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Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q3 20/21 
 
Freetrailer Group A/S fortsætter fremgangen. I Q3 20/21 steg antallet af udlejninger med 27% i forhold 

til samme periode året før, og omsætningen vækstede med 32% i forhold til Q3 19/20. Samtidig 

opjusteres forventningerne nu for hele regnskabsåret. 

 

Freetrailer Group A/S aflægger finansiel rapport for koncernens første ni måneder af regnskabsåret 01. juli 

2020 – 30. juni 2021. 

 

Q3 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. januar 2021 – 31. marts 2021) 

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år) 

• Nettoomsætning 11.556,5 (8.769,1) 

• EBITDA 401,6 (-637,4) 

• Resultat før skat -33,4 (-1.039,1) 

• Egenkapital 14.895,7 (10.654,7) 

• EPS (Earnings Per Share) 0,0 (-0,09) 

• Egenkapitalandel 62% (64%) 

 

9 MDR. KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2020 – 31. marts 2021) 

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år) 

 

• Nettoomsætning 35.875,6 (29.236,9) 

• EBITDA 3.609,0 (849,1) 

• Resultat før skat 2.468,0 (-420,8) 

• Egenkapital 14.895,7 (10.654,7) 

• EPS (Earnings Per Share) 0,21 (-0.04) 

• Egenkapitalandel 62% (64%) 
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Udlejningsvæksten steg i Q3 20/21 med 27% sammenlignet med samme periode sidste år. Samlet set er 

antallet af udlejninger opgjort til 141.773 for perioden. Antallet af udlejninger i de første ni måneder af 

regnskabsåret var 434.430, hvilket er en stigning på 25% sammenlignet med samme periode året før. 

Omsætningen i Q3 20/21 udgjorde DKK 11,6 mio. Det er en stigning på 32% i forhold året før. 

Omsætningsfremgangen for regnskabsårets første ni måneder var på 23% 

Driftsresultatet (EBITDA) (EBITDA) for Q3 20/21 udgjorde DKK 0,4 mio. mod DKK -0,6 mio. i Q3 19/20. 

Driftsresultatet for de første ni måneder af 20/21 landede på DKK 3,6 mio. mod DKK 0.8 mio. i den tilsvarende 

periode 19/20. 

Resultatet før skat for Q3 20/21 var DKK 0,0 mio. mod -1,0 mio. i Q3 19/20. Samme finansielle post var DKK 

2,5 mio. for regnskabsårets første ni måneder mod et underskud på DKK 0,4 mio. i samme periode 19/20. 

Forventningerne til regnskabsåret 20/21 opjusteres  

De solide fremgangstal og løftet i rentabiliteten for regnskabsårets første ni måneder får selskabet til at hæve 

forventningerne til det fulde regnskabsår. Omsætningen forventes nu at lande på mellem 50 og 52 millioner 

kroner mod tidligere mellem 47 og 50 millioner kroner. Resultatet før skat var tidligere estimeret til 4-5 

millioner kroner. Det tal er nu opjusteret til 5,5-6 millioner kroner.  

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:  

”Coronapandemien har givet store udfordringer for langt de fleste virksomheder – både i Danmark og på den 

globale scene. Når vi ser på vores regnskabstal, er jeg især glad for de store fremgange, vi har set på antal 

udlejninger, antal trailere og på omsætningen.  

Det har været et fantastisk år indtil nu, og vores mange og dygtige medarbejdere har virkelig ydet en 

imponerende indsats. Det betyder, at vi nu kan opjustere forventningerne, hvilket er yderst tilfredsstillende.   

Foruden de finansielle opjusteringer vil vi i den kommende tid sætte spot på det tyske marked. Vi har ansat Ralf 

Stolz som ny country manager på det tyske marked, og vi har derfor nu for alvor sat gang i bestræbelserne på 

også at udbrede Freetrailers succesfulde koncept i Tyskland.” 

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst: 

Philip Filipsen, CEO  

E-mail: pf@freetrailer.com 

Telefon: +45 40 90 17 85 
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Kort om Freetrailer Group A/S 

Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, hvis mission er at gøre det nemt at booke og låne en 

trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform.  

 

Med en 100% selvbetjeningsløsning via Freetrailer Appen og den elektroniske lås gives Freetrailers Partnere 

og deres kunder fuld fleksibilitet og i dag har mere end 3,5 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:  

+60 samarbejdspartnere 

+350 afhentningssteder 

+1.900 trailere 

 

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med 

et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018. 

Ticker code: FREETR 

 
 


