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Årsredovisning 1 juli 2021 – 30 juni 2022
Freetrailer Group A/S 
CVR: 28891938

www.freetrailer.com 
Spotlight Stock Market: MTF Aktier 
ISIN: FREETR - DK0061026119

Freetrailer Group är ett danskt teknikföretag vars 
mål är att göra det enkelt att gratis boka och låna en 
släpvagn via en delningsekonomisk IT-plattform. 

Med en 100 % självbetjänad lösning via 
Freetrailer-appen och elektroniskt lås har våra 
partners och deras kunder full flexibilitet, och idag 
har fler än 5 miljoner människor använt Freetrailers 
tjänster.

Freetrailer arbetar med en tvådelad tillväxtplan  
 där förstärkning av de befintliga marknaderna utgör  
ett ben, och en ytterligare internationalisering av 
konceptet utgör det andra.

Freetrailer Group har idag en skalbar affärsidé base-
rad på en innovativ IT-plattform med global poten-
tial. Freetrailer Group A/S noterades på Spotlight 
Stock Market 2018. Tickerkod: FREETR

Fakta: 
+75   samarbetspartners 
+650    upphämtningsplatser
+2 800   släpvagnar
+770 000   årliga uthyrningar

Kort om Freetrailer Group A/S
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Ledningsförklaring

Styrelsen och ledningen har idag behandlat och godkänt årsredovisningen för räkenskapsåret 1 juli 2021 – 
30 juni, 2022 för Freetrailer Group A/S.
 
Årsredovisningen presenteras i enlighet med danska bokslutslagen.
 
Det är vår uppfattning att koncernredovisningen och årsbokslutet ger en rättvisande bild av koncernens och 
företagets tillgångar, skulder och finansiella ställning per den 30 juni, 2022 och av resultatet av koncernens 
och bolagets verksamhet och av koncernens kassaflöden för räkenskapsåret 1 juli 2021 – 30 juni 2022.
 
Enligt vår uppfattning innehåller ledningens rapport en rättvisande bild av de punkter som rapporten avser.
 
Årsredovisningen lämnas för godkännande av bolagsstämman.
 
 

Søborg, 27. september 2022

Ledning
 
Philip Filipsen    
VD      
     
Styrelse

Allan Sønderskov Darré  
Ordförande
 

Gitte Uldall  
Medlem
 

Nicolai Frisch Erichsen  
Medlem

Martin Lavesen  
Medlem

 

Anders Birk Jensen
Medlem
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DEN OBEROENDE 
REVISORS REVISIONS-
GODKÄNNANDE
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Slutsats

 
Vi har granskat koncernredovisningen och bokslutet 
för Freetrailer Group A/S för räkenskapsåret 1 juli 
2021 – 30 juni 2022, som inkluderar redovisnings-
praxis, resultaträkning, balansräkning, eget kapital, 
kassaflödesanalys och noter. Koncernredovisningen 
och bokslutet upprättas i enlighet med danska bok-
slutslagen. 
 
Det är vår uppfattning att koncernredovisningen och 
årsbokslutet ger en rättvisande bild av koncernens 
och företagets tillgångar, skulder och finansiella 
ställning per den 30 juni 2022 och resultatet av kon-
cernens och bolagets verksamhet och kassaflöden 
för räkenskapsåret 1 juli 2021 – 30 juni 2022 i enlighet 
med danska bokslutslagen. 
 
Grund för slutsats

 
Vi har utfört vår revision i enlighet med internatio-
nella standarder för revision och de ytterligare krav 
som gäller i Danmark. Vårt ansvar i enlighet med 
dessa standarder och krav beskrivs mer detaljerat 
i revisors avsnitt "Revisors ansvar för revisionen av 
koncernredovisningen och årsredovisningen". Vi är 
oberoende av koncernen i enlighet med Internatio-
nal Ethics Standards Board for Accountants inter-
nationella riktlinjer för revisorers etiska uppförande 
(IESBA Code) och de ytterligare etiska krav som gäl-
ler i Danmark, precis som vi har uppfyllt våra andra 
etiska skyldigheter enligt dessa krav och IESBA-ko-
den. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och lämpliga för att ge underlag för vårt 
revisionsuttalande. 

Ledningens ansvar för koncernredovisningen  
och årsredovisningen
Ledningen ansvarar för upprättandet av koncer-
nredovisningar och årsredovisningar som ger en 
rättvisande bild i enlighet med den danska boks-
lutslagen. Ledningen ansvarar också för den interna 
kontroll som ledningen anser vara nödvändig för 
att upprätta koncernredovisning och bokslut utan 
väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på be- 
drägeri eller fel. Vid upprättandet av koncernredovis-
ningen och årsredovisningen ansvarar ledningen för 
att bedöma koncernens och företagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. 
  

För att i förekommande fall avslöja frågor som rör 
fortsatt verksamhet, samt att upprätta koncern-
redovisningen och årsredovisningen på grundval av 
redovisningsprincipen för fortsatt verksamhet, om 
inte ledningen antingen avser att likvidera företaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något 
annat realistiskt alternativ än att göra det.  

Revisors ansvar för koncernredovisningen  
och årsredovisningen
Vårt mål är att uppnå en hög grad av säkerhet om 
huruvida koncernredovisningen och årsredovis- 
ningen som helhet är fria från väsentliga felaktiga 
uppgifter, vare sig de beror på bedrägeri eller fel, 
samt att leverera ett revisionsuttalande med en 
slutsats. En hög grad av säkerhet är en stärkt nivå av 
säkerhet, men är inte en garanti för att en revision 
som utförs i enlighet med internationella revisions-
standarder och de ytterligare krav som gäller i Dan-
mark alltid kommer att avslöja väsentliga felaktighe-
ter om sådana finns. Felaktig information kan uppstå 
till följd av bedrägeri eller fel, och kan betraktas 
som väsentlig om det rimligen kan förväntas att det 
individuellt eller kollektivt påverkar de finansiella 
beslut som användare av kontona fattar på grundval 
av koncernredovisningen och årsbokslutet.
 
Som en del av en revision som utförs i enlighet med 
internationella revisionsstandarder och de ytterliga-
re krav som gäller i Danmark gör vi professionella 
bedömningar och upprätthåller professionell skepsis 
under revisionen. Dessutom:

*      Vi identifierar och bedömer risken för väsentliga 
felaktigheter i koncernredovisningen och boks-
lutet, oavsett om de beror på bedrägeri eller fel, 
utformar och utför revisionsförfaranden som svar 
på dessa risker och erhåller revisionsbevis som 
är adekvata och lämpliga för att ge underlag för 
vårt revisionsuttalande. Risken att inte upptäcka 
väsentliga felaktigheter orsakade av bedrägerier 
är högre än för väsentliga felaktigheter orsa-
kade av fel, eftersom bedrägerier kan innefatta 
konspirationer, förfalskningar, kunniga utelämn-
anden, felaktig uppfattning eller brott mot intern 
kontroll. 

Till kapitalägarna i Freetrailer 
Group A/S
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• Vi får förståelse för den interna kontrollen som 
är relevant för revisionen för att kunna utforma 
revisionsförfaranden som är lämpliga för om-
ständigheterna, men inte för att kunna uttrycka 
en slutsats om effektiviteten i företagets interna 
kontroll.

 
•  Vi beslutar om de redovisningsprinciper som 

används av ledningen är lämpliga, liksom om 
de redovisningsuppskattningar och tillhörande 
information som utarbetats av ledningen är 
rimliga.

 
• Vi kommer fram till om ledningens upprättande 

av koncernredovisningen och årsredovisnin-
gen på grundval av redovisningsprincipen för 
fortsatt verksamhet är lämplig, och om det finns 
betydande osäkerhet i samband med händelser 
eller omständigheter som kan skapa betydande 
tvivel om koncernens och företagets förmåga att 
fortsätta sin verksamhet. Om vi drar slutsatsen 
att det finns betydande osäkerhet måste vi i vår 
revisionsberättelse uppmärksamma uppgifter i 
årsredovisningen, eller om sådana uppgifter inte 
är tillräckliga, ändra vår slutsats. Våra slutsatser 
baseras på revisionsbevis som erhållits fram till 
datumet för vårt revisionsuttalande. Framtida 
händelser eller förhållanden kan dock innebära 
att koncernen och företaget inte längre kan 
fortsätta sin verksamhet.

 
•  Vi tar ställning till den övergripande presen-

tationen, strukturen och innehållet i koncern-
redovisningen och årsredovisningen, inklusive 
notinformation, och om bokslutet återspeglar de 
underliggande transaktionerna och händelserna 
på ett sådant sätt att det ger en sann och rättvis 
bild.

 
• Vi ska erhålla tillräckliga och lämpliga revisi-

onsbevis om den finansiella informationen om 
företagen eller affärsverksamheten i koncernen 
för att kunna uttala oss om koncernredovis- 
ningen. Vi ansvarar för att leda, övervaka och 
utföra revisionen av koncernen. Vi är ensamma 
ansvariga för vår granskning.

 
Vi för en dialog med ledningen om bland annat 
den planerade omfattningen och tidpunkten för 
revisionen, samt betydande revisionsobservationer, 
inklusive eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierar under revisionen.  

Uttalande om ledningsrapporten 
Ledningen ansvarar för ledningsrapporten.

Vår slutsats om koncernredovisningen och bok-
slutet inkluderar inte ledningens granskning, och vi 
uttrycker inte någon form av slutsats med säkerhet 
om ledningens granskning.
 
I samband med vår granskning av koncernredo-
visningen och bokslutet är det vårt ansvar att läsa 
ledningens granskning och i detta sammanhang 
överväga om granskningen är väsentligt oförenlig 
med koncernredovisningen och bokslutet, vår kun- 
skap från revisionen eller på annat sätt verkar inne-
hålla väsentliga felaktigheter.
 
Dessutom är det vårt ansvar att överväga om led-
ningsrapporten innehåller erforderlig information i 
enlighet med danska bokslutslagen.
 
Baserat på det utförda arbetet är det vår uppfattning 
att ledningens granskning överensstämmer med 
koncernredovisningen och årsredovisningen, och att 
den har upprättats i enlighet med kraven i den dan-
ska bokslutslagen. Vi har inte hittat några väsentliga 
felaktigheter i ledningens granskning.
 
Hørsholm, 27. september 2022
 
KRESTON CM  
Statligt auktoriserat revisionsbolag  
CVR-nr. 39463113  
   

   
   
Michel Hansen  
Auktoriserad revisor  
mne31406  
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BREV FRÅN VD

Räkenskapsåret 21/22 resulterade i fyra starka 
kvartal med många rekordmånader. Under Q4 
21/22 var resultatet hela 218 480 uthyrningar, 
vilket ger totalt 770 286 uthyrningar för helåret 
21/22 – en tillväxt på 26 %. Vår position i Tyskland 
har stärkts under året, vilket tillsammans med 
de etablerade marknaderna skapar en fantastisk 
tillväxtgrund för 22/23.

Ökningen av antalet släpvagnar 
 Antalet uthyrningsprodukter är ett bra mått på vår 
tillväxt. Under 21/22 nådde vi en total portfölj av pro-
dukter på 2 801, motsvarande en tillväxt på över 30 
%. Vi hade satt upp ett mål på 2 900 produkter, vilket 
vi knappt uppnådde, men det förändrar dock inte 
det fina resultatet. 

Den stora tillväxten i antalet produkter och inte minst 
den höga utnyttjandegraden* av dem bekräftar att 
vi har lyckats skapa ett koncept och varumärke som 
skapar värde för våra partners och deras kunder. 

Under Q4 21/22 slog vi uthyrningsrekord för alla tre 
månaderna med över 70 000 uthyrningar per månad, 
vilket motsvarar en genomsnittlig utnyttjandegrad* 
på 89 %.  

Och även om vi knappt trodde att det var möjligt, 
slogs detta rekord i juli månad 2022 med över 84 000 
uthyrningar och en genomsnittlig utnyttjandegrad* 
på 97 %. Augusti visade också fina hyressiffror med 
drygt 80 000 uthyrningar. 
  
Valutakursutveckling och leveransförseningar 
De många uthyrningarna 21/22 återspeglas i omsät-
tningen – under ett år där det framför allt under Q4 
21/22 har varit stora svängningar i både den svenska 
och norska kronan samt leveransproblem till följd av 
den geopolitiska oroligheten. 

Under 21/22 ökade intäkterna med 21 % till 62,6 mil-
joner DKK och resultatet före skatt ökade med 77 % 
till 10,6 miljoner DKK. Justerat för valutakursutveck-
lingen skulle intäkter och resultat före skatt ha varit 
63,8 DKK respektive 10,8 DKK. Leveransproblemen 
har även påverkat omsättningen och i mindre grad 
bottenlinjen, då det inte har varit möjligt att leverera 
beställda släp så snabbt som förväntat.

Freetrailer hade den 30/6-2022 en orderstock på 
drygt 200 uthyrningsprodukter, som alla försenades 
och sköts upp till Q1 22/23 till följd av leveransproble-
men. Det är också värt att notera, att växelkurserna 
normaliserades i början av det nya räkenskapsåret.  

Ett starkt och  
händelserikt år

Nytt ramavtal med norska Hagelandgruppen AS.

*Utnyttjandegraden beräknas enligt antal uthyrningar i 
förhållande till antalet dagar i perioden.
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När vi ser tillbaka på året är vi mycket nöjda med 
utvecklingen. Rörelseresultatet lever upp till målen 
trots de lägre intäkterna och lönsamheten har ökar 
med en EBITDA-marginal på 20 % idag jämfört med 
14 % 20/21.

Freetrailer vann E-Handelsprisen 
Den 19 maj 2022 fick Freetrailer Dansk Erhvervs 
e-handelspris för "Bästa B2C-företag med online-
omsättning under 100 miljoner DKK".  
Ett erkännande som vi på Freetrailer är mycket stolta 
över, då det, förutom äran, bekräftar den enorma 
insats som alla medarbetare har lagt ner på att 
lyfta Freetrailer till en helt ny nivå. Vem som helst 
kan köpa en släpvagn och hyra ut den. Freetrailers 
framgång bottnar i en hög ambitionsnivå och service 
inom alla aspekter av utlån av släp – från finansie-
ring till hantering av kundförfrågningar. Allt i en och 
samma app.

Positiva utsikter för 22/23  
Vi räknar med att den positiva utvecklingen fortsätter 
under 22/23. Många nya partners och uthyrnings-
produkter har tillkommit 21/22, och potentialen för 
att utöka verksamheten inom den befintliga part-
nerportföljen har aldrig varit större, samtidigt som vi 
känner ett ständigt ökande intresse för att bli en del 
av Freetrailers självbetjäningskoncept.

Vi upplever ett starkt momentum på våra etablerade 
marknader, och vi ser solida framsteg på den tyska 
marknaden, där vi under 21/22 har etablerat oss på 26 

IKEA-platser med totalt 94 uthyrningsprodukter, och 
ytterligare 10 platser och 38 uthyrningsprodukter är 
redo för leverans. 
 
Med vår nu stora representation på den tyska mark-
naden har grunden skapats för en ytterligare sprid-
ning av Freetrailerkonceptet på denna marknad. 

Antalet uthyrningsprodukter förväntas öka med 
drygt 1 000 enheter under 22/23, och antalet uthyr-
ningar förväntas uppgå till 1 miljon. Intäkterna 22/23 
förväntas därmed stiga till 83–85 miljoner DKK, 
motsvarande en tillväxt på 32 %–35 %, och EBIT-
DA förväntas öka motsvarande 16–17 miljoner DKK 
jämfört med DKK 12,5 miljoner, vilket motsvarar en 
tillväxt på 28 % –36 %.     

Ett stort tack ska riktas till våra många engagerade 
medarbetare, våra partners och lojala aktieägare. 
Utan er hade vi aldrig kommit så långt.

IKEA Berlin

Med vänlig hälsning

Philip Filipsen
Koncern-VD
Freetrailer Group A/S
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Freetrailer är ett tillväxtföretag och vi har stort fokus på att 
leverera en lönsam tillväxt. 21/22 visade framsteg på alla 
mätpunkter från antal släpvagnar och hyresintensitet till de 
finansiella nyckeltalen, inklusive förbättringen av EBITDA- 
marginalen till 20 % ( jämfört med 14 % under 20/21).  
Under 21/22 ökade intäkterna med 21 % till 62,6 miljoner DKK, 
medan resultatet före skatt ökade med 77 % till 10,6 miljoner 
DKK. 

Tillväxt i antalet uthyrningsprodukter 
Under verksamhetsåret 21/22 nådde vi en portfölj på 2 801 uthyr-
ningsprodukter, motsvarande en tillväxt på över 30 % jämfört med 
20/21 då antalet uthyrningsprodukter uppgick till 2 146 stycken. 
Det är därmed andra året i rad som antalet uthyrningsprodukter 
har ökat med över 30 %. 

De etablerade marknaderna i Danmark, Sverige och Norge har 
levt upp till våra förväntningar, medan utrullningen på den tyska 
marknaden har varit speciellt hårt drabbat av leveransförseningar 
till följd av nedstängningarna på grund av Covid-19 i Tyskland. 
Orderboken för den tyska marknaden ser dock bra ut med ytter-
ligare 38 produkter klara för leverans.

Framsteg på 
alla mätpunkter 
under 21/22 

IKEA Duisburg

 
30-06-2021 31-03-2022 30-06-2022 Förändring 

21/22
Ökning Q4 Förväntat

Danmark 1 277 1 411 1 416 139 5 1 400

Sverige 640 800 918 278 118 900

Norge 219 288 374 155 86 400

Tyskland 10 76 93 83 17 200

 2 146 2 575 2 801 655 226 2 900
 
 *gäller alla produkter

 Utveckling av antal uthyrningsprodukter*

Finansiella höjdpunkter
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Fin tillväxt 

För räkenskapsåret 21/22 har antalet uthyrningar ökat med 26 % till 770 
286, vilket är 157 026 fler uthyrningar än för räkenskapsåret 20/21, där 
antalet uthyrningar var 613 260. Tillväxten härrör från ökad uthyrnings-
aktivitet på alla marknader.  

 
Q4 21/22 Q4 20/21 Förändring Förändring 

%
21/22 20/21 Förändring Förändring 

%

Danmark 119 928 105 720 14 208 13,4 % 435 524 365 164 70 360 19,3 %

Sverige 76 573 60 305 16 268 27,0 % 264 707 202 112 62 595 31,0 %

Norge 19 155 12 724 6 431 50,5 % 63 769 45 639 18 130 39,7 %

Tyskland 2 824 81 2 743 3386,4 % 6 286 345 5 941 1722,0 %

 218 480 178 830 39 650 22,2 % 770 286 613 260 157 026 25,6 %

Utvecklingen för antalet uthyrningar

Country manager, Ralf  Stolz 
med IKEA Berlin-släp 

Månadsvis utveckling av antalet uthyrningar från 2010 till 2022
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Valutakursutvecklingen påverkade resultatet

Den svenska och norska kronan sjönk med 5,2 % 
respektive 1,7 % under räkenskapsåret 21/22 och 3,6 % 
respektive 6,1% under Q4 21/22. Detta har fått konse-
kvenser för framför allt omvandlingen av intäkter från 

den svenska och norska marknaden, och totalt sett 
har det påverkat årets omsättning med 1,2 miljoner 
DKK och bara under fjärde kvartalet med 1,1 miljoner 
DKK. Resultatet påverkas endast i mindre utsträck-
ning av dessa faktorer.

Helår 21/22 Helår 20/21 Förändring 

Nettoomsättning 62 579,8 51 932,9 20,5 %

EBITDA 12 511,4 7 372,5 69,7 %

Ekonomiska poster -124,7 58,2 -314,2 %

Resultat före skatt 10 629,3 5 991,9 77,4 %

Resultat efter skatt 8 081,1 4 603,5 75,5 %

Eget kapital 26 118,5 17 138,4 52,4 %

Antal aktier 9 523 980 9 249 171 3,0 %

EPS 0,85 0,50 70,5 %

EBITDA Marginal 20,0 % 14,2 % 40,8 %

Soliditet 63 % 57 % 9,7 %

Likvida medel 15 503,2 9 748,3 59,0 %

Investeringar i immateriella anlägg-
ningstillgångar

3 001,4 1 318,9 127,6 %

Tillgångar totalt 41 732,4 30 034,1 39,0 %

Antal uthyrningar 770 286 613 260 25,6 %

Helår 21/22 Helår 20/21 Förändring 

Nettoomsättning 63 805,7 51 179,2 24,7 %

EBITDA 12 709,0 7 342,0 73,1 %

 Ekonomiska poster -124,7 58,2 -314,2 %

Resultat före skatt 10 806,4 5 892,1 83,4 %

Resultat efter skatt 8 220,5 4 525,8 81,6 %

Eget kapital 26 324,5 17 138,4 53,6 %

Antal aktier 9 523 980 9 249 171 3,0 %

EPS 0,86 0,49 76,4 %

EBITDA Marginal 19,9 % 14,3 % 38,8 %

Soliditet 62 % 57 % 9,0 %

Likvida medel 15 989,2 9 418,5 69,8 %

Investeringar i immateriella anlägg-
ningstillgångar

3 001,4 1 318,9 127,6 %

Tillgångar totalt 42 464,8 30 121,5 41,0 %

Antal uthyrningar 770 286 613 260 25,6 %

Koncernnyckeltal i 1 000 DKK

Koncernens nyckeltal i 1 000 DKK beräknat i fasta valutakurser
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Omsättningstillväxt 
Intäkterna 21/22 ökade med 21 % till 62,6 miljoner 
DKK. Justerat för växelkursutvecklingen skulle det 
omsättningen blivit 63,8 DKK, vilket är 5 % under de 
ursprungliga förväntningarna på 65-67 miljoner DKK. 

Tillväxt i rörelseresultat (EBITDA)  
EBITDA under 21/22 uppgick till 12,5 miljoner DKK, vil-
ket motsvarar en tillväxt på 70 % jämfört med 20/21.  
Under året har kostnaderna följt investeringar i nya 
marknader, produkter och organisationer, och följer 
ledningens förväntningar.

EBITDA-marginalen för räkenskapsåret 21/22 är 
beräknad till 20 %, resten är en förbättring med 5,8 % 
procentenheter jämfört med 20/21. 

Resultat före skatt 
Resultatet före skatt var 10,6 miljoner DKK under 
21/22 jämfört med 6,0 miljoner DKK under 20/21 – 
motsvarande en ökning med 4,6 miljoner DKK eller 
77 %.     
 
Robust kapitalstruktur 
Per den 30 juni 2022 hade Freetrailer ett eget kapital 
på 26,1 miljoner DKK. – en ökning med 52 % jämfört 
med 30 juni 2021. Saldobeloppet har per den 30 juni 
2022 ökat  till motsvarande 41,7 miljoner DKK från 
30,0 miljoner DKK under 20/21, och den likvida behål-
lningen uppgår nu till 15,5 milj. mot 9,7 miljoner DKK 
förra året. 
 
Vinstutdeling 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkens-
kapsåret 1 juli 2021-30 juni 2022.

15

Släpvagnar redo för distribution
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Danmark
 

Freetrailer etablerades på den danska marknaden 
2004. Den danska marknaden är den marknad där 
kunskapsnivån är störst. Freetrailer har 1 416 uthyr-
ningsprodukter på den danska marknaden, vilket är 
en ökning med 437 enheter under de senaste 2 åren, 
eller en tillväxt på 45 %. Under samma period har 
antalet uthyrningar ökat med 40 % och utnyttjande-
graden är 89 %. Nästan 10 % av Danmarks befolkning 
över 18 år har använt en Freetrailer det senaste året.  
Med en så hög utnyttjandegrad bedömer vi att det 
finns ett behov av att introducera minst 600 ytterliga-
re uthyrningsprodukter på den danska marknaden.    

Sverige
 

Freetrailer etablerades på den svenska marknaden 
2010. Under 2018 justerade Freetrailer säljstrategin 
och prioriterade att satsa ytterligare på service och 
marknadsföring. Detta har verkligen lyft omfattnin-
gen av verksamheten i Sverige, och kännedomen om 
Freetrailers koncept har ökat kraftigt de senaste åren. 
På den svenska marknaden har antalet uthyrnings-
produkter de senaste två åren ökat med 80 % till 918, 
och antalet uthyrningar har ökat med 99 % till 264 
707. Utnyttjandegraden är hela 93 %, vilket vittnar om 
en mycket hög efterfrågan på Freetrailers självbetjä-
ningskoncept. 

Det senaste året har drygt 3 % av den svenska 
befolkningen över 18 år använt Freetrailers tjänst. 
Det totala utbudet av uthyrningsprodukter på den 
svenska marknaden är stort, och Freetrailer utgör för 
närvarande bara en liten del av denna marknad. Vi 
uppskattar att potentialen för Freetrailers koncept på 
den svenska marknaden är 4 000 uthyrningsproduk-
ter, vilket är fyra gånger den nuvarande nivån.   

Norge
 

Baserat på erfarenheterna från den danska och 
svenska marknaden beslutade Freetrailer att etablera 
sig på den norska marknaden 2016. Fram till 2020 var 
IKEA och City Self-Storage de enda partnerna på den 
norska marknaden och det var framför allt i storstä-
derna.  
2020 slog Freetrailer in på den norska marknaden på 
riktigt och har spridit konceptet till större delen av 
Norge tillsammans med ett antal nya partners. 

Freetrailer har ökat antalet uthyrningsprodukter på 
den norska marknaden med 192 % under de senaste 
2 åren och samtidigt är utnyttjandegraden uppe i 
59 %, vilket är tillfredsställande med tanke på det 
relativt tidiga stadiet som den norska marknaden 
befinner sig på.

Marknadsläget 
Freetrailers införande av självbetjäningsmodellen 2016 har utan tvekan bidragit till en ökad spridning av 
konceptet och allt fler uthyrningar. Freetrailers självbetjäningskoncept finns i Danmark, Sverige, Norge 
och Tyskland – fyra marknader som befinner sig i mycket olika utvecklingsstadier, där kunskapsnivån 
har stor betydelse för hyressituationen på den enskilda marknaden. 

         Uthyrningsprodukter

 
30-06

2020
30-06

2021
30-06

2022
Antal uthyr-

ningar
Uthyrning 

per produkt
Utnyttjande-

grad 
Invånare 

över 18 år
Andel

Danmark 979 1 277 1 416 435 524 323 89 % 4 500 000 9,7 %

Sverige 510 640 918 264 707 340 93 % 8 300 000 3,2 %

Norge 128 219 374 63 769 215 59 % 4 100 000 1,6 %

Tyskland 0 10 93 6 286 122 33 % 69 000 000 0,0 %

 1 617 2 146 2 801 770 286 311 85 %   

Utnyttjandegrad 21/22
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Freetrailer bedömer att potentialen för Freetrailers 
självbetjäningskoncept ligger på 1 500 uthyrnings-
produkter på den norska marknaden, vilket motsva-
rar en femdubbling från dagens nivå.  

Tyskland 
Freetrailer slog in på den tyska marknaden under 
hösten 2020. Coronakrisen fördröjde spridningen, 
och det var först hösten 2021 som vi verkligen kunde 
rulla ut konceptet.  

I slutet av september 2022 kommer Freetrailer att 
vara etablerad på 37 IKEA-varuhus i Tyskland med 
totalt 128 uthyrningsprodukter. 

Resultatet på den tyska marknaden är en mycket 
bra utgångspunkt för den framtida spridningen av 
Freetrailerkonceptet tillsammans med IKEA och an-
dra partners. Utnyttjandegraden är fortfarande låg, 
vilket är att vänta med det mycket tidiga skede som 
konceptet befinner sig i.  

Freetrailer är etablerat i alla delar av Tyskland, och 
nu handlar det om att öka medvetenheten genom 
marknadsföring och ytterligare uthyrningsprodukter.  
Potentialen är enorm på den tyska marknaden jämfört 
med de skandinaviska. Freetrailer uppskattar 20 000 
uthyrningsprodukter som marknadspotential för 
självbetjäningskonceptet. 

12-månaders rullande uthyrning fördelad på marknader

Danmark Sverige Norge Tyskland
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Viktiga händelser under 
räkenskapsperiod Q1 21/22
19 juli 2021: Företaget har nått 600 000 uthyrningar under 
räkenskapsåret 20/21

26 augusti 2021: Kvartalsrapport för Q4 20/21.

6 september 2021: Utökat internationellt avtal med en 
världsledande koncern inom inredning.

9. september 2021: Udvidelse af samarbejdet med Silvan  
med 20% til i alt 500 trailere.

16 september 2021: IKEA utökar med 12 nya varuhus i 
Tyskland som omfattar initialt 42 uthyrningsprodukter.

30 september w2021: Kallelse till ordinarie bolagsstämma.

30 september 2021: Årsredovisning för verksamhetsåret 20/21

Viktiga händelser under 
räkenskapsperiod Q3 21/22
5 januari 2022: Martin Damm ny CFO.

27 januari 2022: Bolaget höjer ribban efter ett starkt första 
halvår 21/22.

8 februari 2022: Elgiganten utökar samarbetet till att även 
omfatta Sverige, med ytterligare 115 släpvagnar på den sven-
ska marknaden.

23 februari 2022: Nytt samarbetsavtal med byggmarknad-
skedjan Byggmax, som finns på både den norska och svenska 
marknaden.

24 februari 2022: Kvartalsrapport för Q2 21/22.

25 mars 2022: Utökning av aktiekapitalet med nominellt
158 061 DKK. Medarbetargruppens utnyttjande av tecknings-
optioner tilldelade under 2019.

Viktiga händelser under 
räkenskapsperiod Q2 21/22
1 oktober 2021: Ny aktieägare, svenska Origo Fonder AS, som 
har förvärvat 200 000 Freetrailer-aktier.

12 oktober 2021: Uppskjutande av ordinarie bolagsstämma 
till den 27 oktober 2021.

29 oktober 2021: Protokoll från ordinarie bolagsstämma.

25 november 2021: Kvartalsrapport för Q1 21/22.

10 december 2021: Europris i Norge utökar sitt samarbete 
med 31 platser, och kommer framöver att ha 35 uthyrnings-
platser med totalt 105 släp.

29 december 2021: Utökning av aktiekapitalet med  
nominellt 32 535,75 DKK. Gemstone Capital A/S, har utnyttjat 
återstoden av sina totalt 93 381 teckningsoptioner.

Viktiga händelser under 
räkenskapsperiod Q4 21/22
13 april 2022: Styrelseordförande Allan Sønderskov Darré 
säljer 700 000 aktier till en grupp av nuvarande investerare, 

3 maj 2022: POWER i Danmark utökar och förlänger sam- 
arbetet med ytterligare 3 år.

20 maj 2022: Freetrailer vinner Danske E-handelspris 2022 i 
kategorin ”Bästa B2C-företag med onlineomsättning under 
100 miljoner DKK”.

Händelser efter räkens-
kapsårets utgång
1 juli 2022: Bolaget landar på cirka 770 000 årliga uthyrningar 
för verksamhetsåret 21/22.

8 juli 2022: Nytt ramavtal med norska 
Hagelandgruppen AS

22 juli 2022: City Self-Storage i Norge utökar sitt samarbete 
med ett nytt treårigt avtal.

25 augusti 2022 Kvartalsrapport för Q4 21/22.

14 september 2022: Bolaget justerar priserna för tillvalstjän-
ster i Sverige och Norge

Finanskalender

Årsredovisning 21/22: 27/9-2022 

Ordinarie bolagsstämma 21/22: 13/10-2022 

Q1-rapport 22/23 24/11-2022 

Q2-rapport 22/23: 23/2-2023

Q3-rapport 22/23: 25/5-2023

Q4-rapport 22/23: 31/8-2023
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Freetrailer 
Danmark

ApS
CVR 27626661

Koncernens 
danska verk-
samhet drivs i 
detta bolag.

Freetrailer
Sverige AB
ID 556769- 

6108

Koncernens 
svenska verk-
samhet drivs i 
detta bolag.

Freetrailer
Norge AS

ID 915462790

Koncernens 
norska verk-
samhet drivs i 
detta bolag.

Freetrailer
Deutschland

 GmBh
9024326567

 
Koncernens 
tyska verk-
samhet drivs i 
detta bolag. 

Freetrailer
Rental ApS

CVR 37519677

 
Bolag för 
finansiering av 
släpvagnar till 
användning 
i koncernens 
operativa före-
tag.

Freetrailer
USA Inc

 
Företag för 
koncernakti-
viteter på den 
amerikanska 
marknaden.

 
Företag för 
koncernens 
verksamhet 
på den polska
marknaden.

WoogieWoogie
CVR 30208765

Freetrailer
 Poland

Sp. Z.o.o

 
Passivt bolag 
som grundades 
för utveckling av 
andra del-
ningsekonomi-
ska tjänster.

Aktiva bolag 100 % Övriga bolag

Freetrailer Group A/S
CVR: 28891938

Freetrailer koncernöversikt
Med ”Freetrailer Group A/S” eller ”bolaget” avses 
koncernen (CVR 28891938) med huvudsäte i Søborg, 
Danmark. Freetrailerkoncernen består av Freetrailer 
Danmark ApS, Freetrailer Sverige AB, 

Freetrailer Norge AS, Freetrailer Rental ApS, FTG 
Freetrailer Deutschland GmbH, Freetrailer USA Inc., 
Freetrailer Poland Sp. Z.o.o. och WoogieWoogie ApS. 
Freetrailer Group A/S är koncernens moderbolag. 
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ÅRSREDOVISNING
1 juli 2021–30 juni 2022 
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Resultatredovisning
Danska kronor 

Koncern Moderbolag

2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021

DKK DKK DKK DKK

Note

Nettoomsättning  62 579 848 51 932 878 6 966 007 4 415 468

Kostnader för råvaror och förbrukningsmaterial  -19 605 000 -16 932 908 0 0

Övriga externa kostnader  -10 668 531 -9 946 161 -9 028 605 -6 002 737

      

Bruttoresultat  32 306 317 25 053 809 -2 062 598 -1 587 269

     

Personalkostnader  1 -19 794 871 -17 494 583 0 0
Av- och nedskrivningar på immateriella och materiella 
anläggningstillgångar -1 757 533 -1 438 811 -856 562 -543 497

Övriga rörelsekostnader  2 0 -186 764 0 -154 832

Rörelseresultat 10 753 913 5 933 651 2 919 160 -2 285 598

      
Intäkter av kapitalandelar i anslutna och associerade 
bolag  0 0 10 472 238 6 226 507

Finansiella intäkter  3 26 415 105 350 115 841 200 913

Finansiella kostnader 4 -151 065 -47 106 -446 032 -94 608

Resultat före skatt 10 629 263 5 991 895 7 222 887 4 047 214

      

Skatt på årets resultat  5 -2 548 153 -1 388 413 858 223 556 268

Årets resultat  8 081 110 4 603 482 8 081 110 4 603 482

      

Föreslagen vinstfördelning      
Reserver för nettovärdering enligt kapital- 
andelsmetod  0 0 11 895 092 7 225 693

Överfört resultat  8 081 110 4 603 482 -3 813 982 -2 622 211

Vinstfördelning  8 081 110 4 603 482 8 081 110 4 603 482
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Balansräkning 30 juni 2022

Koncern Moderbolag

2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021

DKK DKK DKK DKK

  Note
Förvärvade koncessioner, patent, licenser, varumärken 
och liknande rättigheter  6 3 092 071 1 643 542 3 092 071 1 643 542

Immateriella anläggningstillgångar  3 092 071 1 643 542 3 092 071 1 643 542

     

Övriga faciliteter, driftsmaterial och inventarier 7 3 451 379 1 824 813 156 480 165 113

Anpassning av hyrda lokaler 8 142 087 175 762 142 087 175 762

Materiella anläggningstillgångar 3 593 466 2 000 575 298 567 340 875

     

Kapitalandelar i anslutna bolag 9, 10 0 0 27 003 792 15 108 582

Insättningar  397 844 390 472 374 500 374 500

Finansiella anläggningstillgångar 397 844 390 472 27 378 292 15 483 082

      

Anläggningstillgångar  7 083 381 4 034 589 30 768 930 17 467 499

      

Råvaror och förbrukningsmaterial  10 106 981 5 782 861 0 0

Varulager  10 106 981 5 782 861 0 0

      

Fordringar från försäljning och tjänster  3 850 918 5 598 983 0 0

Fordringar hos anslutna bolag  0 0 3 556 793 2 170 366

Fordringar bolagsskatt  0 0 8 000 12 000

Fordringar hos anslutna bolag  0 0 1 046 977 1 248 459

Andra fordringar  2 904 949 3 317 722 2 360 802 1 310 357

Upplupna kostnader  2 282 913 1 551 670 0 53 500

Fordringar  9 038 780 10 468 375 6 972 572 4 794 682

      

Likvida medel  15 503 217 9 748 252 2 170 313 65 132

      

Omsättningstillgångar  34 648 978 25 999 488 9 142 885 4 859 814

      

Tillgångar  41 732 359 30 034 077 39 911 815 22 327 313

Tillgångar | Danska kronor 
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Balansräkning 30 juni 2022

Koncern Moderbolag

2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021

DKK DKK DKK DKK

  Note

Bolagskapital  7 142 985 6 936 878 7 142 985 6 936 878
Reserv för nettovärdering enligt kapitalandelsmeto-
den  0 0 19 120 785 7 225 693

Reserv för utvecklingskostnader 2 411 815 1 281 962 2 411 815 1 281 962 

Överfört resultat 16 563 736 8 919 555 -2 557 049 1 693 862

Eget kapital 26 118 536 17 138 395 26 118 536 17 138 395

 

Avsättningar för uppskjuten skatt 789 634 257 860 689 435 369 319

Avsättningar för investeringar i intresseföretag 0 0 3 423 0

Avsatta förpliktelser  789 634 257 860 692 858 369 319

 

Skuld till banker  308 595 39 990 0 0

Mottagna förskottsbetalningar från kunder  5 874 657 4 127 486 0 0

Varu- och tjänsteleverantörer  3 717 044 3 354 711 572 826 464 344

Skuld till anslutna bolag  0 0 12 477 529 4 305 241

Bolagsskatt  2 147 920 657 569 0 0
Övriga skulder, inklusive förfallna skatter och förfallna 
socialförsäkringsbidrag  2 775 973 4 458 066 50 066 50 014

Kortfristiga skuldförpliktelser  14 824 189 12 637 822 13 100 421 4 819 599

  

Skuldförpliktelser  14 824 189 12 637 822 13 100 421 4 819 599

  

Skulder  41 732 359 30 034 077 39 911 815 22 327 313

  

Eventualförpliktelser  11

Säkerheter och inteckningar  12

Skulder | Danska kronor 



24 FREETRAILER GROUP A/S  |    ÅRSREDOVISNING • 1 JULI 2021 - 30 JUNI 2022 

Kassaflödesanalys 

Koncern Moderbolag

2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021

DKK DKK DKK DKK

    

Årets resultat 8 081 110 4 603 482 8 081 110 4 603 482

Skatt på årets resultat 2 548 153 1 388 417 -858 223 -556 265

Resultat i dotterbolag 0 0 -10 472 230 -6 226 511

Återförda avskrivningar 1 757 533 1 593 643 856 562 698 329

Gäldenärer 1 748 065 -4 016 468 0 0

Övriga fordringar -318 470 -2 496 130 -992 945 -2 452 287

Mellanhavanden med dotterbolag 0 0 6 987 343 4 768 984

Varulager -4 324 120 -2 351 973 0 0

Leverantörsskulder 362 333 2 153 310 108 482 561 659

Övriga skulder -8 973 2 693 220 195 811 59 107

Kassaflöden från ordinarie verksamhet 9 845 631 3 567 501 3 905 910 1 456 498

Betald bolagsskatt -500 950 0 0 0

Kassaflöde från löpande verksamhet 9 344 ’681 3 567 501 3 905 910 1 456 498

     

Förvärv/avveckling av tillgångar -4 971 875 -1 973 186 -2 262 783 -1 584 808

Insättningar -7 372 -5 794 0 -145 045

Finansiella anläggningstillgångar m.m. 0 0 -658 872 0

Kassaflöde från investeringsverksamhet -4 979 247 -1 978 980 -2 921 655 -1 729 853

     

Kapitalökning, företagskapital och fria reserver 1 120 926 225 001 1 120 926 225 001

Rörelselån 268 605 -136 054 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 1 389 531 88 947 1 120 926 225 001

     

TOTALT 5 754 965 1 677 468 2 105 181 -48 354

Likvida medel innan första halvårets ingång 9 748 252 8 070 784 65 132 113 486

Likvida medel efter första halvårets utgång 15 503 217 9 748 252 2 170 313 65 132

Periodens kassaflöde 5 754 965 1 677 468 2 105 181 -48 354

Danska kronor 
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Kapitalredovisning

Företags-
kapital 

Premiumpris 
vid

emission

Reserv för
utvecklings-

kostnader

Reserv för
netto-

omvärdering
enligt kapi-

tal-
andels-

metoden
Överfört
resultat Totalt

Eget kapital 1 juli 2021 6 936 878 0 1 281 962 7 225 693 1 693 862 17 138 395

Kapitalökning 206 107 914 820 0 0 0 1 120 927
Valutakursjustering av finan-
siella anläggningstillgångar 0 0 0 0 -221 896 -221 896
Reserv för utvecklingskost-
nader 0 0 1 129 853 0 -1 129 853 0

Årets resultat 0 0 0 11 895 092 -3 813 982 8 081 110

Överförd premie vid emission 0 -914 820 0 0 914 820 0

Eget kapital 30 juni 2022 7 142 985 0 2 411 815 19 120 785 -2 557 049 26 118 536

Koncern

Företags-
kapital 

Premiumpris 
vid

emission

Reserv för
utvecklings-

kostnader
Överfört
resultat Totalt

Eget kapital 1 juli 2021 6 936 878 0 1 281 962 8 919 555 17 138 395

Kapitalökning 206 107 914 820 0 0 1 120 927
Valutakursjustering av finan-
siella anläggningstillgångar 0 0 0 -221 896 -221 896
Reserv för utvecklingskost-
nader 0 0 1 129 853 -1 129 853 0

Årets resultat 0 0 0 8 081 110 8 081 110

Överförd premie vid emission 0 -914 820 0 914 820 0

Eget kapital 30 juni 2022 7 142 985 0 2 411 815 16 563 736 26 118 536

Moderbolag
Bolagets kapital har utvecklats enligt följande:

2022 2021 2020 2019 2018

Saldo vid årets början 6 936 878 6 899 377 6 899 377 6 899 377 958 142

Årets tillgångar 206 107 37 501 0 0 5 941 235

Saldo vid årets slut 7 142 985 6 936 878 6 899 377 6 899 377 6 899 377

Moderbolag | Danska kronor 
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ANTECKNINGAR



27 FREETRAILER GROUP A/S  |    ÅRSREDOVISNING • 1 JULI 2021 - 30 JUNI 2022 

Anteckningar

Koncern Moderbolag

2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021

DKK DKK DKK DKK

1. Personalkostnader

Löner 18 548 869 16 479 777 0 0

Pensioner 966 918 825 620 0 0

Övriga socialförsäkringskostnader 279 084 189 186 0 0

 19 794 871 17 494 583 0 0

     

Genomsnittligt antal anställda 40 36 0 0

     

2. Övriga rörelsekostnader

Förlust vid försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 186 764 0 154 832

 0 186 764 0 154 832

3. Finansiella intäkter

Övriga finansiella intäkter 26 415 105 350 788 95 992

Övriga finansiella intäkter från anknytande bolag 0 0 115 053 104 921

 26 415 105 350 115 841 200 913

4. Finansiella kostnader

Övriga finansiella omkostnader 151 065 47 106 72 687 6 109

Finansiella omkostnader som härrör från anknytande bolag 0 0 373 345 88 499

 151 065 47 106 446 032 94 608

5. Skatt på årets resultat

Skatt på årets resultat 2 041 788 1 110 016 -1 178 339 -764 720

Justering av uppskjuten skatt 506 365 273 997 320 116 204 052

Reglering av skatt från tidigare år 0 4 400 0 4 400

2 548 153 1 388 413 -858 223 -556 268

Danska kronor 
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Anteckningar

Koncern Moderbolag

2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021

DKK DKK DKK DKK
6. Förvärvade koncessioner, patent, licenser, varumärken 
och liknande rättigheter

Anskaffningsvärde vid årets början 7 715 489 6 479 367 6 056 924 4 820 802

Tillgångar under året, inklusive förbättringar 2 210 555 1 236 122 2 210 555 1 236 122

Anskaffningsvärde vid årets slut 9 926 044 7 715 489 8 267 479 6 056 924

     

Av- och nedskrivningar vid årets början -6 071 947 -5 581 234 -4 413 382 -3 922 669

Årets avskrivningar -762 026 -490 713 -762 026 -490 713

Av- och nedskrivningar vid årets slut -6 833 973 -6 071 947 -5 175 408 -4 413 382

     

Bokfört värde vid årets slut 3 092 071 1 643 542 3 092 071 1 643 542

     

7. Övriga faciliteter, driftsmaterial och inventarier

Anskaffningsvärde vid årets början 5 478 523 7 214 666 288 010 225 310

Tillgångar under året, inklusive förbättringar 2 996 662 1 131 853 47 570 62 700

Avyttringar under året -2 975 298 -2 867 996 0 0

Anskaffningsvärde vid årets slut 5 499 887 5 478 523 335 580 288 010

     

Av- och nedskrivningar vid årets början -3 653 710 -4 592 797 -122 897 -81 369

Årets avskrivningar -957 174 -936 842 -56 203 -41 528
Återföring av avskrivningar och nedskrivningar av disponibla 
tillgångar 2 562 376 1 875 929 0 0

Av- och nedskrivningar vid årets slut -2 048 508 -3 653 710 -179 100 -122 897

     

Bokfört värde vid årets slut 3 451 379 1 824 813 156 480 165 113

     

8. Anpassning av hyrda lokaler

Anskaffningsvärde vid årets början 187 018 351 140 187 018 351 140

Tillgångar under året, inklusive förbättringar 4.658 187 018 4 658 187 018

Avyttringar under året 0 -351 140 0 -351 140

Anskaffningsvärde vid årets slut 191 676 187 018 191 676 187 018

     

Av- och nedskrivningar vid årets början -11 256 -196 308 -11 256 -196 308

Årets avskrivningar -38 333 -11 256 -38 333 -11 256
Återföring av avskrivningar och nedskrivningar av disponibla 
tillgångar 0 196 308 0 196 308

Av- och nedskrivningar vid årets slut -49 589 -11 256 -49 589 -11 256

     

Bokfört värde vid årets slut 142 087 175 762 142 087 175 762

Danska kronor 
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Anteckningar

Moderbolag

2021/2022 2020/2021

DKK DKK

9. Kapitalandelar i anslutna bolag

Anskaffningsvärde vid årets början 7 882 889 7 882 889

Anskaffningsvärde vid årets slut 7 882 889 7 882 889

   

Omvärderingar vid årets början 7 225 693 -1 478 296

Överfört till avräkningar i fordringar 1 177 -200 806

Eget kapitalsreglering dotterbolag 12 950 0

Årets resultat 10 472 238 6 304 448
Prisjustering innan eget kapital och resultatposter från  
utländska dotterbolag -221 903 109 921

Bidrag 1 630 748 2 490 426

Omvärderingar vid årets slut 19 120 903 7 225 693

   

Bokfört värde vid årets slut 27 003 792 15 108 582

10. Information om investeringar i anknytande och associerade bolag

Moderbolag 2021/2022 | Anknytande bolag

Säte Ägarandel i % Eget kapital Resultat

Namn DKK DKK

Freetrailer Danmark ApS Köpenhamn 100,00 17 243 859 8 799 779

Woogiewoogie ApS Köpenhamn 100,00 -117 213 -14 127

Freetrailer Sverige AB, redovisat i SEK Sverige 100,00 5 322 474 2 013 716

Freetrailer Deutschland GmbH, redovisat i EUR Tyskland 100,00 1 755 878 -1 483 444

Freetrailer Norge, redovisat i NOK Norge 100,00 2 141 534 1 090 740

Freetrailer Polen Polen 100,00 0 0
Freetrailer Rental ApS Köpenhamn 100,00 539 929 65 567

Freetrailer USA USA 100,00 0 0

 26 886 461 10 472 231

Det har ej avlagts räkenskaper för Freetrailer Polen och Freetrailer USA. Båda företagen är inaktiva i slutet av räkenskapsåret.

Danska kronor 
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11. Eventualförpliktelser

Företaget är sambeskattat med de andra företagen i koncernen och är solidariskt ansvarigt för de skatter som hänför sig till följande 
gemensam beskattning.

Dotterbolagen har ingått leasingavtal för släpvagnar. Hyreskontrakten är i huvudsak treåriga och den totala resterande skulden 
uppgår till maximalt 18,5 miljoner danska kronor.

Dotterbolagen har tillsammans med moderbolaget ingått hyresavtal som ger upphov till en skuld för koncernen på följande belopp 
2 211 000 danska kronor.

12. Säkerheter och inteckningar

Bolaget har utfärdat en borgen gentemot till sina dotterbolags bank. Skulden till dotterbolags bank utgör 309 000 danska kronor 
per 30 juni 2022.

Anknytande bolag:
Som säkerhet för alla mellanhänder för bolagets bankförbindelser, vilka omfattar totalt 309 000 danska kronor, har en inteckning 
på 2 000 danska kronor utfärdats avseende bolagets enkla fordringar, vilka härrör från försäljning av varor och tjänster, förvaring av 
råvaror, halvfabrikat och färdiga varor, goodwill, domännamn och rättigheter enligt patentlagen, varumärkeslagen, designlagen, 
bruksmodellagen, mönsterlagen, upphovsrättslagen, och lagen om skydd av halvledarprodukter (topografi), driftsutrustning och 
driftsutrustning. Inteckningens bokförda värde uppgår till 9 665 000 danska kronor.

Anteckningar
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TILLÄMPAD REDO- 
VISNINGSPRAXIS
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Redovisningsklass
Årsrapporten för Freetrailer Group A/S för 2021/22 har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagens be-
stämmelser för bolag i redovisningsklass B med tillägg 
av vissa bestämmelser från klass C.
 
Bokslutet har upprättats i enlighet med samma redovis-
ningsprinciper som föregående år.
 
Rapporteringsvaluta

Årsrapporten har redovisats i danska kronor.
 
Omräkning av utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta omräknas vid första 
redovisningen till kursen på transaktionsdagen. Valuta-
kursdifferenser som uppstår mellan transaktionsdagens 
kurs och kursen på betalningsdagen redovisas i resulta-
träkningen som en finansiell post.  
Om valutaväxlingar anses säkra framtida kassaflöden 
redovisas värdejusteringar direkt i eget kapital.
 
Fordringar, skulder och andra monetära poster i 
utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. 
Skillnaden mellan valutakursen på balansdagen och 
växelkursen vid det att fordran eller skulden uppstår 
eller redovisas i den senaste årsredovisningen redo-
visas i resultaträkningen under finansiella intäkter och 
kostnader.
 
Anläggningstillgångar som köps i utländsk valuta vär-
deras till transaktionsdagens kurs.
 
Resultaträkningen för utländska dotterbolag och 
intresseföretag, som är oberoende enheter, omräknas 
till växelkursen på transaktionsdagen eller en ungefär-
lig genomsnittlig växelkurs. Balansposterna omräknas 
till växelkursen på balansdagen. Valutakursjusteringar 
som uppstår vid omräkning av eget kapital i början av 
året och valutakursjusteringar som uppstår till följd av 
omräkning av resultaträkningen till valutakursen på 
balansdagen redovisas direkt i eget kapital.
 
Valutakursjusteringar av saldon med oberoende ut-
ländska dotterbolag, som anses vara en del av den tota-
la investeringen i dotterbolaget, redovisas direkt i eget 
kapital. På motsvarande sätt redovisas valutakursvinster 
och förluster på lån och finansiella derivatinstrument 
som ingås för att säkra nettoinvesteringar i utländska 
dotterbolag direkt i eget kapital.
 

Vid redovisning av utländska dotterbolag som är 
integrerade enheter omräknas monetära poster till 
balansdagens kurs. Icke-monetära poster omräknas till 
växelkursen vid förvärvstidpunkten eller vid tidpunkten 
för efterföljande nedskrivning eller nedskrivning av ak-
tivitet. Poster i resultaträkningen omräknas till växelkur-
sen på transaktionsdagen, men poster som härrör från 
icke-monetära poster omräknas till historiska växelkur-
ser för den icke-monetära posten.
 
Koncernredovisningen

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget 
Freetrailer Group A/S och dotterbolag, vari Freetrailer 
Group A/S direkt eller indirekt innehar majoriteten 
av rösträttigheterna eller där moderbolaget genom 
kapitalinnehav eller på annat sätt har kontrollerande 
inflytande.  
Bolag vari koncernen innehar mellan 20 % och 50 % av 
rösträttigheterna och utöver detta betydande men inte 
kontrollerande inflytande, anses vara associerade bolag.
 
Under konsolideringen slås redovisningen samman 
med motsvarande poster i dotterbolaget. En eliminering 
görs av koncernens intäkter och kostnader, aktieinnehav, 
interna mellanhänder och utdelningar, samt realiserade 
och orealiserade vinster och förluster vid transaktioner 
mellan de konsoliderade bolagen.
 
Investeringar i dotterbolag kompenseras av den propor-
tionella andelen av dotterbolagens verkliga värde avse-
ende nettotillgångar och skulder vid förvärvstidpunkten.
  
Moderbolagets investeringar i de konsoliderade in-
tresseföretagen kompenseras av moderbolagets andel 
av intresseföretagens substansvärde beräknat vid den 
tidpunkt då koncernförhållandet upprättades.
 
Nyförvärvade intresseföretag beräknas vid förvärvstid-
punkten genom skillnaden mellan anskaffningsvärdet 
och det redovisade värdet för det förvärvade företaget 
efter att de enskilda tillgångarna och skulderna har 
justerats till verkligt värde (förvärvsmetoden). 

Positiva skillnader redovisas i balansräkningen under 
immateriella anläggningstillgångar som goodwill, vilket 
avskrivs linjärt i resultaträkningen över den förväntade 
nyttjandeperioden, dock högst 10 år. Resterande negati-
va skillnader redovisas som intäkt i resultaträkningen.
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Positiva skillnader från förvärvade företag till följd av 
förändringar i redovisning och värdering av nettotill-
gångar justeras fram till slutet av räkenskapsåret efter 
förvärvsåret. Dessa justeringar återspeglas också i vär-
det på goodwill, inklusive redan gjorda avskrivningar.
 
Avskrivning av goodwill fördelas i koncernredovisningen 
på de funktioner som goodwill avser.
 
Investeringar i intresseföretag värderas i balansräk-
ningen till den proportionella andelen av företagets 
substansvärde beräknat i enlighet med moderbolagets 
redovisningsprinciper och med proportionell elimine-
ring av orealiserade koncerninterna vinster och förluster. 
Den proportionella andelen av intressebolagens vinst 
elimineras i resultaträkningen efter eliminering av den 
proportionella andelen av interna vinster och förluster.
 
Allmänt
 
Allmänt om redovisning och värdering

Räkenskaperna har upprättats med utgångspunkt i den 
historiska kostnadsprincipen
 
Intäkter redovisas i resultaträkningen när de förvär-
vas, inklusive värdejusteringar av finansiella tillgångar 
och skulder värderade till det verkliga värdet eller det 
upplupna anskaffningsvärdet. Dessutom redovisas i 
resultaträkningen uppkomna kostnader för att uppnå 
årets resultat, inklusive avskrivningar, nedskrivningar 
och avsättningar samt återföringar till följd av ändrade 
redovisningsberäkningar av belopp som tidigare har 
redovisats i resultaträkningen. 
 
Tillgångar redovisas i balansräkningen när det är 
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att 
tillfalla bolaget och tillgångens värde kan värderas på 
ett tillförlitligt sätt.
 
Skulder redovisas i balansräkningen när det är sannolikt 
att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla 
bolaget och tillgångens värde kan mätas på ett tillförlit-
ligt sätt. 
Vid den första redovisningen värderas tillgångar och 
skulder till deras anskaffningsvärde. Därefter värderas 
tillgångar och skulder enligt beskrivningen för varje 
enskild bokföringspost nedan. 
Vid värdering och redovisning tas hänsyn till vinster, 
förluster och risker som uppstår innan årsrapporten 
lämnas in, och som bekräftar eller dementerar de för-
hållanden som förelåg på balansdagen.
 

Resultaträkning
 
Nettoomsättning

Nettoomsättningen redovisas i resultaträkningen, om 
leverans och riskövergång till köparen har ägt rum innan 
årets utgång och såvida intäkten kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt och förväntas tas emot. Nettoomsättnin-
gen redovisas exklusive moms och avgifter och minus 
avdrag för rabatter i samband med försäljningen. 
 
Externa kostnader
 
Kostnader för råvaror och förbrukningsmaterial

Kostnader för råvaror och förbrukningsmaterial in-
kluderar inköp av varor minus rabatter, kostnader för 
underleverantörer och lagerförändringar.
 
Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader omfattar kostnader för pro-
duktion, distribution, försäljning, administration, lokaler, 
förlust av gäldenärer, operativa leasingkostnader m.m.
 
Personalkostnader

Personalkostnaderna inkluderar löner och andra 
lönerelaterade kostnader, inklusive sjukpenning för 
företagets anställda minus löneersättningar från den 
offentliga sektorn.
 
Övriga personalkostnader redovisas under andra exter-
na kostnader.
 
Av- och nedskrivningar på immateriella och materi-
ella anläggningstillgångar

Av- och nedskrivningar på immateriella och materiella 
anläggningstillgångar genomförs utifrån en löpande 
bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod i bolaget.  
Anläggningstillgångarna avskrivs linjärt på grundval 
av kostnadspriset, baserat på följande bedömning av 
nyttjandetider och restvärden:
  

Nyttjan-
deperiod

Restvärde

Koncessioner, patent, licen-
ser, varumärken och liknande 
rättigheter

10 år 0 %

Övriga faciliteter, driftsmate-
rial och inventarier

3-10 år 0 %

Anpassning av hyrda lokaler 5 år 0 %
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Vinster eller förluster vid avyttring av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar beräknas som skillna-
den mellan försäljningspriset med avdrag för försälj-
ningskostnader och det bokföringsmässiga värdet vid 
försäljningstidpunkten och redovisas i resultaträkningen 
under övriga rörelseintäkter- eller kostnader.
 
Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader innefattar bokföringsposter 
som är sekundära i förhållande till bolagets verksamhet, 
inklusive vinst vid försäljning av immateriella och mate-
riella anläggningstillgångar.
 
Resultat av investeringar i dotterbolag och asso-
cierade bolag

I moderbolagets resultaträkning redovisas den propor-
tionella andelen av de enskilda dotterbolagens resul-
tat efter skatt efter fullständig eliminering av interna 
vinster/förluster.
 
Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter och kostnader redovisas i resulta-
träkningen med de belopp som hänför sig till räkens-
kapsåret. Finansiella poster inkluderar ränteintäkter och 
kostnader, finansiella kostnader från finansiell leasing, 
realiserade och orealiserade realisationsvinster och för-
luster avseende värdepapper, skulder och transaktioner 
i utländsk valuta, amortering av bolån och tillägg och 
ersättningar enligt för skattesystemet.
 
Utdelning från andra investeringar redovisas som intäkt 
under det räkenskapsår då utdelningen deklareras.
 
Skatt på årets resultat

Moderbolaget omfattas av de danska reglerna om 
obligatorisk sambeskattning av danska dotterbolag. 
Dotterbolag ingår i sambeskattningen från den tidpunkt 
då de uppgår i konsolideringen i koncernredovisningen 
och till och med den tidpunkt då den utträder ur denna.
Enligt sambeskattningsreglerna är bolaget solidariskt 
ansvarigt gentemot skattemyndigheterna för bolags-
skatter och källskatter på räntor, royalties och utdel-
ningar som uppkommer inom sambeskattningskretsen.
 
Moderbolaget är förvaltningsbolag för sambeskattnin-
gen och avräknar till följd av detta alla betalningar av 
bolagsskatt med skattemyndigheterna.
Den nuvarande danska bolagsskatten fördelas vid av-
räkning av sambeskattningsbidrag mellan de sambe-
skattade bolagen i förhållande till deras skattepliktiga 
inkomster. I anslutning härtill mottar bolag med ett 
skattemässigt underskott sambeskattningsbidrag från 

bolag som har kunnat använda detta underskott till en 
nedsättning av det egna skattemässiga överskottet.
 
Årets skatt som består av årets aktuella bolagsskatt och 
ändringar i uppskjuten skatt som ingår i denna, till följd 
av ändringar av skattesatser, redovisas i resultaträknin-
gen med den del som kan hänföras till årets resultat 
och direkt i det egna kapitalet med den del som kan 
hänföras till poster direkt i det egna kapitalet.
 
Skatt på årets resultat omfattar den nuvarande skatten 
på årets förväntade skattepliktiga inkomst och årets 
justering av uppskjuten skatt med avdrag för den del av 
årets skatt som hänför sig till rörlighet för eget kapital. 
Nuvarande och uppskjuten skatt som hänför sig till 
rörlighet för eget kapital redovisas inte direkt i det egna 
kapitalet.
 
Bolaget omfattas av de danska reglerna om obligato-
risk sambeskattning av moderbolaget och de danska 
dotterbolagen.
 
Den danska bolagsskatten fördelas mellan vinst- och 
förlustdrivande danska bolag i förhållande till deras 
skattepliktiga inkomst. 

Bolag med skattemässiga underskott mottar sambe-
skattningsbidrag från bolag som har kunnat tillämpa 
det aktuella underskottet (full distribution).
  
Balansräkning
 
Immateriella anläggningstillgångar

Andra immateriella anläggningstillgångar, inklusive 
licenser och förvärvade rättigheter etc. värderas vid 
första redovisning till anskaffningsvärde och därefter till 
anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar eller till återvinningsvärdet om detta 
är lägre.
 
Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas initialt till 
anskaffningsvärde och därefter till anskaffningsvärde 
minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
 
Avskrivningsunderlaget beräknas med hänsyn till 
tillgångens restvärde efter nyttjandeperiodens slut och 
reduceras med eventuella nedskrivningar. Avskrivnings-
tiden och restvärdet bestäms vid förvärvstidpunkten. 
Om restvärdet överstiger tillgångens redovisade värde 
upphör avskrivningarna.
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Vid en förändring av avskrivningsperioden eller restvär-
det redovisas effekten på framtida avskrivningar som en 
förändring i redovisningsuppskattningarna.
 
Anskaffningsvärdet omfattar anskaffningspriset och 
kostnader som är direkt relaterade till förvärvet fram till 
dagen för tillgångens idrifttagande. För egenprodu-
cerade tillgångar inkluderar kostnadspriset kostnader 
för material, komponenter, underleverantörer, direkt 
arbetskonsumtion och indirekta produktionskostnader.
 
Anskaffningsvärdet för en total tillgång uppdelas i 
separata beståndsdelar som avskrivs var för sig, om 
nyttjandeperioden på de enskilda beståndsdelarna 
skiljer sig åt. 

Övriga finansiella anlägg-
ningstillgångar
Kapitalandelar i anslutna och associerade bolag

Investeringar i dotterbolag och intresseföretag värderas 
i moderbolagets räkenskaper enligt egenvärdesmeto-
den.
 
Investeringar i anknutna bolag och intresseföretag 
redovisas i balansräkningen till den proportionella an-
delen av företagens substansvärde beräknat i enlighet 
med moderbolagets redovisningsprinciper minus eller 
tillförda orealiserade koncerninterna vinster och för-
luster och med eller mindre restvärdet av positivt eller 
negativ goodwill beräknad enligt förvärvsmetoden.
 
Företag med ett negativt substansvärde redovisas till 0 
DKK och eventuella fordringar på dessa företag skrivs 
ned med moderbolagets andel av det negativa sub-
stansvärdet i den mån det bedöms som oåterkalleligt.
 
Om det negativa substansvärdet överstiger fordringar 
redovisas återstående belopp enligt avsättningar i den 
mån moderbolaget har en juridisk eller konstruktiv skyl-
dighet att täcka intresseföretagens och intresseföreta-
gens underbalanser.
 
Nettovärdering av investeringar i anknutna bolag och 
intresseföretag redovisas som en reserv för nettovär-
dering enligt kapitalandelsmetoden i eget kapital i den 
mån det redovisade värdet överstiger anskaffningsvär-
det.
 

Deposita

Inlåning värderas till anskaffningsvärde.

Varulager

Varulager värderas till anskaffningsvärde med FIFO-me-
toden. I de fall anskaffningsvärdet är högre än net-
toförsäljningsvärdet skrivs det ner till detta lägre värde.
 
Nettoförsäljningsvärdet för varulager beräknas till 
försäljningspris minskat med färdigställandekostnader 
och kostnader för försäljning. Värdet bestäms med be-
aktande av lagers omsättningsmöjlighet, föråldring och 
förväntad utveckling av försäljningspriset.
 
Råvaror och förbrukningsmaterial värderas enligt 
anskaffningsvärdet, vilket omfattar förvärvspriset plus 
leveranskostnader.
 
Fordringar

Fordringar värderas till det upplupna anskaffningsvär-
det, vilket vanligen motsvarar det nominella värdet. 
Värdet reduceras med nedskrivningar för att möta 
förväntade förluster.
 
Upplupna kostnader, tillgångar

Upplupna kostnader som redovisas under tillgångar 
utgör kostnader som för efterföljande räkenskapsår.
 
Andra fordringar

Övriga fordringar består av övriga fordringar som inte 
härrör från försäljning av varor och tjänster.
 
Likvida medel

Likvida medel består av likvida medel och kortfristiga 
värdepapper med en löptid på mindre än 3 måna-
der och som kan omvandlas till likvida tillgångar utan 
hinder, och det finns endast obetydliga risker för vär-
deförändringar.
 
Eget kapital

Eget kapital innefattar bolagets kapital och ett antal 
andra aktieposter som kan vara lagstadgade eller fast-
ställda i bolagsordningen.
 
Avsatta förpliktelser
Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt mäts med hjälp av balansräknings-
metoden på temporära skillnader mellan redovisade 
värden på tillgångar och skulder för finansiell rapporte-
ring och de belopp som används för beskattning.  
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I de fall, t.ex. avseende aktier, där beräkningen av 
taxeringsvärdet kan göras i enlighet med alternativa 
skatteregler, mäts uppskjuten skatt på grundval av den 
planerade användningen av tillgången eller avvecklin-
gen av skulden.
 
Uppskjuten skattefordran, inklusive skattevärdet av 
skattemässiga underskott, värderas till det värde som 
tillgången förväntas realiseras till, antingen genom 
kvittning mot skatt på framtida resultat eller genom 
kvittning mot uppskjutna skatteskulder inom samma 
juridiska skatteenhet. Eventuella uppskjutna skattefor-
dringar värderas till nettoförsäljningsvärde.
 
Uppskjuten skatt värderas utifrån de skatteregler 
och skattesatser som gäller på balansdagen när den 
uppskjutna skatten förväntas utlösas som aktuell skatt. 
Förändringar i uppskjuten skatt till följd av förändringar 
i skattesatser redovisas i resultaträkningen.
 
Nuvarande skatteskulder

Som förvaltningsbolag är bolaget ansvarigt gentemot 
skattemyndigheterna för företagsskatter.
 
Aktuella skatteskulder och fordringar Aktuella skatter 
redovisas i balansräkningen som beräknad skatt på 
årets förväntade skattepliktiga inkomst, justerat för 
skatt på tidigare år beskattningsbar inkomst och betal-
da preliminärskatter.
 
Skuldförpliktelser
Övriga skulder
Övriga skulder värderas till det upplupna anskaffnings-
värdet, vilket vanligen motsvarar det nominella värdet.
 
Eventualtillgångar- och förpliktelser
Eventualtillgångar- och förpliktelser redovisas inte i ba-
lansräkningen, men beskrivs separat i anteckningarna.
 
Kassaflödesanalys
 
Kassaflödesanalysen visar verksamhetens årliga pengaf-
löden, uppdelat på rörelse-, investerings- och finansie-
ringsverksamheter, årets förskjutning av likvida medel 
och företagets likvida medel vid årets början och slut. 
 
Kassaflöden från den löpande verksamheten beräknas 
som årets resultat justerat för ändringar i rörelsekapital 
och icke-kontanta resultatposter såsom av- och ned-
skrivningar och avsättningar.  
 

Rörelsekapitalet omfattar omsättningstillgångar minus 
kortfristiga skulder - exklusive de poster som ingår i 
likvida medel. 
 
Kassaflöden från investeringsverksamheten omfattar 
kassaflöden från köp och försäljning av immateriella, 
materiella och finansiella tillgångar. 
 
Kassaflöden från finansieringsverksamheten inkluderar 
kassaflöden från redovisning och återbetalning av lång-
fristiga skulder samt inlåning och betalning till och från 
aktieägarna.
 
Likvida medel består av likvida medel och kortfristiga 
värdepapper med en löptid på mindre än 3 måna-
der och som kan omvandlas till likvida tillgångar utan 
hinder, och det finns endast obetydliga risker för vär-
deförändringar.
 
Förklaring av nyckeltal
 
Huvud- och nyckeltal har beräknats i enlighet med 
danska finansanalytikerförbundets "Rekommendationer 
och nyckeltal".
       
Soliditet 
(soliditet) (%) =

= Soliditet totalt X 
100

Totala skulder

EPS = Resultat efter skatt
Antal aktier
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