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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  5 millioner personer gjort brug af 
Freetrailers service.

Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor 
styrkelsen af de eksisterende markeder udgør det 
ene ben, og en yderligere internationalisering af 
konceptet udgør det andet.

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forret-
ningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform 
med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev 
børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018. Ticker 
kode: FREETR

Fakta: 
+75   samarbejdspartnere 
+650    afhentningssteder
+2.800   trailere
+770.000   årlige udlejninger

Kort om Freetrailer Group A/S
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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden  Freetrailer Group A/S
    Gladsaxe Møllevej 67 - 69
    2860 Søborg
   
CVR-nr.   28891938

Stiftelsesdato  1. juli 2005

Hjemsted  Gladsaxe

Regnskabsår  1. juli 2021 - 30. juni 2022
 
Bestyrelse  Allan Sønderskov Darré
   Martin Lavesen
   Anders Birk Jensen
   Gitte Uldall
   Nicolai Frisch Erichsen
 
Direktion   Philip Filipsen, Direktør

 
Revisor    KRESTON CM
    Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
    Usserød Kongevej 157
    2970 Hørsholm
    CVR-nr.: 39463113
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret  
1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Freetrailer Group A/S.
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens  
og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af koncernens og  
selskabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022.
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,  
beretningen omhandler.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 
 

Søborg, den 27. september 2022

Direktion
 
Philip Filipsen    
Direktør      
     
Bestyrelse

Allan Sønderskov Darré  
Formand
 

Gitte Uldall  
Medlem
 

Nicolai Frisch Erichsen  
Medlem

Martin Lavesen  
Medlem

 

Anders Birk Jensen
Medlem
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DEN UAFHÆNGIGE 
REVISORS REVISIONS-
PÅTEGNING
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Konklusion

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregn- 
skabet for Freetrailer Group A/S for regnskabsåret 
1. juli 2021 - 30. juni 2022, der omfatter anvendt 
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egen-
kapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. 
Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes 
efter årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og  
årsregnskabet giver et retvisende billede af koncer-
nens og selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af koncer-
nens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for 
regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse  
med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores 
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors 
ansvar for revisionen af koncernregnskabet og års-
regnskabet ”. Vi er uafhængige af koncernen i over-
ensstemmelse med International Ethics Standards 
Board for Accountants’ internationale retningslinjer 
for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de 
yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark,  
ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligt-
elser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det 
er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 
er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet  
og årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 
koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et 
retvisende billede i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig 
for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregn-
skab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 
Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og års-
regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere kon-
cernens og selskabets evne til at fortsætte driften,  
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor 
dette er relevant, samt at udarbejde koncernregn-
skabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabs-
princippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 
enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille 
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at 
gøre dette. 

Revisors ansvar for koncernregnskabet  
og årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
koncernregnskabet og årsregnskabet som hel-
hed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en 
revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af 
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke  
en garanti for, at en revision, der udføres i over-
ensstemmelse med internationale standarder om 
revision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 
når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som 
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, 
at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne 
træffer på grundlag af koncernregnskabet og års-
regnskabet.
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmel-
se med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foreta-
ger vi faglige vurderinger og opretholder professio-
nel skepsis under revisionen. Herudover:

*      Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig 
fejlinformation i koncernregnskabet og årsregn-
skabet, uanset om denne skyldes besvigelser el-
ler fejl, udformer og udfører revisionshandlinger 
som reaktion på disse risici samt opnår revisions-
bevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne 
grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke 
at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af 
besvigelser er højere end ved væsentlig fejl- 
information forårsaget af fejl, idet besvigelser 
kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt-
telse af intern kontrol. 

Til kapitalejerne i Freetrailer 
Group A/S
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• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med 
relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter om-
stændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af selskabets 
interne kontrol.

 
•  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, 

som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede 
oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 
rimelige.

 
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse 

af koncernregnskabet og årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift 
er passende, samt om der på grundlag af det 
opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 
forbundet med begivenheder eller forhold, der 
kan skabe betydelig tvivl om koncernens og 
selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi 
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærk-
som på oplysninger herom i årsregnskabet eller, 
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, 
modificere vores konklusion. Vores konklusioner 
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået 
frem til datoen for vores revisionspåtegning. 
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 
medføre, at koncernen og selskabet ikke længe-
re kan fortsætte driften.

 
•  Tager vi stilling til den samlede præsentation, 

struktur og indhold af koncernregnskabet og 
årsregnskabet, herunder note-oplysningerne, 
samt om årsregnskabet afspejler de underlig-
gende transaktioner og begivenheder på en 
sådan måde, at der gives et retvisende billede 
heraf.

 
• Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 

for de finansielle oplysninger for virksomheder-
ne eller forretningsaktiviteterne i koncernen til 
brug for at udtrykke en konklusion om koncern- 
regnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre 
tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er 
eneansvarlige for vores revisionskonklusion.

 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt 
andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 

placering af revisionen samt betydelige revisions-
mæssige observationer, herunder eventuelle betyde- 
lige mangler i intern kontrol, som vi identificerer 
under revisionen.  

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
 
Vores konklusion om koncernregnskabet og års-
regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi 
udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed 
om ledelsesberetningen.
 
I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet 
og årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledel-
sesberetningen og i den forbindelse overveje, om 
ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med 
koncernregnskabet og årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde 
synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelses- 
beretningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til årsregnskabsloven.
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfat-
telse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med koncernregnskabet og årsregnskabet og er 
udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabs-
lovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinforma-
tion i ledelsesberetningen.
 
Hørsholm, 27. september 2022
 
KRESTON CM  
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab  
CVR-nr. 39463113  
   

   
   
Michel Hansen  
Statsautoriseret revisor  
mne31406  
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LEDELSESBERETNING
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CEO LETTER

Det blev til fire stærke kvartaler i regnskabsåret 
21/22 med mange rekordmåneder. I Q4 21/22 blev 
det til hele 218.480 udlejninger, hvilket i alt sum-
mer op til 770.286 udlejninger for helåret 21/22 -  
en vækst på 26%. Vores position i Tyskland er  
blevet styrket igennem året, hvilket sammen 
med de etablerede markeder skaber et fantastisk 
vækstgrundlag for 22/23.

Væksten i antallet af trailere 
Antallet af udlejningsprodukter er et godt målepunkt 
for vores vækst. I 21/22 nåede vi en samlet porteføl-
je af udlejningsprodukter på 2.801, svarende til en 
vækst på mere end 30%. Vi havde sat os et mål om 
2.900 udlejningsprodukter, men det nåede vi kun 
knapt, hvilket dog ikke ændrer på det flotte resultat. 

Den flotte vækst i antallet af udlejningsprodukter 
og ikke mindst den høje udnyttelsesgrad* af vores 
udlejningsprodukter bekræfter, at vi har formået at 
skabe et koncept og brand, der skaber værdi hos 
vores partnere og for deres kunder. 

I Q4 21/22 slog vi udlejningsrekorden i alle tre måne-
der med over 70.000 udlejninger pr. måned, svaren-
de til en gennemsnitlig udnyttelsesgrad* på 89%. 

Og selvom vi næsten ikke troede det muligt, blev 
denne rekord så slået i juli måned 2022 med over 
84.000 udlejninger og en gennemsnitlig udnyttelses-
grad* på 97%. Også august viste flotte udlejningstal 
med godt 80.000 udlejninger. 

Valutakursudvikling ogleveranceforsinkelser 
De mange udlejninger i 21/22 afspejles i om- 
sætningen – i et år, hvor der specielt i Q4 21/22  
har være store udsving i den svenske og norske  
krone samt forsyningsproblemer som følge af  
den geopolitiske uro.

I 21/22 steg omsætningen med 21% til DKK 62,6 mio., 
og resultatet før skat steg med 77% til DKK 10,6 mio. 
Korrigeret for valutakursudviklingen ville omsæt-
ningen og resultat før skat have været henholdsvis 
DKK 63,8 og DKK 10,8. Forsyningsproblemerne har 
ligeledes påvirket omsætningen og i mindre grad 
bundlinjen, da det ikke har været muligt at levere 
bestilte trailere så hurtigt som forventet.

Freetrailer havde pr. 30/6-2022 en ordrebeholdning 
på godt 200 udlejningsprodukter, der alle var  
forsinket og udskudt til Q1 22/23 som følge af for- 
syningsproblemerne. Det er samtidigt værd at 
bemærke, at valutakurserne er blevet normaliseret 
primo det nye regnskabsår.  

Et stærkt og  
begivenhedsrigt år

Ny rammeaftale med norske Hagelandgruppen AS.

*Udnyttelsesgraden beregnes som antal udlejninger i 
forhold til antal dage i perioden.
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Når vi kigger tilbage på året, er vi meget tilfredse 
med udviklingen. Driftsresultatet lever op til guidan-
ce på trods af den lavere omsætning, og rentabili-
teten er blevet løftet med en EBITDA-margin på nu 
20% mod 14% i 20/21.

Freetrailer vandt E-Handelsprisen 
Den 19. maj 2022 modtog Freetrailer Dansk Erhvervs  
E-handelspris for "Bedste B2C-virksomhed med 
online-omsætning under 100 millioner kroner".  
En anerkendelse, som vi er meget stolte af i 
Freetrailer, da den ud over æren bekræfter den store 
indsats, som alle medarbejdere har lagt i at løfte 
Freetrailer til et helt nyt niveau. Alle kan købe en 
trailer og leje den ud. Freetrailers succes er forankret 
i et højt ambitions- og serviceniveau i alle aspekter 
omkring udlån af trailere - fra finansiering til hånd-
tering af kundehenvendelser. Alt sammen i en og 
samme app.

Positive udsigter for 22/23 
Vi forventer, at den positive udvikling fortsætter i 
22/23. Mange nye partnere og udlejningsprodukter 
er kommet til i 21/22, og potentialet for at udvide 
forretningen indenfor den eksisterende partnerpor-
tefølje har aldrig været større samtidig med, at vi 
mærker en stadigt stigende interesse for at blive en 
del af Freetrailers selvbetjeningskoncept.

Vi oplever et stærkt momentum på vores etable-
rede markeder, og vi ser en solid fremgang på det 
tyske marked, hvor vi i 21/22 har etableret os på 26 

IKEA-lokationer med i alt 94 udlejningsprodukter, og 
yderligere 10 lokationer og 38 udlejningsprodukter er 
klar til levering. 
 
Med vores nu store repræsentation på det tyske mar-
ked er grundlaget skabt for en yderligere udbredelse 
af Freetrailer konceptet på dette marked. 

Antallet af udlejningsprodukter forventes at sti-
ge med godt 1.000 enheder i 22/23, og antallet af 
udlejninger forventes at runde 1 mio. Omsætningen 
i 22/23 forventes dermed at stige til DKK 83 – 85 
mio., svarende til en vækst på 32% - 35%, og EBITDA 
forventes tilsvarende at stige til DKK 16 - 17 mio. mod 
DKK 12,5 mio., svarende til en vækst på 28% - 36%.     

Der skal lyde en stor tak til vores mange dedikerede 
medarbejdere, vores partnere og loyale aktionærer. 
Uden jer ville vi aldrig være kommet så langt.

IKEA Berlin

Med venlig hilsen

Philip Filipsen
Koncern-CEO
Freetrailer Group A/S

11 FREETRAILER GROUP A/S    |    ÅRSRAPPORT • 1.JULI 2021 - 30.JUNI 2022



12 FREETRAILER GROUP A/S    |    ÅRSRAPPORT • 1.JULI 2021 - 30.JUNI 2022

Freetrailer er et vækstselskab, og vi har et stort fokus på at 
levere profitabel vækst. 21/22 viste fremgang på alle måle-
punkter fra antal trailere og udlejningsintensitet til de finan-
sielle nøgletal, herunder forbedringen i EBITDA marginen til 
20% (mod 14% i 20/21). I 21/22 steg omsætningen med 21% til 
DKK 62,6 mio., mens resultatet før skat steg med 77% til DKK 
10,6 mio. 
 
Vækst i antallet af udlejningsprodukter 
I regnskabsåret 21/22 nåede vi en portefølje på 2.801 udlejnings-
produkter, svarende til en vækst på mere end 30% sammenlignet 
med 20/21, hvor antallet af udlejningsprodukter udgjorde 2.146. 
Det er således 2. år i træk, at antallet af udlejningsprodukter er 
steget med mere end 30%. 

 
De etablerede markeder i Danmark, Sverige og Norge har levet 
op til vores forventninger, mens udrulningen på det tyske mar-
ked har været specielt hårdt ramt af leveringsforsinkelser som 
følge af Corona nedlukning i Tyskland. Ordrebogen for det tyske 
marked ser dog fin ud med yderligere 38 produkter, der står klar 
til levering.

Fremgang  
på alle måle- 
punkter i 21/22 

IKEA Duisburg

 
30-06-2021 31-03-2022 30-06-2022 Ændring 21/22 Tilgang Q4 Forventet

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
 
  * dækker over alle produkter

 Udvikling i antal udlejningsprodukter*

Hoved- og nøgletal
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Flot udlejningsvækst 
For regnskabsåret 21/22 er antallet af udlejninger steget med 26% til 
770.286, hvilket er 157.026 flere udlejninger end for regnskabsåret 20/21, 
hvor antallet af udlejninger udgjorde 613.260. Væksten stammer fra 
øget udlejningsaktivitet på alle markeder.  

 
Q4 21/22 Q4 20/21 Ændring Ændring % 21/22 20/21 Ændring Ændring %

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%

Udviklingen i antal udlejninger

Country manager, Ralf  Stolz 
med IKEA Berlin trailer 

Månedlig udvikling i antal udlejninger 2010 til år 2022
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Valutakursudviklingen påvirkede resultaterne

Den svenske og norske krone faldt med hhv. 5,2% og 
1,7% i regnskabsåret 21/22 og 3,6% og 6,1% i Q4 21/22. 
Dette har haft konsekvenser for især omregningen af 
omsætningen fra det svenske og norske marked, og 

samlet set har det påvirket omsætningen for året  
med DKK 1,2 mio. og alene i Q4 med DKK 1,1 mio. 
Indtjeningen er kun påvirket i mindre grad af disse 
forhold.

Helår 21/22 Helår 20/21 Ændring 

Nettoomsætning 62.579,8 51.932,9 20,5%

EBITDA 12.511,4 7.372,5 69,7%

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

Resultat før skat 10.629,3 5.991,9 77,4%

Årets resultat 8.081,1 4.603,5 75,5%

Egenkapital 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 margin 20,0% 14,2% 40,8%

Egenkapitalandel 63% 57% 9,7%

Likvider 15.503,2 9.748,3 59,0%

Investeringer i imaterielle anlægsaktiver 3.001,4 1.318,9 127,6%

Aktiver i alt 41.732,4 30.034,1 39,0%

Antal udlejninger 770.286 613.260 25,6%

Helår 21/22 Helår 20/21 Ændring 

Nettoomsætning 63.805,7 51.179,2 24,7%

EBITDA 12.709,0 7.342,0 73,1%

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

Resultat før skat 10.806,4 5.892,1 83,4%

Årets resultat 8.220,5 4.525,8 81,6%

Egenkapital 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 margin 19,9% 14,3% 38,8%

Egenkapitalandel 62% 57% 9,0%

Likvider 15.989,2 9.418,5 69,8%

Investeringer i imaterielle anlægsaktiver 3.001,4 1.318,9 127,6%

Aktiver i alt 42.464,8 30.121,5 41,0%

Antal udlejninger 770.286 613.260 25,6%

Koncernnøgletal i 1.000 DKK

Koncernnøgletal i 1.000 DKK opgjort  
i faste valutakurser
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Vækst i omsætningen 
Omsætningen i 21/22 steg med 21% til DKK 62,6 mio. 
Korrigeret for valutakursudviklingen ville omsæt-
ningen have været DKK 63,8, hvilket er 5% under de 
oprindelige forventninger på DKK 65-67 mio. 

Vækst i driftsresultatet (EBITDA) 
EBITDA i 21/22 udgjorde DKK 12,5 mio. - svarende til 
en vækst på 70% sammenlignet med 20/21.  Om-
kostningerne har i årets løb udviklet sig i takt med 
investeringerne i nye markeder, produkter og orga-
nisation og følger ledelsens forventninger. 

EBITDA-marginen er for regnskabsåret 21/22 opgjort 
til 20%, hvilet er en forbedring på 5,8% procentpoint 
i forhold til 20/21. 

Resultatet før skat 
Resultatet før skat blev på DKK 10,6 mio. i 21/22 mod 
DKK 6,0 mio. i 20/21 - svarende til en fremgang på 
DKK 4,6 mio. eller 77%.    

Robust kapitalstruktur 
Pr. 30. juni 2022 havde Freetrailer en egenkapital på 
DKK 26,1 mio. – en stigning på 52% sammenlignet 
med 30. juni 2021. Balancesummen er pr. 30.  juni 
2022 tilsvarende steget til DKK 41,7 mio. fra DKK 30,0 
mio. i 20/21, og den likvide beholdning udgør nu DKK 
15,5 mio. mod DKK 9,7 mio. sidste år.

Udbytte 
Bestyrelsen forslår at der ikke skal udbetales udbytte 
for regnskabsåret 1 juli 2021 til 30 juni 2022.

15

Trailere klar til distribution
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Danmark
 

Freetrailer blev etableret på det danske marked 
i 2004. Det danske marked er det marked, hvor 
kendskabsgraden er størst. Freetrailer har 1.416 
udlejningsprodukter på det danske marked, hvilket 
er en forøgelse på 437 enheder de seneste 2 år eller 
en vækst på 45%. Antallet af udlejninger er i samme 
periode steget med 40% og udnyttelsesgraden er 
89%. Næsten 10% af Danmarks befolkning over 18 år 
har det seneste år benyttet en Freetrailer.  Med så høj 
en udnyttelsesgrad, vurderer vi, at der er behov for 
indsættelse af minimum 600 yderligere udlejnings-
produkter på det danske marked.    

Sverige
 

Freetrailer blev etableret på det svenske marked i 
2010. I 2018 justerede Freetrailer salgsstrategien og 
prioriterede at investere yderligere i service og mar-
kedsføring. Dette har for alvor løftet forretningsom-
fanget i Sverige, og kendskabet til Freetrailers kon-
cept er steget kraftigt de seneste år. På det svenske 
marked er antallet af udlejningsprodukter i de sidste 
to år steget med 80% til 918, og antallet af udlejnin-
ger er steget med 99% til 264.707. Udnyttelsesgraden 
er hele 93%, hvilket vidner om en meget stor efter-
spørgsel efter Freetrailers selvbetjeningskoncept. 

I det seneste år har godt 3% af den svenske befolk-
ning over 18 år benyttet sig af Freetrailers service. 
Det samlede udbud af udlejningsprodukter på det 
svenske marked er stort, og Freetrailer udgør på nu-
værende tidspunkt kun en lille del af dette marked. 
Vi vurderer, at potentialet for Freetrailers koncept 
på det svenske marked ligger på 4.000 udlejnings-
produkter, hvilket er en firdobling af det nuværende 
niveau.   

Norge
 

Med baggrund i erfaringerne fra det danske og  
svenske marked, besluttede Freetrailer at etablere  
sig på det norske marked i 2016. Frem til 2020 var 
IKEA og City Self-Storage de eneste partnere på det 
norske marked, og det var primært i storbyerne.  
I 2020 fik Freetrailer for alvor hul på det norske mar-
ked og har fået udbredt Freetrailer konceptet til det 
meste af Norge sammen med en række nye partnere. 

Freetrailer har øget antallet af udlejningsprodukter 
på det norske marked med 192% i løbet af de sidste 
2 år, og samtidig er udnyttelsesgraden oppe på 59%, 
hvilket er tilfredsstillende i betragtning af det relativt 
tidlige stadie det norske marked befinder sig på.

Markedssituationen 
Freetrailers introduktion af selvbetjeningsmodellen i 2016 har uden tvivl medvirket til en øget udbre-
delse af konceptet og stadigt flere udlejninger. Freetrailers selvbetjeningskonceptet er tilgængeligt i 
Danmark, Sverige, Norge og Tyskland - fire markeder, som befinder sig på meget forskellige udviklings-
stadier, hvor kendskabsgraden har stor betydning for udlejningssituationen på det enkelte marked. 

         Udlejningsprodukter

 
30-06

2020
30-06

2021
30-06

2022
Antal  

udlejninger
Udlejninger 
pr. produkt

Udnyttelses-
grad 

Indbyggere 
over 18

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%   

Udnyttelsesgrad 21/22
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Freetrailer vurderer, at potentialet for Freetrailers 
selvbetjeningskoncept ligger på 1.500 udlejnings-
produkter på det norske marked, svarende til en 
femdobling fra det nuværende niveau.  

Tyskland 
Freetrailer startede på det tyske marked i efteråret 
2020. Corona krisen forsinkede udbredelsen, og det 
var først i efteråret 2021, at vi for alvor kunne rulle 
konceptet ud.  

Ved udgangen af september 2022 er Freetrailer  
etableret på 37 IKEA-lokationer over hele Tyskland 
med i alt 128 udlejningsprodukter. 

Det opnåede resultat på det tyske marked er et 
rigtig godt udgangspunkt for den fremtidige ud-
bredelse af Freetrailer konceptet sammen med IKEA 
og andre partnere. Udnyttelsesgraden er fortsat lav, 
hvilket er forventeligt med det meget tidlige stadie 
Freetrailer konceptet er på.  

Freetrailer er etableret i alle dele af Tyskland, og  
nu handler det om at øge kendskabet gennem  
markedsføring og yderligere udlejningsprodukter.  
Potentialet er enormt på det tyske marked sammenlig-
net med de skandinaviske markeder. Freetrailer vurde-
rer 20.000 udlejningsprodukter som markedspoten-
tialet for Freetrailers selvbetjeningskoncept. 

12 måneders rullende udlejninger fordelt på markeder

Danmark Sverige Norge Tyskland
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Væsentlige hændelser i  
regnskabsperioden Q1 21/22
19. juli 2021: Selskabet har rundet 600.000 udlejninger i  
regnskabsåret 20/21

26. august 2021: Kvartalsrapport for Q4 20/21.

6. september 2021: Udvidet international aftale med en  
verdensførende koncern inden for boligindretning.

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

16. september 2021: IKEA udvider med 12 nye varehuse i  
Tyskland omfattende i første omgang 42 udlejningsprodukter.

30. september 2021: Indkaldelse til ordinær general- 
forsamling.

30. september 2021: Årsrapport for regnskabsåret 20/21

Væsentlige hændelser i  
regnskabsperioden Q3 21/22
5. januar 2022: Martin Damm ny CFO.

27. januar 2022: Selskabet hæver guidance efter et stærkt 
første halvår 21/22.

8. februar 2022: Elgiganten udvider samarbejdet til også at 
omfatte Sverige med yderligere 115 trailere på det svenske 
marked.

23. februar 2022: Ny samarbejdsaftale med Byggemarkeds-
kæden Byggmax, som er repræsenteret på såvel det norske 
som det svenske marked.

24. februar 2022: Kvartalsrapport for Q2 21/22.

25. marts 2022 Udvidelse af aktiekapitalen med nominelt  
DKK 158.061. Medarbejdergruppens udnyttelse af warrants 
tildelt i 2019.
 

Væsentlige hændelser i  
regnskabsperioden Q2 21/22
1. oktober 2021: Ny storaktionær, svenske Origo Fonder AS, 
der har erhvervet 200.000 Freetrailer aktier.

12. oktober 2021: Udskydelse af ordinære generalforsamling  
til den 27. oktober 2021.

29. oktober 2021: Referat fra ordinær generalforsamling.

25. november 2021: Kvartalsrapport for Q1 21/22.

10. december 2021: Europris i Norge udvider samarbejdet 
med 31 lokationer og vil fremover have 35 lokationer med i alt 
105 trailere.

29. december 2021: Udvidelse af aktiekapitalen med nominelt 
DKK 32.535,75. Gemstone Capital A/S, har udnyttet resterende 
af deres i alt 93.381 warrants.

Væsentlige hændelser i  
regnskabsperioden Q4 21/22
13. april 2022: Bestyrelsesformand Allan Sønderskov Darré 
sælger 700.000 aktier til en kreds af nuværende investorer, 

3. maj 2022: POWER i Danmark udvider og forlænger samar-
bejdet med yderligere 3 år.

20. maj 2022: Freetrailer vinder den Danske E-handelspris 
2022 i kategorien ”Bedste B2C-virksomhed med online[1]
omsætning under 100 millioner kroner”.

Hændelser efter regnskabs-
årets afslutning
1. juli 2022: Selskabet runder 770.000 årlige udlejninger for 
regnskabsåret 21/22.

8. juli 2022: Ny rammeaftale med norske  
Hagelandgruppen AS

22. juli 2022: City Self-Storage i Norge udvider samarbejdet 
med en ny treårig aftale.

25. august 2022 Kvartalsrapport for Q4 21/22.

14. september 2022: Selskabet tilpasser priserne for tilvalgs-
ydelser i Sverige og Norge

Finanskalender

Årsrapport 21/22 27/9-2022 

Ordinær generalforsamling 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  
danske aktivite-
ter drives i dette 
selskab.

Freetrailer
Sverige AB

ID  
556769-6108

Koncernens 
svenske akti-
viteter drives i 
dette selskab.

Freetrailer
Norge AS

ID 915462790

Koncernens  
norske aktivite-
ter drives i dette 
selskab.

Freetrailer
Deutchland

 GmbH
9024326567

 
Koncernens 
tyske aktiviteter 
drives i dette 
selskab. 

Freetrailer
Rental ApS

CVR 37519677

 
Selskab til 
finansiering 
af trailere til 
anvendelse i 
koncernens 
driftselskaber.

Freetrailer
USA Inc

 
Selskab til  
koncernes  
aktiviteter  
på det  
amerikanske 
marked.

 
Selskab til  
koncernes  
aktiviteter  
på det  
polske
marked.

WoogieWoogie
CVR 30208765

Freetrailer
 Poland

Sp. Z.o.o

 
Passivt selskab, 
som blev stiftet 
ned henblik på 
udvikling af an-
dre deleøkono-
miske tjenester.

Aktive selskaber 100% Andre selskaber

Freetrailer Group A/S
CVR: 28891938

Freetrailer koncern oversigt
Med ”Freetrailer Group A/S” eller ”selskabet” henvi-
ses 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., 
Freetrailer Poland Sp. Z.o.o. og WoogieWoogie ApS. 
Freetrailer Group A/S er moderselskabet i koncernen. 
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ÅRSREGNSKAB
1. juli 2021 – 30. juni 2022 
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Koncern Moderselskab

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

DKK DKK DKK DKK

Note

Nettoomsætning  62.579.848 51.932.878 6.966.007 4.415.468

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer  -19.605.000 -16.932.908 0 0

Andre eksterne omkostninger  -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

     

Personaleomkostninger  1 -19.794.871 -17.494.583 0 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle  
anlægsaktiver -1.757.533 -1.438.811 -856.562 -543.497

Andre driftsomkostninger  2 0 -186.764 0 -154.832

Driftsresultat 10.753.913 5.933.651 -2.919.160 -2.285.598

      
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede  
og associerede virksomheder  0 0 10.472.238 6.226.507

Finansielle indtægter  3 26.415 105.350 115.841 200.913

Finansielle omkostninger 4 -151.065 -47.106 -446.032 -94.608

Resultat før skat 10.629.263 5.991.895 7.222.887 4.047.214

      

Skat af 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

      

Forslag til resultatdisponering      
Reserve for nettoopskrivning efter indre 
værdis metode  0 0 11.895.092 7.225.693

Overført resultat  8.081.110 4.603.482 -3.813.982 -2.622.211

Resultatdisponering  8.081.110 4.603.482 8.081.110 4.603.482

Danske kroner 

Resultatopgørelse
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Balance 30. juni 2022

Koncern Moderselskab

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

DKK DKK DKK DKK

  Note
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser,  
varemærker samt lignende rettigheder  6 3.092.071 1.643.542 3.092.071 1.643.542

Immaterielle anlægsaktiver  3.092.071 1.643.542 3.092.071 1.643.542

     

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 7 3.451.379 1.824.813 156.480 165.113

Indretning af lejede lokaler 8 142.087 175.762 142.087 175.762

Materielle anlægsaktiver 3.593.466 2.000.575 298.567 340.875

     

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 9, 10 0 0 27.003.792 15.108.582

Deposita  397.844 390.472 374.500 374.500

Finansielle anlægsaktiver 397.844 390.472 27.378.292 15.483.082

      

Anlægsaktiver  7.083.381 4.034.589 30.768.930 17.467.499

      

Råvarer og hjælpematerialer  10.106.981 5.782.861 0 0

Varebeholdninger  10.106.981 5.782.861 0 0

      

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  3.850.918 5.598.983 0 0

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder  0 0 3.556.793 2.170.366

Tilgodehavende selskabsskat  0 0 8.000 12.000

Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder  0 0 1.046.977 1.248.459

Andre tilgodehavender  2.904.949 3.317.722 2.360.802 1.310.357

Periodeafgrænsningsposter  2.282.913 1.551.670 0 53.500

Tilgodehavender  9.038.780 10.468.375 6.972.572 4.794.682

      

Likvide beholdninger  15.503.217 9.748.252 2.170.313 65.132

      

Omsætningsaktiver  34.648.978 25.999.488 9.142.885 4.859.814

      

Aktiver  41.732.359 30.034.077 39.911.815 22.327.313

Aktiver | Danske kroner 
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Balance 30. juni 2022

Koncern Moderselskab

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

DKK DKK DKK DKK

  Note

Virksomhedskapital  7.142.985 6.936.878 7.142.985 6.936.878
Reserve for nettoopskrivning efter den indre  
værdis metode  0 0 19.120.785 7.225.693

Reserve for udviklingsomkostninger 2.411.815 1.281.962 2.411.815 1.281.962 

Overført resultat 16.563.736 8.919.555 -2.557.049 1.693.862

Egenkapital 26.118.536 17.138.395 26.118.536 17.138.395

 

Hensættelser til udskudt skat 789.634 257.860 689.435 369.319
Hensættelser til kapitalandele i tilknyttede virksom-
heder 0 0 3.423 0

Hensatte forpligtelser  789.634 257.860 692.858 369.319

 

Gæld til banker  308.595 39.990 0 0

Modtagne forudbetalinger fra kunder  5.874.657 4.127.486 0 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser  3.717.044 3.354.711 572.826 464.344

Gæld til tilknyttede virksomheder  0 0 12.477.529 4.305.241

Selskabsskat  2.147.920 657.569 0 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige 
bidrag til social sikring  2.775.973 4.458.066 50.066 50.014

Kortfristede gældsforpligtelser  14.824.189 12.637.822 13.100.421 4.819.599

  

Gældsforpligtelser  14.824.189 12.637.822 13.100.421 4.819.599

  

Passiver  41.732.359 30.034.077 39.911.815 22.327.313

  

Eventualforpligtelser  11

Sikkerhedsstillelser og pantsætninger  12

Passiver | Danske kroner 
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Pengestrømsanalyse 

Koncern Moderselskab

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

Skat af årets resultat 2.548.153 1.388.417 -858.223 -556.265

Resultat af datterselskaber 0 0 -10.472.230 -6.226.511

Tilbageførte afskrivninger 1.757.533 1.593.643 856.562 698.329

Debitorer 1.748.065 -4.016.468 0 0

Øvrige tilgodehavender -318.470 -2.496.130 -992.945 -2.452.287

Mellemværende datterselskaber 0 0 6.987.343 4.768.984

Varebeholdninger -4.324.120 -2.351.973 0 0

Leverandørgæld 362.333 2.153.310 108.482 561.659

Anden gæld -8.973 2.693.220 195.811 59.107

Pengestrømme fra ordinær drift 9.845.631 3.567.501 3.905.910 1.456.498

Betalt selskabsskat -500.950 0 0 0

Pengestrøm fra driftsaktivitet 9.344.681 3.567.501 3.905.910 1.456.498

     

Anskaffelse / afgang af aktiver -4.971.875 -1.973.186 -2.262.783 -1.584.808

Deposita -7.372 -5.794 0 -145.045

Finansielle anlægsaktiver mv. 0 0 -658.872 0

Pengestrøm fra investeringsaktivitet -4.979.247 -1.978.980 -2.921.655 -1.729.853

     

Kapitalforhøjelse, selskabskapital og frie reserver 1.120.926 225.001 1.120.926 225.001

Driftslån 268.605 -136.054 0 0

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 1.389.531 88.947 1.120.926 225.001

     

I ALT 5.754.965 1.677.468 2.105.181 -48.354

Likvide beholdninger, primo 9.748.252 8.070.784 65.132 113.486

Likvide beholdninger, ultimo 15.503.217 9.748.252 2.170.313 65.132

Periodens pengestrøm 5.754.965 1.677.468 2.105.181 -48.354

Danske kroner 
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Egenkapitalopgørelse

Virksomheds
Kapital 

Overkurs ved
emission

Reserve for
udviklings-

omkostning

Reserve for
netto

opskrivning
efter indre

værdis
metode

Overført
resultat I alt

Egenkapital 1. juli 2021 6.936.878 0 1.281.962 7.225.693 1.693.862 17.138.395

Kapitalforhøjelse 206.107 914.820 0 0 0 1.120.927
Valutakursregulering finan-
sielle anlægsaktiver 0 0 0 0 -221.896 -221.896
Reserve for udviklingsom-
kostninger 0 0 1.129.853 0 -1.129.853 0

Årets resultat 0 0 0 11.895.092 -3.813.982 8.081.110
Overført fra overkurs ved 
emission 0 -914.820 0 0 914.820 0

Egenkapital 30. juni 2022 7.142.985 0 2.411.815 19.120.785 -2.557.049 26.118.536

Koncern

Virksomheds
Kapital 

Overkurs ved
emission

Reserve for
udviklings-

omkostning
Overført
resultat I alt

Egenkapital 1. juli 2021 6.936.878 0 1.281.962 8.919.555 17.138.395

Kapitalforhøjelse 206.107 914.820 0 0 1.120.927
Valutakursregulering finan-
sielle anlægsaktiver 0 0 0 -221.896 -221.896
Reserve for udviklingsom-
kostninger 0 0 1.129.853 -1.129.853 0

Årets resultat 0 0 0 8.081.110 8.081.110
Overført fra overkurs ved 
emission 0 -914.820 0 914.820 0

Egenkapital 30. juni 2022 7.142.985 0 2.411.815 16.563.736 26.118.536

Moderselskab
Virksomhedskapitalen har udviklet sig således:

2022 2021 2020 2019 2018

Saldo primo 6.936.878 6.899.377 6.899.377 6.899.377 958.142

Årets tilgang 206.107 37.501 0 0 5.941.235

Saldo ultimo 7.142.985 6.936.878 6.899.377 6.899.377 6.899.377

Moderselskab | Danske kroner 
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NOTER
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Noter

Koncern Moderselskab

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

DKK DKK DKK DKK

1. Personaleomkostninger

Lønninger 18.548.869 16.479.777 0 0

Pensioner 966.918 825.620 0 0

Andre omkostninger til social sikring 279.084 189.186 0 0

 19.794.871 17.494.583 0 0

     

Gennemsnitligt antal beskæftigede 40 36 0 0

     

2. Andre driftsomkostninger

Tab ved salg af materielle anlægsaktiver 0 186.764 0 154.832

 0 186.764 0 154.832

3. Finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter 26.415 105.350 788 95.992

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 0 115.053 104.921

 26.415 105.350 115.841 200.913

4. Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 151.065 47.106 72.687 6.109
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede  
virksomheder 0 0 373.345 88.499

 151.065 47.106 446.032 94.608

5. Skat af årets resultat

Skat af årets resultat 2.041.788 1.110.016 -1.178.339 -764.720

Regulering af udskudt skat 506.365 273.997 320.116 204.052

Regulering af skat vedr. tidligere år 0 4.400 0 4.400

2.548.153 1.388.413 -858.223 -556.268

Danske kroner 
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Noter

Koncern Moderselskab

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

DKK DKK DKK DKK
6. Erhvervede koncessioner, patenter, licenser,  
varemærker samt lignende rettigheder

Kostpris primo 7.715.489 6.479.367 6.056.924 4.820.802

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer 2.210.555 1.236.122 2.210.555 1.236.122

Kostpris ultimo 9.926.044 7.715.489 8.267.479 6.056.924

     

Af- og nedskrivninger primo -6.071.947 -5.581.234 -4.413.382 -3.922.669

Årets afskrivninger -762.026 -490.713 -762.026 -490.713

Af- og nedskrivninger ultimo -6.833.973 -6.071.947 -5.175.408 -4.413.382

     

Regnskabsmæssig værdi ultimo 3.092.071 1.643.542 3.092.071 1.643.542

     

7. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris primo 5.478.523 7.214.666 288.010 225.310

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer 2.996.662 1.131.853 47.570 62.700

Afgang i årets løb -2.975.298 -2.867.996 0 0

Kostpris ultimo 5.499.887 5.478.523 335.580 288.010

     

Af- og nedskrivninger primo -3.653.710 -4.592.797 -122.897 -81.369

Årets afskrivninger -957.174 -936.842 -56.203 -41.528

Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 2.562.376 1.875.929 0 0

Af- og nedskrivninger ultimo -2.048.508 -3.653.710 -179.100 -122.897

     

Regnskabsmæssig værdi ultimo 3.451.379 1.824.813 156.480 165.113

     

8. Indretning af lejede lokaler

Kostpris primo 187.018 351.140 187.018 351.140

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer 4.658 187.018 4.658 187.018

Afgang i årets løb 0 -351.140 0 -351.140

Kostpris ultimo 191.676 187.018 191.676 187.018

     

Af- og nedskrivninger primo -11.256 -196.308 -11.256 -196.308

Årets afskrivninger -38.333 -11.256 -38.333 -11.256

Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 0 196.308 0 196.308

Af- og nedskrivninger ultimo -49.589 -11.256 -49.589 -11.256

     

Regnskabsmæssig værdi ultimo 142.087 175.762 142.087 175.762

Danske kroner 
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Noter

Moderselskab

2021/2022 2020/2021

DKK DKK

9. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris primo 7.882.889 7.882.889

Kostpris ultimo 7.882.889 7.882.889

   

Opskrivninger primo 7.225.693 -1.478.296

Overført til modregning i tilgodehavender 1.177 -200.806

Egenkapital regulering datterselskaber 12.950 0

Årets resultat 10.472.238 6.304.448
Kursregulering primo egenkapital og resultatposter udenland-
ske dattervirksomheder -221.903 109.921

Tilskud 1.630.748 2.490.426

Opskrivninger ultimo 19.120.903 7.225.693

   

Regnskabsmæssig værdi ultimo 27.003.792 15.108.582

10. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
Moderselskab 2021/2022 | Tilknyttede virksomheder

Hjemsted Ejerandel i % Egenkapital Resultat

Navn DDK DKK

Freetrailer Danmark ApS København 100,00 17.243.859 8.799.779

Woogiewoogie ApS København 100,00 -117.213 -14.124

Freetrailer Sverige AB, aflagt i SEK Sverige 100,00 5.322.474 2.013.716

Freetrailer Deutschland GmbH, aflagt i EUR Tyskland 100,00 1.755.878 -1.483.440

Freetrailer Norge, aflagt i NOK Norge 100,00 2.141.534 1.090.740

Freetrailer Polen Polen 100,00 0 0
Freetrailer Rental ApS København 100,00 539.929 65.567

Freetrailer USA USA 100,00 0 0

 26.886.461 10.472.238

Der er ikke aflagt regnskab for Freetrailer Poland og Freetrailer USA. Begge selskaber er uden aktivitet ved regnskabets afslutning.

Danske kroner 
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11. Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører  
sambeskatningen.

Datterselskaberne har indgået leasingaftaler på trailere. Leasingaftalerne løber i det væsentligste 3 år og den samlede  
restforpligtelse udgør maksimalt DKK 18,5 mio.

Datterselskaberne har sammen med moderselskabet indgået huslejekontrakter der påhviler koncernen en forpligtelse på  
TDKK 2.211.

12. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution overfor dattervirksomhedernes bankforbindelse. Gæld til bankforbindelsen i  
dattervirksomhederne udgør pr. 30. juni 2022 TDKK 309.

Tilknyttede virksomheder:
Til sikkerhed for alt mellemværende med en af selskabets bankforbindelser i alt TDKK 309 er der afgivet virksomhedspant  
på TDKK 2.000 i selskabets simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser, lagre af råvarer, halvfabrikata og 
færdigvarer, goodwill, domænenavne og rettigheder i henhold til patentloven, varemærkeloven, designloven, brugsmodelloven, 
mønsterloven, ophavsretsloven og lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi), driftsinventar og driftsmateri-
el. Pantet har en regnskabsmæssig værdi på TDKK 9.665.

Noter
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Regnskabsklasse
Årsrapporten for Freetrailer Group A/S for 2021/22 er 
aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-
stemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med 
tilvalg af visse bestemmelser fra klasse C.
 
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis 
som sidste år.
 
Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
 
Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første 
indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdiffe-
rencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og 
kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørel-
sen som en finansiel post.  
Hvis valutadisponeringer anses for sikring af fremtidige 
pengestrømme, indregnes værdireguleringer direkte på 
egenkapitalen.
 
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i 
fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. 
Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på 
tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforplig-
telsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab 
indregnes i resultatopgørelsen under finansielle ind-
tægter og omkostninger.
 
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til 
kursen på transaktionsdagen.
 
Resultatopgørelsen for udenlandske tilknyttede- og 
associerede virksomheder, der er selvstændige enheder, 
omregnes til transaktionsdagens kurs eller en tilnær-
met gennemsnitskurs. Balanceposterne omregnes til 
balancedagens kurs. Valutakursreguleringer, der opstår 
ved omregning af egenkapitaler primo året og valuta-
kursreguleringer, der opstår som følge af omregning af 
resultatopgørelsen til balancedagens kurs, indregnes 
direkte i egenkapitalen.
 
Kursregulering af mellemværende med selvstændige 
udenlandske dattervirksomheder, der anses for en del 
af den samlede investering i dattervirksomheden,  
indregnes direkte i egenkapitalen. Tilsvarende ind-
regnes valutakursgevinster og -tab på lån og afledte 
finansielle instrumenter indgået til sikring af nettoin-
vestering i udenlandske dattervirksomheder direkte i 
egenkapitalen.

 

Ved indregning af udenlandske dattervirksomheder,  
der er integrerede enheder, omregnes monetære poster 
til balancedagens kurs. Ikke-monetære poster omreg-
nes til kursen på anskaffelsestidspunktet eller  
på tidspunktet for efterfølgende op- eller nedskrivning 
af aktivitet. Resultatopgørelsens poster omregnes til 
transaktionsdagens kurs, idet poster afledt af ikke-
monetære poster dog omregnes til historiske kurs for 
den ikke-monetære post.
 
Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden 
Freetrailer Group A/S og dattervirksomheder, hvori 
Freetrailer Group A/S direkte eller indirekte besidder 
flertallet af stemmerettighederne, eller hvori modersel-
skabet gennem kapitalbesiddelse eller på anden måde 
har en bestemmende indflydelse.  
Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20% 
og 50% af stemmerettighederne og udøver  
betydelig, men ikke bestemmende indflydelse,  
betragtes som associerede virksomheder.
 
Ved konsolideringen sammenlægges regnskabs-
posterne i moderselskabet med de tilsvarende  
poster i datterselskabet. Der foretages eliminering  
af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktie- 
besiddelser, interne mellemværender og udbytter samt 
realiserede og urealiserede fortjenester og  
tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virk-
somheder.
 
Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den 
forholdsmæssige andel af dattervirksomheders dags-
værdi af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelses-
tidspunktet.
  
Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede til-
knyttede virksomheder udlignes med moderselskabets 
andel af de tilknyttede virksomheders regnskabsmæssi-
ge indre værdi opgjort på det tidspunkt, hvor koncern-
forholdet blev etableret.
 
Nyerhvervede tilknyttede virksomheder opgøres på an-
skaffelsestidspunktet forskellen mellem kostpris og den 
regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, 
efter at de enkelte aktiver og forpligtelser er reguleret til 
dagsværdi (overtagelsesmetoden). 
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Positive forskelsbeløb indregnes i balancen under 
immaterielle anlægsaktiver som goodwill, der afskrives 
lineært i resultatopgørelsen over forventet brugstid, 
dog højst over 10 år. Resterende negative forskelsbeløb 
indtægtsføres i resultatopgørelsen.
 
Positive forskelsbeløb fra erhvervede virksomheder som 
følge af ændringer i indregning og måling af netto-
aktiver, reguleres indtil udgangen af det regnskabsår, 
der følger efter anskaffelsesåret. Disse reguleringer 
afspejler sig samtidig i værdien af goodwill, herunder i 
allerede foretagne afskrivninger.
 
Afskrivning på goodwill allokeres i koncernregnskabet til 
de funktioner, som goodwill relaterer sig til.
 
Kapitalandele i associerede virksomheder måles i ba-
lancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens 
indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabs-
praksis og med forholdsmæssig eliminering af urea-
liserede koncerninterne avancer og tab. I resultatop-
gørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de 
associerede virksomheders resultat efter eliminering af 
forholdsmæssig andel af intern avance og tab.
 
Generelt
 
Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det 
historiske kostprisprincip
 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at 
de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dags-
værdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 
i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt 
for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, 
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbage-
førsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn 
af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatop-
gørelsen. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at 
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og 
aktivets værdi kan måles pålideligt.
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsyn-
ligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selska-
bet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til 
kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, 
tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten af- 
lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der  
eksisterede på balancedagen.
 
Resultatopgørelsen
 
Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, 
såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet 
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan 
opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoom-
sætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og 
med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. 
 
Eksterne omkostninger
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfat-
ter varekøb med fradrag af rabatter, omkostninger til 
underleverandører samt forskydning i varebeholdnin-
gerne.
 
Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger 
til produktion, distribution, salg, administration, lokaler, 
tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
 
Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige 
lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til 
virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra 
det offentlige.
 
Andre personaleomkostninger indregnes under andre 
eksterne omkostninger.
 
Af- og nedskrivninger på immaterielle og  
materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle 
anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering 
af aktivernes brugstid i virksomheden.  
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Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kost-
prisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og 
restværdier:
  

Brugstid Restværdi

Koncessioner, patenter, 
licenser, varemærker og 
lignende rettigheder

10 år 0%

Andre anlæg, driftsmateriel 
og inventar

3-10 år 0%

Indretning af lejede lokaler 5 år 0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle 
og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen 
mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og 
den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og 
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsind-
tægter eller -omkostninger.
 
Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter 
af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktivi-
teter, herunder tab ved salg af immaterielle og materi-
elle anlægsaktiver.
 
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og 
associerede virksomheder

I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den 
forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomhe-
ders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern 
avance/tab.
 
Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i 
resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter 
og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finan-
siel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster 
og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner 
i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt 
tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.
 
Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det 
regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.
 
Skat af årets resultat

Modervirksomheden er omfattet af de danske regler om 
tvungen sambeskatning med danske dattervirksomheder. 

Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det 
tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncern-
regnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra 
konsolideringen.
Efter sambeskatningsreglerne hæfter selskabet solida-
risk og ubegrænset over for skattemyndighederne for 
selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og 
udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.
 
Modervirksomheden er administrationsselskab for sam-
beskatningen og afregner som følge heraf alle betalin-
ger af selskabsskat med skattemyndighederne.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afreg-
ning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskat-
tede virksomheder i forhold til disses skattepligtige 
indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder 
med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag 
fra virksomheder, der har kunnet anvende dette under-
skud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.
 
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og 
ændring i udskudt skat herunder som følge af ændring 
i skattesats indregnes i resultatopgørelsen med den del, 
der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenka-
pitalen med den del, der kan henføres til posteringer 
direkte i egenkapitalen.
 
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets for-
ventede skattepligtige indkomst og årets regulering af 
udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der 
vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt 
skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes 
direkte i egenkapitalen.
 
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen 
sambeskatning af moderselskabet og de danske datter-
selskaber.
 
Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- 
og underskudsgivende danske selskaber i forhold til 
disses skattepligtige indkomst. 

Virksomheder med skattemæssige underskud modta-
ger sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har 
kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).
  
Balancen
 
Immaterielle anlægsaktiver

Andre immaterielle anlægsaktiver, herunder licenser og 
erhvervede rettigheder mv. måles ved første indregning 
til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af 
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akkumulerede af- og nedskrivninger eller til genindvin-
dingsværdien, hvor denne er lavere.
 
Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning 
til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger.
 
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til 
aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres 
med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden 
og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. 
Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige 
værdi, ophører afskrivning.
 
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien 
indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som 
en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
 
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger 
direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor 
aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfrem-
stillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til 
materialer, komponenter, underleverandører, direkte 
lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.
 
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate be-
standdele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på 
de enkelte bestanddele er forskellig. 

Andre finansielle  
anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede og associerede  
virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virk-
somheder måles i moderselskabsregnskabet efter den 
indre værdis metode.
 
Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksom-
heder indregnes i balancen til den forholdsmæssige 
andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre 
værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis 
med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne 
avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resteren-
de værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter 
overtagelsesmetoden.
 
Virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre 
værdi indregnes til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende 
hos disse virksomheder nedskrives med moderselska-

bet andel af den negative indre værdi i det omfang, det 
vurderes uerholdeligt.
 
Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi 
overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende 
beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, mo-
dervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse 
til at dække den tilknyttede og associerede virksomheds 
underbalance.
 
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede og as-
socierede virksomheder vises som reserve for nettoop-
skrivning efter indre værdis metode i egenkapitalen i 
det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger 
kostprisen.
 
Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-meto-
den. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettoreali-
sationsværdi, nedskrives til denne lavere værdi.
 
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres 
som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkost-
ninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere 
salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til va-
rebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet 
udvikling i salgspris.
 
Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris, hvilket 
omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelses-
omkostninger.
 
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket 
sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduce-
res med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
 
Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver 
omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterføl-
gende regnskabsår.
 
Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender består af øvrige tilgodehavender 
som ikke stammer fra salg af varer og tjenesteydelser.
 



36 FREETRAILER GROUP A/S    |    ÅRSRAPPORT • 1.JULI 2021 - 30.JUNI 2022

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede 
værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som 
uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og 
hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.
 
Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en 
række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbe-
stemte eller fastsat i vedtægterne.
 
Hensatte forpligtelser
Udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede 
gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-
skabsmæssige og skattemæssig værdi af aktiver og 
forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor 
opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alter-
native beskatningsregler, måles udskudt skat på grund-
lag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis 
afvikling af forpligtelsen.
 
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af 
fremførselsberettigede skattemæssige underskud, 
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne 
realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtje-
ning eller ved modregning i udskudte skatteforpligtel-
ser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle 
udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisations-
værdi.
 
Udskudt skatte aktiver måles på grundlag af de 
skatteregler og skattesatser, der med balancedagens 
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat 
forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt 
skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i 
resultatopgørelsen.
 
Aktuelle skatteforpligtelser

Selskabet hæfter som administrationsselskab for 
tilknyttede virksomheders selskabsskatter over for skat-
temyndighederne.
 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel 
skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets 
forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat 
af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte 
acontoskatter.
 

Gældsforpligtelser
Anden gæld
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, 
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
 
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i  
balancen, men oplyses alene i noterne.
 
Pengestrømsopgørelsen
 
Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens penge-
strømme for året opdelt på drifts-, investerings- og 
finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt 
selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. 
 
Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets 
resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og 
ikke-kontante resultatposter som af- og nedskrivninger 
og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter om-
sætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser 
- eksklusive de poster, der indgår i likvider. 
 
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter penge-
strømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og 
finansielle anlægsaktiver. 
 
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pen-
gestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfri-
stede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til 
og fra selskabsdeltagerne.
 
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede 
værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som 
uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og 
hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.
 
Forklaring af nøgletal
 
Hoved- og nøgletal er opgjort efter Finansanalytikerfor-
eningens ”Anbefalinger og Nøgletal”.
       
Egenkapitalandel 
(soliditet) (%) =

= Egenkapital i alt 
X 100

Passiver i alt

EPS = Resultat efter skat
Antal aktier
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