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Bokslutskommuniké 2016 
AB Svensk Bilprovning, org.nr 556089-5814 

Fjärde kvartalet i korthet 
 Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 164 (175) MSEK. 

 Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -7 (10) MSEK. Förändringen beror i huvudsak på 
lägre intäkter pga. ökad konkurrens och jämförelsestörande poster till följd av införandet av 
nya affärssystem. Vid motsvarande tidpunkt föregående år påverkades rörelseresultatet 
dessutom positivt av en reservupplösning.   

 Totalresultatet för koncernen uppgick till 40 (8) MSEK, vilket motsvarar 1 009 (190) SEK per 
aktie före och efter utspädning.  

 Den 3 oktober genomfördes en överlåtelse av aktier i dotterbolaget som ägde Bilprovningens 

anläggning i Sollentuna. Realisationsvinsten uppgick till 45 MSEK.  

 Nya stationer öppnades i Rosersberg och i Upplands Väsby. Dessutom tecknades hyresavtal 
om en nyetablering i Häggvik i Sollentuna. 

 Regeringen fattade beslut om att nuvarande besiktningsintervall i stort sett behålls.  

 Styrelsen föreslår en utdelning om 1 675 (1 400) kronor per aktie.  

Året i korthet 
 Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 654 (708) MSEK. 

 Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 27 (72) MSEK, vilket påverkades negativt av 
poster av engångskaraktär uppgående till -20 MSEK. I rörelseresultatet för motsvarande 
period föregående år ingår poster av engångskaraktär uppgående till +24 MSEK. Rensat för 
dessa jämförelsestörande poster blev rörelseresultatet i paritet med föregående år. 

 Totalresultatet för koncernen uppgick till 67 (56) MSEK, vilket motsvarar 1 675 (1 397) SEK 
per aktie före och efter utspädning. I totalresultatet ingår en realisationsvinst på 45 MSEK 
hänförbar till överlåtelse av aktier i dotterbolaget Elektronen 5 Fastighets AB. 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -38 (54) MSEK. Förändringen 

förklaras främst av ett sämre rörelseresultat och en temporär negativ utveckling av 

rörelsekapitalet till följd av införandet av ny IT-plattform. Kassaflödet från 

investeringsverksamheten blev positivt motsvarande 26 (-59) MSEK beroende på överlåtelse 

av aktier i dotterbolag.  

 

Finansiell information* 

Belopp i MSEK 

 

 
okt-dec 

2016 
okt-dec 

2015  2016 2015 

Nettoomsättning   164  175 654  708 

Rörelsens kostnader   -173  -165 -633  -637 

Rörelseresultat   -7  10 27  72 

Resultat efter finansiella poster   38  10 72  73 

Periodens resultat   40  8 67  56 

Resultat per aktie, SEK   1 009  190 1 675  1 397 

Rörelsemarginal, %   -4,4  5,9  4,1 10,2 

Vinstmarginal, %   22,9  5,7 11,0  10,2 

Räntabilitet på eget kapital, %   25,6  5,5 42,4  40,2 

Soliditet, %   55,5  48,1 55,5  48,1 

Investeringar   6  55 29  59 

Kassaflöde från den löpande verksamheten     -13  15 -38  54 

Medelantalet anställda   601  622 607 635 

Nettoomsättning per anställd, kSEK   273  281 1 077  1 115 

*Bolagets presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Definitionen av dessa återfinns på sidan 12. 
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Vd har ordet 
 
Sex år efter omregleringen och med mer än en fördubbling av antalet stationer på marknaden är 
Bilprovningen fortfarande den ledande aktören. 2016 avslutades med en genomsnittlig 
marknadsandel om 29 procent. 
 
Under året blev effekten av den kraftiga stationstillväxten kännbar. Det beror på att det tar några år 
innan en nyetablering uppnått en bra kundtillströmning. Till följd av detta och en överetablering på 
vissa orter sjönk årets försäljningsvolym och nettoomsättningen för koncernen minskade med 8 
procent till 654 MSEK.  
 
Koncernens rörelseresultat sjönk till 27 MSEK, till stor del beroende på införandet av en helt ny IT-
plattform. Investeringen orsakade kraftigt ökade kostnader av engångskaraktär och 
implementeringen störningar i tillgängligheten och driften. En realisationsvinst i samband med 
överlåtelse av aktier i ett dotterbolag medförde att resultatet efter finansiella poster var i paritet 
med föregående år, motsvarande 72 MSEK. 
 
Sedan oktober erbjuds differentierad prissättning vilket är uppskattat av kunderna – och något som 
är möjligt nu, tack vare de affärsmöjligheter som det nya systemet ger.  
 
Förbättringarna i bokningssystemet bidrog också till att bilprovningen.se utsågs till Årets 
kommersiella webbplats i tävlingen Guldhanden, som instiftats av SiteVision för att premiera företag 
som skapat en webbplats som sticker ut, bäst uppfyller sitt syfte och når ut till sin målgrupp.  
 
Andra satsningar för ökad tillgänglighet och bättre service är tre nyöppnade stationer i Märsta, 
Rosersberg och Upplands Väsby. Dessutom tecknades hyresavtal för ytterligare tre nyetableringar 
som driftsätts 2017. Med lägen intill E4/E20 blir stationerna lättillgängliga både för invånare i 
kommunerna och för pendlare.  
 
För att öka kundupplevelsen har Bilprovningen bedrivit ett program och mätningar visar att det gett 
resultat. Under året ökade andelen mycket nöjda kunder från 82 till 84 procent. Andelen nöjda 
kunder var 96 procent. 
 
Sedan 2009 klimatkompenserar Bilprovningen årligen i projekt som sparat lika mycket växthusgaser 
som tjänsteresorna orsakat. I år höjdes ambitionerna och klimatkompensationen omfattar nu hela 
verksamheten inklusive kundernas resor till och från stationerna.  
 
Vid fjärde kvartalets utgång fanns sammanlagt nio aktörer på marknaden. Trots 17 nyetableringar är 
årets sammanlagda stationstillväxt åtta, vilket förklaras av en konsolidering mellan två aktörer som 
medförde en nedläggning av nio anläggningar. Den totala tillväxten sedan omregleringen är 260 
stationer. Bilprovningen är ensam om att vara rikstäckande och har 97 stationer.  
 
För att förstärka nystarten av Nollvisionen fattade regeringen beslut om att i stort sett behålla 
nuvarande besiktningsintervall, trots Transportstyrelsens rekommendation om en väsentlig 
utglesning till följd av ett uppdaterat EU-direktiv. Beskedet var mycket välkommet och positivt ur 
trafiksäkerhets- och miljöhänseende. 
 
Kista den 15 februari 2017 
Benny Örnerfors 
Verkställande direktör 
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Verksamheten 2016 
Bilprovningen är ett ackrediterat och opartiskt besiktningsorgan som utför fordonskontroller och 
verkar för ökad trafiksäkerhet, förbättrad driftsekonomi och minskad miljöbelastning. Företagets 
målsättning är att långsiktigt bidra till det svenska samhället genom ett hållbart och ansvarsfullt 
agerande.  
 
Bilprovningen hade, fram till avyttringen den 3 oktober 2016, ett dotterbolag som sedan 2012 
redovisades separat som tillgångsgrupp som innehas för försäljning i enlighet med IFRS 5. Intäkter 
och kostnader kopplat till dotterbolaget ingår således i koncernens resultaträkning fram till 
avyttringstidpunkten, dvs. perioden 1 januari – 3 oktober 2016 och hela jämförelseperioden 2015. 
 

Väsentliga händelser 2016 
 Som ett led i satsningen på ökad kundnöjdhet och ökad lönsamhet implementerades nya 

affärssystem.  

 Den 3 oktober genomfördes en överlåtelse av aktier i Elektronen 5 Fastighets AB, 
dotterbolaget som ägde Bilprovningens anläggning i Sollentuna. Realisationsvinsten uppgick 
till 45 MSEK. Bolaget finns kvar i den befintliga stationsbyggnaden till och med sommaren 
2017.  

 Den 8 december fattade regeringen beslut om författningsändringar som innebär att 
nuvarande besiktningsintervall i stort sett behålls. Den nya förordningen träder i kraft den 20 
maj 2018.  

 Tre nya stationer öppnades i Märsta, Upplands Väsby och Rosersberg.  Dessutom tecknades 
hyresavtal för tre nyetableringar som beräknas vara i drift sommaren 2017.  
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. 
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Ekonomisk utveckling fjärde kvartalet 2016 
 

Nettoomsättning 
Koncernens nettoomsättning uppgick till 164 (175) MSEK vilket är en minskning med 11 MSEK 
hänförlig till en lägre försäljningsvolym på grund av ökad konkurrens och effekterna av införandet av 
nya affärssystem. 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet uppgick till -7 (10) MSEK vilket var en försämring med 17 MSEK hänförlig till dels 
lägre nettoomsättning, dels högre kostnader bland annat på grund av en utökning av antalet 
stationer från 94 till 97. Rörelsens kostnader ökade med 8 MSEK till 173 (165) MSEK. Övriga externa 
kostnader uppgick till 72 (65) MSEK. Nettoökningen beror i huvudsak på att vid motsvarande 
tidpunkt föregående år gjordes en upplösning av reserv motsvarande 8 MSEK hänförbar till en 
tidsbegränsad IT-lösning som, under en övergångsperiod, tillhandahölls för tidigare ägda dotterbolag 
och att drifts- och hyreskostnaderna ökade till följd av att bolaget har vuxit.  
 
Personalkostnaderna var i paritet med föregående år, motsvarande 97 (97) MSEK. Avskrivningarna 
uppgick till 4 (2) MSEK och finansnettot uppgick till 45 (0) MSEK. Förändringen i finansnettot jämfört 
med föregående år avser en realisationsvinst om 45 MSEK relaterad till överlåtelse av aktier i 
dotterbolaget Elektronen 5 Fastighets AB. Resultat efter skatt uppgick till 40 (8) MSEK.  

Finansiell ställning och resultat 
 
Nettoomsättning 
Koncernens nettoomsättning minskade med 54 MSEK till 654 (708) MSEK. Minskningen beror på 
lägre försäljningsvolym relaterad till ökad konkurrens på besiktningsmarknaden, att försäljningen av 
IT-tjänster till tidigare ägda dotterbolag upphört och effekterna av införandet av nya affärssystem.  
 
96 (92) procent av nettoomsättningen bestod av intäkter från reglerade produkter, främst 
kontrollbesiktningar och registreringsbesiktningar. I koncernens nettoomsättning ingår intäkter om 1 
(26) MSEK hänförliga till försäljning av IT-tjänster till tidigare ägda dotterbolag. Resterande del av 
nettoomsättningens icke reglerade produkter omfattar besiktningsnära test- och 
kvalitetskontrolltjänster.  

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till 27 (72) MSEK. Resultatförsämringen förklaras i stort av 
minskade intäkter till följd av lägre marknadsandel samt att intäkterna från försäljning av IT-tjänster 
upphört. Dessutom tillkom ökade kostnader av engångskaraktär till följd av större investeringar.  
 
Resultatet efter finansiella poster var i paritet med föregående år motsvarande 72 (73) MSEK. 
Periodens resultat uppgick till 67 (56) MSEK. I periodens resultat ingår en realisationsvinst på 45 
MSEK relaterat till överlåtelsen av aktier i dotterbolaget Elektronen 5 Fastighets AB. 

Finansiell ställning och kassaflöde  
Koncernens balansomslutning uppgick till 294 (317) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 163 (152) 
MSEK och soliditeten blev därmed 55 (48) procent. Årets utdelning om 56 MSEK utbetalades under 
det andra kvartalet. Likvida medel uppgick till 97 (165) MSEK. 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -38 (54) MSEK. Förändringen beror främst på 
en temporär negativ utveckling av rörelsekapitalet med anledning av utrullningen av den nya IT-
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plattformen som orsakade en ökning av upplupna intäkter till följd av en fördröjning i de nya 
faktureringsrutinerna och en minskning av förutbetalda besiktningsintäkter. 
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 26 (-59) MSEK och från finansierings-
verksamheten till -56 (-48) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten avser i huvudsak nya 
affärssystem, nya stationer och försäljningen av ett dotterbolag. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten avser utdelning till aktieägare. 

Investeringar  
Under perioden skedde investeringar i materiella anläggningstillgångar med 22 (9) MSEK och i 
immateriella tillgångar 7 (0) som i allt väsentligt utgörs av investeringar i samband med 
implementering av nya affärssystem och etablering av nya stationer i Märsta, Rosersberg och 
Upplands Väsby. 

Medarbetare  
Vid utgången av det året hade koncernen 608 (628) anställda. Omräknat till medelantalet anställda 
för året motsvarar detta 607 (635) heltidstjänster. Vid utgången av året var medelåldern 42 (42) år 
och andelen kvinnor och män 12 (12) respektive 88 (88) procent.   

Moderbolaget  
Moderbolaget, som bedriver besiktningsverksamhet vid 97 stationer, speglar i princip koncernens 
verksamhet. 

Förväntad framtida utveckling 
Fordonsbesiktningsmarknaden i Sverige omreglerades den 1 juli 2010 och är fortsatt i stark 
förändring. Under året genomfördes en konsolidering då ett besiktningsföretag köptes upp av ett 
annat. Antalet stationer har sedan avregleringen mer än fördubblats, men Bilprovningen har 
framgångsrikt behållit sin ställning som ett hållbart, lönsamt och finansiellt stabilt företag som 
fortsätter att vara marknadsledande.  
 

Hållbar utveckling 
Ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan och oberoende har varit grunden för verksamheten i 
mer än 50 år. Hållbarhet är ett av Bilprovningens kärnvärden och 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 hållbarhetsmål; säkra fordon, attraktiv 
arbetsgivare och miljömässig förebild.  
 
Läs mer om arbetet för en hållbar utveckling i Bilprovningens års- och hållbarhetsredovisning. 
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 indelade i strategiska, 
operativa och finansiella risker. 
 
De strategiska riskerna är främst kopplade till ökad konkurrens, men också till politiska beslut, till 
exempel förändringar i EU-direktiv och nationella lagar och föreskrifter som styr fordons-
besiktningsverksamheten och marknaden. För att bolaget ska vara redo att snabbt agera på 
eventuella förändringar bevakas politiska beslut som kan påverka besiktningsbranschen genom 
löpande dialog med relevanta intressenter.  
 
Med operativa risker avses bland annat förmågan att anpassa organisation, kostnadsstruktur och 
processer till nya marknadsförutsättningar, liksom beroendet till viktiga leverantörer och 
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outsourcingpartners. Andra fokusområden är en bibehållen god intern kontroll i finansiella processer 
samt efterlevnad av lagstiftning, regelverk, värdegrunder och policyer på verksamhetskritiska 
områden. 
 
Bilprovningen har strikta regler för hur finansverksamheten ska bedrivas och de finansiella riskerna 
bedöms i dagsläget som mycket låga. För en fullständig redogörelse av de risker som påverkar 
koncernen hänvisas till Bilprovningens års- och hållbarhetsredovisning 2015.  
 

Transaktioner med närstående 
Utöver utdelning har inga transaktioner ägt rum mellan Bilprovningen och närstående som 
väsentligen påverkat företagets ställning och resultat.  
 

Redovisningsprinciper 
Bilprovningens bokslutskommuniké för 2016 är utformad i enlighet med IAS 34 och 
Årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på 
annan plats i delårsrapporten. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med dem som tillämpats i årsredovisningen för år 2015.  
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 redovisades anläggningstillgångar hänförliga till dessa 
sedan 2011 som tillgångar som innehas för försäljning i enlighet med IFRS 5. En fastighet kvarstod i 
koncernen via dotterbolaget Elektronen 5 Fastighets AB. Sedan bolagiseringen av fastigheten 2012 
redovisades tillgångar och skulder i bolagen som avyttringsgrupp som innehas för försäljning. Den 3 
oktober 2016 genomfördes en överlåtelse av aktier i Elektronen 5 Fastighets AB. 
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Koncernens rapport över totalresultatet i sammandrag 

   
Belopp i kSEK  okt-dec okt-dec helår helår 
  2016 2015 2016 2015 

 
Nettoomsättning  163 807 174 605  653 941 707 743 
Övriga rörelseintäkter  1 473 149  6 421 1 325 

    Summa rörelsens intäkter  165 280 174 754  660 362 709 068 
Rörelsens kostnader      
      
Övriga externa kostnader  -71 682 -65 436 -257 172 -255 279 
Personalkostnader  -97 184 -96 576 -363 730 -367 704 
Avskrivningar och nedskrivningar  -3 615 -2 477 -12 574 -13 081 
Övriga rörelsekostnader  -67 -17 -67 -809 

    Summa rörelsekostnader  -172 548 -164 506  -633 543 -636 873 
 Rörelseresultat  -7 268 10 249  26 819 72 195 

Resultat från finansiella poster      
      
Resultat vid försäljning av dotterbolag  44 890 – 44 890 – 
Ränteintäkter och liknande resultatposter  11 72  561 457 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -53 -12  -232 -125 
    Finansiellt netto  44 848 60  45 219 332 
Resultat efter finansiella poster  37 580 10 309 72 038 72 527 
Skatt på periodens resultat  2 820 -2 396  -4 880 -16 319 

    Periodens resultat  40 400 7 913  67 158 56 208 

 
Övrigt totalresultat 
Poster som senare kan återföras i  
Resultaträkningen 
Finansiell tillgång tillgänglig för försäljning  -35 -422  -201 -422 
Skatt på poster i totalresultatet  7 93 44 93 

 
Summa totalresultat för perioden  40 372 7 584  67 001 55 879 
      
Hänförligt till moderbolagets aktieägare   40 372 7 584  67 001 55 879 
Resultat per aktie före och efter utspädning  1 009 190  1 675 1 397 
Genomsnittligt antal aktier vid periodens utgång  40 000 40 000 40 000 40 000 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 
    
Belopp i kSEK      31 dec 31 dec 
    2016 2015 

 
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar    9 442 3 035 
Materiella anläggningstillgångar    52 796 43 084 
Finansiella anläggningstillgångar    49 992 50 000 

 
Summa anläggningstillgångar    112 230 96 119 
Omsättningstillgångar      
Lager    793 – 
Kortfristiga fordringar    84 273 43 035 
Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning   – 13 191 
Likvida medel   97 079 164 556 

 
Summa omsättningstillgångar    182 145 220 782 

      
SUMMA TILLGÅNGAR    294 375 316 901 
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital    163 378 152 377 

      
Långfristiga skulder      
Uppskjuten skatteskuld    7 250 7 166 
Övriga avsättningar    – 21 800 

 
Summa långfristiga skulder    7 250 28 966 
      
Övriga kortfristiga skulder    123 747 135 460 
Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning   – 98 
     
Summa kortfristiga skulder   123 747 135 558 
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   294 375 316 901 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital  

Belopp i kSEK    
Aktie-

kapital 

Balanserade 
vinstmedel inkl. 

periodens 
resultat Summa eget kapital 

  
Ingående eget kapital 2015-01-01    13 000 131 498 144 498 

       

Transaktioner med ägare        

Utdelning    – -48 000  -48 000 
  

Summa transaktioner med ägare    – -48 000 -48 000 
       
Periodens resultat     56 208  56 208  

       

Övrigt totalresultat        

Finansiell tillgång tillgänglig för försäljning (netto efter skatt)   – -329 -329 
  
  

Övrigt totalresultat för året    – -329 -329 
  

Summa totalresultat för året    – 55 879  55 879 
  

Utgående eget kapital 2015-12-31    13 000 139 377 152 377 

       

Ingående eget kapital 2016-01-01    13 000 139 377 152 377 

       
Transaktioner med ägare 
Utdelning    – -56 000 -56 000 

  
Summa transaktioner med ägare   – -56 000 -56 000 
      
Periodens resultat    67 158  67 158 

      

Övrigt totalresultat 
Finansiell tillgång tillgänglig för försäljning (netto efter skatt)   – 

– – 
-157 -157 

  
  

Övrigt totalresultat för året   – -157 -157 
  

Summa totalresultat för året   – 67 001   67 001 
      
Utgående eget kapital 2016-12-31   13 000 150 378 163 378 
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Koncernens rapport över kassaflöde   

Belopp i kSEK      

  
okt-dec 

2016 
okt-dec 

2015 
helår 
2016 

helår    
2015 

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

     

Resultat efter finansiella poster  -37  579 10 309  72 038 72 527 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  -44 419 -9 837  -54 338 -8 713 
      
  -6 840 472  17 700 63 814 

Betald skatt  -3 977 -4 148  -18 033 -15 002 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital  -10 817 -3 676  -333 48 812 

      

Förändringar i rörelsekapital      

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -11 163 3 661  -30 503 4 173 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  8 708 14 959  -7 641 1 495 

Summa förändringar i rörelsekapitalet  -2 455 18 620  -38 144 5 668 
      
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -13 272 14 944  -38 477 54 480 
      
Kassaflöde från investeringsverksamheten      

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -669 -208  -7 129 -208 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -5 094 -4 935  -21 568 -8 591 

Försäljning av dotterbolag  55 073 – 55 073 – 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  – –  – 5 

Förändring av finansiella anläggningstillgångar  – -50 342  50 -50 252 
      
Kassaflöde från investeringsverksamheten  49 310 -55 485  26 426 -59 046 

      

Kassaflöde från finansieringsverksamheten      

Utdelning till moderföretagets aktieägare  – –  -56 000 -48 000 

Försäljning av andel i dotterföretag  – – – -35 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  – –  -56 000 -48 035 

Periodens kassaflöde  36 038 -40 541  -68 051 -52 601 
      
Likvida medel vid periodens början  61 041 205 671  165 130 217 731 

Likvida medel vid periodens slut  97 079 165 130  97 079 165 130 

      
Varav likvida medel i avyttringsgrupp som innehas 
för försäljning  – 574  – 574 
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Femårsöversikt1    

 

    

Belopp i MSEK    

helår 
2016 

helår 
2015 

helår 
2014 

helår 
2013 

helår 
2012 

Nettoomsättning    654 708 719 785 1 550 

Rörelseresultat    27 72 60 24 325 

Resultat efter finansiella poster    72 73 63 40 333 

Periodens resultat    67 56 63 31 362 

Resultat per aktie, SEK ****    1 675 1 397 1 571 779 9 059 

Rörelsemarginal, %    4,1 10,2 8,4 3,1 21,0 

Vinstmarginal, %    11,0 10,2 8,7 5,1 21,5 

Räntabilitet på eget kapital, %    42,4 40,2 24,3 4,6 42,8 

Soliditet, %    55,5 48,1 43,8 63,7 75,7 

Investeringar    29 59 19 11 14 

Kassaflöde från den löpande verksamheten      -38 54 72 101 -107 

Medelantalet anställda    607 635 636 731 1 598 

Nettoomsättning per anställd, kSEK    1 077 1 115 1 130 1 074 970 

         

Kvartalssiffror         

Belopp i MSEK  Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015   

Nettoomsättning 164  144 185 161 175 151 202 180  

Rörelseresultat -7  14 19 1 10 24 28 10  

Resultat efter finansiella poster  38  14 19 1 10 24 28 10  

Resultat per aktie, SEK **** 1 009  264 382 19 190 473 551 184  

Rörelsemarginal, % -4,4  9,5 10,5 0,6 5,9 16,1 13,9 5,3  

Vinstmarginal, % 22,9  9,4 10,5 0,9 5,7 16,1 14,0 5,3  

Räntabilitet på eget kapital *, % 25,6  7,7 11,6 0,5 5,5 14,0 15,9 5,0  

Räntabilitet på eget kapital **, % 42,4  27,5 35,7 32,3 41,1 55,2 23,9 21,5  

Soliditet, % 55,5  48,7 41,1 48,4 48,1 46,9 41,3 44,3  

Investeringar 6 7 10 6 55 – 3 1  

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -13 -37 12 – 15 5 27 9  

Medelantalet anställda *** 601  610 610 617 622 633 642 643  

Nettoomsättning per anställd, kSEK  273  236 303 262 281 239 314 280  

* Beräknad för aktuellt kvartal         
** Beräknad för de senaste fyra kvartalen 
*** Beräknat medeltal anställda heltidstjänster 
**** Nyckeltal definierat enligt IFRS 
 
    

 

  

  

Definitioner 
  

Bruttomarginal 
Rörelseresultat före avskrivningar i procent av 
nettoomsättning.  

Omsättning per anställd 
Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 

Räntabilitet på eget kapital 
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget 
kapital. 

Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.  

Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av 
balansomslutningen. 

Vinstmarginal 
Resultat efter finansiella poster i procent av 
nettoomsättning. 

Nyckeltalsdefinition 
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. Ovan nyckeltal är inte definierade enligt IFRS om inte annat anges. 
 
 

1 Under 2012 och 2013 skedde stora förändringar i Bilprovningen. Närmare två tredjedelar av Bilprovningens besiktningsverksamhet samt 142 fastigheter avyttrades. Verksamheten har 
därför sedan andra kvartalet 2013 en betydligt mindre omfattning och jämförelsetalen påverkas väsentligt till följd härav. 
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Moderbolagets rapport över totalresultatet i sammandrag  

Belopp i kSEK      

  
okt-dec 

2016 
okt-dec 

2015 
helår 
2016 

 helår     
2015 

 
Nettoomsättning  163 806 174 605  653 940 707 743 
Övriga rörelseintäkter  1 473 271  6 781 1 805 
      
Summa rörelsens intäkter  165 279 174 876  660 721 709 548 
Rörelsens kostnader      
Övriga externa kostnader  -71 679 -65 760  -258 224 -256 598 
Personalkostnader  -97 184  -96 577  -363 730 -367 704 
Avskrivningar och nedskrivningar  -3 553 -2 477  -12 512 -13 081 
Övriga rörelsekostnader  -67 -18  -67 -810 
      
Summa rörelsekostnader  -172 483 -164 832  -634 533 -638 193 
 
Rörelseresultat  -7 204 10 044  26 188 71 355 
Finansiellt netto  45 523 63  45 895 333 
Resultat efter finansiella poster  38 319 10 107  72 083 71 688 
Bokslutsdispositioner  – -17 142 – -17 142 
      
Resultat före skatt  38 319 -7 035  72 083 54 546 
      
Skatt  2 819 1 420  -4 728 -12 363 
      
Periodens resultat  41 138 -5 615  67 355 42 183 
 
Övrigt totalresultat (netto efter skatt)  -28 -329 -157 -329 

 
Periodens totalresultat  41 110 -5 944  67 198 41 854 

 Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
Belopp i kSEK    31 dec 31 dec 
    2016 2015 
      
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar      9 442 3 035 
Materiella anläggningstillgångar    52 796 43 084 
Finansiella anläggningstillgångar    50 090 59 723 

 
Summa anläggningstillgångar    112 328 105 842 
      
Omsättningstillgångar      
Lager    793 – 
Kortfristiga fordringar    84 273 46 389 
Likvida medel    97 079 164 556 

 
Summa omsättningstillgångar    182 145 210 945 

 
SUMMA TILLGÅNGAR    294 473 316 787 
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital    137 327 126 129 

 
Obeskattade reserver    33 400 33 400 

 
Övriga avsättningar    – 21 800 

 
Kortfristiga skulder    123 746 135 458 
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    294 473 316 787 
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Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 

 

Kista den 15 februari 2017 

Benny Örnerfors 

Verkställande direktör 

 

 
 

 

Kommande rapporttillfällen  
Års- och hållbarhetsredovisning 2016  31 mars 2017 
Årsstämma    27 april 2017 
Delårsrapport januari-mars 2017  27 april 2017 
Delårsrapport januari-juni 2017  15 augusti 2017 
Delårsrapport januari-september 2017  26 oktober 2017 
Bokslutskommuniké 2017   15 februari 2018 

Kontaktinformation 
Benny Örnerfors 
Verkställande direktör 
Mobil: 0736-88 22 13 
E-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se  
 
Cecilia Blom Hesselgren 
Kommunikationschef 
Mobil: 0706-87 03 66 
E-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se  
 
Delårsrapporterna publiceras på www.bilprovningen.se. 
 




