
2012 och 2013 har varit en period av stora omställningar 
för Bilprovningen. Efter försäljning av närmare två tred-
jedelar av Bilprovningens besiktningsverksamhet samt 
142 fastigheter har verksamheten sedan andra kvartalet 
2013 en betydligt mindre omfattning än under motsva-
rande period föregående år. Jämförelsetalen i boksluts-
kommunikén påverkas väsentligt till följd härav.  
 
Till och med februari 2012 ingick samtliga stationer i 
moderbolaget. För att förbereda försäljningen genomför-
des den 1 mars 2012 en bolagisering varvid 70 respektive 
56 stationer överfördes till de nybildade dotterbolagen 
Besiktningskluster 1 AB och Besiktningskluster 2 AB.  
 
Besiktningskluster 1 AB avyttrades i november 2012 till 
Opus Group och i mars 2013 avyttrades Besiktningsklus-
ter 2 AB i samband med en inlösen av minoritetsägarnas 
aktier.  Staten blev därmed ensam ägare till det kvar-
varande moderbolaget AB Svensk Bilprovning med 89 
stationer. Fastigheterna såldes successivt under 2012, 
varav merparten i november.

2013 i korthet
•	 Nettoomsättningen uppgick till 785 (1 550) MSEK. Nettoomsättningen för de stationer som kvar-

står hos Bilprovningen efter försäljningen av delar av verksamheten ökade till 626 (611) MSEK.
•	 Årets rörelseresultat uppgick till 24 (325) MSEK. 
•	 Årets nettoresultat efter skatt uppgick till 31 (362) MSEK, vilket motsvarar 779 (9 059) SEK per 

aktie.
•	 Årets totalresultat uppgick till 31 (345) MSEK.
•	 Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter justering av 2012 års inlösen av pensionsskuld, 

uppgick till 101 (130) MSEK.   

Fjärde kvartalet i korthet
•	 Nettoomsättningen uppgick till 187 (336) MSEK. Nettoomsättningen för de stationer som kvar-

står hos Bilprovningen efter försäljningen av delar av verksamheten ökade till 171 (157) MSEK.
•	 Periodens rörelseresultat uppgick till 12 (161) MSEK. 
•	 Periodens nettoresultat efter skatt uppgick till 10 (243) MSEK vilket motsvarar 262 (6 066) SEK 

per aktie.
•	 Periodens totalresultat uppgick till 10 (243) MSEK.
•	 Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 18 (13) MSEK.

Bilprovningen fyllde 50 år den 20 
september 2013. Omslagsbilden med 
Mazen Al-Azam, besiktningstekniker 
på Bilprovningens station Malmö-Fosie, 
användes som affisch på stationerna 
för att berätta om jubiléet.

Bokslutskommuniké 2013 AB Svensk Bilprovning
Organisationsnummer: 556089-5814
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Ett starkt avslut på ett år med nya förutsättningar  

Bilprovningens position på marknaden är fortsatt stark. Under det andra kvartalet sjönk marknadsandelen till 33 
procent, men från det tredje kvartalet vände utvecklingen. Genom marknadsbearbetning och hög tillgänglighet 
fortsatte den positiva utvecklingen av försäljningsvolymen under det fjärde kvartalet vilket resulterade i ytterligare 
återvunna marknadsandelar och en andel om 35 procent i slutet av kvartalet.  

Det fjärde kvartalet präglades av en fortsatt hög försäljningsvolym och marknadsbearbetning. Från ingången av 
kvartalet till årsskiftet ökade vår marknadsandel från 34 till 35 procent. 

Stockholm med omnejd är en stark tillväxtregion och under kvartalet fattades beslut om att komplettera 
Bilprovningens sju stationer i Storstockholm med etableringar i Kallhäll och Gustavsberg.  Dessa kommer, liksom den 
tidigare beslutade etableringen i Enköping, att driftsättas under 2014. 

Under kvartalet ingicks avtal med Kontrollerad Bilverkstad (KBV) om ett fördubblat uppdrag av slumpmässiga och 
oanmälda stickprovskontroller som syftar till att säkerställa att verkstäderna lever upp till kraven som föreskrivs i 
MRF:s verkstadsvillkor. 

Under perioden fastställdes tre strategiska hållbarhetsmål som syftar till att öka trafiksäkerheten ytterligare, bli en 
än mer attraktiv arbetsgivare och vara en miljömässig förebild.  Målen ger oss goda förutsättningar för långsiktigt 
lönsamma och hållbara affärer som syftar till att stärka vår position.  

Ett exempel på vårt arbete inom hållbarhetsområdet är Bilprovningens och Synoptiks samarbete Synbesiktningen 
som genomfördes i slutet av oktober och visade att 53 procent av 3 000 bilister var i behov av synkorrigering när 
synen testades på dem. Det nedslående resultatet fick stor medial uppmärksamhet. 

Mindre kvartalsvisa så kallade temperaturmätningar avseende trivseln och arbetsmiljön i bolaget ersätter numera 
den årliga NMI-undersökningen (nöjd medarbetarindex). Under en period av stora förändringar och utmaningar är 
det glädjande att konstatera att resultatet ständigt har förbättrats sedan mätningarna inleddes och att 
arbetsklimatet är bra. Mätningen för det fjärde kvartalet resulterade i 3,9 på en femgradig skala, vilket ska jämföras 
med 3,8 för motsvarande period föregående år.  

Att vi uppfattas som en bra arbetsgivare bekräftas dessutom av att många av de som anställts under året är 
medarbetare som återvänt till oss efter att ha arbetat för en annan arbetsgivare.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att året präglades av stora förändringar både på marknaden och internt i 
Bilprovningen. Ett flertal åtgärder pågår för att anpassa kostnadsnivåer och ytterligare förbättra effektiviteten i 
verksamheten. Omställningen till de nya förutsättningarna går bra och vår position på marknaden är fortsatt stark.  

Från november 2012 då den första försäljningen av verksamheten skedde till slutet av det första kvartalet 2013 då 
den andra ägde rum gick Bilprovningens marknadsandel från 94 till 35 procent. Från det andra kvartalet och resten 
av året blev konkurrensen på fordonsmarknaden betydligt mer kännbar. På den nybildade marknaden tappade vi 
inledningsvis marknadsandelar, men efter en stark utveckling under andra halvåret är vi nu tillbaka på 35 procent.  

 

Kista den 14 februari 2014 

Benny Örnerfors 

Verkställande direktör  
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Ekonomisk utveckling fjärde kvartalet 2013 

Koncernens nettoomsättning under det fjärde kvartalet uppgick till 187 (336) MSEK, en minskning med 44 procent. 
Förändringen är hänförlig till försäljningen av två dotterbolag med sammanlagt 126 stationer. Omsättningen för de 
stationer som kvarstår hos Bilprovningen efter försäljningen ökade med 9 procent jämfört med motsvarande kvartal 
föregående år. Förändringen är hänförlig till prishöjningar som skett i oktober samt ökad volym.   

I kvartalets nettoomsättning ingår intäkter om 15 (5) MSEK från de IT-tjänster som under en övergångsperiod 
levereras till de tidigare dotterbolagen.  

Rörelsens kostnader justerat för föregående års fastighetsförsäljning uppgick till 176 (400) MSEK. Rörelseresultatet 
uppgick till 12 (161) MSEK, förändringen mellan åren påverkas av försäljning av fastigheter och Besiktningskluster 1 
AB under fjärde kvartalet 2012. Personalkostnaderna uppgick till 92 (210) MSEK. Övriga externa kostnader uppgick 
till 79 (186) MSEK.  Avskrivningar och nedskrivningar uppgick till 4 (4) MSEK. Finansnettot uppgick till 2 (4) MSEK. 
Resultat efter skatt uppgick till 10 (243) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 18 (13) MSEK.  

Väsentliga händelser  

Fjärde kvartalet 

Genom marknadsbearbetning och hög tillgänglighet fortsatte den positiva utvecklingen av försäljningsvolymen 
under det fjärde kvartalet och Bilprovningens marknadsandel var i slutet av kvartalet 35 procent.  

Bilprovningen satsar framåt och under fjärde kvartalet tecknades avtal om att etablera två nya stationer. Stationerna 
öppnar till sommaren och ligger i Gustavsberg och Kallhäll. Tidigare under året tecknades avtal om att etablera en ny 
station i Enköping. Stationen öppnar våren 2014.  

Under oktober erhölls betalning för bolagets fordringar hänförliga till säljarreverser från avyttrad verksamhet. Det 
medförde att bolagets likvida medel ökade med 177 MSEK. 

Den 23 oktober beslutade en extra bolagsstämma om att ändra bolagsordningen genom att ta bort bestämmelserna 
om olika aktieslag, inlösenförbehåll och hembudsförbehåll. Vidare noterade bolagsstämman att styrelsen den 13 
september 2013 genom ett tidigare bemyndigande varit behörig att fatta beslut om inlösen av en preferensaktie i 
enlighet med inlösenförbehållet i bolagsordningen.  

Tidigare under perioden 

En inlösen av minoritetsägarnas samtliga aktier i Bilprovningen avtalades i januari 2013. Ersättningen för de inlösta 
aktierna utgjordes av ett kontantbelopp samt aktierna i dotterbolaget Besiktningskluster 2 AB med 56 stationer i 
sydvästra Sverige samt en preferensaktie. Preferensaktien löstes genom ett kontantbelopp under tredje kvartalet.  
Efter inlösen av aktierna i dotterbolaget blev staten ensam ägare till Bilprovningen med dess rikstäckande 
stationsnät bestående av 89 stationer. 

Den 1 april infördes en ny central organisation med anpassad 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 utbetalades 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. 
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Verksamheten 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 efter motsvarande period 2012 avyttrat närmare två tredjedelar av 
besiktningsverksamheten samt 142 fastigheter. Ett dotterbolag med 70 stationer avyttrades i november 2012 och 
ytterligare ett med 56 stationer under mars 2013. Fastigheterna såldes successivt under 2012 varav merparten i 
november. 

Försäljning  

Den totala försäljningsvolymen uppgick till 2 478 186 (5 393 874) besiktningar. Förändringen är främst hänförlig till 
att koncernen avyttrade verksamhet omfattande 70 stationer under det fjärde kvartalet 2012 och ytterligare 56 i 
mars 2013.  

Koncernens intäkter  

Koncernens nettoomsättning minskade till 785 (1 550) MSEK. I koncernens nettoomsättning ingår intäkter om 54 (5) 
MSEK hänförliga till den tidsbegränsade IT-lösning som Bilprovningen sedan fjärde kvartalet 2012 erbjuder sina 
tidigare dotterbolag. Omsättningen hänförlig till besiktningsverksamheten för de stationer som kvarstår hos 
Bilprovningen har ökat med 2 procent för helåret.  

90 (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 
såsom skräddarsydda kundanpassade tjänster.  

Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 (353) MSEK. Föregående år bestod främst av engångsintäkter hänförliga till 
försäljning av tillgångsgrupper samt förändrat avtal rörande en sale- and leasebackaffär samt en 
fastighetsförsäljning.  

Koncernens resultat  

Rörelseresultatet uppgick till 24 (325) MSEK. Personalkostnaderna uppgick till 407 (863) MSEK. Övriga externa 
kostnader uppgick till 338 (591) MSEK.  

Resultatet från finansiella poster ökade till 16 (8) MSEK. Ökningen är hänförlig till ränteintäkter från säljarreverser. 
Merparten av säljarreverserna har slutbetalts under fjärde kvartalet 2013. 

Periodens nettoresultat uppgick till 31 (362) MSEK.  

Finansiell ställning och kassaflöden  

Koncernens balansomslutning uppgick till 584 (1 302) MSEK. Soliditeten uppgick till 63 (76) procent. Till följd av att 
överenskommelse om förtida återbetalning av säljarreverser minskade bolagets långfristiga fordringar om 187 MSEK 
jämfört med föregående år med motsvarande effekt på likvida medel.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 101 (-107) MSEK, där årets kassaflöde påverkas av en 
större återbetalning av preliminärskatt. Justerat för den inlösen av pensionsskuld som skedde första kvartalet 2012 
blev det istället en försämring till 101 (130) MSEK.  
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Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 177 (570) MSEK där båda åren påverkas av försäljning av 
fastigheter samt besiktningsverksamhet. Försäljningarna skedde under 2012 men reglerades delvis även 2013. 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -675 (-87) MSEK.  De huvudsakliga förklaringarna till 
förändringarna avseende såväl finansiell ställning som kassaflöden är försäljningen av dotterbolag med tillhörande 
likvida medel, inlösen av aktier samt aktieutdelning. 

Investeringar  

Under perioden skedde investeringar i materiella anläggningstillgångar med 11 (14).  

Moderbolaget  

Moderbolagets verksamhet omfattade från och med det andra kvartalet 2013 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 uppgick till 703 (947) MSEK. Rörelsens kostnader uppgick till 687 (1 064) MSEK. 
Rörelseresultatet uppgick till 16 (-117) MSEK.  Finansnetto uppgick till 16 (372) MSEK, minskningen är främst 
hänförlig till föregående års försäljning av dotterföretag. Resultatet efter skatt uppgick till 95 (382) MSEK. 

Medarbetare  

Vid utgången av 2013 hade koncernen 630(1 159) anställda. Omräknat motsvarar detta 623 (1 133) heltidstjänster. 
Medelantalet anställda under perioden 2013 omräknat till heltider uppgick till 731 (1 598) personer. Vid utgången av 
perioden var medelåldern 42 (43) år och andelen kvinnor och män var 11 (11) respektive 89 (89) procent.   

Förväntad framtida utveckling 

Förutsättningarna för fordonsbesiktningsmarknaden är i förändring efter omregleringen. Marknaden påverkas av 
förändrade kundbeteenden till följd av aktörernas profilering och marknadsbearbetning och utvecklingen är därför 
svårförutsägbar. Det kommer sannolikt att dröja ett antal år innan konkurrensen stabiliserats och marknaden hittat 
en ny jämvikt. Bilprovningens försäljning och produktionsvolymer är i hög grad beroende av dessa förändringar 
under de närmaste åren men på kort sikt däremot relativt oberoende av konjunktursvängningar. 

Bilprovningen är ett betydligt mindre företag efter försäljningen av såväl fastigheter som delar av 
besiktningsverksamheten. En av utmaningarna under de närmaste åren blir att anpassa organisation och 
kostnadsnivåer till den nya mindre storleken. Arbetet har framgångsrikt pågått under 2013 och bedömningen är att 
det finns goda förutsättningar för långsiktig och hållbar lönsamhet. Bilprovningen lämnar ingen prognos. 

Transaktioner med närstående 

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 som i september löstes in till 
ett värde om 50 MSEK.  
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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 har under året varit kopplad till ett antal större lånereverser som 
uppkommit under föregående år med anledning av de bolags- och fastighetsaffärer som genomförts. Huvuddelen av 
reverserna har lösts under fjärde kvartalet. Den finansiella risken kopplad till reverser är därefter låg.  

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 väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.  

Redovisningsprinciper 

Bilprovningens bokslutskommuniké för 2013 är utformad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och ÅRL 9 kap, 
Delårsrapport.  

Från och med första januari 2013 tillämpar Bilprovningen följande nya redovisningsstandarder: 

IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 11 Samarbetsarrangemang, IFRS 12 upplysning om andelar i andra företag, IFRS 13 
Värdering till verkligt värde, ändringar i IAS 27 Separata finansiella rapporter, ändringar i IAS 28 Innehav i 
intresseföretag och joint ventures, ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, tillägg till IFRS 7 Finansiella 
instrument: Upplysningar samt tillägg till IAS 19 Ersättningar till anställda. De nya redovisningsprinciperna har inte 
inneburit några effekter på resultat och ställning, men kommer i vissa fall att innebära mer tilläggsupplysningar i 
årsredovisningen.  

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är i övrigt oförändrade jämfört med dem som tillämpats i 
årsredovisningen för år 2012. Följande principer bör särskilt noteras: 
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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 Bilprovningen återigen 
endast ett segment. Separat redovisning sker således inte i denna rapport.  
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Koncernens rapport över finansiell ställning  

Belopp i kSEK  31 dec 2013 31 dec 2012  

       

TILLGÅNGAR          

Anläggningstillgångar          

Immateriella anläggningstillgångar  6 903 12 068        

Materiella anläggningstillgångar 43 707 45 582        

Finansiella anläggningstillgångar 10 206 210 966        

Summa anläggningstillgångar 60 816 268 616        

Omsättningstillgångar          

Kortfristiga fordringar 56 316 100 432        

Kortfristiga placeringar – –        

Tillgångar som innehas för försäljning – –        

Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning 12 588 136 711        

Likvida medel 454 604 795 917        

Summa omsättningstillgångar 523 508 1 033 060        

SUMMA TILLGÅNGAR 584 324 1 301 676        

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER          

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 371 674 985 403        

Summa eget kapital  371 674 985 403        

Långfristiga skulder          

Avsättningar för pensioner 1 065 510        

Övriga avsättningar och skulder 57 865 57 343        

Uppskjutna skatteskulder – –        

Summa långfristiga skulder 58 930 57 853        

          

Kortfristiga räntebärande skulder – –        

Övriga kortfristiga skulder 153 648 173 562        

Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning 72 84 858        

Summa kortfristiga skulder 153 720 258 420        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 584 324 1 301 676        
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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 – 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 

Periodens nettoresultat   31 179 31 179 

     

Övrigt totalresultat – – – – 

    – 

Periodens övriga totalresultat – – – – 

     

Summa totalresultat för perioden – – 31 179 31 179 

Utgående eget kapital 2013-12-31 13 000 – 358 674 371 674 
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Koncernens rapport över kassaflöden    

Belopp i kSEK 
okt-dec 

2013 
okt-dec 

2012 
helår  
2013 

helår 
2012 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten     
 

Resultat efter finansiella poster 13 525 165 765 40 402 332 752  

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet -3 121 -182 141 17 674 

-186 
629 

 

 10 404 -16 376 58 076 146 123  

Betald skatt 7 612 29 404 47 551 -29 400  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 18 016 13 028 105 627 116 723 

 

      

Förändringar i rörelsekapital      

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -2 596 -57 291 6 766 -37 722  

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 17 429 23 975 -11 615 
-185 
987 

 

Summa förändringar i rörelsekapitalet 14 833 -33 316 -4 849 
-223 
709 

 

      

Kassaflöde från den löpande verksamheten 32 849 -20 288 100 778 
-106 
986 

 

      

Kassaflöde från Investeringsverksamheten      

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – –  –  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 202 -2 969 -11 171 -13 503  

Försäljning av materiella anläggningstillgångar – – – –  

Försäljning av tillgångsgrupper 166 804 558 042 187 912* 565 042  

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar – 18 784 – 18 784  

Kassaflöde från investeringsverksamheten 162 602 573 857 176 741 570 323  

      

Kassaflöde från finansieringsverksamheten      

Amortering av lån – – – -22 500  

Inlösen aktier – – -605 499   

Utdelning till moderföretagets aktieägare – – -70 000 -64 900  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – – -675 499 -87 400  

      

Periodens kassaflöde 195 451 553 569 -397 980 375 937  

      

Likvida medel vid periodens början 259 316 299 178 852 747 476 810  

Likvida medel och kortfristiga placeringar vid 
periodens slut* 454 767 852 747 454 767 852 747 

 

      
*innefattar likvida medel i avyttringsgrupper som innehas för försäljning 
*Inkluderar återbetalning av säljarreverser      
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Flerårsöversikt1  
   

    

Belopp i MSEK 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  

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

Rörelseresultat 24 325 120 147 40 -249 72  

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

Nettoresultat 31 362 108 96 18 -204 38  

Nettoresultat per aktie, SEK 779 9 059 2 704 2 405 449 -5 088 942  

Totalresultat 31 345 67 114 43 -36 38  

Totalresultat per aktie, SEK  8 648 1 669 2 855 1 067 -897 942  

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

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

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

Räntabilitet på sysselsatt kapital*, % 4,3 25,2 10,0 12,5 4,1 -22,2 8,5  

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

Investeringar 11 14 99 33 47 114 149  

Kassaflöden från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapitalet 106 117 212 198 185 187 184  

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

Medelantal anställda 731 1 598 1 652 1 658 1 851 1 959 2 021  

Nettoomsättning per anställd, kSEK 1074 970 994 919 815 774 755  

  

   

 

   Kvartalssiffror   

 okt-dec jul-sep apr-jun jan-mars okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar 

Belopp i MSEK  2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 

Nettoomsättning 187 144 190 264 336 341 454 417 

Rörelseresultat 12 4 -1 10 161 34 79 51 

Resultat efter finansiella poster 14 8 4 15 166 35 80 53 

Nettoresultat 10 6 3 11 243 24 58 38 

Nettoresultat per aktie, SEK 262 155 83 279 6 066 607 1 448 938 

Totalresultat 10 6 3 11 242 24 58 20 

Rörelsemarginal, % 6,3 2,8 neg 3,7 48,0 9,8 17,4 12,2 

Vinstmarginal, % 7,2 5,4 2,00 5,8 49,3 10,1 17,5 12,6 

Räntabilitet på eget kapital *, % 2,9 1,6 0,8 1,5 28,1 3,3 8,0 5,2 

Räntabilitet på eget kapital **, % 5,6 48,8 49,8 57,1 42,1 18,7 13,9 14,5 

Räntabilitet på sysselsatt kapital *, % 2,3 1,3 0,6 1,5 13,5 3,1 7,1 4,2 

Räntabilitet på sysselsatt kapital **, % 4,7 23,0 24,8 28,8 25,4 15,3 11,7 12,4 

Soliditet, % 63,6 62,9 66,6 67,4 75,7 64,9 65,0 62,5 

Investeringar 4 3 1 3 3 5 3 3 

Kassaflöden från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapitalet  18 -7 26 69 13 34 80 26 

Kassaflöden från den löpande verksamheten  33 19 -22 71 -20 38 2 -127 

Medelantal anställda 625 622 637 1 045 1 360 1 670 1 675 1 687 

Nettoomsättning per anställd, kSEK 300 231 298 252 247 204 271 247 

         

* Beräknad för aktuellt kvartal         

** Beräknad för de senaste fyra kvartalen         

  

                                                             
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 resultaträkning i sammandrag  

Belopp i kSEK 
okt-dec 

2013 
okt-dec 

2012 
helår 
2013 

helår 
2012 

     

Intäkter 187 747 186 067 703 293 947 373      

Kostnader -176 063 -291 314 -687 416 -1 064 199      

Rörelseresultat 11 683 -105 247 15 876 -116 826      

Finansiellt netto 1 636 379 748 15 765 372 145      

Resultat efter finansiella poster 13 320 274 501 31 642 255 319      

Bokslutsdispositioner 90 300 98 080 90 300 98 080      

Resultat före skatt 103 620 372 581 121 942 353 399      

Skatt -23 020 30 443 -27 279 28 471      

Periodens resultat 80 599 403 024 94 662 381 870      

          

Moderbolagets rapport över totalresultat i sammandrag  
Övrigt totalresultat           

Omvärdering fastigheter – – – -2 381      

Skatt hänförlig till poster i övrigt 
totalresultat – – – 627 

     

Periodens övriga totalresultat efter skatt – – – -1 754      

Periodens totalresultat 80 599 403 024 94 662 380 116      

 

 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag  

Belopp i kSEK 31 dec 2013 31 dec 2012       

Anläggningstillgångar 71 761 299 934       

Omsättningstillgångar 512 430 918 231       

SUMMA TILLGÅNGAR 584 191 1 218 165       

         

Eget kapital 371 612 875 487       

Obeskattade reserver – 90 300       

Avsättningar 58 930 57 854       

Kortfristiga skulder 153 649 194 524       

SUMMA EGET KAPITAl OCH 
SKULDER 584 191 1 218 165 
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Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.  

Kista den 14 februari 2014 

 Kerstin Lindberg Göransson 

 Ordförande 
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Definitioner 

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. 

 


