
Bokslutskommuniké 2014 AB Svensk Bilprovning
Organisationsnummer: 556089-5814

Året i korthet
•
•
•

•

    Nettoomsättningen uppgick till 719 (785) MSEK. 
Årets rörelseresultat uppgick till 60 (24) MSEK. 
Årets resultat ökade till 63 (31) MSEK, vilket motsvarar 1 571 (779) 
SEK per aktie.
Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 72 (101) 
MSEK.   

•
•
•

•
•

   Nettoomsättningen uppgick till 185 (187) MSEK.
Periodens rörelseresultat uppgick till 14 (12) MSEK. 
Periodens resultat efter skatt uppgick till 25 (10) MSEK vilket  
motsvarar 618 (262) SEK per aktie.
Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 46 (33) MSEK.
Styrelsen föreslår en utdelning om 1 200 (7 250) kronor per aktie.   

Fjärde kvartalet i korthet

Treårige Victor, som följt med sin pappa till Bilprovningen 
i Jönköping, iakttar nyfiket bilar och besiktningstekniker.
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Ett framgångsrikt år för Bilprovningen i en tilltagande konkurrens 
 
2014 var ett framgångsrikt år för Bilprovningen. Jämfört med föregående år mer än fördubblades 
rörelseresultatet till 60 (24) MSEK och för de stationer som kvarstår efter delförsäljningen ökade 
nettoomsättningen med 5 procent till 654 (626) MSEK.  
 
Sammanlagt finns tio aktörer på den svenska fordonsbesiktningsmarknaden. Transportstyrelsen 

publicerar marknadsandelarna per besiktningsföretag på månads- och årsbasis. Med en 

genomsnittlig marknadsandel om 33 procent både för kvartalet och året är Bilprovningens position 

fortsatt stark i den tilltagande konkurrensen. 

Etableringstakten på marknaden är fortsatt hög. Bara under kvartalet tillkom 27 stationer. I slutet av 
året uppgick det totala antalet stationer på marknaden till 384. Vid 2013 års utgång var motsvarande 
siffra 310. Det är en ökning med 24 procent för året och en fördubbling (100 procent) sedan 
omregleringen den 1 juli 2010, då antalet stationer uppgick till 192.  
 
Anpassningen av Bilprovningen till marknadens nya förutsättningar fortsätter med full kraft. Under 
året minskade rörelsens kostnader med 4 procent till 661 (687) MSEK och för kvartalet med 2 
procent till 172 (176) MSEK.  
 
Samtidigt inledde Bilprovningen en långsiktig satsning på kompetensutveckling. Konkurrensen om 
den certifierade besiktningspersonalen är hård och att vara en attraktiv arbetsgivare är ett viktigt 
strategiskt hållbarhetsmål för Bilprovningen.  
 
Bilprovningens kvartalsvisa medarbetarmätningar visar att trivseln i företaget är fortsatt hög. 
Resultatet för kvartalet och året förblev oförändrat sedan föregående år; 3,9 på en skala från 1 till 5. 
Ett positivt betyg är också att var femte nyrekrytering är en medarbetare som återvänder efter att ha 
arbetat för en annan arbetsgivare. 
 
Kompetens och trivsel är även viktigt ur ett kundperspektiv. Det ökar tryggheten för kunderna och 
därmed kundnöjdheten. Bilprovningen har för avsikt att under 2015 regelbundet börja mäta 
kundnöjdheten. Glädjande är att de inledande testundersökningar som genomförts i december 
uppvisar ett mycket positivt resultat.  
 
Under året öppnade Bilprovningen nya anläggningar i Enköping och Kallhäll och Värmdö, utanför 
Stockholm. I januari 2015 öppnade även stationer i Skellefteå och Östersund. I dagsläget har 
Bilprovningen därmed 94 stationer från Skurup till Karesuando och är den största och enda 
rikstäckande aktören. 
 
Bilprovningen erbjuder marknadens bästa tillgänglighet även vad gäller öppettider. Där efterfrågan 

finns har stationerna öppet på kvällar och helger. Kunderna kan i allt större utsträckning göra en 

kontrollbesiktning utan att boka tid. Antalet stationer som erbjuder så kallad drop-in fördubblades 

under året från 17 till 33. Ambitionen är att servicen ska tillhandahållas på samtliga stationer.  
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I Sustainable Brand Index 2014, en årlig undersökning där 9 000 svenska konsumenter bedömer 

Sveriges mest hållbara varumärken, utsågs Bilprovningen för fjärde året i rad och i konkurrens med 

242 välkända varumärken såsom IKEA och ICA, till ett av Sveriges mest hållbara varumärken. 

Bilprovningen placerade sig på trettonde plats och erhöll även utmärkelsen ”branschbäst”, bland 

företag med fordonsrelaterade tjänster. 

Bilprovningens tre strategiska hållbarhetsmål syftar till att öka trafiksäkerheten ytterligare, bli en än 
mer attraktiv arbetsgivare och vara en miljömässig förebild. Målen är utmanande och krävande, och 
ger goda förutsättningar för långsiktigt lönsamma och hållbara affärer som stärker positionen 
ytterligare.  
 
Kista den 13 februari 2015 
 
Benny Örnerfors 
Verkställande direktör 
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Ekonomisk utveckling fjärde kvartalet 2014 

Koncernens nettoomsättning under det fjärde kvartalet uppgick till 185 (187) MSEK. Rörelsens 
kostnader minskade med 2 procent till 172 (176) MSEK. Övriga externa kostnader uppgick till 73 (79) 
MSEK, vilket motsvarar en minskning med 8 procent. Personalkostnaderna ökade något mot 
föregående år till 95 (92) MSEK. Avskrivningar och nedskrivningar uppgick till 4 (4) MSEK. 
Sammantaget gör detta att rörelseresultatet ökade till 14 (12) MSEK. Finansnettot uppgick till 0 (2) 
MSEK. Resultat efter skatt ökade till 25 (10) MSEK. I resultatet ingår en återföring av tidigare gjord 
avsättning avseende skatt om 14 MSEK.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 46 (33) MSEK. 

Väsentliga händelser 2014 

Den 29 april hölls årsstämma där balans- och resultaträkningen för koncernen fastställdes för 
verksamhetsåret 2013. Vinstmedlen disponerades i enlighet med förslag från styrelse och vd. Av till 
förfogande stående vinstmedel, 359 MSEK skedde en ordinarie utdelning om 38 MSEK samt en 
extrautdelning om 252 MSEK som båda utbetalades i maj. Resterande vinstmedel om 69 MSEK 
balanserades i ny räkning.  

Årsstämman fattade beslut om nya finansiella mål och utdelningspolicy för Bilprovningen. Soliditeten 
ska uppgå till mellan 30 och 40 procent och rörelsemarginalen till 8 procent. Ordinarie utdelning ska 
uppgå till minst 80 procent av årets resultat efter skatt. 

På stämman omvaldes styrelseledamöterna Cecilia Daun Wennborg, Leif Ljungqvist, Gunnar Malm 
och Anna Nilsson-Ehle. Till nya ledamöter valdes Karin Strömberg och Hans Krondahl. Karin 
Strömberg nyvaldes till styrelsens ordförande. Vid en extra bolagsstämma i november valdes Hélène 
Westholm till ny styrelseledamot. Hon efterträdde Leif Ljungqvist. 

Under året öppnade Bilprovningen tre nya stationer. Nyetableringarna ligger i Enköping, Kallhäll och 
Värmdö-Mölnvik. Samtliga stationer är utrustade med två personbilsbanor. Kundtillströmningen till 
de nyöppnade stationerna har varit god sedan start, med hög efterfrågan och ett positivt 
mottagande från kunderna på respektive ort. Under första halvåret tecknades också hyresavtal för 
nyetableringar i Skellefteå och i Östersund.  

Verksamheten 2014 

Jämförelsen mellan 2014 och 2013 påverkas av att moderbolaget till och med den 18 mars 2013 ägde 
dotterföretaget Besiktningskluster 2 AB (numera Besikta Bilprovning i Sverige AB) som bedrev 
besiktningsverksamhet på 56 stationer i sydvästra Sverige. Dotterbolaget avyttrades som en del av 
den försäljning av besiktningsverksamhet som genomfördes under 2012-2013. Intäkter och 
kostnader för Besiktningskluster 2 AB ingår därmed i koncernen för perioden till och med den 17 
mars 2013.  

Koncernen består av AB Svensk Bilprovning samt dotterföretagen 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 avyttringsgrupp som 
innehas för försäljning.  

Nedanstående kommentarer avser koncernen om inte annat anges.  
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Koncernens intäkter  

Koncernens nettoomsättning uppgick till 719 (785) MSEK. Minskningen är huvudsakligen hänförlig till 
avyttrad verksamhet och till mindre del minskningen av besiktningsvolymen. Omsättningen hänförlig 
till besiktningsverksamheten för de stationer som kvarstår hos Bilprovningen ökade med 5 procent 
till 654 (626 MSEK) under året. Ökningen förklaras främst av prishöjningar som delvis motverkats av 
något lägre volymer. 

88 (90) procent av Bilprovningens nettoomsättning bestod av intäkter från reglerade produkter, det 
vill säga kontrollbesiktningar och registreringsbesiktningar. Förändringen beror främst på de 
tillkommande intäkter från IT-tjänster som koncernen erbjuder sina tidigare dotterbolag. I 
koncernens nettoomsättning ingår intäkter om 58 (54) MSEK hänförliga till den tidsbegränsade IT-
lösningen. Resterande del av nettoomsättningens icke reglerade produkter omfattar besiktningsnära 
test- och kvalitetskontrolltjänster såsom skräddarsydda kundanpassade tjänster.  

Koncernens resultat  

Rörelseresultatet ökade till 60 (24) MSEK. Övriga externa kostnader uppgick till 285 (338) MSEK. 
Personalkostnaderna uppgick till 359 (407) MSEK. Förändringarna beror i huvudsak på avyttring av 
delar av verksamhet samt omstruktureringskostnader under föregående år. Avskrivningarna uppgick 
till 15 (16) MSEK samt övriga rörelsekostnader till 0,5 (1) MSEK. 

Resultatet från finansiella poster minskade till 2 (16) MSEK. Minskningen förklaras huvudsakligen av 
tidigare ränteintäkter från säljarreverser som återbetalades under det fjärde kvartalet 2013. 

Periodens resultat uppgick till 63 (31) MSEK. I resultatet ingår en återföring av tidigare gjord 
avsättning avseende skatt om 14 MSEK.  

Finansiell ställning och kassaflöden  

Koncernens balansomslutning uppgick till 330 (583) MSEK. Soliditeten uppgick till 44 (64) procent. 
Förändringen är främst hänförlig till utdelning om 290 MSEK.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 72 (101) MSEK. Minskningen förklaras av en 
större återbetalning av preliminärskatt föregående år samt avyttrad besiktningsverksamhet.  

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -19 (177) MSEK och från 
finansieringsverksamheten till -290 (-675) MSEK. Årets negativa kassaflöde hänför sig till utdelning 
medan föregående år primärt avser inlösen av minoritetens aktier.  

Likvida medel, inklusive likvida medel i tillgångar som innehas för försäljning, uppgick till 217 (455) 
MSEK. 

Investeringar  

Under perioden skedde investeringar i materiella anläggningstillgångar med 14 (11) MSEK och 
immateriella tillgångar med 5 (0) MSEK.  

Moderbolaget  

Moderbolagets verksamhet omfattar sedan det andra kvartalet 2013 besiktningsverksamhet i de 
efter försäljningen kvarvarande 89 stationerna och försäljning av IT-tjänster till de tidigare två 
dotterbolagen. Under året har bolaget öppnat tre nya stationer. Bilprovningen bedriver därmed 
verksamhet i totalt 92 stationer vid årets utgång. Föregående år omfattade intäkterna även 
verksamhetsstöd till dotterbolaget Besiktningskluster 2 AB till och med avyttringen den 18 mars 
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2013. Jämförelsen av intäkter och kostnader mellan 2014 och 2013 påverkas således av den 
förändrade verksamheten.  

Moderbolagets intäkter uppgick till 720 (703) MSEK. Omsättningen hänförlig till 
besiktningsverksamheten för de stationer som kvarstår hos Bilprovningen ökade med 5 procent till 
654 (626) MSEK under året. 

Rörelsens kostnader uppgick till 661 (687) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 60 (16) MSEK, 
finansnettot till 2 (16) MSEK och resultatet efter skatt till 51 (95) MSEK. 

Medarbetare  

Vid utgången av december månad hade koncernen 654 (630) anställda. Omräknat motsvarar detta 
645 (623) heltidstjänster. Vid utgången av perioden var medelåldern 42 (42) år och andelen kvinnor 
och män var 12 (11) respektive 88 (89) procent. 

Förväntad framtida utveckling 

Fordonsbesiktningsmarknaden är i stark förändring efter omregleringen. Förutsättningarna ändras 
genom en kraftig utökning av antal stationer samt förändrade kundbeteenden till följd av aktörernas 
profilering och marknadsbearbetning.  

Bilprovningen arbetar kontinuerligt med att anpassa kostnadsstrukturen i enlighet med de nya 
förutsättningarna på en konkurrensutsatt marknad. Arbetet har framgångsrikt pågått sedan 
avyttringen av två tredjedelar av besiktningsverksamheten och bedömningen är att det finns goda 
förutsättningar för långsiktig och hållbar lönsamhet.  

Bilprovningen lämnar ingen prognos. 

Transaktioner med närstående 

Inga transaktioner har ägt rum mellan Bilprovningen och närstående som väsentligen påverkat 
företagets ställning och resultat.  

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.  

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.  

Operativa risker inom Bilprovningen avser huvudsakligen interna händelser och företeelser som kan 
påverka företaget negativt. Det handlar bland annat om förmågan att anpassa organisation, 
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kostnadsstruktur och IT-stöd till nya marknadsförutsättningar och till det interna hållbarhetsarbetet. 
Bilprovningen har även risker relaterade till rutiner för hantering av eventuella systemavbrott, 
flexibilitet i ny- och avetableringar, beroenden av viktiga leverantörer och outsourcingpartners. 
Bilprovningen kommer fortsatt att upprätthålla god intern kontroll i finansiella processer samt 
efterlevnad av lagstiftning, regelverk, värdegrunder och policyer på verksamhetskritiska områden. 

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 finansiella risker bedöms i dagsläget som låga. 

För en fullständig redogörelse av de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för 
2013. Inga nya väsentliga risker bedöms ha tillkommit.  

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

I januari utökades Bilprovningens stationsnät från 92 till 94 stationer. Nyetableringarna ägde rum i 
Östersund och Skellefteå, två orter vars tillväxt bedöms vara stark, både befolknings- och 
fordonsmässigt. I Skellefteå öppnades en station med två personbilsbanor och i Östersund en station 
för samtliga fordonsslag.  
 
Den 1 mars tillträder Ghita Bergdahl som ny CFO i Bilprovningen. Ghita har mångårig verksamhets-
kunskap då hon tidigare har varit ansvarig för verksamhetsstyrning & controlling i bolaget.  

Redovisningsprinciper 

Bilprovningens bokslutskommuniké för 2014 är utformad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering 
för koncernen och ÅRL 9 kap, Delårsrapport för moderbolaget. Redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med dem som tillämpats i årsredovisningen för år 2013. 
Nya eller reviderade IFRS-standarder och IFRIC-tolkningar som har trätt i kraft sedan den 1 januari 
2014 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. 

Följande principer bör särskilt noteras: 

IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade 

verksamheter 

Då ägarna vid en extra bolagsstämma den 27 januari 2012 fattade beslut om att genomföra en 
försäljning av bolagets samtliga fastigheter har anläggningstillgångar hänförliga till dessa sedan 2011 
redovisats som tillgångar som innehas för försäljning i enlighet med IFRS 5. En fastighet kvarstår i 
koncernen via dotterbolaget Elektronen 5 Fastighets AB. Sedan bolagiseringen av fastigheten 2012 
redovisas tillgångar och skulder i bolagen som avyttringsgrupp som innehas för försäljning. Villkorat 
avtal om försäljning av bolaget har tecknats. Datum för tillträde till aktierna i bolaget är ännu ej 
fastställt. 
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Koncernens rapport över totalresultatet i sammandrag    
Belopp i kSEK  okt-dec okt-dec helår helår 
  2014 2013 2014 2013 

 
Nettoomsättning  185 461 187 320 718 731 784 888 
Övriga rörelseintäkter  210 306 1 206 2 233 

    Summa rörelsens intäkter  185 671 187 626 719 937 787 121 
Övriga externa kostnader  -72 777 -79 213 -284 653 -338 029 
Personalkostnader  -95 273 -92 397 -358 998 -407 430 
Avskrivningar och nedskrivningar  -3 865 -4 109 -15 260 -16 315 
Övriga rörelsekostnader  -103 -89 -548 -1 048 

    Rörelseresultat  13 653 11 818 60 478 24 299 
Ränteintäkter och liknande resultatposter  414 1 746 2 449 16 216 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -66 -39 -148 -113 
    Finansnetto  348 1 707 2 301 16 103 

    Resultat efter finansiella poster  14 001 13 525 62 779 40 402 
Skatt på periodens resultat  10 720 -3 041 45 -9 223 

    Periodens resultat  24 721 10 484 62 824 31 179 

 
Övrigt totalresultat  – – – – 

 
Summa totalresultat för perioden  24 721 10 484 62 824 31 179 
      
Hänförligt till moderbolagets aktieägare   24 721 10 484 62 824 31 179 
Resultat per aktie   618 262 1 571 779 
Antal aktier vid periodens utgång  40 000 40 000 40 000 40 000 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 
    
Belopp i kSEK    31 dec 31 dec 
    2014 2013 

 
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar    7 187 6 903 
Materiella anläggningstillgångar    45 555 43 707 
Uppskjutna skattefordringar    – 8 851 
Övriga långfristiga fordringar    170 290 

 
Summa anläggningstillgångar    52 912 59 751 
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar    46 451 56 316 
Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning   13 151 12 588 
Likvida medel   217 222 454 604 

 
Summa omsättningstillgångar    276 824 523 508 

      
SUMMA TILLGÅNGAR    329 736 583 259 
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital    144 498 371 674 
 
Summa eget kapital    144 498 371 674 
Långfristiga skulder      
Uppskjuten skatteskuld    3 210 – 
Övriga avsättningar och skulder    45 198 57 865 

 
Summa långfristiga skulder    48 408 57 865 
      
Övriga kortfristiga skulder    136 668 153 648 
Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning   162 72 
     
Summa kortfristiga skulder   136 830 153 720 
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   329 736 583 259 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital  

Belopp i kSEK    
Aktie-

kapital 

Balanserade 
vinstmedel inkl. 

årets resultat 
Summa eget 

kapital 

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

       

Transaktioner med ägare        

Fondemission    6 240 -6 240 – 

Inlösen av minoritetsägarnas aktier    - 6 240 -568 668 -574 908 

Utdelning     -70 000 -70 000 
  

Summa transaktioner med ägare    – -644 908 -644 908 
       
Årets resultat     31 179 31 179 

       

Övrigt totalresultat    – – – 
  
  

Övrigt totalresultat för året    – – – 
  

Summa totalresultat för året    – 31 179 31 179 
  

Utgående eget kapital 2013-12-31    13 000 358 674 371 674 

       

Ingående eget kapital 2014-01-01    13 000 358 674 371 674 

       

Transaktioner med ägare       

Utdelning    -290 000 -290 000 
  

Summa transaktioner med ägare   – -290 000 -290 000 
      
Årets resultat    62 824 62 824 

      

Övrigt totalresultat   – – – 
  
  

Övrigt totalresultat för året   – – – 
  

Summa totalresultat för året   – 62 824 62 824 
      
Utgående eget kapital 2014-12-31   13 000 131 498 144 498 
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Koncernens rapport över kassaflöde   
Belopp i kSEK  okt-dec okt-dec helår helår 
  2014 2013 2014 2013 

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

     
Resultat efter finansiella poster  14 001 13 525 62 778 40 402 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  1 228 -3 121 23 411 17 674 
      
  15 229 10 404 86 189 58 076 

 
Betald skatt  -841 7 612 -7 693 47 551 

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital  14 388 18 016 78 496 105 627 
      
Förändringar i rörelsekapital      
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  22 031 -2 596 11 330 6 766 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  10 058 17 429 -18 284 -11 615 

 
Summa förändringar i rörelsekapitalet  32 089 14 833 -6 954 -4 849 
      
Kassaflöde från den löpande verksamheten  46 477 32 849 71 542 100 778 
      
Kassaflöde från Investeringsverksamheten      
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  – – -5 366 – 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -5 339 -4 202 -13 943 -11 171 
Försäljning av tillgångsgrupper  – 166 804 – 187 912 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  – – 102 – 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  36 – 120 – 
      
Kassaflöde från Investeringsverksamheten  -5 303 162 602 -19 087 176 741 
      
Kassaflöde från finansieringsverksamheten      
Inlösen aktier  – – – -605 499 
Utdelning till moderföretagets aktieägare  – – -290 000 -70 000 
 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  – – -290 000 -675 499 

 
Periodens kassaflöde  41 174 195 451 -237 545 -397 980 
      
Likvida medel vid periodens början  176 048 259 316 454 767 852 747 

 
      
Likvida medel vid periodens slut  217 222 454 767 217 222 454 767 
      
Varav likvida medel i avyttringsgrupp som innehas 
för försäljning  509 163 509 163 
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Flerårsöversikt1         

Belopp i MSEK 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Nettoomsättning 719 785 1 550 1 642 1 523 1 509 1 516 1 526 

Rörelseresultat 60 24 325 120 147 40 -249 72 

Resultat efter finansiella poster 63 40 333 128 148 39 -279 61 

Resultat per aktie, SEK 1 571 779 9 059 2 704 2 405 449 -5 088 942 

Rörelsemarginal, % 8,4 3,1 21,0 7,3 9,7 2,7 -16,4 4,7 

Vinstmarginal, % 8,7 5,1 21,5 7,8 9,7 2,6 -18,4 4,0 

Räntabilitet på eget kapital, % 20,4 4,6 42,8 13,5 11,7 2,6 -29,9 5,4 

Soliditet, % 43,8 63,6 75,7 52,0 59,7 53,5 52,6 52,0 

Investeringar 19 11 14 99 33 47 114 149 

Kassaflöden från den löpande verksamheten   72 101 -107 153 141 249 175 178 

Medelantalet anställda 646 731 1 598 1 652 1 658 1 851 1 959 2 021 

Nettoomsättning per anställd, kSEK 1 113 1 074 970 994 919 815 774 755 

  

   

 

   Kvartalssiffror   

Belopp i MSEK  Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013 

Nettoomsättning 185 154 191 187 187 144 190 264 

Rörelseresultat 14 9 21 17 12 4 -1 10 

Resultat efter finansiella poster  14 9 22 18 14 8 4 15 

Resultat per aktie, SEK 618 174 434 346 262 155 83 279 

Rörelsemarginal, % 7,4 5,5 11,2 9,0 6,3 2,8 neg 3,7 

Vinstmarginal, % 7,5 5,7 11,5 9,5 7,2 5,4 2,00 5,8 

Räntabilitet på eget kapital *, % 18,7 6,0 7,0 3,7 2,9 1,6 0,8 1,5 

Räntabilitet på eget kapital **, % 24,8 18,5 16,4 4,9 5,6 48,8 49,8 57,1 

Soliditet, % 43,8 38,6 37,8 66,0 63,6 62,9 66,6 67,4 

Investeringar 5 8 6 0 4 3 1 3 

Kassaflöden från den löpande verksamheten  46 7 8 9 33 19 -22 71 

Medelantalet anställda 651 640 641 639 625 622 637 1 045 

Nettoomsättning per anställd, kSEK 285 241 592 293 300 231 298 252 

         

* Beräknad för aktuellt kvartal         

** Beräknad för de senaste fyra kvartalen         

 
Definitioner 
 
Bruttomarginal 
Rörelseresultat före avskrivningar i procent 
av nettoomsättning.  
 
Omsättning per anställd 
Nettoomsättning dividerat med 
medelantalet anställda omräknat till 
heltider.  

 
 
Räntabilitet på eget kapital 
Årets resultat i procent av genomsnittligt 
eget kapital. 
 
Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i procent av 
nettoomsättning.  

 
 

 
 
 
Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av 
balansomslutningen. 

 
Vinstmarginal 
Resultat efter finansiella poster i procent 
av nettoomsättning. 

 
1 2012 och 2013 har varit en period av stora omställningar för Bilprovningen. Efter försäljning av närmare två tredjedelar av Bilprovningens 

besiktningsverksamhet samt 142 fastigheter har verksamheten sedan andra kvartalet i år en betydligt mindre omfattning än under 
motsvarande period föregående år. Jämförelsetalen i bokslutskommunikén påverkas väsentligt till följd härav. 
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Moderbolagets rapport över totalresultatet i sammandrag  

Belopp i kSEK  okt-dec okt-dec helår helår 
  2014 2013 2014 2013 

 
Intäkter  185 790 187 747 720 416 703 293 
Kostnader  -172 331 -176 064 -660 742 -687 417 
      
Rörelseresultat  13 459 11 683 59 674 15 876 

 
Finansiellt netto  352 1 037 2 305 15 166 

 
Resultat efter finansiella poster  13 811 12 720 61 979 31 043 
Bokslutsdispositioner  -14 789 90 899 -14 789 90 899 
      
Resultat före skatt  -978 103 619 47 190 121 942 
      
Skatt  14 135 -23 020 3 473 -27 279 
      
Periodens resultat  13 157 80 599 50 663 94 662 
 
Övrigt totalresultat  – – – – 

  
Periodens totalresultat  13 157 80 599 50 663 94 662 

 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
Belopp i kSEK    31 dec 31 dec 
    2014 2013 
      
Anläggningstillgångar      64 284 70 696 
Omsättningstillgångar    265 358 512 430 

 
SUMMA TILLGÅNGAR    329 642 583 126 
      
Eget kapital    132 275 371 612 
Obeskattade reserver    15 500 – 
Avsättningar    45 198 57 865 
Kortfristiga skulder    136 669 153 649 
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    329 642 583 126 
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Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Kista den 13 februari 2015 

 

 Karin Strömberg 
Ordförande 

 

 

 
Cecilia Daun Wennborg 

Ordinarie ledamot 
 

 
Hans Krondahl 

Ordinarie ledamot 
 

 
Hélène Westholm  
Ordinarie ledamot 

 
 

Gunnar Malm 
Ordinarie ledamot 

 

 
Anna Nilsson-Ehle 
Ordinarie ledamot 

 
 

  
       Bengt Lindblom 
Arbetstagarrepresentant 

     

 
      Joakim Rönnlund 
Arbetstagarrepresentant 

 
  

 
Benny Örnerfors 

Verkställande direktör 
 

 

Kommande rapporttillfällen 
Årsredovisning 2014   31 mars 2015 
Delårsrapport januari-mars 2015  29 april 2015 
Delårsrapport januari-juni 2015  15 augusti 2015 
Delårsrapport januari-september 2015  30 oktober 2015 
Bokslutskommuniké 2015   15 februari 2016 
Årsredovisning 2015   31 mars 2016 
 
Årsstämma hålls i Kista den 29 april 2015 

Kontaktinformation 
Benny Örnerfors 
Verkställande direktör 
telefon: 010-702 02 13 
mobil: 0736-88 22 13 
e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se  
 
Cecilia Blom Hesselgren 
Kommunikationschef 
telefon: 010-702 02 79 
mobil: 0706-87 03 66 
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se  
 
Delårsrapporterna publiceras på Bilprovningens webbplats www.bilprovningen.se. 
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