåret 01 juli 2019 – 30 juni 2020. 

Q2 KONCERNENS NYCKELTAL i 1 000 DKK (01 oktober 2019 – 30 december 2019) 
(inom parentes anges motsvarande period förra året)  
 

• Nettoomsättning 9 271.6 (7 987.4) 

• EBITDA -114.7 (-578.1) 

• Resultat före skatt -518.5 (-1151.1) 

• Eget kapital 11 539.5 (12 295.0) 

• EPS (Eearnings Per Share) -0.04 (-0.12) 

• Soliditetsgrad 63 % (72 %) 

 
HALVÅRET KONCERNENS NYCKELTAL i 1 000 DKK (01 juli 2019 – 30 december 2019) 
(inom parentes anges motsvarande period förra året)  
 

• Nettoomsättning 20 467.8 (17 181.8) 

• EBITDA 1 486.5 (290.6) 

• Resultat före skatt -618.3 (-891.5) 

• Eget kapital 11 539.5 (12 295.0) 

• EPS (Eearnings Per Share) -0.05 (-0.10) 

• Soliditetsgrad 63 % (72 %) 

 



Uthyrningstillväxten under Q2 19/20 blev 26,7 % jämfört med Q2 18/19. Totalt sett för H1 19/20 steg 
antalet uthyrningar från 163 529 till 208 368, vilket motsvarar en ökning med 27,4 %. Den positiva 
utvecklingen för antalet uthyrningar avspeglas även i omsättningsutvecklingen.  

Omsättningen under Q2 19/20 utgjorde 9,3 miljoner DKK, vilket motsvarar en tillväxt på 16,3 % jämfört 
med samma period föregående år. Halvårsomsättningen steg med 19,2 % till 20,5 miljoner DKK mot 
17,2 miljoner DKK under H1 18/19.  

Rörelseresultatet (EBITDA) för H1 19/20 har fastställts till 1,5 miljoner DKK mot 0,3 miljoner DKK för 
samma period föregående år. Den positiva utvecklingen täcker även den ökade verksamheten samt 
den pågående effektiviseringen av organisationen. Rörelseresultatet för Q2 19/20 utgör -0,1 miljoner 
DKK mot -0,6 miljoner DKK under Q2 18/19.  

Resultatet före skatt för det sista halvåret blev 0,6 miljoner DKK, mot ett underskott på 0,9 miljoner 
DKK för samma period föregående år, vilket motsvarar en resultatförbättring på 1,5 miljoner DKK. 
Resultatet före skatt för Q2 utgör -0,5 miljoner DKK mot -1,2 miljoner DKK under Q2 18/19.  

 

Förväntningar inför räkenskapsåret 19/20  
Freetrailers fina tillväxt under H1 19/20 har primärt uppnåtts genom en ökad uthyrningsfrekvens, medan 
målsättningen om att föra ytterligare kapacitet till marknaden genom att etablera nya partnerrelationer 
har gått långsammare än förväntat.  

Uthyrningen av nya släpvagnar fortskrider enligt planerna på den stora svenska marknaden, medan 
man i Danmark, Norge och Tyskland har upplevt förseningar i ingåendet av nya partneravtal. 
Potentialen finns, men en bild avtecknar sig av en förskjutning av de förväntade nya partnerrelationerna 
till utgången av verksamhetsåret 19/20 - ingången av verksamhetsåret 20/21.  

Koncern-VP Philip Filipsen kommenterar den justerade halvårsrapport: ”På Freetrailer är vi väldigt 
framgångsrika med att ständigt locka fler kunder att utnyttja vår tjänst, och det råder inget tvivel om att 
detta kommer att fortsätta på de skandinaviska marknaderna och vinna insteg på övriga marknader i 
Europa.  
 



För närvarande står emellertid Freetrailer inför en kapacitetsutmaning, eftersom gränsen för hur mycket 
vår nuvarande trailerportfölj kan hyras ut utmanas. Samtidigt kan expansionen på i synnerhet de 
svenska och norska marknaderna ständigt förbättras. Nya partneravtal ska ingås på alla marknader, 
inkl. den tyska marknaden, för att tillväxten ska kunna göra ytterligare ett tillväxthopp. Efterfrågan finns, 
men fler släpvagnar måste släppas ut på marknaden.  
 
 
Kort om Freetrailer Group A/S 
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, 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, ICA, 24Storage och Silvan 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 miljoner 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 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. 
Ticker code: FREETR  
 
 


