
Delårsperioden januari-juni i korthet
2012 och 2013 har varit en period av stora omställningar för Bilprovningen. I 
slutet av den aktuella delårsperioden hade verksamheten en betydligt min-
dre omfattning efter av försäljning av närmare två tredjedelar av Bilprov-
ningens stationsnät och 142 fastigheter. Jämförelsetalen i delårsrapporten 
påverkas väsentligt till följd härav. Till och med februari 2012 ingick samtliga 
stationer i moderbolaget. För att förbereda försäljningen genomfördes den 
I mars 2012 en bolagisering varvid 70 respektive 56 stationer överfördes till 
de nybildade dotterbolagen Besiktningskluster 1 AB och 
Besiktningskluster 2 AB. I november 2012 såldes Besiktningskluster 1 AB 
och i mars 2013 övertogs Besiktningskluster 2 AB av de tidigare minoritets-
ägarna. Staten blev därmed ensam ägare till det kvarvarande moderbolaget 
AB Svensk Bilprovning med 89 stationer. Fastigheterna såldes successivt 
under 2012, men merparten i november.
 
•	 Nettoomsättningen minskade till 454 (872) MSEK.
•	 Periodens rörelseresultat minskade till 8 (130) MSEK. 
•	 Periodens nettoresultat efter skatt minskade till 14 (95) MSEK, vilket 

motsvarar 362 (2 386) SEK per aktie.
•	 Periodens totalresultat minskade till 14 (78) MSEK.
•	 Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter justering av 2012 års 

inlösen av pensionsskuld, minskade till 48 (112) MSEK.  

Andra kvartalet i korthet
•	 Nettoomsättningen minskade till 190 (454) MSEK.
•	 Periodens rörelseresultat minskade till -1 (79) MSEK. 
•	 Periodens nettoresultat efter skatt minskade till 4 (58) MSEK vilket 

motsvarar 83 (1 448) SEK per aktie.
•	 Periodens totalresultat minskade till 3 (58) MSEK.
•	 Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -22 (2) MSEK.

AB Svensk Bilprovning
Organisationsnummer: 556089-5814

Delårsrapport januari-juni 2013



Bilprovningen fortsatt ledande i konkurrensutsatt marknad 

Två år efter omregleringen och ett kvartal efter delförsäljningen är Bilprovningen fortfarande den 

största och enda rikstäckande besiktningsaktören på den svenska marknaden, även om 

marknadsandelen enligt plan är sjunkande. Vid ingången av året var den 63 procent, vid utgången av 

mars månad 35 procent och vid halvårsskiftet 33 procent. Den sammantagna marknadsandelen för 

de tre bolag som ursprungligen utgjorde Bilprovningen var vid halvårsskiftet 90 procent och 10 

procent för övriga aktörer.  

Lägre volymer och omsättning i Bilprovningens nya marknadssituation medför stora krav på åtgärder 

såsom anpassningar av den centrala organisationen och minskning av strukturella kostnader för att 

bolaget ska ha en fortsatt god lönsamhet . Omställningskostnader belastar periodens resultat. 

Besiktningsverksamheten gav dock ett gott resultat tack vare en hög efterfrågan samt god 

försäljning.  

Trots alla förändringar i bolaget är medarbetarna nöjdare än någonsin. Det visar utfallet av den 

senaste mätningen som låg på 3,84 (på en skala från 1–5) och är det högst uppmätta värdet hittills. 

Bilprovningen har sedan 2012 ersatt sin årliga NMI (nöjd medarbetarindex)med mindre kvartalsvisa 

mätningar för att få en bättre kontinuitet och uppföljning avseende trivseln och arbetsmiljön i 

bolaget. Utfallet av mätningarna har varit mycket bra och kontinuerligt stigande. 

Bilprovningen utsågs i maj genom Sustainable Brands Index för tredje året i rad till ett av de mest 

hållbara företagen i Sverige. Undersökningen hade besvarats av 9 000 konsumenter. Bland 228 

välkända företag placerade sig Bilprovningen på plats 13. En ökad trafiksäkerhet och minskad 

miljöbelastning är kärnan i Bilprovningens arbete, främst genom besiktningsverksamheten, men även 

genom proaktiva informationskampanjer. Under perioden låg fokus på alkohol och mobilanvändning 

i samband med bilkörning. 

Genom ett samarbete med Blocket som påbörjats efter periodens utgång kommer Bilkontroll och e-

Diagnos att marknadsföras på samtliga bilannonseringar på Blocket. Båda produkterna kan öka 

tryggheten för köpare och säljare vid en bilaffär. Responsen har varit positiv, många kunder har 

redan bokat tid. Bilkontroll och e-Diagnos är två av Bilprovningens tilläggsprodukter som väl 

kompletterar den huvuddel av nettoomsättningen som består av intäkter från reglerade produkter 

som kontroll- och registreringsbesiktningar. 

Bilprovningen står inför många utmaningar på den nya konkurrensutsatta marknaden men har med 

sitt varumärke, framgångsrika hållbarhetsarbete och nya tjänster, medarbetarnas insatser och en hög 

kundlojalitet goda förutsättningar att behålla sin marknadsledande position.  

Kista den 15 augusti 2013  

Benny Örnerfors  

Verkställande direktör  



Ekonomisk utveckling andra kvartalet 2013 

Koncernens nettoomsättning under det andra kvartalet uppgick till 190 (454) MSEK, en minskning 
med 58 procent. Förändringen är hänförlig till försäljningen av två dotterbolag med sammanlagt 126 
stationer. Kvartalets nettoomsättning påverkas även positivt jämfört med föregående år av intäkter 
från de IT-tjänster som under en övergångsperiod erbjuds de tidigare dotterbolagen uppgående till 
15 MSEK.  

Rörelsens kostnader minskade med 50 procent till 192 (383) MSEK och rörelseresultatet minskade till 
-1 (79) MSEK.  Rörelseresultatets minskning beror utöver försäljningen av stationer bland annat på 
att pågående minskning av den centrala organisationen inte gett full resultateffekt under kvartalet. 
För kvartalet ingår även omstruktureringskostnader avseende lokaler om 11 MSEK. Därutöver har 
hyreskostnaderna ökat efter avyttringen av tidigare ägda stationsfastigheter samt som en följd av ny 
bedömning av förlustkontrakt avseende hyresavtal i konkurrensutsatta områden. 
Personalkostnaderna minskade med 60 procent till 95 (237) MSEK. Övriga externa kostnader uppgick 
till 92 (140) MSEK.  Avskrivningar och nedskrivningar uppgick till 4 (6) MSEK. Finansnettot uppgår till 
5 (1) MSEK. Huvuddelen av ökningen är hänförlig till ränteintäkter.  Resultat efter skatt uppgick till 3 
(58) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -22 (2) MSEK.  

Väsentliga händelser  

Andra kvartalet 

Den 1 april infördes en ny central organisation med kraftigt minskad bemanning till följd av 
försäljningen av två tredjedelar av stationsnätverket. 

Vid årsstämman den 29 april disponerades vinstmedlen i enlighet med förslag från styrelsen och vd. 
Av till förfogande stående vinstmedel gjordes en utdelning om 70 000 000 SEK och 314 249 894 SEK 
balanserades i ny räkning. Utdelningen har utbetalats under andra kvartalet.  

Vid årsstämman omvaldes Kerstin Lindberg Göransson till ordförande och Leif Ljungqvist, Anna 
Nilsson-Ehle samt Jacob Röjdmark till ledamöter. Till nya ledamöter valdes Gunnar Malm och Cecilia 
Daun Wennborg. Per Johansson, Ulf Blomgren och Tom Bjerver avgick ur styrelsen i samband med 
överlåtelsen av Besiktningskluster 2 AB till de tidigare minoritetsägarna den 18 mars. 

Tidigare under perioden 

Den 25 januari tecknades avtal med minoritetsägarnas helägda dotterbolag FBYB Holding AB om 
inlösen av bolagets samtliga aktier i Bilprovningen. Det formella beslutet fattades senare vid en extra 
bolagsstämma den 26 februari. Ersättningen för de inlösta aktierna utgjordes av aktierna i 
dotterbolaget Besiktningskluster 2 AB med 56 stationer i sydvästra Sverige, ett kontantbelopp och en 
nyemitterad preferensaktie i Bilprovningen avsedd för slutreglering av parternas mellanhavanden i 
samband med senare inlösen av denna. Preferensaktien förväntas lösas under tredje kvartalet.  

Den 18 mars överläts samtliga aktier i Besiktningskluster 2 AB till FBYB Holding AB varvid staten blev 
ensam ägare till Bilprovningen med dess rikstäckande stationsnät bestående av 89 stationer. 

I slutet av mars tecknades avtal om att etablera en ny station i Enköping vid E18, nära handelsplatsen 
Enköping Handelstorg. Stationen öppnar våren 2014 och har två personbilsbanor. 

Verksamheten januari-juni 2013 

Vid årets början bestod koncernen av moderbolaget AB Svensk Bilprovning och dotterbolaget 
Besiktningskluster 2 AB som bedrev besiktningsverksamhet. Den 18 mars överläts Besiktningskluster 



2 AB som en del av en ersättning för inlösen av minoritetsägarnas aktier. Intäkter och kostnader för 
Besiktningskluster 2 AB ingår därmed i koncernen för perioden fram till och med den 17 mars.  

I koncernen ingår även Elektronen 5 Fastighets AB som äger en fastighet i Sollentuna och 
Fastighetsbolaget i Svealand AB som sedan december 2012 varit vilande. Då beslut fattats om att 
avyttra Elektronen 5 Fastighets AB, redovisas dessa tillgångar och skulder separat i koncernens 
rapport över finansiell ställning under rubriken avyttringsgrupper som innehas för försäljning.  

Nedanstående kommentarer avser koncernen om inte annat anges. Intäkter och kostnader är inte 
jämförbara mellan perioder på grund av att koncernen under motsvarande period 2012 ägt stationer 
som senare avyttrats. Det första dotterbolaget med 70 stationer avyttrades i november 2012 och det 
andra med ytterligare 56 stationer under mars 2013. 

Försäljning  

Den totala försäljningsvolymen minskade med 63 procent och uppgick till 1 140 259 (3 097 204) 
besiktningar. Förändringen är främst hänförlig till att koncernen avyttrade 70 stationer under det 
fjärde kvartalet 2012 och ytterligare 56 i mars 2013.  

Koncernens intäkter  

Koncernens nettoomsättning minskade till 454 (872) MSEK. Omsättningen för de kvarvarande 
stationerna är i nivå med föregående år. I koncernens nettoomsättning ingår intäkter om 24 MSEK 
hänförliga till den tidsbegränsade IT-lösning som Bilprovningen sedan fjärde kvartalet 2012 erbjuder 
sina tidigare dotterbolag.  

91 (97) procent av Bilprovningens nettoomsättning bestod av intäkter från reglerade produkter, det 
vill säga kontrollbesiktningar och registreringsbesiktningar.  Förändringen är främst hänförlig till de 
tillkommande intäkterna från IT-tjänster.  

Resterande del av nettoomsättningen omfattar besiktningsnära test- och kvalitetskontrolltjänster 
som skräddarsydda kundanpassade tjänster.  

Övriga rörelseintäkter minskade till 2 (27) MSEK. Föregående år bestod främst av en engångsintäkt 
hänförlig till förändrat avtal rörande en sale and leaseback affär samt en fastighetsförsäljning.  

Koncernens resultat  

Rörelseresultatet minskade till 8 (130) MSEK. Personalkostnaderna minskade med 48 procent till 242 
(465) MSEK. Övriga externa kostnader minskade med 32 procent till 196 (290) MSEK.  

Periodens nettoresultat uppgick till 14 (95) MSEK. Skattekostnadens andel av resultatet före skatt 
minskade till 24 (28) procent främst beroende på förändrad skattesats.  

Finansiell ställning och kassaflöden  

Koncernens balansomslutning minskade till 609 (1 105) MSEK. Soliditeten ökade till 67 (65) procent. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 49 (-125) MSEK. Justerat för den inlösen 
av pensionsskuld som skedde första kvartalet 2012 försämrades i stället kassaflödet till 49 (112) 
MSEK. Periodens kassaflöde påverkas av återbetalning av preliminärskatt samt ej 
kassaflödespåverkande poster så som avsättningar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
uppgick till -625 (-87) MSEK.   



De huvudsakliga förklaringarna till de stora förändringarna avseende såväl balansomslutning som 
kassaflöden är försäljning av dotterbolag med tillhörande kassa, inlösen av aktier samt 
aktieutdelning. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten ökade till 17 (1) MSEK som en följd av en amortering av 
den säljarrevers som ställdes ut vid försäljningen av koncernens fastigheter 2012. 

Investeringar  

Under perioden gjordes investeringar i materiella anläggningstillgångar med 4 (6).  

Moderbolaget  

Moderbolagets verksamhet har under delårsperioden omfattat besiktningsverksamhet i de 
kvarvarande 89 stationerna, försäljning av tjänster i form av verksamhetsstöd till dotterbolaget 
Besiktningskluster 2 AB till och med avyttringen den 18 mars 2013 och försäljning av IT-tjänster till de 
tidigare två dotterbolagen från och med respektive överlåtelsedatum 

Intäkter och kostnader för perioden är inte jämförbara med föregående år som en följd av avyttring 
av såväl dotterbolag som fastigheter. 

 Moderbolagets intäkter minskade med 36 procent till 371 (581) MSEK. Rörelsens kostnader 
minskade med 32 procent till 371 (547) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 0 (34) MSEK.  
Resultatet efter skatt uppgick till 8 (24) MSEK. 

Medarbetare  

Vid utgången av andra kvartalet hade koncernen 641 (1 713) anställda. Omräknat motsvarar detta 
631 (1 685) heltidstjänster. Medelantalet anställda under perioden januari-juni omräknat till heltider 
uppgick till 840 (1 675) personer. Vid utgången av perioden var medelåldern 42 (42) år och andelen 
kvinnor och män var 11 (11) respektive 89 (89) procent.   

Förväntad framtida utveckling 

Bilprovningen lämnar ingen prognos för 2013.  

Överlåtelsen av Besiktningskluster 2 AB kommer att påverka koncernens framtida resultat och 
ställning i jämförelse med perioden januari-juni 2013. Omsättningen för Besiktningskluster 2 under 
perioden 1 januari - 17 mars 2013, d v s dagen före avyttringsdagen, uppgick till cirka 100 MSEK.  

Ersättningen för de inlösta aktierna utgjordes bland annat av en nyemitterad preferensaktie i 
Bilprovningen som är avsedd för slutreglering av parternas mellanhavanden genom en senare inlösen 
av denna. Preferensaktien förväntas lösas in under tredje kvartalet och påverka koncernens egna 
kapital och likviditet med cirka -50 MSEK.  

Transaktioner med närstående 

Inga transaktioner har ägt rum mellan Bilprovningen och närstående under andra kvartalet som 
väsentligen påverkat företagets ställning och resultat.  Den 25 januari tecknades avtal med 
minoritetsägarnas helägda dotterbolag FBYB Holding AB om inlösen av bolagets samtliga aktier i 
Bilprovningen. Det formella beslutet fattades vid en extra bolagsstämma den 26 februari. 
Ersättningen för de inlösta aktierna utgörs av aktierna i dotterbolaget Besiktningskluster 2 AB med 56 
stationer i sydvästra Sverige, ett kontantbelopp om 478 MSEK samt en nyemitterad preferensaktie i 
Bilprovningen avsedd för slutreglering av parternas mellanhavanden i samband med senare inlösen 



av denna. Värdet på denna är beräknat till cirka 50 MSEK. Utöver detta minskar balansposterna 
tillgångar- och skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Bilprovningen utsätts genom sin verksamhet för såväl externa strategiska risker som interna 
operativa och finansiella risker. Bilprovningens riskhantering syftar till att i möjligaste mån minimera 
risker, men också till att säkerställa att möjligheter fångas upp och hanteras på bästa sätt. Med risk 
menas oönskade händelser som kan hindra bolaget från att nå de mål som är beskrivna i 
affärsplanen.  

Externa strategiska risker inom Bilprovningen hanteras av företagsledningen och styrelsen, bland 
annat genom omvärldsbevakning med fokus på faktorer som kan påverka såväl affärsvillkoren som 
kärnverksamheten. Bilprovningen verkar sedan 2010 på en konkurrensutsatt marknad och sedan 
dess är Bilprovningens affärsrisker främst kopplade till konkurrens. Konkurrenssituationen är relativt 
ny och har påskyndats av avyttringen av stationer. Bilprovningen följer marknadsutvecklingen 
noggrant för att lära sig hur konkurrenter och kunder agerar i denna fria konkurrens.  

Bilprovningen är även exponerad för affärsrisk till följd av politiska beslut, till exempel gällande 
förändringar i de EU-direktiv och nationella lagar och föreskrifter som styr 
fordonsbesiktningsverksamheten och marknaden.  

Interna operativa risker omfattar bland annat efterlevnad av lagstiftning och regelverk. Riskerna 
hanteras av organisationens olika enheter inom ramen för ordinarie verksamhet genom väl 
dokumenterade rutiner, stödjande IT-system, tillfredsställande verksamhetsuppföljning och god 
intern kontroll.  

Koncernens finansiella risker hanteras centralt av moderbolagets avdelning Ekonomi & Finans. 
Riktlinjer och regler för hantering av finansiella risker finns för närvarande uttryckta i en finanspolicy 
samt en kreditpolicy för kundkrediter. Koncernens främsta finansiella risk är kopplade till större 
lånereverser som uppkommit under föregående år med anledning av de bolags- och fastighetsaffärer 
som genomförts. Motparterna är kända etablerade bolag och Bilprovningen har bland annat 
säkerheter genom moderbolagsborgen. Reverserna löper med ränta och amorteras löpande med 
sista förfallodag 2015 och 2017.  

För en fullständig redogörelse av de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för 
2012. Inga nya väsentliga risker bedöms ha tillkommit.  

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter periodens utgång. 

Redovisningsprinciper 

Bilprovningens delårsrapport för januari-juni 2013 är utformad i enlighet med IAS 34, 
Delårsrapportering och ÅRL 9 kap, Delårsrapport. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är i 
oförändrade jämfört med dem som tillämpats i årsredovisningen för år 2012.  

IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade 

verksamheter 

Då ägarna vid en extra bolagsstämma den 27 januari 2012 fattade beslut om att inleda en försäljning 
av delar av stationsnätet samt en försäljning av bolagets samtliga fastigheter i en separat process, 



har anläggningstillgångar hänförliga till dessa sedan 2011 redovisats som tillgångar som innehas för 
försäljning i enlighet med IFRS 5.  

Sedan bolagiseringen av verksamheterna den 1 mars 2012, redovisas tillgångar och skulder i bolagen 
som avyttringsgrupper som innehas för försäljning. Sedan 2013 utgörs avyttringsgruppen av 
Elektronen 5 Fastighets AB. Villkorat avtal om försäljning av bolaget har tecknats. Datum för tillträde 
är ännu ej fastställt.  

De stationsgrupper och fastigheter som är till försäljning respektive har sålts anses inte utgöra 
självständiga rörelsegrenar och uppfyller inte kriterierna för att redovisas som avvecklade 
verksamheter enligt IFRS 5.  

IFRS 8 Rörelsesegment 

Tidigare har Bilprovningens verksamhet endast omfattat ett segment varför segmentsrapportering 
inte varit aktuellt. Från och med 2011 bedrevs dock verksamheten som två separata segment, 
fordonskontroller och fastigheter. Då fastigheterna sedan fjärde kvartalet 2011 redovisas som 
tillgång till försäljning omfattar Bilprovningens återigen endast ett segment. Separat redovisning sker 
således inte i denna rapport.  

  



 

Koncernens rapport över totalresultatet 
   

Belopp i kSEK 
apr-jun 

2013 
apr-jun 

2012 
jan-jun  

2013 
jan-jun 

2012 
Helår 
 2012 

Nettoomsättning 189 945 454 496 453 807 871 995 1 549 543 

Övriga rörelseintäkter 499 7 405 1 646 27 289 353 381 

Summa rörelsens intäkter 190 444 461 901 455 453 899 284 1 902 924 

Övriga externa kostnader -91 692 -140 360 -196 125 -290 243 -591 449 

Personalkostnader -95 473 -236 552 -241 668 -465 179 -863 267 

Avskrivningar och nedskrivningar -3 949 -5 894 -8 554 -13 654 -22 951 

Övriga rörelsekostnader -695 – -695 – -100 030 

Rörelseresultat -1 365 79 095 8 411 130 208 325 227 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 244 946 10 728 2 848 7 970 

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -325 -38 -587 -445 

Finansnetto 5 253 621 10 690 2 261 7 525 

Resultat efter finansiella poster 3 888 79 716 19 101 132 469 332 752 

Skatt på periodens resultat -575 -21 807 -4 612 -37 049 29 598 

Periodens nettoresultat 3 313 57 909 14 489 95 420 362 350 

      Rapport över totalresultat           
Periodens nettoresultat 3 313 57 909 14 489 95 420 362 350 

Övrigt totalresultat  
     Omvärdering fastigheter – – – -24 092 -24 092 

Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat – – – 6 336 6 336 

Övrigt totalresultat för perioden – – – -17 756 -17 756 

Summa totalresultat för perioden 3 313 57 909 14 489 77 664 344 594 

      Nettoresultat varav hänförligt  till: 
     Aktieägare i bolaget 3 313 57 909 14 489 95 420 362 350 

Nettoresultat per aktie efter skatt 83 1 448 362 2 386 9 059 

      Antal aktier vid periodens utgång 40 001 40 000 40 001 40 000 40 000 

 
 

 
   

      

      

      

      

      

      

 

  



    Koncernens rapport över finansiell ställning 
  

Belopp i kSEK 
30 jun  

2013  
30 juni  

2012  
31 dec 

 2012  
       

TILLGÅNGAR 
   

       
Anläggningstillgångar 

   
       

Immateriella anläggningstillgångar  9 064 16 549 12 068 
       

Materiella anläggningstillgångar 43 558 48 688 45 582 
       

Finansiella anläggningstillgångar 186 050 7 234 210 966 
       

Summa anläggningstillgångar 238 672 72 471 268 616 
       

Omsättningstillgångar 
   

       
Kortfristiga fordringar 66 435 70 220 100 432 

       
Kortristiga placeringar 

 
19 800 – 

       
Tillgångar som innehas för försäljning 

 
534 310 – 

       
Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning 10 908 241 744 136 711 

       
Likvida medel 292 939 166 236 795 917 

       
Summa omsättningstillgångar 370 282 1 032 310 1 033 060 

       
SUMMA TILLGÅNGAR 608 954 1 104 781 1 301 676 

       

    
       

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   

       
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 405 286 718 474 985 403 

       
Summa eget kapital  405 286 718 474 985 403 

       
Långfristiga skulder 

   
       

Avsättningar för pensioner 1 231 688 510 
       

Övriga avsättningar och skulder 59 320 – 57 343 
       

Uppskjutna skatteskulder – 65 967 – 
       

Summa långfristiga skulder 60 551 66 655 57 853 
       

    
       

Kortfristiga räntebärande skulder – – – 
       

Övriga kortfristiga skulder 143 094 139 204 173 562 
       

Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning 23 180 448 84 858 
       

Summa kortfristiga skulder 143 117 319 652 258 420 
       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 608 954 1 104 781 1 301 676 
       

      

      

      

  



     
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital 

 

Belopp i kSEK Aktiekapital 
Omvärderings-

reserv 

Balanserade 
vinstmedel 

inkl 
periodens 

resultat 
Summa eget 

kapital 

Ingående eget kapital 2012-01-01 40 000 218 598 447 111 705 709 

     Transaktioner med ägare 
    Fondemission 214 071 -199 671 -14 400 0 

Nedsättning av aktiekapital -241 071 
 

241 071 0 

Utdelning      -64 900 -64 900 

Summa transaktioner med ägare -27 000 -199 671 161 771 -64 900 

Periodens nettoresultat 
  

362 350 362 350 

     Övrigt totalresultat 
    Förskjutning 
 

-1 171 1 171 0 

Omvärdering 
 

-24 092 
 

-24 092 

Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat   6 336   6 336 

Periodens övriga totalresultat – -18 927 1 171 -17 756 

 
    

Summa totalresultat för perioden   -18 927 363 521 344 594 

Utgående eget kapital 2012-12-31 13 000 – 972 403 985 403 

 
    

Ingående eget kapital 2013-01-01 13 000 0 972 403 985 403 

     Transaktioner med ägare 
    Fondemission 6 240 

 
-6 240 0 

Inlösen av minoritetsägarnas aktier -6 240 
 

-518 366 -524 606 

Utdelning     -70 000 -70 000 

Summa transaktioner med ägare – – -594 606 -594 606 

Periodens nettoresultat 
  

14 489 14 489 

     Övrigt totalresultat 
  

- 
 

    
0 

Periodens övriga totalresultat – – – – 

 
    

Summa totalresultat för perioden – – 14 489 14 489 

Utgående eget kapital 2013-06-30 13 000 – 392 286 405 286 

 

  



Koncernens rapport över kassaflöden 
 

   

Belopp i kSEK 
apr-jun  

2013 
apr-jun  

2012 
jan-jun 
2013 

jan-jun 
2012 

helår 
2012 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
     Resultat efter finansiella poster 3 888 79 716 19 101 132 469 332 752 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 24 293 2 560 27 291 -9 792 -186 629 

 
28 181 82 276 46 392 122 677 146 123 

Betald skatt -2 319 -2 417 48 464 -17 285 -29 400 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 25 862 79 859 94 856 105 392 116 723 

      Förändringar i rörelsekapital 
     Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -1 788 -15 652 -3 614 -6 257 -37 722 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -46 268 -62 461 -42 581 -223 992 -185 987 

Summa förändringar i rörelsekapitalet -48 056 -78 113 -46 195 -230 249 -223 709 

      Kassaflöde från den löpande verksamheten -22 194 1 746 48 661 -124 857 -106 986 

      Kassaflöde från Investeringsverksamheten 
     Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – – – – – 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 261 -2 572 -3 932 -5 685 -13 503 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar – 7 000 – 7 000 – 

Försäljning av tillgångsgrupper 21 108 – 21 108 – 565 042 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar – 2 811 
 

– 18 784 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 19 847 7 239 17 176 1 315 570 323 

      Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
     Amortering av lån – -20 000 – -22 500 -22 500 

Inlösen aktier – 
 

-555 199 
  Utdelning till moderföretagets aktieägare -70 000 -64 900 -70 000 -64 900 -64 900 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -70 000 -84 900 -625 199 -87 400 -87 400 

      Periodens kassaflöde -72 347 -75 915 -559 362 -210 942 375 937 

      Likvida medel vid periodens början 365 732 341 783 852 747 476 810 476 810 

Likvida medel och kortfristiga placeringar vid 
periodens slut* 293 385 265 868 293 385 265 868 852 747 

*inkluderar likvida medel i avyttringsgrupper som innehas för försäljning 

 
  



 
  

Femårsöversikt    

     

Belopp i MSEK 
jan-jun 

2013 

jan-jun 
2012 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Nettoomsättning 454 872 1 550 1 642 1 523 1 509 1 516 1 526 

Rörelseresultat 8 130 325 120 147 40 -249 72 

Resultat efter finansiella poster 20 132 333 128 148 39 -279 61 

Nettoresultat 14 95 362 108 96 18 -204 38 

Nettoresultat per aktie, SEK 362 2 386 9 059 2 704 2 405 449 -5 088 942 

Totalresultat 14 78 345 67 114 43 -36 38 

Rörelsemarginal, % 2,0 14,9 21,0 7,3 9,7 2,6 -16,4 4,7 

Vinstmarginal, % 4,2 15,2 21,5 7,8 9,7 2,6 -18,4 4,0 

Räntabilitet på eget kapital*, % 2,1 15,7 42,9 8,3 11,7 2,6 -29,8 5,5 

Räntabilitet på sysselsatt kapital*, % 2,0 16,4 39,3 15,9 14,7 4,8 -24,9 9,2 

Soliditet, % 66,6 65,0 75,7 52,0 59,7 53,5 52,6 52,0 

Investeringar 4 6 14 99 33 47 114 149 

Kassaflöden från den löpande 
verksamheten före förändring av 
rörelsekapitalet 95 105 117 212 198 185 187 184 
Kassaflöden från den löpande 
verksamheten   49 -125 -107 153 141 249 175 178 

Medelantal anställda 840 1 675 1 598 1 652 1 658 1 851 1 959 2 021 

Nettoomsättning per anställd, kSEK 540 521 970 994 919 851 774 755 

         

 

   

 

    

Kvartalssiffror 
  apr-jun jan-mars okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar okt-dec juli-sept 

Belopp i MSEK  2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 

Nettoomsättning 190 264 336 341 454 417 422 351 

Rörelseresultat -1 10 161 34 79 51 -7 4 

Resultat efter finansiella poster 4 15 166 35 80 53 -5 6 

Nettoresultat 3 11 243 24 58 38 18 1 

Nettoresultat per aktie, SEK 83 279 6 066 607 1 448 938 452 33 

Totalresultat 3 11 242 24 58 20 -41 -10 

Rörelsemarginal, % neg 3,7 48,0 9,8 17,4 12,2 neg 1,2 

Vinstmarginal, % 2,0 5,8 49,3 10,1 17,5 12,6 neg 1,7 

Räntabilitet på eget kapital *, % 0,8 1,9 28,1 3,3 7,9 4,5 2,5 0,2 

Räntabilitet på eget kapital **, % 50,1 56,1 42,9 18,7 15,7 14,1 13,5 13,8 

Räntabilitet på sysselsatt kapital *, % 0,9 2,2 19,3 4,7 10,9 5,9 neg 0,7 

Räntabilitet på sysselsatt kapital **, % 39,2 40,7 39,3 19,5 16,4 47,0 neg 16,5 

Soliditet, % 66,6 67,4 75,7 64,9 65,0 62,0 52,0 55,5 

Investeringar 1 3 3 5 3 3 20 25 

Kassaflöden från den löpande 
verksamheten före förändring av 
rörelsekapitalet  26 69 13 34 80 26 46 26 

Kassaflöden från den löpande 
verksamheten  -22 71 -20 38 2 -127 -6 61 

Medelantal anställda 637 1 045 1 360 1 670 1 675 1 687 1651 1 683 

Nettoomsättning per anställd, kSEK 298 252 247 204 271 247 255 209 

         * Beräknad för aktuellt kvartal 
        ** Beräknad för de senaste fyra kvartalen 

       



Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 

Belopp i kSEK 
apr-jun  

2013 
apr-jun 

2012 
jan-jun 

2013 
jan-jun  

2012 
helår  
2012 

Intäkter 190 565 230 612 371 385 580 603 947 373 

Kostnader -191 398 -215 605 -371 255 -546 910 -1 064 199 

Rörelseresultat -833 15 007 130 33 693 -116 826 

Finansiellt netto 5 253 713 10 424 2 415 372 145 

Resultat efter finansiella poster 4 419 15 720 10 553 36 108 255 319 

Bokslutsdispositioner - - - 0 98 080 

Resultat före skatt 4 419 15 720 10 553 36 108 353 399 

Skatt -566 -5 230 -2 693 -11 714 28 471 

Periodens resultat 3 853 10 489 7 860 24 394 381 870 

      Moderbolagets rapport över totalresultat i sammandrag   
Övrigt totalresultat  

     Omvärdering fastigheter 0 0 0 -2 381 -2 381 
Skatt hänförlig till poster i övrigt 
totalresultat 0 0 0 627 627 

Periodens övriga totalresultat efter skatt – – – -1 754 -1 754 

Periodens totalresultat 3 853 10 489 7 860 22 640 380 116 

 

 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
  

Belopp i kSEK 30 jun 2013 30 jun 2012 31 dec 2012       
Anläggningstillgångar 276 162 608 944 299 934 

      
Omsättningstillgångar 353 149 316 879 918 231 

      
SUMMA TILLGÅNGAR 629 311 925 823 1 218 165 

      

    
      

Eget kapital 335 110 517 384 875 487 
      

Obeskattade reserver 90 300 188 380 90 300 
      

Långfristiga skulder 64 550 11 555 57 854 
      

Kortfristiga skulder 143 350 208 504 194 524 
      

SUMMA EGET KAPITAl OCH 
SKULDER 629 311 925 823 1 218 165       

  



Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolaget och koncernens verksamhet, ställning 
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de 
företag som ingår i koncernen står inför.  

Verkställande direktören har bemyndigande av styrelsen att underteckna denna delårsrapport. 

Kista den 15 augusti 2013 

 

Benny Örnerfors 

Verkställande direktör 
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Definitioner 

Nettoskuldsättningsgrad 

Netto räntebärande skulder dividerat med eget kapital inklusive minoritetsintresse. Negativ 
nettoskuldsättningsgrad innebär att kortfristiga placeringar överstiger räntebärande skulder. 

Netto räntebärande skulder 

Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar. 

Omsättning per anställd 

Nettoomsättning dividerat med medeltalet anställda omräknat till heltider. 

Räntabilitet på eget kapital 

Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. 

Räntabilitet på sysselsatt kapital 

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt 
kapital. 

Räntetäckningsgrad 

Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader och liknande poster dividerat med 
räntekostnader och liknande poster. 

Rörelsemarginal 

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. 

Soliditet 

Eget kapital inklusive minoritet dividerat med balansomslutning. 

Sysselsatt kapital 

Balansomslutning minus icke räntebärande skulder och avsättningar. 

Vinstmarginal 

Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättning. 

 




