
Delårsrapport 
Januari-september 2014

AB Svensk Bilprovning
Organisationsnummer: 556089-5814

Delårsperioden januari-september i korthet
•

•
•

•

    Nettoomsättningen uppgick till 533 (598) MSEK. Minskningen är  
hänförlig till avyttringen av 56 stationer i mars 2013. 
Periodens rörelseresultat ökade till 47 (12) MSEK. 
Periodens nettoresultat efter skatt ökade till 38 (21) MSEK, vilket 
motsvarar 953 (517) SEK per aktie.
Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 25 (68) 
MSEK.  

•
•
•

•

   Nettoomsättningen ökade till 154 (144) MSEK.
Periodens rörelseresultat ökade till 9 (4) MSEK. 
Periodens nettoresultat efter skatt ökade till 7 (6) MSEK vilket  
motsvarar 174 (155) SEK per aktie.
Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 7 (19) 
MSEK.

Tredje kvartalet i korthet
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Stark ställning på en marknad med ökande konkurrens 

 

Fyra år efter omregleringen präglas den svenska fordonsbesiktningsmarknaden av en hög etableringstakt. 
Sammanlagt finns tio aktörer och minst två i varje län. Under kvartalet har 30 stationer tillkommit på marknaden 
varav två tillhör Bilprovningen. Antalet uppgår nu till fler än 350, vilket är en ökning med 160, motsvarande 84 
procent, sedan den 1 juli 2010, då antalet uppgick till 190.  

Med en genomsnittlig marknadsandel om 33 procent under perioden behåller Bilprovningen sin marknadsledande 
position. Företaget är fortfarande den största och enda rikstäckande aktören.  

Fler aktörer på marknaden har också inneburit en ökad konkurrens om den certifierade besiktningspersonalen. Att 
behålla och attrahera medarbetare är därför av yttersta vikt och att vara en attraktiv arbetsgivare är ett av 
Bilprovningens strategiska hållbarhetsmål.  

Anpassningen av Bilprovningen till nya förutsättningar fortsätter med full kraft och under kvartalet utökades 
stationsnätet med två anläggningar i Kallhäll och Värmdö, utanför Stockholm. Nyetableringarna har fått mycket 
positiva kundreaktioner med en hög attraktivitet och god kundtillströmning. Utökningen innebär att Bilprovningen 
nu har 92 stationer från Skurup till Karesuando. Snart öppnar även stationer i Skellefteå och Östersund.  

Bilprovningen arbetar ständigt för att förbättra servicegraden till kundernas behov och där efterfrågan finns har 
stationerna öppet på kvällar och helger. I slutet av 2012 infördes möjligheten att kunna göra en kontrollbesiktning 
utan att boka tid, så kallad drop-in. Under perioden har antalet stationer som erbjuder drop-in mer än fördubblats, 
från 17 till 35. Fortfarande utgör kontroll- och registreringsbesiktning merparten av nettoomsättningen, men 
intäkterna från Bilprovningens tilläggstjänster ökar successivt.  

I jämförelse med motsvarande period förra året ökade rörelseresultatet, från 12 till 47 MSEK, och för de stationer 
som kvarstår efter delförsäljningen ökade nettoomsättningen med 6 procent till 482 (455) MSEK. 

 

Kista den 30 oktober 2014 

Benny Örnerfors 

Verkställande direktör     
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Ekonomisk utveckling tredje kvartalet 2014 

Koncernens nettoomsättning under det tredje kvartalet uppgick till 154 (144) MSEK. Förändringen är i allt väsentligt 
hänförlig till tidigare genomförd prishöjning under fjärde kvartalet 2013. Försäljningsvolymen minskade marginellt 
till 425 869 (428 357) förrättningar. Rörelsens kostnader ökade med 4 procent till 146 (140) MSEK. Ökningen är 
hänförlig i huvudsak till nyetableringar och ökade marknadsaktiviteter. Övriga externa kostnader uppgick till 68 (63) 
MSEK. Personalkostnaderna ökade något mot föregående år till 75 (73) MSEK. Avskrivningar och nedskrivningar 
uppgick till 4 (4) MSEK. Sammantaget gör detta att rörelseresultatet ökade till 9 (4) MSEK. Finansnettot uppgick till 0 
(4) MSEK. Resultat efter skatt ökade till 7 (6) MSEK.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 (19) MSEK.  

Väsentliga händelser  

Tredje kvartalet 
I augusti öppnade Bilprovningen två nya stationer i Stockholm. Tillväxten på denna marknad bedöms vara mycket 
stark, både befolknings- och fordonsmässigt. Nyetableringarna ligger i Kallhäll och Värmdö-Mölnvik och är båda 
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. 

Tidigare under perioden 
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. 

I maj öppnades en ny station i Enköping med två personbilsbanor. Under första halvåret tecknades också hyresavtal 
för nyetableringar i Skellefteå och i Östersund. Stationerna förväntas öppna under det första kvartalet 2015, varvid 
Bilprovningen kommer att ha totalt 94 stationer. 

Verksamheten januari-september 2014 

Bilprovningen bedrev under kvartalet rikstäckande besiktningsverksamhet på 92 stationer. Jämförelsen mellan 
januari-september 2014 och motsvarande period 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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Försäljning  
Koncernens totala försäljningsvolym uppgick till 1 527 368 (1 925 075) besiktningar. Förändringen är främst hänförlig 
till att koncernen avyttrade verksamhet omfattande 56 stationer i mitten av mars 2013. Försäljningsvolymen för den 
kvarvarande verksamheten minskade med 3 procent till 1 527 368 (1 568 619) besiktningar. 

Koncernens intäkter  
Koncernens nettoomsättning uppgick till 533 (598) 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 6 procent till 482 (455 MSEK) 
under perioden januari-september. Ökningen förklaras främst av prishöjningar som delvis motverkats av något lägre 
volymer. 

87 (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 46 (39) 
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 47 (12) MSEK. Personalkostnaderna uppgick till 264 (315) MSEK. Övriga externa 
kostnader uppgick till 212 (259) MSEK. Förändringarna beror i huvudsak på avyttring av delar av verksamhet samt 
omstruktureringskostnader under föregående år.  

Resultatet från finansiella poster minskade till 2 (14) MSEK. Minskningen förklaras huvudsakligen av tidigare 
ränteintäkter från säljarreverser som återbetalades under det fjärde kvartalet 2013. 

Periodens nettoresultat uppgick till 38 (21) MSEK.  

Finansiell ställning och kassaflöden  
Koncernens balansomslutning uppgick till 310 (574) MSEK. Soliditeten uppgick till 39 (63) procent. Förändringen är 
främst hänförlig till utdelning om 290 MSEK.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25 (68) MSEK. Minskningen förklaras av en större 
återbetalning av preliminärskatt föregående år samt avyttrad besiktningsverksamhet.  

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -14 (14) 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 176 (259) MSEK. 

Investeringar  
Under perioden skedde investeringar i materiella anläggningstillgångar med 9 (7) 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 perioden januari till 
september 2014 har bolaget öppnat tre nya stationer. Föregående år omfattade intäkterna även verksamhetsstöd 
till dotterbolaget Besiktningskluster 2 AB till och med avyttringen den 18 mars 2013. Jämförelsen av intäkter och 
kostnader mellan 2014 och 2013 påverkas således av den förändrade verksamheten.  
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Moderbolagets intäkter uppgick till 535 (516) MSEK. Omsättningen hänförlig till besiktningsverksamheten för de 
stationer som kvarstår hos Bilprovningen ökade med 6 procent till 482 (455) MSEK under perioden januari-
september.  

Rörelsens kostnader uppgick till 488 (511) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 46 (4) MSEK, finansnettot till 2 (14) 
MSEK och resultatet efter skatt till 38 (14) MSEK. 

Medarbetare  
Vid utgången av september månad hade koncernen 650 (628) anställda. Omräknat motsvarar detta 640 (619) 
heltidstjänster. Vid utgången av perioden var medelåldern 41 (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. Utvecklingen är därför svårförutsägbar. Det kommer sannolikt att dröja innan konkurrensen 
stabiliserats. Bilprovningens försäljning och produktionsvolymer är dock på kort sikt 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 fortsatt anpassa organisation och 
kostnadsnivåer till den nya mindre storleken och marknadens utveckling. 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 påverkar 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, kostnadsstruktur och IT-stöd till 
nya marknadsförutsättningar och till det interna hållbarhetsarbetet, rutiner för hantering av eventuella 
systemavbrott, flexibilitet i ny- och avetableringar, beroende till viktiga leverantörer och outsourcingpartners, att 
vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare och därmed ha möjlighet att rekrytera nya medarbetare, bibehålla intern 
kontroll i finansiella processer samt efterlevnad av lagstiftning, regelverk, värdegrunder och policyer på 
verksamhetskritiska områden. 
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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  
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.  

Redovisningsprinciper 
Bilprovningens delårsrapport är utformad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och ÅRL 9 kap, Delårsrapport. 
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 
jul-sep 

2014 
jul-sep 

2013 
jan-sep 

2014 
jan-sep 

2013 
helår  
2013 

 

Nettoomsättning 154 326 143 761 533 270 597 568 784 888  

Övriga rörelseintäkter 351 281 996 1 927 2 233  

Summa rörelsens intäkter 154 677 144 042 534 266 599 495 787 121  

Övriga externa kostnader -67 727 -62 691 -211 876 -258 816 -338 029  

Personalkostnader -74 676 -73 365 -263 725 -315 033 -407 430  

Avskrivningar och nedskrivningar -3 930 -3 652 -11 395 -12 206 -16 315  

Övriga rörelsekostnader 214 -264 -445 -959 -1 048  

Rörelseresultat 8 558 4 070 46 825 12 481 24 299  

Ränteintäkter och liknande resultatposter 329 3 742 2 035 14 470 16 216  

Räntekostnader och liknande 
resultatposter -38 -36 -82 -74 -113 

 

Finansnetto 291 3 706 1 953 14 396 16 103  

Resultat efter finansiella poster 8 849 7 776 48 778 26 877 40 402  

Skatt på periodens resultat -1 907 -1 570 -10 675 -6 182 -9 223  

Periodens nettoresultat 6 942 6 206 38 103 20 695 31 179  
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Rapport över totalresultat          
 

Periodens nettoresultat 6 942 6 206 38 103 20 695 31 179  

Övrigt totalresultat        

Omvärdering fastigheter – – – – –  

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

 

Övrigt totalresultat för perioden – – – – –  

Summa totalresultat för perioden 6 942 6 206 38 103 20 695 31 179  

       

Nettoresultat varav hänförligt till:       

Moderbolagets aktieägare 6 942 6 206 38 103 20 695 31 179  

Nettoresultat per aktie efter skatt 174 155 953 517 779  

       

Antal aktier vid periodens utgång 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000  
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Koncernens rapport över finansiell ställning   

Belopp i kSEK 
30 sep 

2014 
 30 sep 

2013 
31 dec 

2013  

       

TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar           

Immateriella anläggningstillgångar  8 538 7 998 6 903        

Materiella anläggningstillgångar 43 231 44 101 43 707        

Finansiella anläggningstillgångar 1 216 21 802 10 206        

Summa anläggningstillgångar 52 985 73 901 60 816        

Omsättningstillgångar           

Kortfristiga fordringar 68 801 230 693 56 316        

Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning 13 172 10 677 12 588        

Likvida medel 175 517 259 151 454 604        

Summa omsättningstillgångar 257 490 500 521 523 508        

SUMMA TILLGÅNGAR 310 475 574 422 584 324        

           

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 119 776 361 190 371 674        

Summa eget kapital  119 776 361 190 371 674        

Långfristiga skulder           

Avsättningar för pensioner 815 1 148 1 065        

Övriga avsättningar och skulder 62 307 56 819 57 865        

Summa långfristiga skulder 63 122 57 967 58 930        

           

Övriga kortfristiga skulder 127 442 155 156 153 648        

Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning 134 109 72        

Summa kortfristiga skulder 127 576 155 265 153 720        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 310 475 574 422 584 324        
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Rapport över förändringar i koncernens eget kapital  

Belopp i KSEK Aktiekapital 

Balanserade 
vinstmedel inkl 

periodens 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 

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 

    

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 

Periodens nettoresultat  38 103 38 103 

    

Övrigt totalresultat – – – 

Periodens övriga totalresultat – – – 

    

Summa totalresultat för perioden – 38 103 38 103 

Utgående eget kapital 2014-09-30 13 000 106 776 119 776 
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Koncernens rapport över kassaflöden   

  

Belopp i kSEK 
jul-sep  
2014 

jul-sep  
2013 

jan-sep 
2014 

jan-sep 
2013 

helår 
2013 

Kassaflöde från den löpande verksamheten      

Resultat efter finansiella poster 8 848 7 776 48 778 26 877 40 402 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 9 923 -6 496 22 182 20 795 17 674 

 18 771 1 280 70 960 47 672 58 076 

Betald skatt -2 948 -8 525 -6 852 39 939 47 551 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 15 823 -7 245 64 108 87 611 105 627 

      

Förändringar i rörelsekapital      

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -8 418 12 976 -10 701 9 362 6 766 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -112 13 537 -28 342 -29 044 -11 615 

Summa förändringar i rörelsekapitalet -8 530 26 513 -39 043 -19 682 -4 849 

      

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 293 19 268 25 065 67 929 100 778 

      

Kassaflöde från investeringsverksamheten      

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3 281 – -5 366 – -11 171 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 565 -3 037 -8 604 -6 969  

Försäljning av materiella anläggningstillgångar – – 102 – – 

Försäljning av tillgångsgrupper – – – 21 108 187 912 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 24 – 84  – 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 822 -3 037 -13 784 14 139 176 741 

      

Kassaflöde från finansieringsverksamheten      

Inlösen aktier – -50 300 – -605 499 -605 499 

Utdelning till moderföretagets aktieägare – – -290 000 -70 000 -70 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – -50 300 -290 000 -675 499 -675 499 

      

Periodens kassaflöde -529 -34 069 -278 719 -593 431 -397 980 

      

Likvida medel vid periodens början 176 577 293 385 454 767 852 747 852 747 

Likvida medel vid periodens slut 176 048 259 316 176 048 259 316 454 767 

Varav likvida medel i avyttringsgrupp som innehas 
för försäljning 531 165 531 165 163 
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* Under åren 2012 och 2013 skedde större förändringar i Bilprovningen. Närmare två tredjedelar av Bilprovningens besiktningsverksamhet samt 142 fastigheter 

avyttrades. Verksamheten har därför sedan andra kvartalet i 2013 en betydligt mindre omfattning och jämförelsetalen påverkas väsentligt till följd härav. 

Flerårsöversikt* 

Belopp i MSEK 
Jan-sep 

2014 
Jan-sep 

2013 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Nettoomsättning 533 598 785 1 550 1 642 1 523 1 509 1 516 

Rörelseresultat 47 12 24 325 120 147 40 -249 
Resultat efter finansiella poster före skatt 

49 27 40 333 128 148 39 -279 

Nettoresultat per aktie, SEK 953 517 779 9 059 2 704 2 405 449 -5 088 

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

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

Räntabilitet på eget kapital, % 15,5 3,1 4,6 42,8 13,5 11,7 2,6 -29,9 

Soliditet, % 38,6 62,9 63,6 75,7 52,0 59,7 53,5 52,6 

Investeringar 14 7 11 14 99 33 47 114 

Kassaflöden från den löpande verksamheten   25 68 101 -107 153 141 249 175 

Medelantalet anställda 638 767 731 1 598 1 652 1 658 1 851 1 959 

Nettoomsättning per anställd, kSEK 836 779 1 074 970 994 919 815 774 

  

   

 

   Kvartalssiffror   

Belopp i MSEK  Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013 Q4 2012 

Nettoomsättning 154 191 187 187 144 190 264 336 

Rörelseresultat 9 21 17 12 4 -1 10 161 

Resultat efter finansiella poster före skatt 9 22 18 14 8 4 15 166 

Nettoresultat per aktie, SEK 174 434 346 262 155 83 279 6 066 

Rörelsemarginal, % 5,5 11,2 9,0 6,3 2,8 neg 3,7 48,0 

Vinstmarginal, % 5,7 11,5 9,5 7,2 5,4 2,00 5,8 49,3 

Räntabilitet på eget kapital *, % 6,0 7,0 3,7 2,9 1,6 0,8 1,5 28,1 

Räntabilitet på eget kapital **, % 18,5 16,4 4,9 5,6 48,8 49,8 57,1 42,1 

Soliditet, % 38,6 37,8 66,0 63,6 62,9 66,6 67,4 75,7 

Investeringar 8 6 0 4 3 1 3 3 

Kassaflöden från den löpande verksamheten  7 8 9 33 19 -22 71 -20 

Medelantalet anställda 640 641 639 625 622 637 1 045 1 360 

Nettoomsättning per anställd, kSEK 241 592 293 300 231 298 252 247 

         

* 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 
Eget kapital inklusive dividerat med 
balansomslutning. 

 
Vinstmarginal 
Resultat efter finansiella poster i procent av 
nettoomsättning. 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 

   

Belopp i kSEK 
jul-sep 

2014 
jul-sep 

2013 
jan-sep 

2014 
jan-sep 

2013 
helår  
2013 

 

Intäkter 154 797 144 161 534 626 515 546 703 293  

Kostnader -146 459 -140 098 -488 411 -511 353 -687 416  

Rörelseresultat 8 338 4 063 46 215 4 192 15 876  

Finansiellt netto 291 3 705 1 953 14 129 15 766  

Resultat efter finansiella poster 8 629 7 768 48 168 18 321 31 642  

Bokslutsdispositioner – – – – 90 300  

Resultat före skatt 8 629 7 768 48 168 18 321 121 942  

Skatt -1 903 -1 566 -10 662 -4 259 -27 279  

Periodens resultat 6 727 6 202 37 507 14 062 94 662  

       

Moderbolagets rapport över totalresultat i sammandrag 

   
Övrigt totalresultat  – – – – –  

Periodens övriga totalresultat efter skatt – – – – –  

Periodens totalresultat 6 727 6 202 37 507 14 062 94 662  
 

  

 
 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 

   

Belopp i kSEK 
30 sep  

2014 

30 sep  

2013 

31 dec  

2013 
      

Anläggningstillgångar 64 156 103 522 71 761       

Omsättningstillgångar 244 655 490 991 512 430       

SUMMA TILLGÅNGAR 308 811 594 513 584 191       

          

Eget kapital 119 119 291 014 371 612       

Obeskattade reserver – 90 300 –       

Långfristiga skulder 63 122 57 967 58 930       

Kortfristiga skulder 126 569 155 233 153 649       

SUMMA EGET KAPITAl OCH 
SKULDER 308 811 594 513 584 191 
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Kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står 
inför.  

Kista den 30 oktober 2014 

  

 Karin Strömberg 
Ordförande 

 

 

 
Cecilia Daun Wennborg 

Ordinarie ledamot 
 

 
Hans Krondahl 

Ordinarie ledamot 
 

 
Leif Ljungqvist 

Ordinarie ledamot 
 

 
Gunnar Malm 

Ordinarie ledamot 
 

 
Anna Nilsson-Ehle 
Ordinarie ledamot 

 
  

Bengt Lindblom 
Arbetstagarrepresentant 

 

  
Joakim Rönnlund 

Arbetstagarrepresentant 
 

 

  
 

Benny Örnerfors 
Verkställande direktör 

 

 

 

Kommande rapporttillfällen 
Bokslutskommuniké 2014   13 februari 2015 
Årsredovisning 2014   31 mars 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  

 

Kvartalsrapporterna publiceras på Bilprovningens webbplats www.bilprovningen.se. 
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Revisorns granskningsrapport  
 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för AB 
Svensk Bilprovning per 30 september 2014 och den niomånadersperiod som slutade detta datum. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med 
IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår 
översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (ISRE) 2410 Översiktlig 
granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att 
göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att 
utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det 
inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle 
kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har 
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

 

Stockholm den 30 oktober 2014 

 

Deloitte AB 

 

 

 

 

Jonas Ståhlberg 

 

Auktoriserad revisor 

 

 

 

 


