Bilprovningen

Bokslutskommuniké 2011

2011 i korthet
> Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 642 (1 523) MSEK.
> Antalet besiktningar ökade med 5 procent till 5 919 800 (5 626 254).
> Årets rörelseresultat minskade till 120 (147) MSEK.
> Rörelseresultat före nedskrivningar samt omställningskostnader inför försäljning av delar av stationsnätet uppgick till 171 (147) MSEK.
> Årets nettoresultat efter skatt uppgick till 108 (96) MSEK, vilket motsvarar
2 704 (2 405) SEK per aktie.
> Totalresultatet uppgick till 27 (114) MSEK, vilket motsvarar 666 (2 855)
SEK per aktie. Minskningen är hänförlig till aktuariell förlust avseende pensionsskuld som är föremål för inlösen.
> Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 153 (141) MSEK
> Förberedelser för en försäljning av delar av Bilprovningens stationsnät
samt fastigheter påbörjades.

Fjärde kvartalet i korthet

> Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 422 (392) MSEK.
> Periodens rörelseresultat minskade till -7 (26) MSEK.
> Rörelseresultat före nedskrivningar samt omställningskostnader inför försäljning av delar av stationsnätet uppgick till 27 (26) MSEK.
> Periodens nettoresultat efter skatt uppgick till 18 (17) MSEK, vilket motsvarar 452 (436) SEK per aktie.
> Periodens totalresultat uppgick till - 41 (60) MSEK, vilket motsvarar – 1 013
(1 504) SEK per aktie.
> Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till - 6 (53) MSEK.
> Bilprovningens huvudägare staten tillkännagav att man vid en extra bolagsstämma den 27 januari 2012 avsåg att rösta för en delförsäljning av
stationsnätet samt en försäljning av bolagets samtliga fastigheter.
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En stark avslutning
Under det fjärde kvartalet ökade omsättningen med 8 procent jämfört med föregående år. Det förklaras
huvudsakligen av en ökad efterfrågan men också av de prishöjningar som genomfördes under första halvåret. Trots
belastning av kostnader för förberedelserna inför försäljningen av delar av stationsnätverket och fastigheterna var
resultatet starkt även om rörelseresultatet minskade jämfört med 2010. Rensat för dessa omställningskostnader
var resultatet bättre än året innan.
Vid en extra bolagsstämma den 27 januari 2012 fattade våra ägare beslut om att genomföra försäljningen i
enlighet med det förslag som innebär att verksamheten delas upp i tre likvärdiga delar av vilka två bjuds ut till
försäljning. Samtliga ägda fastigheter avyttras för sig.
Beslutet påskyndar utvecklingen mot en väl fungerande marknad vilket känns mycket positivt för Bilprovningens
del. Istället för att behöva inta en defensiv hållning och steg för steg anpassa verksamheten till lokalt tappade
besiktningsvolymer genom att avveckla personal och stänga stationer, kan vi satsa på utveckling som kommer
kunder, medarbetare, trafiksäkerhet och miljö till godo.
Stockholm 15 februari 2012
Magnus Ehrenstråhle
Verkställande direktör, AB Svensk Bilprovning
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Ekonomisk utveckling fjärde kvartalet 2011
Koncernens nettoomsättning under det fjärde kvartalet uppgick till 422 (392) MSEK, en ökning med 8 procent.
Ökningen förklaras huvudsakligen av ökad efterfrågan och därutöver även prisökningar.
Rörelsens kostnader ökade med 17 procent till 430 (366) MSEK, främst beroende på omställningskostnader inför
försäljning av delar av stationsnätet.
Rörelseresultatet minskade till ‐7 (26) MSEK. Rörelseresultatet före omställningskostnader inför försäljning av delar
av stationsnätet samt inlösen av pensionsåtaganden uppgick till 27 (26) MSEK.
Personalkostnaderna minskade med 7 procent till 212 (229) MSEK till följd av omvärdering av PRI skulden som är
föremål för inlösen. Skulden har per den 31 december 2011 värderats till lösenbeloppet, 236 MSEK. De aktuariella
förlusterna om totalt 89 MSEK har redovisat i övrigt total resultat och 31 MSEK har minskat personalkostnaderna.
De aktuariella förlusterna har ökat med 56 MSEK under 2011, främst till följd av sänkt ränta på statsobligationer,
vilken används som diskonteringsränta i skuldberäkningen.
Övriga externa kostnader ökade med 22 procent till 148 (121) MSEK, bland annat beroende på tillkommande
avgifter från Transportstyrelsen, samt kostnader hänförliga till förberedelse inför en försäljning av delar av
bolagets stationsnät samt bolagets samtliga fastigheter. Av‐ och nedskrivningar ökade till 68 (16) MSEK varav 48
MSEK är hänförliga till nedskrivning av balanserade utvecklingskostnader. Periodens nedskrivningar påverkas även
av omvärdering av bolagets fastigheter och övriga materiella anläggningstillgångar.
Resultat efter skatt uppgick till 18 (17) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till, ‐6 (53)
MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten ökade till 8 (‐6) till följd av försäljning av två fastigheter.
Periodens kassaflöde minskade till ‐0,5 (44).
Datastoppet under delar av november och december har belastat bolaget, både i form av minskade intäkter såväl
som ökade kostnader. Anspråk har riktats mot IT‐leverantören. Ett positivt utfall av anspråket kommer att
redovisas då överenskommelse skett.
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Väsentliga händelser
Fjärde kvartalet
I december tillkännagav Bilprovningens huvudägare staten hur man avsåg att rösta vid extra bolagsstämma i
januari 2012 om försäljning av delar av Bilprovningens stationsnät och fastighetsbestånd. Bilprovningens
stationsnät delas in i tre likvärdiga grupperingar varav två stationsgrupper erbjuds till försäljning. Stationsnätet och
fastighetsbeståndet säljs var för sig för att uppnå största möjliga värde. Se ytterligare information nedan under
rubrik Förväntad framtida utveckling.
Med anledning av försäljningen av delar av bolagets stationsnät avbröts flertalet pågående projekt vilket medförde
nedskrivningar av främst balanserade utvecklingskostnader om 48 MSEK under det fjärde kvartalet. Totalt skedde
nedskrivningar av immateriella tillgångar om 55 MSEK under året.
Under december höjdes priset på kontrollbesiktning från 300 till 320 SEK. Det låga priset om 300 SEK kvarstår för
de kunder som bokar och betalar i förväg.
Tjänsten E‐diagnos lanserades i december. Tjänsten omfattar en genomgång av bilens elektronik och säljs till
privatpersoner som ett komplement till kontrollbesiktningen.
I november började flertalet stationer erbjuda en systematiserad drop‐in för efterkontroll.
Styrelsen fattade under december beslut om att via Alecta göra en inlösen av bolagets pensionsåtaganden enligt
PRI‐systemet. Betalning av lösen skedde under januari 2012.
Bolagets huvudkontorsfastighet i Vällingby såldes i december. Bilprovningen kvarstår som hyresgäst till och med
flytten till det nya huvudkontoret i Kista. Tidigare under året skrevs fastigheten ner huvudsakligen till följd av
ändrade antaganden om vakansgrad på fastigheter i området. Försäljningen och nedskrivningen har netto belastat
årets resultat med 15 MSEK, varav 5 MSEK under det fjärde kvartalet.
Under perioden invigdes nya stationer i Umeå, Stockholm, Linköping, Kristianstad, Halmstad och Göteborg.
Till följd av driftstörningar hos Bilprovningens IT‐leverantör saknade verksamheten helt IT‐stöd under 10 dagar i
månadsskiftet november/december. Bilprovningens kunder drabbades endast i liten utsträckning eftersom
stationerna höll öppet ändå, men det innebar mycket extra arbete för personalen som fick hantera registrering av
besiktningar manuellt.
Tidigare under året
Vid Bilprovningens årsstämma den 13 april 2011 fastställdes styrelsens förslag till utdelning enligt fastställd
utdelningspolicy om 57 680 000 SEK samt en extrautdelning om 200 000 000 SEK, dvs totalt 257 680 000 SEK.
Utdelningen betalades ut under det andra kvartalet.
För att anpassa sig till de nya marknadsförutsättningarna fortsatte Bilprovningen arbetet för att förändra
stationsstrukturen, bland annat genom ett antal nyetableringar. Utöver de stationer som invigts under fjärde
kvartalet har invigning tidigare under året skett av stationer i Malmö, Lund, Svedala, Västerås, Gävle och
Stockholm.
I februari och mars höjdes priserna på ett antal registreringsbesiktningar samt kontrollbesiktningar på
efterkontroller av tunga fordon.
Under perioden skedde en förnyad bedömning avseende nyttjandeperiod för byggnader och markanläggning. Den
förnyade bedömningen innebar en justering av avskrivningstiden från 20 till 35 år vilket bättre speglar verkligheten
med hänsyn tagen till fastighetsunderhåll och förbättringsåtgärder vidtagna under den senaste tioårsperioden.
Förändringen genomfördes från och med den 1 april 2011 och har förbättrat rörelseresultatet med cirka 26 MSEK.
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Verksamheten januari‐december 2011
Koncernen bestod under året av moderbolaget AB Svensk Bilprovning och ett verksamhetsdrivande dotterbolag
samt 5 vilande bolag. Dotterbolaget Fastighetsbolaget i Svealand AB disponerar tomträtt i Sundbyberg och äger
därtill tillhörande byggnad som är ombyggd till bilprovningsstation.
Nedanstående kommentarer avser koncernen om inte annat anges.
Försäljning
Den totala försäljningsvolymen ökade med 5 procent till 5 919 800 (5 626 254) besiktningar. Fördelningen av
försäljningsvolymen på produktgrupper kvartalsvis sedan första kvartalet 2010 framgår av diagrammet Volym per
produktgrupp som följer.
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Koncernens intäkter
Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 1 642 (1 523) MSEK. Förändringen om 119 MSEK hänförs i
huvudsak till ökad försäljningsvolym motsvarande cirka 74 MSEK och höjda priser samt förändringar i produktmix
motsvarande cirka 45 MSEK.
97 (98) procent av Bilprovningens nettoomsättning bestod av intäkter från reglerade produkter, det vill säga
kontrollbesiktningar och registreringsbesiktningar. Marknadens storlek och utveckling påverkas förutom av det
totala antalet fordon även av utrangeringar, nyförsäljning samt volymen av direktimporterade fordon.
Resterande del av nettoomsättningen utgjordes av ej reglerade produkter och omfattar såväl besiktningsnära test‐
och kvalitetskontrolltjänster som skräddarsydda kundanpassade tjänster.
Utvecklingen av nettoomsättningen per kvartal sedan första kvartalet 2010 illustreras i diagrammet
Nettoomsättning per produktgrupp, nedan.
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Koncernens resultat
Rörelseresultatet minskade till 120 (147) MSEK. Minskningen är hänförlig till att rörelsens totala kostnader ökade
med 10 procent till 1 526 (1 383) MSEK. Förändringen förklaras i första hand av omställningskostnader inför
försäljning av delar av stationsnätet. Rörelseresultatet före omställningskostnader inför försäljning av delar av
stationsnätet samt inlösen av pensionsåtaganden uppgick till 171 MSEK.
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Personalkostnaderna ökade med 2 procent till 886 (871) MSEK. Ökningen är hänförlig till kostnader för
nyanställningar inklusive utbildnings‐ och certifieringsinsatser. Ökningen motverkas av en positiv effekt av
omvärdering av pensionsskuld enligt PRI‐systemet inför lösen under 2012. Den aktuariella förlusten hänförlig till
skulden redovisas som en kostnad i övrigt total resultat.
Övriga externa kostnader ökade med 17 procent till 492 (419) MSEK, bland annat beroende på satsningar på
förbättrad tillgänglighet, bättre service och utvecklade kunderbjudanden. Outsourcing av viss verksamhet samt
personalövergång i samband med avyttring av utbildningsenheten medförde även en förskjutning av kostnaderna
från personal‐ till övriga externa kostnader. I rörelsekostnaderna ingår även omställningskostnader inför försäljning
av delar av stationsnätet.
Av‐ och nedskrivningar ökade med 57 procent till 146 (93) MSEK beroende på nedskrivningar.
Finansnettot förbättrades till 7 (1) MSEK främst beroende på positivt resultat från bolagets placeringar.
Årets nettoresultat uppgick till 108 (96) MSEK. Skattekostnadens andel av resultatet före skatt minskade till 18 (35)
procent. Skattekostnaden understiger normalskattesatsen, vilket främst hänför sig till omvärdering av
pensionsskuld.
Finansiell ställning och kassaflöden
Koncernens balansomslutning minskade till 1 358 (1 503) MSEK. Soliditeten minskade till 52 (60) procent.
Förändringen förklaras huvudsakligen av utbetald utdelning. Beslut om inlösen av bolagets pensionsåtaganden
enligt PRI‐systemet togs i december. Skulden har omklassificerats till kortfristig skuld då betalning skett i januari
2012. PRI skulden har i december värderats enligt IAS 19. Skulden uppgick innan beslut om inlösen till cirka 268
MSEK, inklusive aktuariella förluster. De aktuariella förlusterna har under 2011 ökat med 42 MSEK till följd av
diskonteringsräntans förändring jämfört med föregående år och med 14 MSEK på grund av ändrade
livslängdsantaganden och andra aktuariella förluster.
Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 153 (141) MSEK.
Kassaflödet från investeringsverksamheten försämrades till ‐70 (‐18) MSEK genom investeringar både i materiella
anläggningstillgångar och balanserade utvecklingskostnader. Kassaflödet påverkas även av sålda fastigheter.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till ‐268 (‐16) MSEK. Justerad för utdelning om 258 MSEK är
kassaflödet från finansieringsverksamheten i princip oförändrad jämfört med föregående år. Likvida medel uppgick
till 477 (661) MSEK.
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Investeringar
Under perioden gjordes investeringar i materiella anläggningstillgångar med 51 (18) MSEK. Investeringar i
immateriella anläggningstillgångar gjordes med 48 (15) MSEK. Delar av investeringarna i immateriella
anläggningstillgångar skrevs ner under året. Avyttringar av materiella anläggningstillgångar uppgick till 18 (15)
MSEK, varav merparten avser försäljning av huvudkontorsfastigheten i Vällingby.
Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning ökade till 1 642 (1 486) MSEK. Omsättningen ökade med 8 procent till 1 646 (1
526) MSEK.
Rörelsens kostnader ökade med 16 procent till 1 590 (1 376) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 29 (86) MSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 129 (145) MSEK främst beroende på en minskning av
rörelseskulderna efter en tillfällig ökning vid föregående årsskifte.
Koncernens samtliga anställda finns i moderbolaget och redovisas nedan i avsnittet Medarbetare.
Då koncernen, med undantag för en fastighet, utgörs av moderbolaget redovisas i efterföljande finansiella tabeller
endast uppgifter för koncernen.
Medarbetare
Vid utgången av räkenskapsåret hade Bilprovningen 1 725 (1 701) anställda. Omräknat motsvarar detta 1 666 (1
637) heltidstjänster. Medelantalet anställda under perioden omräknat till heltider uppgick till 1 651 (1 658)
personer. Vid utgången av perioden var medelåldern 42 (45) år och andelen kvinnor och män var 10 (9) respektive
90 (91) procent.
Bilprovningen har sedan hösten 2010 haft stort fokus på rekrytering av besiktningstekniker i hela landet. Många
tekniker har rekryterats, utbildats och certifierats under 2011.
Miljö
Under 2011 genomfördes planerade externa miljörevisioner enligt ISO 14001. Resultatet visade på ett väl
fungerande miljöarbete och Bilprovningens miljöcertifikat förnyades för ytterligare en treårsperiod.
Bilprovningens energiförbrukning uppgick till 8,93 (9,75) kWh per besiktning, vilket innebär att målet om högst
9,59 kWh per besiktning (motsvarande en genomsnittlig sänkning om två procent per år) uppfylldes.
Från och med det fjärde kvartalet inkluderas en särskilt hållbarhetsbilaga baserad på FN:s Global Compact och dess
tio principer (som Bilprovningen anslöt sig till i juni 2011) i samtliga nya eller omförhandlade inköpsavtal.

Förväntad framtida utveckling
Beslutad försäljning av delar av bolagets stationsnät samt försäljning av fastigheter kommer att påverka
koncernens resultat och ställning. Omsättningen för de stationsgrupper som erbjuds till försäljning uppgår till ca 1
miljard kronor. Samtliga fastigheter och övriga anläggningstillgångar tillhörande stationer till försäljning redovisas
som tillgångar som innehas för försäljning i koncernens rapport över finansiell ställning.
Bilprovningen lämnar ingen prognos för 2012.

Transaktioner med närstående
Utdelning har under året betalats till moderbolagets aktieägare. I övrigt har inga transaktioner ägt rum mellan
Bilprovningen och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat.
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bilprovningen utsätts genom sin verksamhet för såväl externa strategiska som interna operativa och finansiella
risker. En risk managementfunktion ansvarar för struktur på och styrning av det kontinuerliga
riskhanteringsarbetet. Fortlöpande tillämpas processer för riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att
de risker som bolaget är utsatt för hanteras adekvat och inom fastställda ramar.
Riskanalyser genomförs som en del av det operativa ansvaret inom den löpande uppföljningen och
verksamhetsstyrningen. Därutöver genomför bolagsledningen regelbundet omfattande översyner av risk och
riskhantering. Den senaste genomfördes under tredje kvartalet 2010 då de största riskerna enligt
företagsledningens bedömning var kopplade till den nyligen genomförda omregleringen och
konkurrensutsättningen. Det är fråga om såväl externa strategiska risker, till exempel i form av marknadsrisker,
som interna operativa risker där riskfokus huvudsakligen ligger på organisationens förmåga till snabb anpassning
till nya marknadsförutsättningar.
Externa och strategiska risker
Externa strategiska risker inom Bilprovningen hanteras av bolagsledningen och styrelsen, bland annat genom
omvärldsbevakning med fokus på faktorer som kan påverka såväl affärsvillkoren som kärnverksamheten. Ett antal
risker som koncernen inte tidigare exponerats för har uppkommit i samband med konkurrensutsättningen den 1
juli 2010, såsom till exempel marknadsrisk och affärsutvecklingsrisk. Bilprovningen är också exponerad för
affärsrisk till följd av politiska beslut, till exempel gällande förändringar i de EU‐direktiv och inhemska lagar och
föreskrifter som styr fordonsbesiktningsverksamheten och ‐marknaden.
Efter omregleringen av fordonsbesiktningsmarknaden har tillväxten av konkurrens varit mycket långsam och på
sikt hade situationen sannolikt medfört ett behov av att förändra regelverk och förutsättningar på marknaden
vilket i sin tur inneburit ytterligare förändrade förutsättningar för Bilprovningen. Under augusti 2011 beslutade
därför Bilprovningens ägare att sälja delar av verksamheten i syfte att underlätta och påskynda framväxten av en
fungerande marknad. Detta kommer att innebära en lägre marknadsandel såväl som omsättning för Bilprovningen
och dessutom medföra betydande behov av ytterligare kostnadseffektiviseringar och krav på skalbarhet.
De externa strategiska riskerna hanteras normalt genom att treårsplaner med olika framtidsscenarios kontinuerligt
upprättas och diskuteras av företagsledningen och styrelsen. Det finns också en intern beredskap för
regelförändringar som kräver åtgärder i form av till exempel utbildning eller ändringar i IT‐system. Den förestående
försäljningen av delar av stationsnätet och verksamheten ställer ännu större krav på täta riskbedömningar och
kontinuerlig modellering av framtidsscenarios.
Interna och operativa risker
Interna operativa risker handlar bland annat om ekonomiska och finansiella faktorer samt 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. Riskhantering sker också genom en pågående omfattande verksamhetsöversyn och
förberedelse inför de ändrade villkoren.
Finansiella risker
Koncernens finansiella verksamhet och dess risker hanteras centralt av moderbolagets ekonomistab. Riktlinjer och
regler för hanteringen av finansiella risker finns för närvarande uttryckta i en placeringspolicy samt en kreditpolicy
för kundkrediter. Översyn av dessa policyer sker årligen. Beslut om upptagande av lån och lämnande av säkerhet
överstigande 10 MSEK fattas av styrelsen och är mycket sällsynt förekommande. Köp och försäljning i utländsk
valuta förekommer i ytterst liten omfattning. Följande risker är mest aktuella:
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Ränterisker
En förändring i ränteläget får effekter dels på kostnaden för Bilprovningens långfristiga lån, dels på avkastningen
samt utvecklingen av marknadsvärdet på de finansiella placeringarna.
Likviditets‐ och refinansieringsrisker
Huvuddelen av koncernens finansiella tillgångar är likvida, varför betalningsberedskapen är mycket god inför
åtaganden inom ramen för koncernens treårsplan.
Kreditrisker
I den finansiella verksamheten såväl som i kundfordringar och andra eventuella lånefordringar förekommer
kreditrisker. I den finansiella verksamheten är det huvudsakligen fråga om kreditrisker på emittenter av
värdepapper eller motpartsrisker i samband med transaktioner. Placeringspolicyn innehåller regler om lägsta tillåta
kreditrating för såväl motparter som emittenter. När det gäller kreditrisker i kundfordringar framgår regelverket av
koncernens kreditpolicy.
Koncernens finansiella verksamhet och dess risker hanteras centralt av moderbolagets ekonomiavdelning. Den
övergripande målsättningen är att säkerställa betalningskapaciteten på kort sikt samt att tillgodose större
investeringsbehov. Likvida medel ska förvaltas så att god betalningsberedskap upprätthålls vid alla tillfällen samt
god avkastning erhålls inom valda risknivåer. Ränterisker såväl som kreditrisker hanteras genom amortering av
långfristiga lån samt mycket kort placeringshorisont på den finansiella tillgångssidan.
De risker som påverkar Bilprovningen samt hanteringen av dessa presenterades i årsredovisningen 2010 på sidorna
55‐56 samt 86‐87. Inga väsentliga förändringar har skett som ändrat de redovisade riskerna men för en fullständig
redogörelse av Bilprovningens risker och riskhantering såsom de uppskattas och hanteras idag hänvisas till
årsredovisningen 2010.

Väsentliga händelser efter årets utgång
Vid en extra bolagsstämma den 27 januari fattades beslut om att dela in Bilprovningens stationsnät i tre likvärdiga
grupperingar och att överlåta två av dessa grupper på dotterbolag som bjuds ut till försäljning. Stämman beslutade
också att sälja bolagets fastigheter. Försäljningen sker separat från den övriga verksamheten.
Vid den extra bolagsstämman fattades även beslut om en ökning av aktiekapitalet via en fondemission och att
därefter sätta ner aktiekapitalet till fond.
I januari skedde betalningen av en inlösen av bolagets pensionsåtaganden enligt PRI‐systemet.
Nya stationer öppnades i Stockholm och på Gotland.
Till följd av den förestående försäljningen av delar av stationsnätet infördes den 1 februari en ny organisation som
bättre speglar den kommande stationsindelningen. Förberedelser pågår för att dela upp verksamheten i tre bolag.
Personal som berörs har fått erbjudande om anställning i de nybildade dotterbolagen. Av de 1 030 medarbetare
som erbjöds sådan övergång är det endast 9 som inte accepterat erbjudandet.

Redovisningsprinciper
Bilprovningens delårsrapport för januari‐december 2011 är utformad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och
ÅRL 9 kap, Delårsrapport.
Från och med 1 januari 2011 trädde ett antal nya standarder och tolkningsuttalanden från IFRIC i kraft, vilket också
beskrivits i årsredovisningen för 2010. Dessa nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden som trätt i kraft
från årsskiftet har inte haft och bedöms inte komma att få någon effekt på Bilprovningens finansiella rapportering.
Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är i övrigt oförändrade jämfört med dem som tillämpats i
årsredovisningen för år 2010.
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IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter
Då ägarna innan årsskiftet fattat beslut om att vid extra bolagsstämma den 27 januari 2012 rösta för en försäljning
av delar av stationsnätet samt en försäljning av bolagets samtliga fastigheter har anläggningstillgångar hänförliga
till dessa omklassificerats som tillgångar som innehas för försäljning i enlighet med IFRS 5.
De stationsnät och fastigheter som är till försäljning anses inte utgöra självständiga rörelsegrenar och klassificeras
ej som verksamhet under avveckling enligt IFRS 5.
IFRS 8 Rörelsesegment
Tidigare har Bilprovningens verksamhet endast omfattat ett segment varför segmentsrapportering inte varit
aktuellt. Från och med 2011 drivs dock verksamheten som två separata segment, fordonskontroller och
fastigheter. Då fastigheterna per årsskiftet redovisas som tillgång till försäljning har bolaget per sista december
endast ett segment och Bilprovningens verksamhet omfattar därför återigen endast ett segment. Separat
redovisning sker såldes inte i denna rapport.
IAS 19
Inför bolagets lösen av pensionsåtaganden enligt PRI‐systemet har omvärdering skett till lösenpriset. Aktuariella
förluster har redovisat i övrigt total resultat. I tidigare perioder, innan beslut fattats om lösen, har korridorregeln
tillämpats. Korridorregeln innebär att den del av de ackumulerade aktuariella vinsterna och förlusterna som
överstiger 10 procent av det största av förpliktelsernas nuvärde och förvaltningstillgångarnas verkliga värde
redovisas i resultatet över den förväntade genomsnittliga återstående tjänstgöringstiden för de anställda som
omfattas av planen. I övrigt beaktas inte aktuariella vinster och förluster.
Pensionsskulden har innan lösen värderats enligt tidigare tillämpad metod. I värderingen har en diskonteringsränta
om 1,945 procent använts, motsvarande marknadsräntan för statsobligationer med en duration som
överensstämmer med den genomsnittliga återstående löptiden på förpliktelsen.

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 64 900 000 SEK vilket motsvarar 1 622,50 SEK per aktie enligt fastställd
utdelningspolicy. Det finns 40 000 utgivna aktier.

Årsstämma
Årsstämma kommer att äga rum torsdagen den 26 april 2012 i Stockholm. Års‐ och hållbarhetsredovisningen 2011
finns tillgänglig på bolagets webbplats den 31 mars 2012 och distribueras till aktieägarna i början på april.
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Resultaträkning koncernen
Belopp i kSEK
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Omsättning
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av‐ och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Finansnetto

okt‐dec
2011
421 809
1 078
422 887
‐148 118
‐211 997
‐68 015
‐2 047
‐7 291
3 367
‐1 124
2 243

okt‐dec
2010

jan‐dec
2011

jan‐dec
2010

392 274 1 642 209 1 523 312
‐1 073
4 551
6 460
391 201 1 646 760 1 529 772
‐121 018 ‐492 096 ‐418 805
‐228 627 ‐886 296 ‐870 698
‐15 910 ‐146 279
‐93 137
‐
‐2 047
‐
25 646
120 041
147 132
2 471
11 814
5 617
‐1 142
‐4 353
‐4 372
1 329
7 461
1 245

Resultat efter finansiella poster

‐5 048

26 975

127 502

148 377

Skatt
Periodens nettoresultat

23 132
18 084

‐9 541
17 434

‐19 326
108 176

‐52 192
96 185

‐89 833
42 424
‐11 193
‐58 602
‐40 519

57 989
‐15 250
42 739
60 173

‐89 833
11 289
‐3 004
‐81 548
26 627

24 404
‐6 417
17 987
114 172

Nettoresultat hänförligt till:
Aktieägare i moderbolaget
Nettoresultat per aktie efter skatt

18 084
452

17 434
436

108 176
2 704

96 185
2 405

Antal aktier vid periodens utgång

40 000

40 000

40 000

40 000

Rapport över totalresultat
Övrigt totalresultat
Aktuariell förlust pensionsskuld
Omvärdering fastigheter
Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat
Periodens övriga totalresultat efter skatt
Periodens totalresultat
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Koncernens rapport över finansiell
ställning
Belopp i kSEK
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Likvida medel
Tillgångar som innehas för försäljning
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderbolagets
aktieägare
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder
Avsättningar för pensioner
Övriga avsättningar och skulder
Uppskjutna skatteskulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder
Kortfristig skuld pensioner
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

31‐dec‐11

31‐dec‐10

23 430
96 805
7 727
127 962

35 562
666 795
32 753
735 110

133 224
19 609
476 810
600 544
1 230 187
1 358 149

76 583
95 680
565 760
29 818
767 841
1 502 951

705 708

896 628

705 708

896 628

12 500
1 100
22 739
61 024
97 363

22 500
185 636
25 639
50 513
284 288

10 000
236 157
308 921
555 078
1 358 149

10 027
‐
312 008
322 035
1 502 951
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Rapport över förändring i koncernens eget kapital

Belopp i kSEK

Hänförligt till moderföretagets aktieägare
Balanserat
resultat
Aktie‐
inkl årets
kapital Omvärderingsreserv
resultat

Ingående balans per 2010‐01‐01

510 246

742 572

‐5 310

‐5 310

‐5 310

‐5 310

96 185

96 185

24 404

45 194

69 598

‐6 417

–

‐6 417

–

17 987

45 194

63 181

Utgående balans per 2010‐12‐31

40 000

210 313

646 315

896 628

Ingående balans per 2011‐01‐01

40 000

210 313

646 315

896 628

‐257 680

‐257 680

–

‐257 680
108 176

‐257 680
108 176

11 289

40 133
‐89 833

51 422
‐89 833

–

‐3 004
8 285

‐49 700

‐3 004
‐41 415

40 000

218 598

447 110

705 708

Transaktioner med aktieägare
Utdelning
Summa Transaktioner med
aktieägare

40 000

–

192 326

Summa eget
kapital

–

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Omvärdering fastigheter
Skatt hänförlig till poster i övrigt
totalresultat
Summa periodens övriga
totalresultat

Transaktioner med aktieägare
Utdelning
Summa Transaktioner med
aktieägare
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Omvärdering fastigheter
Aktuariell förlust pensionsskuld
Skatt hänförligt till poster i övrigt
totalresultat
Summa övrigt total resultat
Utgående balans per 2011‐12‐31

–
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Kassaflöde

Belopp i kSEK
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning övriga kortfristiga
fordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga
skulder
Summa förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella
anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella
anläggningstillgångar
Avyttring/minskning av finansiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Amortering av lån
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Okt‐dec
2011

Okt‐dec
2010

Helår
2011

Helår
2010

‐5 048

26 975

127 502

148 377

37 782
32 734
13 273

10 516
37 491
8 407

110 155
237 657
‐25 209

82 172
230 549
‐33 009

46 007

45 898

212 448

197 540

‐45 274

‐324

‐50 177

‐10 974

‐6 867
‐52 141

7 839
7 515

‐8 863
‐59 040

‐45 447
‐56 421

‐6 134

53 413

153 408

141 119

‐10 566
‐9 900

‐7 570
‐5 071

‐48 404
‐50 645

‐14 673
‐17 983

18 300

6 214

18 300

14 535

10 265
8 099

–
‐6 427

10 418
‐70 331

–
‐18 121

‐2 500
–
‐2 500

‐2 539
–
‐2 539

‐10 027
‐257 680
‐267 707

‐10 362
‐5 310
‐15 672

‐535

44 447

‐184 630

107 326

477 345

616 993

661 440

554 114

476 810

661 440

476 810

661 440

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Femårsöversikt
juli‐sept
2011
351
4
6
1
33
‐10
‐246
1,2
1,7
0,2
11,6

apr‐jun

juli‐sept

apr‐jun

jan‐mar

2011
422
‐7
‐5
18
452
‐41
‐1 013
‐2
‐1,2
2,5
13,5

2011
468
86
89
61
1517
56
1 396
18,5
18,9
7,3
15,4

2011
401
37
38
28
702
21
529
9,2
9,5
3,1
12,9

2010
392
26
27
17
436
60
1 504
6,5
6,9
2
11,7

2010
316
24
24
13
313
6
139
7,5
7,6
1,5
7,5

2010
443
73
73
51
1 279
41
1 020
16,5
16,5
6,5
8,1

2010
372
25
24
15
377
8
190
6,7
6,6
2
1,8

neg

0,7

8,6

3,5

2,6

2,4

7,3

2,6

15,9

16,7

18,5

15,7

14,7

10,3

10,5

4,3

52,0
‐0,67
‐3,5
20

55,5
‐0,4
7,4
25

55,2
‐0,4
73,4
35

59,9
‐0,6
36,5
18

59,7
‐0,52
24,6
13

58,9
‐0,51
25,1
5

58,3
‐0,47
67
11

55,4
‐0,48
22,7
4

46

26

94

46

46

36

82

34

‐6

61

20

78

53

42

24

22

1 651
255

1683
209

1 676
279

1 655
242

1 627
241

1 643
193

1 688
262

1 732
214

okt‐dec

Belopp i MSEK
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Nettoresultat
Nettoresultat per aktie, SEK
Totalresultat
Totalresultat per aktie, SEK
Rörelsemarginal, %
Vinstmarginal, %
Räntabilitet på eget kapital*, %
Räntabilitet på eget kapital**, %
Räntabilitet på sysselsatt kapital*,
%
Räntabilitet på sysselsatt
kapital**, %
Soliditet, %
Nettoskuldsättningsgrad
Räntetäckningsgrad
Investeringar
Kassaflöden från den löpande
verksamheten före förändring av
rörelsekapitalet
Kassaflöden från den löpande
verksamheten
Medeltalet anställda
Omsättning per anställd, kSEK
*) Beräknad för aktuellt kvartal
**) Beräknad för de senaste fyra kvartalen

jan‐mar okt‐dec
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Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av
företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt att den beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget och koncernen står inför.
Stockholm den 15 februari 2012

Kerstin Lindberg Göransson
Ordförande

Per Johansson
Vice ordförande

Ulf Blomgren
Ordinarie ledamot

Jacob Röjdmark
Ordinarie ledamot

Anna Nilsson‐Ehle
Ordinarie ledamot

Richard Reinius
Ordinarie ledamot

Christer Zetterberg
Ordinarie ledamot

Bengt Lindblom
Arbetstagarrepresentant

Joakim Rönnlund
Arbetstagarrepresentant

Magnus Ehrenstråhle
Verkställande direktör

Kommande rapporttillfällen
Årsredovisning 2011
Årsstämma
Delårsrapport januari‐mars 2012
Delårsrapport januari‐juni 2012
Delårsrapport januari‐september 2012
Bokslutskommuniké 2012

Kontaktinformation
Magnus Ehrenstråhle
VD
tel: 010‐702 01 11
mob: 0708‐20 04 02
e‐post: ceo@bilprovningen.se
Cecilia Blom Hesselgren
Informationschef
tel: 010‐702 02 79
mob: 0706‐87 03 66
e‐post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se
Delårsrapporterna publiceras på Bilprovningens webbplats www.bilprovningen.se.

31 mars 2012
26 april 2012
26 april 2012
31 augusti 2012
31 oktober 2012
15 februari 2013
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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.
Koncernen
Bilprovningen ägs till 52 procent av staten och resterande del av ett antal intresseorganisationer. Koncernen består
av moderbolaget AB Svensk Bilprovning och sex helägda dotterbolag varav merparten har varit vilande under året.
Bilprovningen erbjuder tjänster för att öka kunskapen om och förbättra fordons trafiksäkerhet, miljöpåverkan och
driftsekonomi, såsom till exempel kontrollbesiktning, registreringsbesiktning, Bildiagnos och Extra bromskontroll.
Huvudverksamheten bedrivs i moderbolaget.

