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Indledning
Direktionen og bestyrelsen for Freetrailer Group A/S aflægger med denne rapport helårsregnskab for Selskabets og
Freetrailer koncernens regnskabsperiode 2017/2018.
Med ”Freetrailer Group A/S” eller ”Selskabet” henvises der
i det følgende til koncernen (CVR.nr. 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. og WoogieWoogie. Udover
disse selskaber er der et inaktivt selskab i Polen, Freetrailer
Poland Sp. Z o.o., som er under afvikling. Freetrailer Group
A/S er moderselskab i koncernen. I den kommende tid vil
også̊ Freetrailer Finland blive stiftet. Stort set alle aktiviteter
udøves i Selskabets datterselskaber i Danmark, Sverige og
Norge.

Freetrailer Group A/S
CVR: 28891938

Aktive selskaber

Freetrailer
Danmark
ApS
CVR 27626661
Hovedparten
af koncernens
kommercielle
aktiviteter
udøves i dette
selskab.
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100%

Freetrailer
Sverige AB
ID 556769-6108

Freetrailer
Norge AS
ID 915462790

Freetrailer
Rental ApS
CVR 37519677

Det andet
største selskab i
koncernen. Kun
dette selskab
og Freetrailer
Danmark har
ansatte

Det tredje største
selskab i koncernen. Aktiviteterne varetages
fra Sverige og
Danmark.

Selskab, som
anvendes til
leasingaftaler.
Anvendes som
en del af lanceringen i Norge
for at muliggøre
finansiering af
trailere, som
bruges i Norge.
Begrænset
aktivitet.

Andre selskaber

Freetrailer
Deutchland
GmbH
9024326567
Selskab, som
anvendtes forud
for planlagt
lancering i Tyskland. P.t. meget
begrænset aktivitet, men er klar
til at blive taget
i brug forud for
genlanceringen i
Tyskland.

Freetrailer
USA Inc

WoogieWoogie
CVR 30208765

Passivt selskab,
som blev stiftet
for flere år siden
for at forberede
en eventuel lancering i USA.

Passivt selskab,
som blev stiftet
for at skabe
yderligere deleøkonomiske
perspektiver og
platforme, hvor
man kan dele
andre investeringsgoder, som
sjældent anvendes af privatpersoner.
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SAMMENFATNING AF
HELÅRSRAPPORTEN
Freetrailer Group A/S, koncernens moderselskab, blev
stiftet i 1. juli 2005, og er moderselskab for koncernens
aktiviteter i Skandinavien, Tyskland, USA og Polen. Denne
helårsrapport indeholder således de konsoliderede tal for
koncernens aktiviteter i regnskabsåret.
4. kvartal – 01.04-30.6.18 (koncern)
•
Koncernens nettoomsætning:
•
Koncernens resultatet efter skat:
•
Koncernens resultat pr. aktie 1 :

8.877.977 DKK
-767.751 DKK
-0,17 DKK

12 mdr. – 01.7.17-30.6.18 (koncern)
•
Koncernens nettoomsætning:
•
Koncernens resultatet efter skat:
•
Koncernens resultat pr. aktie 1 :
•
Soliditetsgrad2 :

30.232.579 DKK
-3.473.817 DKK
-0,38 DKK
71

Væsentlige hændelser i 2017/18
2. halvår 2017: IKEA Gentofte, Freetrailers første samarbejdspartner, øger udlejningen med næsten 50% (baseret
på et uforandret antal trailere) via fuld udrulning af app og
elektronisk lås. Freetrailer indgår nye aftaler med Go-On i
Danmark og Sängjätten i Sverige. Samtidig genforhandler
Freetrailer en ny samarbejdsaftale med Silvan, der løber
frem til d. 30. juni 2021. Aftalen dækker alle Silvan-butikker i
Danmark og omfatter udskiftning af 411 trailere over de følgende 9 måneder.
Ultimo 2017: Freetrailer får tilført kapital fra private investorer på 6,3 MDKK i forbindelse med en pre-IPO til acceleration
af vækstplan. Ledelsen styrkes med udnævnelse af nye nøglepersoner og indleder arbejdet med at klargøre virksomheden til en notering på det svenske aktiemarked.
28. februar 2018 fremlægger Freetrailer et konsolideret
koncernregnskab for periode 1.7.2017-28.2.2018, der bl.a.
danner det økonomiske grundlag for fastsættelse af en
børsnotering senere på året.
23. april 2018 tiltræder ny professionel bestyrelse med
Mikael Bartroff som formand. På samme generalforsamling
tildeles bestyrelsen bemyndigelse til at udvide selskabskapitalen gennem en børsnotering på Spotlight Stock Market
(tidl. AktieTorget)

11. maj 2018 beslutter bestyrelsen, med grundlag i generalforsamlingens bemyndigelse, at øge Freetrailer Group A/S’
aktiekapital med højst DKK 2.333.333,25 gennem nyemission på højst 3.111.111 aktier og med en nominel værdi på
0,75 DKK per aktie til tegningspris på 4,50 DKK pr. aktie.
14.-29. maj 2018: Emissionsudbud til børsintroduktion forløber succesfuldt og Freetrailer afholder en række investormøder i både København og Århus. Interessen for at tegne
aktier er stor og mediedækningen positiv.
29. maj 2018 afslutter Freetrailer Group udbuddet af nye
aktier forud for den planlagte notering på Spotlight Stock
Market. Den samlede emission lød på 14 MDKK hvoraf 8,4
mDKK var tegnet på forhånd af en række institutionelle og
private investere samt eksisterende aktionærer. Interessen
for at tegne var stor og den offentlige del af tegningen på
cirka 5.6 MDKK blev overtegnet cirka 5 gange og blev tegnet
af i alt 1.167 personer. Regnet på hele emissionen var tegningsgraden 258,6%.
13. juni 2018 øger investorerne Dico ApS, Acasma ApS og
Lohmann Holding deres andel i Freetrailer gennem køb
af aktier fra Ambjørner Holding ApS, der kontrolleres af
Freetrailer co-founder Aksel Blomgren Ambjørner. De tre
investorer opkøber i alt 500.952 aktier til 5.25 DKK per aktie
svarende til 0.75 DKK over tegningsprisen på 4.50 DKK per
aktie. Med opkøbet overtager køberne en lock-up forpligtelse, der binder 90% af aktierne i 12 måneder fra første handelsdag på Spotlight Stock Market. Ambjørner Holding ApS’
aktiekapital i Freetrailer mindskes dermed fra 20,4% til 15%
efter salget af 500.952 aktier.
14. juni 2018 bliver Freetrailer Group A/S børsnoteret på
Spotlight Stock Market (tidl. AktieTorget). Selskabet opnår
fuld tegning af emissionen og får således en kapitaltilførsel
på 14 MDKK før emissionsomkostninger.
20. juni 2018 udvider Freetrailer sit samarbejde med Sengejätten og Lidingö Förrådscenter i Sverige og IKEA i Sverige
samt Norge og sætter endnu flere byer på landkortet, hvorfra svenskere og nordmænd kan låne en gratis Freetrailer.
Med de fire nye aftaler udvider Freetrailer trailerflåden med
32 trailere i Norge og Sverige og nærmere sig nu 200 afhentningssteder i hele Norden.
27. juni 2018 fortsætter Freetrailer væksten på hjemmemarkederne og udvider samarbejdet med XXLLutz i Sverige

1

Koncernresultat pr. aktie: Periodens resultat divideret med det totale antal aktier (9.199.171)

2

Soliditet: Egenkapital divideret med samlet kapital
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og Bilka i Danmark. Siden noteringen d. 14/6-18 har Selskabet fået 47 nye trailere i Norden.
Væsentlige hændelser efter periodens udgang
5. juli 2018 tiltræder Philip Filipsen som Group CFO og direktionsmedlem. Philip bliver således en af de bærende
kræfter i implementeringen af Freetrailers vækststrategi
både internationalt og på de eksisterende hjemmemarkeder – Danmark, Norge og Sverige. Freetrailers øverste ledelse består af Group CEO Allan Sønderskov Darré, Group CFO
Philip Filipsen, Nordic Area Manager Johan Wijkander, CPO
Ture Wibrand, CSO Fie Kemplar og CCO Lene Nellemann.

6

24. juli 2018 melder Freetrailer om en vellykket udrulning af
411 trailere til Silvan og udsigt til et nyt regnskabsår med en
forbedring af sit økonomiske resultat bl.a. på grund af lavere vedligeholdelsesomkostninger og bedre kundeoplevelse.
Allerede inden børsnoteringen oplyste Freetrailer, at en gentegning af koncernaftalen med byggemarkedskæden Silvan
var på plads i Danmark. Silvan har været samarbejdspartner
siden 2010 og med den nye fireårige aftale, er de 411 gamle
freetrailere erstattet med nye og nu på plads foran Silvans
43 byggemarkeder, fordelt over hele landet.
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CEO ALLAN SØNDERSKOV
DARRÉ KOMMENTARER
Det er kun 2,5 måned siden, at Freetrailer blev børsnoteret
på Spotligth Stock Market i danske kroner, som det første
danske selskab nogensinde. Vi oplevede inden noteringen
en enorm interesse for vores forretningsmodel til investormøderne og generelt i dagspressen. Interessen var så stor,
at den offentlige del af tegningen på godt og vel 5.6 MDKK
blev overtegnet cirka 5 gange – af alt 1.167 personer. Regnet
på hele emissionen var tegningsgraden 258,6%.
Det er næppe nogen overraskelse, at det har været en af de
vigtigste milepæle for hele Freetrailer-teamet at gennemføre
børsnoteringen, for med noteringen kommer vi nemlig til at
kunne udleve vores drøm om at skabe en verden, hvor vi gør
det nemt at dele de ting, vi ikke alle sammen behøver at eje.
Vi er kendt for vores ”Keep Sharing” grundprincip – vores
løfte til omverdenen og vores invitation til andre om at komme med. Alene i 2017/18 har mere end 400.000 danskere,
svenskere og nordmænd taget imod invitationen og løst
deres transportudfordringer ved at bruge en af de 1.515
freetrailere, der er ca. mere end 200 udlånssteder i norden.
Året 2017/18 har også været et år, hvor vi inden for murene,
har haft et fast fokus på at lykkes med en lang række forretningscentrale projekter, for at være klar og parat til den
vækstrejse vi skal på. Det koster selvfølgelig på bundlinjen
– i form af ekstraordinære engangsomkostninger – når vi
både skal sætte det rette team, introducere nye IT-systemer
og samtidig løfte forretningen på børsen.
Vores omsætning for 2017/18 er som forventet og tidligere
kommunikeret, landet på 30 MDKK med et resultat på -3,5
MDKK efter skat.
Omkostninger til selve børsnoteringen udgør 3,5 MDKK,
hvilket ligger 1 MDKK over budget (jf. memorandum). Særligt er omkostninger til juridisk og finansiel rådgivning omkring børsintroduktionen samt andre strukturelle engangsomkostninger – forbundet med at være første dansk selskab
noteret på Spotlight Stock Market i danske kroner – årsagen
hertil.
I Freetrailer er vi lykkedes med en lang række projekter,
som vi forventer kommer til at påvirke vores resultat positivt de kommende år. Særligt vil jeg gerne fremhæve at:

•

Omsætningen på det danske marked vokser: Den
danske del af forretningen har udviklet sig positivt i regnskabsåret, hvor en to-cifret tilvækst i antal udlejninger på
12%, skyder forretningen godt ind i det nye regnskabsår.

•

Fart på antal udlejninger i Norge i regnskabsåret:
Indsatsen for at styrke kendskabet til Freetrailer i Norge
har båret frugt. Vi har i regnskabsåret fået mange flere
trailere til Norge, hvilket resulterede i en markant vækst
i antal udlejninger på 1.500%. Erfaringerne fra opstarten
i Norge, bekræfter potientialet for vores forretningsmuligheder ved etablering på nye markeder. Sverige oplever også fremgang i antallet af udlejninger, dog med en
mere beskeden tilvækst på 3%.

•

Udrulning af Freelock-system3 i Danmark, Norge og
Sverige: To af vores store samarbejdspartnere – IKEA og
SILVAN – har besluttet, at Freelock skal udrulles på alletrailere, fordi det skaber øget tilgængelighed for deres
kunder.

•

Professionalisering af forretningen, klar til næste
skridt: Vi har fået etableret en ny stærk ledelsesgruppe,
hentet centrale nøglepersoner ind og trimmet forretningens processer og procedurer. Det koster selvfølgelig på
bundlinjen at skifte ud på centrale poster, men det er en
omkostning, vi har valgt at tage up front.

•

Børsintroduktion skaber øget efterspørgsel: Som
følge af den øgede eksponering ifb. med børsintroduktion og vores øgede marketingsaktiviteter, oplever vi
allerede nu, en stigende interesse for at blive en del af
Freetrailer-konceptet og indgå 3-4 årig samarbejdsaftaler med os.

Overordnet set er jeg stolt over den rejse, vi som virksomhed har taget – fra en god idé ved et middagsselskab i 2004
til et børsnoteret selskab i dag. Vigtigst af alt, så ser jeg meget positivt på det kommende år.
Vi har en robust strategi, en robust udrulningsplan og et potentiale til at rejse uden for landets grænser og til at få vores
dele-økonomiske bevægelse til at vokse.

Keep Sharing

Allan Sønderskov Darré
CEO, Freetrailer Group A/S

3

100% selvbetjeningsløsning: en elektroniske lås med IoT-teknologi (Internet of Things), der gør det muligt for brugerne at booke en trailer online samt at afhente
og aflevere traileren på alle tider af døgnet, alle dage om året
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KORT OM FREETRAILER
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i
2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en
trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunder fuld fleksibilitet.
Konceptet skaber desuden øget trafik til butikkerne på en
nytænkende og anderledes måde, og siden opstarten har
mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos
IKEA, Silvan, Pelican Storage, Bilka – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden.
Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor
styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det
ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet
udgør det andet.
Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt
og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en
gennemtestet og robust it-platform.
Forretningsmodel
•
En kombination af teknologi, deleøkonomi og reklamefinansieret udlån af trailere  
•
Forretningsmodellen skaber goodwill og mersalg for
samarbejdspartnere og adgang til gratis trailere for
brugerne
•
Forretningsidéen indebærer, at det er muligt for alle at
låne en trailer, uden krav om modydelse, i en begrænset tidsperiode
•
Selskabet har siden 2014/15 investeret mere end 10
MDKK i selskabets teknologi og organisationen. Dette
indebærer at både forretningsmodellen og teknologi-

11%

17

•

en nu er endnu mere skalerbar, og at ledelsen er styrket
på flere væsentlige positioner
Freetrailer tilbyder en 100% selvbetjeningsløsning.
Freetrailers elektroniske lås med IoT-teknologi (Internet of Things) gør det muligt for brugere at booke en
trailer online samt at afhente og aflevere traileren på
alle tider af døgnet, alle dage om året

Markedet
•
Freetrailer er det eneste selskab på markedet, som
udelukkende fokuserer på udlån af trailere, og som
samtidig tilbyder kunder at låne en trailer helt uden
modydelse
•
Særlig relevant i byområder med varehuse, byggemarkeder, benzinstationer, lagerrum til opbevaring
(self storage), etc.
•
De nordiske lande udgør et potentielt marked på i alt
cirka 10.000 trailere fra Freetrailer, hvilket er 7 gange
den nuværende aktivitet
•
Freetrailer planlægger at intensivere markedsføringen
i især Sverige og Norge for at øge Selskabets markedsandele i disse lande
•
Freetrailer planlægger at ekspandere til Finland, Tyskland og Benelux-landene
Indtægtsmodel
•
Freetrailer indtægtsmodel bygger på et mix af samarbejdsaftaler og kundeudlån (se figuren)
•
Samarbejdspartnere betaler for, at trailerne leveres
med reklamebudskaber på siden og vedligeholdes
samt få adgang til kundeservice og Freetrailers IT-platform
•
Kunderne reserverer ofte trailere online, hvilket gøres
mod gebyr. Desuden vælger mange kunder at tilkøbe
en forsikring og af forlænge lånetiden

Freetrailers omsætning er fordelt som vist i følgende diagram

%

Samarbejdspartnere
Bruger

32 %

Reservation

68 %

Forlænget lejeperiode
Forsikring

40

8

%

Der henvises til Selskabets memorandum for uddybende
gennemgang af forretningsmodel, markeder og strategi.
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KONCERNFORHOLD
Freetrailer Group er moderselskab i en koncern bestående
af selskaber i Skandinavian, Tyskland, USA og Polen. Selskabet udlåner gratis trailere via koncernens partnere til
kunder, der har et transportbehov af kortere eller længere
varighed.
Udvikling i nøgletal for koncernen for perioden
april-juni 2018 (Q4)
Omsætning
Omsætningen for fjerde kvartal (2017/2018) udgør 8.877
tDKK mens den samlede omsætning for året udgør 30.233
tDKK, hvilket er en stigning på 12% ift. året før.
Denne omsætning resulterede i et driftsresultat for fjerde
kvartal (2017/2018) på 4.211 tDKK, mens driftsresultatet for
helåret udgør 13.946 tDKK.
Således udgør såvel omsætning som driftsresultat for fjerde
kvartal 30% af de samlede resultater for året, og vidner dermed om positiv udvikling i koncernens omsætning, hvilket
bl.a. er en effekt af ændring af prisstukturen på koncernens
trailerservice.
Helår 2017/18

Q4

Nettoomsætning

30.233

8.877

Omkostninger til
vareforbrug og andre
driftsomkostninger

16.287

4.666

Driftsresultat

13.945

4.211

Fjerde kvartal har været præget af koncernens introduktion
på Spotlight Stock Market, som har givet koncernen et økonomisk fundament til såvel at konsolidere koncernens nuværende markeder, samtidigt med at det giver koncernen
de nødvendige økonomiske ressourcer til gennemførslen af
en vækststrategi på nye markeder i Europa.

Koncernen har for året 2017/2018 oplevet en markant vækst
i antallet af udlejning er på koncernens samlede trailer portefølje og kan notere en stigning i antallet af udlejninger på
indeks 115 sammenlignet med 2016/17. Koncernen kan således notere sig en fortsættelse af hidtidige vækst i antallet
af udlejninger.
Det er Koncernens opfattelse, at vi med afsæt i det råderum
børsintroduktionen har givet koncernen, vil kunne fortsætte
denne to-cifrede vækst i de kommende år. For regnskabsåret 2018/2019 forventes et resultat efter skat på 3 MDKK
Resultat
Koncernens resultat efter skat for Q4 udgør -767 tDKK, mens
helårs-resultatet udgør -3.474 tDKK efter skat.
Selvom resultatet ikke kan betegnes som tilfredsstillende,
er det dog i overensstemmelse med forventningerne og
med det, der tidligere er kommunikeret i memorandum i
forbindelse med koncernens børsintroduktion. Resultatet
skal ses i lyset af koncernens afholdelse af en række ekstra
omkostninger til hhv. børsintroduktionen, engangsomkostninger i forbindelse med tilpasning af organisationsstrukturen, samt afskrivninger af afholdte omkostninger i forbindelse med koncernens indtog på nye markeder.
Likviditetsbeholdning
Koncernens samlede likviditetsbeholdningen efter børsintroduktionen udgør 9.414 tDKK pr. 30/6-2018, og koncernens samlede soliditet udgør på samme tidspunkt 71%
Aktien og aktiekapitalen
Der findes én aktieklasse i Freetrailer. Hver aktie medfører
lige ret til andel i Freetrailers aktiver og resultater samt berettiger til én stemme på generalforsamlingen. Freetrailers
registrerede aktiekapital udgjorde inden børsnoteringen
4.566.044 DKK fordelt på 6.088.060 aktier. Den nominelle
værdi er 0,75 DKK per aktie (1 aktie svarer til 0.75DKK i aktiekapital). Ved nyemissionen i maj 2018 udvider Selskabet ak-

AKTIEKAPITALENS UDVIKLING (2005-2018)
Måned og år

Begivenhed

Udvidelse af
aktiekapital
(DKK)

Aktiekapital
(DKK)

Ændring af
antallet af
aktier

Samlede
antal
aktier

Kvoteværdi
Tegningskurs
(DKK)

Etablering

125 000

125 000

125 000

125 000

1

December 2007

Nyemission

376 000

501 000

376 000

501 000

1

2,40

Maj 2017

Nyemission

457 143

958 143

457 143

958 143

1

1,75

Oktober 2017

Nyemission

3 607 902

4 566 045

3 607 902

4 566 045

1

4,47

Split (4:3)

-

4 566 045

1 522 015

6 088 060

0,75

-

Nyemission

2 333 333

6 899 378

3 111 111

9 199 171

0,75

4,50

Juli 2005

April 2018
Maj 2018
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Tegningskurs
(DKK)
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tiekapitalen med 2.333.333 DKK svarende 3.111.111 aktier.
Efter registreringen af børsnoteringen hos Erhvervsstyrelsen d. 14/6-2018 udgør det totale antal aktier i Selskabet således 9.199.171 med en aktiekapital på 6.899.378 DKK.

bekræfter eller afkræfter forhold, som var til stede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med
at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb,
der angår regnskabsperioden.

Forslag til disposition af Freetrailers resultat

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender,
gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, som opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis
betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Bestyrelsen og direktion anbefaler, at der ikke udbetales dividende til aktionærerne for regnskabsåret 2017/2018.
Generalforsamling og årsrapport
Generalforsamlingen afholdes d. 27/11-18. Årsrapporten
vil være tilgængelig på Selskabets hjemmeside (www.
freetrailer.com) samtidig med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.
Virksomhedsrelaterede risici og
usikkerhedsfaktorer
Et antal risikofaktorer kan have negativ indvirkning på aktiviteterne i Freetrailer. Det er derfor af stor vigtighed foruden
selskabets vækstmuligheder, også at tage hensyn til relevante selskabsspecifikke parametre såsom: IT-sikkerhed,
system, nøglepersoner, konjekturer politiske og regulatoriske forhold mm. I Selskabets memorandum beskrives allerede kendte risikofaktorer.
Review af revisor
Denne helårsrapport har ikke været gennemset af Selskabets revisorer. Revisionspåtegning vil først være tilgængelig
ift. med Årsrapporten, der udsendes samtidig med indkaldelsen til Generalforsamlingen d. 27/11-2018.
Regnskabsprincipper
Helårsregnskaber og delårsregnskaber er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i den danske årsregnskabslov (Årsregnskabsloven) for regnskabsklasse B med
tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Helårsregnskaber og delårsregnskaber er aflagt i overensstemmelse med følgende regnskabsprincipper:
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det på grund af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil komme virksomheden til gode, og aktivernes værdi
kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når
virksomheden på grund af en tidligere hændelse har en retlig
eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens
værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning
sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab,
som fremkommer inden delårsrapporten aflægges, og som
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Leasingaftaler
Leasingaftaler vedrørende trailere opføres som operationel
leasing.
Resultatopgørelse
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætningen,
øvrige driftsindtægter, vareforbrug og øvrige ekstern e
omkostninger. Indtægter indregnes, hvis levering og risikoovergang er sket til køberen før periodens afslutning, og
hvis indtægten kan beregnes pålideligt og forventes at blive
modtaget. Indtægter indregnes eksklusive moms og skatter
samt med fradrag af mindre rabatter, som er givet i forbindelse med salget.
Øvrige eksterne omkostninger
Øvrige eksterne omkostninger omfatter omkostninger, som
vedrører virksomhedens primære aktiviteter, her- under udviklingsomkostninger, kontoromkostninger og omkostninger til salgsfremmende foranstaltninger.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og honorarer
samt omkostninger til social sikring, pensioner og lignende
til virksomhedens medarbejdere.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver består
af regnskabsperiodens af- og nedskrivninger opgjort ud fra
henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de
enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest samt af
gevinster og tab ved salg af immaterielle anlægs- aktiver.
Øvrige finansielle omkostninger
Øvrige finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede
virksomheder, gæld og transaktioner i fremmed valuta mv.
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Skat af årets resultat
Skat af årets resultat inkluderer nuværende skat af årets
forventede skattepligtige resultat og årets udskudte skattefradrag minus den del af årets skat, som kan henføres
til ændringer i egenkapitalen. Nuværende og udskudt skat
vedrørende ændringer i egenkapitalen indregnes direkte i
egenkapitalen. Selskabet er forpligtet til at anvende danske
regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet
og de danske datterselskaber. Den danske selskabsskat fordeles mellem danske selskaber, som henholdsvis genererer
overskud og underskud i forhold til deres skattepligtige indkomst. Selskaber med skattemæssigt underskud modtager
sambeskatningsbidrag fra selskaber, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).
Balancen
Immaterielle rettigheder mv.
Immaterielle rettigheder mv. omfatter igangværende og afsluttede udviklingsprojekter med tilhørende immaterielle
rettigheder, erhvervede immaterielle rettigheder og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver.
Erhvervede immaterielle rettigheder måles til kostpris med
fradrag af akkumulerede afskrivninger. Rettighederne afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningstiden udgør 5 år, dog højst restløbetiden for de pågældende rettigheder. Immaterielle rettigheder mv. nedskrives til
genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget beregnes som anskaffelsesværdi med
fradrag af forventede restværdi efter opfyldelsen af brugstiden. Omkostningerne omfatter indkøbsprisen og omkostningerne, som er direkte relaterede til erhvervelsen frem til
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at tages i brug. For egen
fremstillede aktiver inkluderer anskaffelsesværdien direkte
eller indirekte omkostninger til materialer, komponenter,
underleverandører og lønninger. Materielle anlægsaktiver
afskrives i en tidsperiode på tre til ti år. Indretning af lejede
lokaler afskrives i løbet af en tidsperiode på fem år.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

regnskabsperiode. Periodeafgrænsningsposter måles til
kostpris.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og
bankindeståender.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til den nominelle værdi.
Udskudt skat
Udskudt skat og årets justering heraf beregnes som skat af
alle midlertidige forskelle mellem de regnskabsmæssige og
skattemæssige værdier af aktiver og passiver, som beregnes
ud fra den planlagte anvendelse af aktivet eller afregning af
gælden.
Udskudte skattemæssige aktiver inklusive skatteværdien
af underskudsfradrag indregnes til den værdi, som de forventes at blive anvendt til, enten gennem afregning af skat
af fremtidige overskud eller gennem afregning af udskudt
skattegæld i virksomheden indenfor den samme skatteenhed og jurisdiktion. Udskudt skat måles ud fra de skatteregler og skattesatser, som er gældende på balancedagen, hvor
den udskudte skat forventes at blive udløst til aktuel skat.
Kommende finansielle rapporter (2018/2019)
Generalforsamling: 27/11-2018
Q1 – Kvartalsrapport: 29/11-2018      
Q2 – Halvårsrapport: 27/02-2019      
Q3 – Kvartalsrapport: 30/05-2019
Helårsrapport 2018/2019: 30/08-2019      
Bestyrelsen og direktionen bekræfter hermed, at denne
helårsrapport giver et retvisende billede af Selskabets udvikling.
Søborg d. 31. august 2018
Freetrailer Group A/S
Bestyrelsen & Direktion
For mere information om Freetrailer Group A/S,
kontakt venligst:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger
E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
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FINANSIEL OVERSIGT
Koncernens resultatopgørelse
1.000 DKK

01-07-2017 - 30-06-2018

01-07-2016 - 30-06-2017

01-07-2015 - 30-06-2016

Nettoomsætning

30.233

27.376

25.899

Vareforbrug

-9.361

-6.956

-6.257

-6.926

-7.953

-7.971

Driftindtægter

Øvrige eksterne omkostninger

13.946

12.467

11.671

Personaleomkostninger

-15.094

-11.266

-10.548

-2.590

-2.103

-1.600

0

-183

-424

-3.738

-1.085

-901

272

210

1.020

Afskrivninger af materielle aktiver
Øvrige driftsomkostninger
Driftsresultat
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
Resultat pr. aktier

12

-733

-551

-258

-4.199

-1.426

-139

725

-181

39

-3.474

-1.607

-100

-0,38

-1,49

-0,28
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Koncernbalance
1.000 DKK

AKTIVER

30-06-2018

30-06-2017

30-06-2016

2.668

3.026

3.551

Anlægsaktiver
Imaterielle aktiver

0

201

216

Imaterielle anlægsaktiver

Sikekrhedsstillelser

2.668

3.227

3.767

Inventar og driftsmidler

1.688

1.958

1.813

Indretning af lejede lokaler

178

126

302

Materielle anlægsaktiver

2.136

1.939

1.990

Anlægsaktiver i alt

4.804

5.166

5.757

2.295

2.695

2.201

702

2.712

630

0

0

0

1.769

585

1.075
1.461

Omsætningsaktiver
Lagerbeholdning
Tilgodehavende
Kundetilgodehavender
Igangværende arbejder for egen regning
Øvrige tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

368

793

Udskudte skatteaktiver

304

0

50

Tilgodehavender i alt

3.143

4.090

3.216

Likvider

9.414

363

522

Omsætningsaktiver i alt

14.852

7.148

5.939

AKTIVER I ALT

19.656

12.314

11.696

PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital

6.760

958

501

Overført resultat

7.031

-940

372

Udbytte
Egenkapital i alt

0

0

0

13.791

18

873

Hensættelset til udskud skat

0

872

548

Periodisering reservation Sverige

0

0

423

Hensatte forpligtigelser i alt

0

872

971

Kortfristet gæld
0

3.303

2.595

Forskudsbetalinger til kunder

Gæld til kreditinstituter

1.743

1.512

1.547

Leverandørgæld

2.462

2.825

2.479

110

70

233

1.552

3.489

2.949

Selskabsskat
Anden kortfristet gæld
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse
Kortfristet gæld i alt
PASSIVER I ALT
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0

225

47

5.865

11.424

9.850

19.656

12.314

11.694
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Pengestrømsanalyse for koncernen
1.000 DKK

01-07-2017 - 30-06-2018

01-07-2016 - 30-06-2017

-3.474

-1.607

-99

-725

181

-39

Tilbageførte afskrivninger

2.590

2.103

1.599

Kundetilgodehavender

2.010

-2.082

2.049

Øvrige tilgodehavender

-726

1.158

-711

400

-494

-43

-363

346

-395

Anden gæld

-1.934

484

-792

Driftsaktiver i alt

-1.902

89

1.569

-811

-1.722

-1.631

0

15

46

-811

-1.707

-1.585

Årets resultat
Skat af året resultat

Varebeholdninger
Leverandørgæld

01-07-2015 - 30-06-2016

Investeringer
Anskaffelse af aktiver
Sikkerhedsstillelser
Investeringer i alt
Finansiering
Ændring i aktiekapital

5.802

457

0

Ændring i egenkapital

9.577

294

-59

-3.303

708

-38

12.076

1.459

-97

9.051

-159

-113

Driftslån
FINANSIERING I ALT
I ALT
Likvide beholdninger, primo

363

522

635

Likvide beholdninger, ultimo

9.414

363

522

Periodens pengestrøm

9.051

-159

-113
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Moderselskabets resultatopgørelse
1.000 DKK

01-07-2017 - 30-06-2018

01-07-2016 - 30-06-2017

800

1.042

700

-1.552

-933

-727

-711

-635

-503

0

-183

0

Driftsresultat

-1.463

-709

-530

Indtæget fra kapitalandele i tilknyttede eller
associerede virksomheder

-2.243

23

429

35

12

203

Nettoomsætning
Øvrige eksterne omkostninger
Afskrivninger af materielle aktiver
Øvrige driftsomkostninger

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

01-07-2015 - 30-06-2016

-149

-351

-364

-3.820

-1.025

-262

347

230

164

-3.473

-795

-98

Forslag til fordeling af resultat

-3.473

-795

-98

Balance

-3.473

-795

-98

Resultatfordeling

-3.473

-795

-98
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Moderselskabets balance
1.000 DKK

AKTIVER

30-06-2018

30-06-2017

30-06-2016

Anlægsaktiver
Imaterielle aktiver

2.316

2.141

1.684

Imaterielle anlægsaktiver

2.316

2.141

1.684

54

32

8

Indretning af lejede lokaler

Inventar og driftsmidler

178

126

302

Materielle anlægsaktiver

232

158

310

5.867

7.056

6.155

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

205

201

216

Finansielle anlægsaktiver

Sikkerhedsstillelser

6.072

7.257

6.371

Anlægsaktiver i alt

8.620

9.556

8.365

312

Tilgodehavender
500

667

Udskudte skatteaktiver

Tilgodehavender i koncernselskaber

0

0

47

Øvrige tilgodehavender

100

14

234

Skattetilgodehavender

212

480

58

0

0

0

812

1.161

651

Likvider

7.950

1

12

Omsætningsaktiver i alt

8.762

1.162

663

17.382

10.718

9.028

Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender i alt

AKTIVER I ALT
PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital

6.760

958

501

Overført resultat

7.845

-126

372

0

0

0

14.605

832

873

91

439

0

0

4

5

91

443

5

537

72

335
7.769

Udbytte
Egenkapital i alt
Hensættelset til udskud skat
Hensættelser til kapitalandele i koncernselskaber
Hensatte forpligtigelser i alt
Kortfristet gæld
Leverandørgæld

2.149

9.220

Selskabsskat

Gæld til koncernselskaber

0

43

0

Anden kortfristet gæld

0

67

7

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse
Kortfristet gæld i alt
PASSIVER I ALT

16

0

40

40

2.686

9.442

8.151

17.382

10.717

9.029

FREETRAILER GROUP A/S | HELÅRRAPPORT • 1.JULI 2017 - 30.JUNI 2018

Pengestrømsanalyse for moderselskabet
1.000 DKK

01-07-2017 - 30-06-2018
Årets resultat

01-07-2016 - 30-06-2017

01-07-2015 - 30-06-2016

-3.473

-793

-99

-347

-230

-164

2.243

-23

-429

Tilbageførte afskrivninger

711

633

503

Øvrige tilgodehavender

349

-1.204

-528

Skat af året resultat
Resultat datterselskaber

465

-263

341

Anden gæld

Leverandørgæld

-6.510

1.994

1.089

Driftsaktiver i alt

-6.562

114

713

-868

-939

-649
-114

Investeringer
Anskaffelse af aktiver
Aktiver tilhørende datterselskaber

0

0

Indlån

0

15

0

-868

-924

-763

Investeringer i alt
Finansiering
Ændring i aktiekapital

5.802

457

0

Ændring i egenkapital

9.577

342

0

15.379

799

0

7.949

-11

-50

FINANSIERING I ALT
I ALT
Likvide beholdninger, primo

1

12

62

Likvide beholdninger, ultimo

7.950

1

12

Periodens pengestrøm

7.949

-11

-50
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OM FREETRAILER
I 2004 grundlagde to danske entreprenører Freetrailer med
det klare mål at skabe øget trafik til butik på en nytænkende
og anderledes måde.
I dag udlåner Freetrailer gratis trailere gennem samarbejdspartnere i både Danmark, Sverige og Norge.
Freetrailer har syv år i træk modtaget Børsens gazellepris
for sit nytænkende forretningskoncept, der med mere end 2
mio. kunder alene i Norden, gør Freetrailer til markedsleder
i Skandinavien.
18

KONTAKT
Freetrailer Group A/S
Sydmarken 31
2860 Søborg
Telefon: +45 88 537 700
E-mail: aktie@freetrailer.com
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