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Fjärde kvartalet i korthet 
• Nettoomsättningen uppgick till 154 (164) MSEK. 
• Rörelseresultatet uppgick till -15 (11) MSEK. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 (15). 
• Resultatet uppgick till -18 (0,3) MSEK, vilket motsvarar -451 (7) SEK per aktie före och efter utspädning. 

 

Året i korthet 
• Nettoomsättningen uppgick till 713 (653) MSEK. 
• Rörelseresultatet uppgick till 97 (84) MSEK. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 130 (47) MSEK. 
• Resultatet uppgick till 71 (58) MSEK, vilket motsvarar 1 785 (1 452) SEK per aktie före och efter 

utspädning. 
 

Väsentliga händelser efter balansdagen 
• I januari öppnades en andra anläggning i Järfälla och i februari ometableringar i centrala Stockholm samt Solna.  
• Hyresavtal tecknades för nyetableringar i Mölndal, Partille och Uppsala. Samtliga beräknas kunna öppna under 2022, 

varav Partille det första halvåret och övriga två under det andra halvåret. 
• Styrelsen föreslår utdelning om 71 (58) MSEK avseende 2021.  

 
 
 

                   
 

1Bilprovningen har valt att presentera bolagets alternativa nyckeltal i enlighet med europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) beslut på sidorna 15–16. 
2Resultat per aktie före och efter utspädning. 
3Beräknad för de senaste fyra kvartalen. 

Finansiell information
Belopp i kSEK okt-dec okt-dec helår helår

2021 2020 2021 2020

Nettoomsättning 153 944 163 579 712 548 653 350

Rörelsens kostnader -170 504 -153 079 -618 983 -569 895

Rörelseresultat -15 402 10 772 97 435 84 403

Resultat efter finansiella poster -15 542 10 784 97 404 84 555

Periodens resultat -18 034 275 71 388 58 092

Resultat per aktie2, SEK -451 7 1 785 1 452

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 089 15 071 130 044 47 416

Medelantalet anställda FTE 540 530 539 527

Nettoomsättning per anställd 285 309 1 322 1 240

Alternativa nyckeltal1
Belopp i kSEK okt-dec okt-dec helår helår

2021 2020 2021 2020

Rörelsemarginal, % -10,0 6,6 13,7 12,9

Vinstmarginal, % -10,0 6,6 13,7 12,9

Räntabilitet på eget kapital3, % 43,0 44,1 43,0 44,1

Soliditet, % 55,1 55,3 55,1 55,3

Investeringar 15 958 5 359 44 523 10 702



Vd har ordet 
Vilket år! Jag är så stolt över Bilprovningens utveckling och att vi 
återigen har lyckats överträffa tidigare resultat samt göra 2021 
till vårt bästa år sedan omregleringen 2010. Omsättningen ökade 
med 60 MSEK till 713 MSEK, rörelseresultatet med 13 MSEK till 
97 MSEK och rörelsemarginalen med 0,8 procentenheter till 13,7 
procent. Lönsamhetsförbättringen är ett resultat av 
effektiviseringar, rätt prioriteringar och stort engagemang. En 
annan förklaring är att besiktningsvolymerna stabiliserats 
jämfört med 2020 då omsättningen påverkades negativt av en 
tillfällig EU-förordning som infördes till följd av coronapandemin 
och innebar att tidpunkten för fordonsbesiktningen kunde 
förskjutas med upp till sju månader. 
 
Pandemin har för Bilprovningens del inte haft någon negativ konsekvens under 2021 vad gäller antalet kunder. 
Covid-19 har handlat om att fortsatt noggrant följa myndigheternas rekommendationer och att anpassa 
kundmöte och verksamheten därefter. Våra kundmätningar visar att 95 (96) procent är nöjda med sitt besök. 
Bilprovningen är fortsatt kundernas förstahandsval. Med en genomsnittlig marknadsandel om 25,7 (26,2) procent 
behåller vi vår ledande position även under 2021.  
 
För att erbjuda bättre tillgänglighet och service genomfördes sex nyetableringar och tre ometableringar under 
året. Vid årsskiftet omfattade stationsnätet 99 anläggningar från Skurup till Gällivare. Satsningar fortsatte inför 
kommande år; utöver redan pågående nyetablering i Högdalen och ometablering i Solna tecknades hyresavtal för 
fyra nya stationer och en ometablering. Anläggningar i Järfälla, centrala Stockholm och Solna öppnades i januari 
och februari 2022. 
 
Den totala fordonsbesiktningsmarknaden utökades med 16 stationer varav åtta under det fjärde kvartalet. Vid 
utgången av året var antalet ackrediterade anläggningar 500 jämfört med 558. Minskningen förklaras av en 
extraordinär händelse i december, där en aktör förlorade ackrediteringen för samtliga 74 stationer. 
Etableringstakten bedöms vara fortsatt hög, även framöver.  
 
Ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan och oberoende har varit grunden för Bilprovningens 
verksamhet sedan bolaget bildades 1963. Under 2021 kontrollbesiktade vi 1,3 miljoner fordon. Av dessa 
underkändes 37 procent och 22 procent fick krav på efterkontroll, vilket bekräftar behovet av fortsatt 
regelbunden fordonskontroll. Vi valde också att återuppta arbetet med att använda vår besiktningsstatistik 
för konsumentinformation om skicket på olika fordonsslag vilket varit efterfrågat och resulterat i många 
mediala inslag. Besiktningen är Bilprovningens viktigaste bidrag till att öka trafiksäkerheten, men många 
olyckor beror fortfarande på föraren. Vi månar därför också om säkra förare. Med miljoner kundmöten om 
året har Bilprovningen en viktig roll att sprida kunskap och är engagerad i flera samarbeten såsom 
Däckrazzia och Synbesiktningen för att påverka attityder och förändra beteenden hos förare. 
 
Under året valde vi även att bli nationell partner till stiftelsen Friends. Tillsammans hoppas vi kunna bidra till 
ett tryggare samhälle - inte bara på vägarna eller i barns klassrum, utan även på arbetsplatsen och i 
kundmötet. Alla ska känna sig välkomna till Bilprovningen och ambitionen är att medarbetarnas 
sammansättning ska spegla kundernas. Därför arbetar vi sedan länge för att öka andelen kvinnor på 
stationerna och andelen medarbetare med utländsk bakgrund i företaget. I slutet av året var andelen 14,7 
procent respektive 17,1 procent vilket är de högsta nivåerna hittills.  
 
Vi är hedrade över att återigen ha utsetts till Sveriges mest hållbara besiktningsföretag i undersökningen 
Sustainable Brand Index 2021 som mäter hur svenska konsumenter ser på företags hållbarhetsarbete. I den 
totala rankingen återfanns Bilprovningen på plats 57 bland landets 390 mest välkända varumärken. 
 
Avslutningsvis vill jag tacka alla engagerade medarbetare, det är tack vare er enastående insats som 
Bilprovningen gör ett så starkt resultat under 2021. Tillsammans med er ser jag nu fram emot att fortsätta 
förbättra vårt erbjudande till kunderna och tryggheten i trafiken. 
 
Sundbyberg den 14 februari 2022   
Andreas Myhrman 
Vd Bilprovningen 



Verksamheten 
Bilprovningen är ett ackrediterat och opartiskt besiktningsorgan som utför fordonskontroller samt verkar för 
ökad trafiksäkerhet, förbättrad driftsekonomi och minskad miljöbelastning. Målsättningen är att långsiktigt bidra 
till det svenska samhället genom ett hållbart och ansvarsfullt agerande. 

 
Bilprovningen bedriver vid årets utgång besiktningsverksamhet vid 99 stationer. 

 
Väsentliga händelser under 2021 

• Under året öppnades nya anläggningar i Ljungsbro, Älta, Norrköping, Malmö, Kalmar och på Ekerö 
Dessutom genomfördes ometableringar i Umeå, Karlstad och Järfälla. Bilprovningen valde också att 
upphöra med två föråldrade mobila stationer som bemannat sju orter. 

• Utöver pågående nyetablering i Högdalen och ometablering i Solna tecknades hyresavtal för nya 
stationer i Örebro, Kungsängen, Järfälla och Täby samt en ometablering i centrala Stockholm. 
Stationen i Järfälla öppnades i januari. Resterande invigs under våren 2022 med undantag av Örebro 
som öppnar hösten 2022 och Högdalen våren 2023. 

• Vid årsstämman fastställdes balans- och resultaträkningen för verksamhetsåret 2020 och Lars Erik 
Fredriksson, med 20 års erfarenhet av bolagsförvaltning, valdes in som ny styrelseledamot. Övrig 
information om årsstämman finns på bilprovningen.se. 

• I undersökningen Sustainable Brand Index 2021 som mäter hur svenska konsumenter ser på 
företags hållbarhetsarbete, utsågs Bilprovningen återigen till Sveriges mest hållbara 
besiktningsföretag samt till ”branschbäst” för elfte året i rad. I den totala rankingen, bland landets 
390 mest välkända varumärken, återfanns Bilprovningen på plats 57. 

 

Väsentliga händelser efter årets utgång 
• I januari öppnades en andra anläggning i Järfälla och i februari ometableringar i centrala Stockholm samt Solna.  
• Hyresavtal tecknades för nyetableringar i Mölndal, Partille och Uppsala. Samtliga beräknas kunna öppna under 2022, 

varav Partille det första halvåret och övriga två under det andra halvåret.  
• Styrelsen föreslår utdelning om 71 (58) MSEK avseende 2021.  

 
 



Resultat och finansiell ställning 
 

Oktober-december  
Intäkter 
Jämfört med motsvarande period föregående år minskade nettoomsättningen med 10 MSEK till 154 (164) MSEK 
vilket förklaras av att volymerna var onaturligt höga föregående år. Detta beroende på en EU-förordning som 
infördes under 2020 till följd av coronapandemin. Den gällde till den 31 augusti 2020 och innebar att tidpunkten 
för fordonsbesiktningen kunde förskjutas med upp till sju månader, vilket genererade en positiv effekt på total 
marknadsvolym under det sista kvartalet föregående år. 

 
Resultat 
Rörelseresultatet uppgick till -15 (11) MSEK. Minskningen om 26 MSEK är en kombination av lägre intäkter och 
högre kostnader. Rörelsens kostnader uppgick till -171 (-153) MSEK. Övriga externa kostnader ökade med 8 
MSEK till -71 (-63) MSEK, främst drivet av nyetableringar, ökade marknadsaktiviteter samt kostnader 
hänförliga till affärsutveckling. Personalkostnaderna ökade med 10 MSEK till -96 (-86) MSEK, främst till följd 
av fler antal anställda, rekrytering och utbildning.  

 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 (11) MSEK. Periodens resultat uppgick till -18 (0,3) MSEK 
vilket motsvarar ett resultat per aktie om -451 (7) SEK. 

 
Januari-december 
Intäkter 
Nettoomsättningen ökade med 60 MSEK till 713 (653) MSEK jämfört med föregående år. Ökningen är 
huvudsakligen hänförlig till ökad volym främst till följd av en ökad totalmarknad samt förbättrad tillgänglighet. 
Övriga intäkter ökade med 3 MSEK till 4 (1) MSEK till följd av ersättning från hyresvärdar. 
 
97 (97) procent av nettoomsättningen bestod av intäkter från främst kontrollbesiktningar och 
registreringsbesiktningar. Resterande 3 procent omfattar besiktningsnära test- och kvalitetskontrolltjänster. 
 

Resultat 
Rörelseresultatet uppgick till 97 (84) MSEK, vilket är en förbättring om 13 MSEK jämfört med motsvarande 
period föregående år. Rörelsens kostnader ökade med 49 MSEK till -619 (-570) MSEK, vilket förklaras av att 
personalkostnaderna ökade med 32 MSEK till -352 (-320) MSEK övervägande till följd av fler antal anställda, 
på grund av nyetableringar och på stationer med hög beläggning, vilket även lett till högre rekryterings- och 
utbildningskostnader. Vidare ökade externa kostnader med 16 MSEK till -252 (-236) MSEK, främst drivet av 
nyetableringar, ökade marknadsföringsaktiviteter samt kostnader hänförliga till affärsutveckling.  
 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 97 (85) MSEK. Periodens resultat uppgick till 71 (58) MSEK vilket 
motsvarar ett resultat per aktie om 1 785 (1 452) SEK. 
 

Finansiell ställning och kassaflöde 
Balansomslutningen uppgick vid periodens utgång till 321 (281) MSEK. Ökningen beror till största del på 
investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar samt ökade likvida medel till följd av starkt 
resultat. Se vidare information under avsnittet Investeringar. Det egna kapitalet uppgick till 117 (103) MSEK, vilket 
ger en soliditet om 55 (55) procent. Likvida medel uppgick till 160 (133) MSEK. 

 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 130 (47) MSEK. Förändringen förklaras av ett starkt 
resultat och en positiv utveckling av rörelsekapitalet. 

 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -45 (-11) MSEK. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgick till -58 (-19) MSEK till följd av en utdelning till ägaren om 58 MSEK under 
andra kvartalet. 

 
Investeringar 
Under perioden skedde investeringar i immateriella anläggningstillgångar om 14 (0) MSEK och i materiella 
anläggningstillgångar med 31 (11) MSEK. Investeringarna är hänförliga till bolagets affärssystem samt en 
kombination av nyetableringar och underhållsinvesteringar på befintliga stationer. 



Medarbetare 
Vid utgången av perioden hade bolaget 559 (535) anställda. Omräknat till medelantalet heltidstjänster under 
perioden motsvarar detta 539 (527) heltidstjänster. Medelåldern var 43 (43) år och fördelningen mellan kvinnor 
och män var 16 (15) respektive 84 (85) procent. 

 
Förväntad framtida utveckling 
I slutet av 2021 förlorade ett av marknadens företag sin ackreditering för fordonsbesiktning. Detta innebär att 
marknadsvolymerna tills vidare fördelas mellan de återstående ackrediterade aktörerna. Totalt sett ser 
marknadsvolymen för 2022 som helhet stark ut. 

 
Utöver EU-förordningen har den pågående pandemins påverkan på Bilprovningen varit relativt liten. 
Myndigheternas rekommendationer fortsätter att följas. 

 
Hållbar utveckling 
I Sustainable Brand Index 2021 som mäter hur svenska konsumenter ser på företags hållbarhetsarbete, utsågs 
Bilprovningen återigen till Sveriges mest hållbara besiktningsföretag och till "branschbäst" för elfte året i rad. I 
den totala rankingen, bland landets 390 mest välkända varumärken, återfanns Bilprovningen på plats 57. 

 
Ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan och oberoende har varit grunden för Bilprovningens verksamhet 
sedan 1963. Hållbarhet är integrerat i det dagliga arbetet. 

 
Bilprovningen strävar efter att bedriva verksamheten på ett sätt som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
hållbart. Hållbarhetsarbetet fokuseras kring tre övergripande strategiska hållbarhetsmål; ökad trafiksäkerhet, 
attraktiv arbetsgivare och minskad miljöpåverkan. 

 
Läs mer om bolagets arbete för en hållbar utveckling i Bilprovningens års- och hållbarhetsredovisning för 2020. 
Hållbarhetsredovisningen uppfyller Global Reporting Initiatives (GRI) tillämpningsnivå G4 Core. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Bilprovningen genomför årligen riskanalyser i syfte att identifiera, skapa medvetenhet om och förebygga 
oönskade händelser både på kort och lång sikt. 
 
Riskerna är främst kopplade till omvärlds- och marknadsrisker såsom konkurrenssituation, utveckling inom 
fordonsbranschen, cyberhot och politiska beslut. Den snabba utvecklingen av fordonsteknik, digitalisering, 
delningsekonomi, miljömedvetenhet och klimatrelaterade frågor medför nya förutsättningar som på längre sikt 
väntas påverka alla fordonsrelaterade verksamheter, varför möjligheter och risker bevakas kontinuerligt. För att 
bolaget ska vara redo att snabbt agera på eventuella förändringar genomförs löpande omvärldsbevakning och 
dialog med relevanta intressenter. 
 
En risk är följderna av den fortsatta coronapandemin, vilken kan orsaka ändrade förutsättningar till följd av 
myndighetsbeslut och sjukdom bland personalen. Företaget följer situationen löpande. Vidtagna åtgärder handlar 
främst om anpassningar av stationernas rutiner till myndigheternas rekommendationer. 
 
Bilprovningen har strikta regler för hur finansverksamheten ska bedrivas och de finansiella riskerna bedöms i 
dagsläget som mycket låga. Företaget har god likviditet och inga räntebärande skulder. För en fullständig 
redogörelse av de risker som påverkar bolaget hänvisas till Bilprovningens års- och hållbarhetsredovisning 2020. 
 

Transaktioner med närstående 
Under året har utdelning om 58 (19) MSEK utbetalats till företagets ägare. I övrigt har inga transaktioner ägt rum 
mellan Bilprovningen och närstående som väsentligt påverkat företagets ställning och resultat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
 
 

                 
 

1. Bilprovningen har valt att presentera bolagets alternativa nyckeltal i enlighet med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) beslut på sidorna 15–16. 
2. Resultat per aktie före och efter utspädning. 
3. Beräknad för de senaste fyra kvartalen 
4. För jämförbarhet har 2017-2020 justerats för sju orter som bemannades av mobila enheter. 

Femårsöversikt 1 

Belopp i kSEK helår helår helår helår helår

2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 712 548 653 350 646 568 646 680 676 979

Rörelseresultat 97 435 84 403 24 064 16 682 49 292

Resultat efter finansiella poster 97 404 84 555 24 294 16 713 49 322

Periodens resultat 71 388 58 092 13 291 8 980 29 605

Resultat per aktie2, SEK 1 785 1 452 332 225 740

Kassaflöde från den löpande verksamheten  130 044 47 416 45 141 26 154 80 138

Medelantalet anställda FTE 539 527 543 569 592

Nettoomsättning per anställd 1 322 1 240 1 191 1 137 1 144

Antal stationer4 per den 31 december 99 95 93 93 91

Alternativa nyckeltal1
Belopp i kSEK helår helår helår helår helår

2021 2020 2019 2018 2017

Rörelsemarginal, % 13,7 12,9 3,7 2,6 7,3

Vinstmarginal, % 13,7 12,9 3,8 2,6 7,3

Räntabilitet på eget kapital3, % 43,0 44,1 11,7 7,1 19,8

Soliditet, % 55,1 55,3 40 45,3 49,8

Investeringar 44 523 10 702 10 226 12 019 36 152



          
 

1. Bilprovningen har valt att presentera bolagets alternativa nyckeltal i enlighet med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) beslut på sidorna 15–16. 
2. Resultat per aktie före och efter utspädning. 
3. Beräknad för de senaste fyra kvartalen 
4. För jämförbarhet har 2020 justerats för sju orter som bemannades av mobila enheter 
 

Kvartalssiffror1

Belopp i kSEK Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020

Nettoomsättning 153 944 159 885 223 160 175 558 163 579 125 568 200 472 163 730

Rörelseresultat -15 402 29 827 64 775 18 235 10 772 3 192 54 043 16 396

Resultat efter finansiella poster -15 542 29 835 64 780 18 242 10 784 3 294 54 254 16 224

Resultat per aktie2, SEK -451 591 1 285 359 7 64 1 066 316

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 089 44 776 66 483 19 873 15 071 -11 400 32 172 11 574

Medelantalet anställda FTE 540 531 540 539 530 529 528 522

Nettoomsättning per anställd 285 301 413 326 309 237 380 314

Antal stationer4 vid kvartalets utgång 99 97 97 96 95 95 94 94

Alternativa nyckeltal1
Belopp i kSEK Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020

Rörelsemarginal, % -10,0 18,7 29,0 10,4 6,6 2,5 27,0 10,0

Vinstmarginal, % -10,0 18,7 29,0 10,4 6,6 2,6 27,1 9,9

Räntabilitet på eget kapital3, % 43,0 53,8 44,6 41,2 44,1 26,1 39,8 27,4

Soliditet, % 55,1 58,4 53,2 54,9 55,3 55,0 50,5 42,9

Investeringar 15 958 6 388 7 354 14 822 5 359 1 671 2 228 1 444



Bolagets rapport över resultatet i sammandrag    
Belopp i kSEK  okt-dec okt-dec helår helår 

  Not 2021 2020 2021 2020 

Rörelsens intäkter        

Nettoomsättning 2 153 944 163 579 712 548 653 350 

Övriga rörelseintäkter   1 158 271 3 871 948 

Summa rörelsens intäkter   155 102 163 851 716 419 654 298 

Rörelsens kostnader        

Övriga externa kostnader  -70 827 -63 406 -251 883 -235 694 

Personalkostnader  -95 607 -85 951 -352 282 -319 557 

Avskrivningar och nedskrivningar  -4 070 -3 722 -14 480 -14 584 

Övriga rörelsekostnader   0 0 -339 -60 

Summa rörelsens kostnader  -170 504 -153 079 -618 983 -569 895 

Rörelseresultat   -15 402 10 772 97 435 84 403 
        

Resultat från finansiella poster        

Ränteintäkter och liknande resultatposter  23 25 99 205 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -73 -14 -130 -53 

Finansnetto  -50 12 -31 153 

Resultat efter finansiella poster   -15 452 10 784 97 404 84 555 
        

Bokslutsdispositioner  -9 800 -    10 000     -9 800 -10 000 

Resultat före skatt   -25 252 784 87 604 74 555 
        

Skatt på periodens resultat  7 218 -509 -16 216 -16 464 

Periodens resultat   -18 034 275 71 388 58 092 
        

Hänförligt till bolagets aktieägare   -18 034 275 71 388 58 092 

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK  -451 7 1 785 1 452 

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

 
Rapport över totalresultat har inte upprättats då det inte finns några transaktioner som redovisas i övrigt totalresultat.



Bolagets balansräkning i sammandrag   
Belopp i kSEK    31 dec 31 dec 

  Not     2021 2020 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar    14 860 3 575 

Materiella anläggningstillgångar    63 657 45 238 

Finansiella anläggningstillgångar    948 - 

Summa anläggningstillgångar       79 465 48 813 
       

Omsättningstillgångar       

Lager    36 36 

Kortfristiga fordringar    61 013 79 101 

Kortfristiga placeringar 3   19 980 20 063 

Likvida medel    160 349 132 828 

Summa omsättningstillgångar       241 378 232 028 

SUMMA TILLGÅNGAR       320 843 280 841 
       

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital    116 684 103 296 

Obeskattade reserver    76 300 66 500 

Övriga avsättningar    67 473 

Övriga kortfristiga skulder       54 093 45 789 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    73 699 64 785 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER       320 843 280 841 



Bolagets rapport över förändringar i eget kapital  

Belopp i kSEK   Aktiekapital 

Balanserat 
resultat 

inklusive 
periodens 

resultat 

Summa 
eget kapital 

Ingående eget kapital 2020-01-01  13 000 51 204 64 204 

Transaktioner med ägare      

Utdelning     -19 000 -19 000 

Summa transaktioner med ägare   -19 000 -19 000 

   
 

 
Periodens resultat     58 092 58 092 

Utgående eget kapital 2020-12-31  13 000 90 296 103 296 

   
 

 
Ingående eget kapital 2021-01-01  13 000 90 296 103 296 

 
    

Transaktioner med ägare  
   

Utdelning     -58 000 -58 000 

Summa transaktioner med ägare   -58 000 -58 000 

   
 

 
Periodens resultat     71 388 71 388 

Utgående eget kapital 2021-12-31  13 000 103 684 116 684 



Bolagets kassaflödesanalys    
Belopp i kSEK  okt-dec okt-dec helår helår 

  Not 2021 2020 2021 2020 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
      

Resultat efter finansiella poster  
-15 452 10 783 97 404 84 555 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  
4 114 3 749 14 502 14 362 

Betald skatt   -4 448 9 003 -17 790 -4 340 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

 -15 786 23 535 94 116 94 577 

        
Förändringar i rörelsekapital  

      
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  

-5 001 -11 717 18 628 -8 167 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  

19 697 3 254 17 300 -38 994 
Summa förändringar i rörelsekapitalet   14 697 -8 463 35 928 -47 161 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -1 089 15 071 130 044 47 416 

        
Kassaflöde från investeringsverksamheten  

      
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  

-4 200 - -14 000 - 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
 

-11 758 -5 359 -30 523 -10 702 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -15 958 -5 359 -44 523 -10 702 

        
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  

      
Utdelning till företagets aktieägare  - - -58 000 -19 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 0 -58 000 -19 000 

        
Periodens kassaflöde  

-17 047 9 712 27 521 17 714 
Likvida medel vid periodens början  

177 396 123 117 132 828 115 114 

Likvida medel vid periodens slut   160 349 132 828 160 349 132 828 



Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Bilprovningen ägs till 100 procent av svenska staten och följer Statens ägarpolicy och principer för bolag med 
statligt ägande. Redovisningen har därför upprättats enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Bilprovningens bokslutskommuniké för 
år 2021 är upprättad i enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34 Delårsrapportering med beaktande 
av de undantag från och tillägg till IFRS som anges i RFR 2 Upplysningar enligt IAS 34. Delårsrapportering lämnas 
såväl i noter som på annan plats i rapporten. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder avseende 
Bilprovningen är oförändrade jämfört med dem som tillämpats i årsredovisningen för 2020. 

 
 

Nya och ändrade redovisningsprinciper som trätt i kraft 
Redovisningsprinciper som trätt i kraft 2021 har inte bedömts ha någon påverkan på Bilprovningens finansiella 
rapporter. 



 

Not 2 Nettoomsättningens 
fördelning 

 
 

 
 

 
 

 
 

         
Belopp i kSEK   okt-dec  okt-dec   helår   helår 

Kundtyp % 2021 % 2020 % 2021 % 2020 

Privatpersoner/företag utan avtal 79 121 556 79 129 547 83 591 929 81 527 867 

Företagskunder med faktureringsavtal 21 32 388 21 34 032 17 120 619 19 125 483 

Summa nettoomsättning  100 153 944 100 163 579 100 712 548 100 653 350 
 

    
  

        

Reglerade produkter     
  

        

Kontrollbesiktning 83 127 053 84 136 913 84 596 599 84 549 477 

Efterkontroll 9 13 701 8 14 115 9 63 146 9 57 480 

Registreringsbesiktning 5 7 921 4 7 317 4 29 925 3 24 751 

Övriga reglerade besiktningsprodukter 1 778 1 702 0 2 987 1 2 797 

Summa reglerade produkter 97 149 453 97 159 047 97 692 657 97 634 505 

Frivilliga besiktningsprodukter 3 4 491 3 4 532 3 19 891 3 18 845 

Summa nettoomsättning 100 153 944 100 163 579 100 712 548 100 653 350 
 

    
  

        

Tidpunkt för intäktsredovisning     
  

        

Prestationsåtaganden uppfylls vid en viss 
tidpunkt 

100 153 944 100 163 579 100 712 548 100 653 350 

Prestationsåtaganden uppfylls över tid 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 100 153 944 100 163 579 100 712 548 100 653 350 

 
 
 

 

Not 3 Värdering till verkligt värde 
I balansräkningen redovisas vid utgången av perioden en räntefond till ett värde av 19 980 (20 063) kSEK, den 
har värderats till verkligt värde via resultaträkningen enligt den kategorisering som har gjorts enligt IFRS 9. De 
finansiella placeringarna värderas med noterade marknadspriser i nivå 1 i värdehierarkin. 

 
I resultaträkningen redovisas vid utgången av perioden en kostnad om -83 (115) kSEK avseende omvärdering 
av finansiella placeringar till verkligt värde via resultaträkningen. 



 
 
 
Alternativa nyckeltal      
Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull 
kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering och benchmarking av bolagets prestation. 
Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. 
Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. 

Nedan nyckeltal är inte definierade enligt IFRS, om inte annat anges. 
      

Justerat eget kapital      
Definition: Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver 
exklusive uppskjuten skatt. Bolagets definition är oförändrad 
mot tidigare perioder. 

 
Kommentar: Bilprovningen beräknar justerat eget kapital 
för nyckeltalen räntabilitet och soliditet. 

      

Belopp i KSEK  okt-dec okt-dec helår helår 

    2021 2020 2021 2020 

Obeskattade reserver  76 300 66 500 76 300 66 500 

Multiplicerat med 79% (78%)  79% 78% 79% 78% 

= Obeskattade reserver exkl uppskjuten skatt  60 094 51 870 60 094 51 870 

Eget kapital  116 684 103 296 116 684 103 296 

= Justerat eget kapital   176 778 155 166 176 778 155 166 

      
      

Rörelsemarginal      
Definition: Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. 
Bolagets definition är oförändrad mot tidigare perioder.  

Kommentar: Bilprovningen anser att nyckeltalet speglar 
hur stor andel i procent av varje omsatt krona som blir kvar 
för att täcka räntor, skatt och ge vinst. 

      

Belopp i KSEK  okt-dec okt-dec helår helår 

    2021 2020 2021 2020 

Rörelseresultat  -15 402 10 772 97 435 84 403 

Dividerat med nettoomsättning  153 944 163 579 712 548 653 350 

= Rörelsemarginal, %   -10,0% 6,6% 13,7% 12,9% 

         

      

Vinstmarginal      
Definition: Resultat efter finansiella poster i procent av 
nettoomsättning. Bolagets definition är oförändrad mot tidigare 
perioder. 

 
Kommentar: Bilprovningen anser att nyckeltalet visar hur 
mycket vinst varje omsatt krona ger, vilket ger en 
indikation på hur effektivt företaget är. 

       

Belopp i KSEK  okt-dec okt-dec helår helår 

    2021 2020 2021 2020 

Resultat efter finansiella poster  -15 452 10 784 97 404 84 555 

Dividerat med nettoomsättning  153 944 163 579 712 548 653 350 

= Vinstmarginal, %  -10,0% 6,6% 13,7% 12,9% 

            



Räntabilitet rullande 12 månader      
Definition: Årets resultat i procent av genomsnittligt justerat 
eget kapital. Bolagets definition är oförändrad mot tidigare 
perioder. 

 
Kommentar: Bilprovningen anser att nyckeltalet på ett 
rättvisande sätt visar ägarnas avkastning på det 
investerade kapitalet.  

      

Belopp i KSEK    helår helår 

        2021 2020 

Justerat eget kapital IB    155 166 108 274 

Justerat eget kapital UB    176 778 155 166 

Genomsnittligt justerat eget kapital     165 972 131 720 
      

Periodens resultat rullande 12 månader    71 388 58 092 

Dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital     165 972 131 720 

= Räntabilitet på eget kapital, %    43,0% 44,1% 

            

      
Soliditet      
Definition: Justerat eget kapital i procent av 
balansomslutningen. Bolagets definition är oförändrad mot 
tidigare perioder. 

 
Kommentar: Bilprovningen anser att nyckeltalet anger hur 
stor del av tillgångarna som är finansierat med eget kapital 
och indikerar hur känsligt bolaget är för ränteförändringar. 
Soliditeten visar på företagets långsiktiga stabilitet och 
betalningsförmåga.  

      

Belopp i KSEK  okt-dec okt-dec helår helår  

    2021 2020 2021 2020 

Justerat eget kapital  176 778 155 166 176 778 155 166 

Dividerat med balansomslutningen  320 843 280 841 320 843 280 841 

= Soliditet, %   55,1% 55,3% 55,1% 55,3% 

          

      
Investeringar      
Definition: Periodens förändring av immateriella och materiella 
anläggningstillgångars redovisade värde (UB-IB) med tillägg för 
avyttringar/utrangeringar, avskrivningar och nedskrivningar. 

 
Kommentar: Bilprovningen anser att nyckeltalet visar 
investeringstakten i bolaget. 

        

Belopp i KSEK  okt-dec okt-dec helår helår 

    2021 2020 2021 2020 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  4 200 - 14 000 - 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  11 758 5 359 30 523 10 702 

Totala investeringar   15 958 5 359 44 523 10 702 

          



Undertecknande försäkrar härmed att bokslutskommunikén för år 2021 ger en rättvisande översikt av 
bolagets verksamhet, ställning och resultat samt att den beskriver de väsentliga risker   och 
osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets 
revisorer. 

 
 

Sundbyberg den 14 februari 2022 
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Kommande rapporttillfällen 
Års- och hållbarhetsredovisning 2021 31 mars 2022 
Delårsrapport januari-mars 2022 29 april 2022 
Delårsrapport januari-juni 2022 11 augusti 2022 
Delårsrapport januari-september 2022 24 oktober 2022 

 
Kontaktinformation 
Andreas Myhrman 
Verkställande direktör 
Mobil: 0702-75 06 74 
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