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Tredje kvartalet i korthet  
 Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 151 (154) MSEK. 

 Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 24 (9) MSEK.  

 Periodens resultat för koncernen uppgick till 19 (7) MSEK 
vilket motsvarar 473 (174) SEK per aktie. 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 (7) MSEK. 

 Avtal om att leverera IT-tjänster till tidigare ägda dotterbolag löpte ut per 31 juli. 
 
 

Delårsperioden januari-september i korthet 
 Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 533 (533) MSEK. 

 Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 62 (47) MSEK, en ökning med 32 procent. 

 Periodens resultat för koncernen uppgick till 48 (38) MSEK, en ökning med 26 procent 
vilket motsvarar 1 207 (953) SEK per aktie. 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40 (25) MSEK. 
 

 

 

 

Finansiell information* 

Belopp i MSEK  
jul-sep 

2015 
jul-sep 

2014 
jan-sep 

2015 
jan-sep 

2014 2014 

Nettoomsättning  151 154 533 533 719 

Rörelsens kostnader  -127 -146 -472 -487 -659 

Rörelseresultat  24 9 62 47 60 

Resultat efter finansiella poster  24 9 62 49 63 

Periodens resultat  19 7 48 38 63 

Resultat per aktie, SEK  473 174 1 207 953 1 571 

Rörelsemarginal, %  16,1 5,5 11,6 8,8 8,4 

Vinstmarginal, %  16,1 5,7 11,7 9,1 8,7 

Räntabilitet på eget kapital, %  14,0 6,0 35,7 15,5 24,3 

Soliditet, %  46,9 38,6 46,9 38,6 43,8 

Investeringar  – 8 4 14 19 

Kassaflöden från den löpande verksamheten    5 7 40 25 72 

Medelantalet anställda  633 636   639 635 646 

Nettoomsättning per anställd, kSEK  239 243 834 840 1 113 

 

* För fler nyckeltal och definitioner se sidan 11. 

 



 
 

Vd har ordet 

Bilprovningens resultat utvecklades positivt under det tredje kvartalet 2015. Trots en något lägre 
försäljningsvolym är positionen fortsatt stark i den tilltagande konkurrensen. Transportstyrelsen publicerar 
marknadsandelarna per besiktningsföretag på månads- och årsbasis. Bilprovningen har alltjämt 
marknadens största genomsnittliga marknadsandel. För det tredje kvartalet uppgick den till 32,6 procent.  
 
Vid kvartalets utgång fanns sammanlagt tio aktörer och 428 stationer. Jämfört med motsvarande tidpunkt 
förra året är det en ökning av antalet stationer med 80 stationer eller 23 procent och en ökning med hela 
236 stationer eller 123 procent sedan omregleringen.  
 
Inklusive pågående nyetableringar i Märsta och Rosersberg har Bilprovningen 96 stationer att jämföra med 
92 stationer föregående år. Våra stationer sträcker sig från Skurup till Karesuando, varav 58 erbjuder 
kontrollbesiktning och efterkontroll av tunga fordon. Bilprovningen är den ledande aktören på marknaden, 
både inom det lätta och tunga segmentet.  
 
Transportstyrelsen utreder, på regeringens uppdrag, ett nytt EU-direktiv för kontrollbesiktning av fordon 
och hur det ska implementeras i Sverige. Transportstyrelsens utredning presenteras för regeringen i slutet 
av oktober. EU-direktivet har tillkommit för att förbättra trafiksäkerheten på Europas vägar. Det är ett så 
kallat minimidirektiv, vilket innebär att varje medlemsstat har rätt att ha strängare, men inte mildare, regler 
än det som direktivet föreslår. Direktivet ska implementeras successivt fram till 2018 genom lagstiftning i 
respektive medlemsstat. 
 
Hälften av EU-länderna tillämpar redan tätare intervaller än minimikravet, däribland Sverige. Det har 
framkommit att utredningen överväger en utglesning av besiktningsintervallen, trots att direktivets 
intentioner inte är sänkta ambitionsnivåer. Bilprovningen, liksom branschorganisationen Swetic-SF, ser 
med oro på en sådan utveckling främst med tanke på de samhällsekonomiska försämringar som skulle 
uppstå avseende trafiksäkerhet och miljö.  
 
Kista den 28 oktober 2015 
Benny Örnerfors 
Verkställande direktör 
   
 
  



 
 

Ekonomisk utveckling tredje kvartalet 2015 
Koncernens nettoomsättning under det tredje kvartalet uppgick till 151 (154) MSEK. Rörelsens kostnader 
minskade med 13 procent till 127 (146) MSEK. Minskningen beror på lägre löpande IT-kostnader samt 
upplösning av reserv hänförbar till tidsbegränsad IT-lösning. 

 

Övriga externa kostnader uppgick till 48 (68) MSEK. Minskningen kan i allt väsentligt hänföras till förändring 
i kostnader avseende den tidsbegränsade IT-lösningen. Personalkostnaderna ökade något mot föregående 
år till 76 (75) MSEK. Avskrivningar uppgick till 3 (4) MSEK. Sammantaget gör detta att rörelseresultatet 
ökade till 24 (9) MSEK. Finansnettot uppgick till 0 (0) MSEK. Resultat efter skatt ökade till 19 (7) MSEK.  

Väsentliga händelser tredje kvartalet 
I samband med försäljningen av dotterbolag som genomfördes i mars 2013 tecknade bolaget avtal om att 

tillhandahålla IT tjänster för tidigare ägda dotterbolag. Detta avtal upphörde per den 31 juli 2015 och 

bolaget har således inte längre några förpliktelser gentemot tidigare ägda dotterbolag. 

Transportstyrelsen har fått i uppdrag att analysera EUs förslag på ny lagstiftning som syftar till att höja 

besiktningsstandarden i Europa vilket eventuellt skulle kunna leda till att besiktningar ska ske mera sällan 

än idag. Transportstyrelsens rapport presenteras under kvartal fyra. 

Fastighetsbolaget i Svealand AB som sedan december 2012 varit vilande har under augusti månad avyttrats. 

Avyttringen medför en marginell negativ resultatpåverkan om 35 TSEK.  

Verksamheten januari-september 2015 

Koncernen består av AB Svensk Bilprovning samt dotterföretagen Elektronen 5 Fastighets AB som äger en 
fastighet i Sollentuna.  

I januari utökades Bilprovningens stationsnät med nyetableringar i Östersund och Skellefteå.  

I juni tecknades hyresavtal för två nya anläggningar i Märsta och Rosersberg som öppnar våren respektive 
sommaren 2016. Stationen i Märsta är avsedd för personbilar och den i Rosersberg för samtliga fordonsslag.  

Nedanstående kommentarer avser koncernen om inte annat anges.  

  



 
 

Koncernens finansiella resultat och ställning jan – sep 2015 

Koncernens intäkter  

Koncernens nettoomsättning uppgick till 533 (533) MSEK.  

91 (87) procent av nettoomsättningen bestod av intäkter från reglerade produkter, det vill säga 
kontrollbesiktningar och registreringsbesiktningar. I koncernens nettoomsättning ingår intäkter om 26 (46) 
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  

Rörelsens kostnader minskade jämfört med samma period föregående år till 472 (487) MSEK. Övriga 
externa kostnader minskade med 10 procent till 190 (212) MSEK beroende på lägre löpande IT-kostnader 
samt upplösning av reserv hänförbar till tidsbegränsad IT-lösning. Personalkostnaderna ökade med 3 
procent till 271 (264) MSEK. Orsaken till ökningen av personalkostnader är, utöver ordinarie löneökningar, 
att fyra nya stationer är i drift jämfört med samma period föregående år.  

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 62 (47) MSEK, vilket är en ökning med 32 procent jämfört med 
föregående år. Förändringen i rörelseresultatet kan i allt väsentligt hänföras till förändringar i kostnader för 
den tidsbegränsade IT lösningen samt till genomförd prisjustering i slutet av år 2014. 

Avskrivningarna uppgick till 11 (11) MSEK. 

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 62 (49) MSEK. 

Periodens resultat uppgick till 48 (38) MSEK.  

Finansiell ställning och kassaflöden  

Koncernens balansomslutning uppgick till 309 (310) MSEK. Soliditeten uppgick till 47 (39) procent.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40 (25) MSEK. Förbättringen i kassaflödet kan i allt 
väsentligt hänföras till förändringar i rörelsekapitalet. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -4 (-14) MSEK och från finansierings-verksamheten 
till -48 (-290) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten avser utdelning till aktieägare. 

Likvida medel, inklusive likvida medel i tillgångar som innehas för försäljning, uppgick till 206 (176) MSEK. 

Investeringar  

Under perioden skedde investeringar i materiella anläggningstillgångar med 4 (9) MSEK och i immateriella 
tillgångar 0 (5).  

Medarbetare  

Vid utgången av det tredje kvartalet hade koncernen 637 (650) anställda. Omräknat till medelantalet 
anställda för perioden motsvarar detta 639 (635) heltidstjänster. Vid utgången av perioden var medelåldern 
41 (41) år och andelen kvinnor och män 12 (12) respektive 88 (88) procent.   

 



 
 

Moderbolaget  

Moderbolagets verksamhet omfattar besiktningsverksamhet vid 94 (92) stationer och försäljning av IT-
tjänster till ett av de tidigare dotterbolagen.  

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 533 (533) MSEK.  

Rörelsens kostnader uppgick till 473 (488) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 61 (46) MSEK, finansnettot 
till 0 (2) MSEK och resultatet efter skatt till 48 (38) MSEK. 

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 besiktningsaktörernas 
profilering och marknadsbearbetning.  

Bilprovningen behåller sin ställning som den ledande besiktningsaktören på den svenska marknaden och 
fortsätter samtidigt med arbetet att anpassa kostnadsstrukturen i enlighet med de nya förutsättningarna 
på en konkurrensutsatt marknad för bibehållen långsiktig och hållbar lönsamhet. Utvecklingskostnader 
avseende implementering av nya IT system, som på sikt kommer att sänka IT-kostnaderna, kommer dock 
att belasta bolagets resultat under Q4 2015 samt under första halvåret 2016. 

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 och säkra förare, 
attraktiv arbetsgivare och miljömässig förebild.  

 
Säkra fordon och säkra förare 
Bilprovningens verksamhet syftar till säkra fordon och bättre miljö. När fler kunder väljer våra 
kompletterande tjänster bidrar vi ytterligare till detta. Samtidigt ökar företagets intäkter. Trygghet, 
oberoende, trovärdighet och kvalitet är förutsättningar för att kunderna ska välja oss och våra tjänster. 
 

Attraktiv arbetsgivare 
Konkurrensen om arbetskraft väntas öka på besiktningsmarknaden. Att rekrytera och behålla skickliga 
medarbetare som utvecklas och trivs på arbetsplatsen är avgörande för hög produktivitet, 
kostnadseffektivitet, god kvalitet och professionellt kundbemötande.  
 

Miljömässig förebild 
Verksamheten syftar till minskad miljöpåverkan genom fordonskontroll och information till kunderna. 
Fokus ligger på emissioner, energi och klimat. Bilprovningens trovärdighet stärks om vårt eget goda 
miljöarbete kommuniceras och avspeglas i kundupplevelsen.  
 
Läs mer om arbetet för en hållbar utveckling i Bilprovningens års- och hållbarhetsredovisning 2014. 
Hållbarhetsredovisningen uppfyller Global Reporting Initiatives (GRI) tillämpningsnivå G4 Core. 

  



 
 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Risker definieras som oönskade händelser som kan hindra Bilprovningen från att nå sina mål eller med 
potentiell påverkan på resultat och finansiell ställning. Bilprovningens riskhantering syftar till att skapa en 
medvetenhet om risker på alla organisatoriska nivåer och skapar därmed också möjlighet att kunna 
förebygga att oönskade händelser inträffar.  

Strategiska risker inom Bilprovningen hanteras av företagsledningen och styrelsen, bland annat genom 
ständigt pågående omvärldsbevakning med fokus på faktorer som kan påverka såväl Bilprovningens 
position på marknaden, affärsvillkoren som kärnverksamheten. Olika framtidsscenarier diskuteras 
kontinuerligt i företagsledningen och styrelsen. Bilprovningen verkar sedan 2010 på en konkurrensutsatt 
marknad och sedan dess är Bilprovningens strategiska risker främst kopplade till ökad konkurrens, men 
också till 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 företeelser som är relaterade till hur den 
löpande verksamheten bedrivs i syfte att nå uppsatta mål. Verksamheten fokuserar bland annat på 
hållbarhetsarbetet, förmågan att anpassa organisation, kostnadsstruktur och processer till nya 
marknadsförutsättningar, liksom beroendet till viktiga leverantörer och outsourcingpartners.  

Riktlinjer och regler för hantering av finansiella risker finns beskrivna i en finanspolicy samt en kreditpolicy 
för kundkrediter. Koncernens finansiella risker bedöms i dagsläget som mycket låga. För en fullständig 
redogörelse av de risker som påverkar koncernen hänvisas till Bilprovningens årsredovisning 2014. En ny 
risk som identifierats under tredje kvartalet 2015 beskrivs nedan:  

 Ett nytt minimidirektiv för besiktning inom EU beslutades 2014. Vid den tolkning och integrering i svensk 

lagstiftning som antas genomföras successivt finns risk för utglesning av besiktningsintervall vilket i så fall 

leder till minskad besiktningsvolym och därmed sannolikt vikande lönsamhet för hela besiktningsbranschen. 

 
Transaktioner med närstående 

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

Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen. 
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 2014 

Ingen av de nya eller ändrade IFRS standarder eller tolkningar från IFRS Interpretations Committee som 
gäller från första januari 2015 har haft någon betydande inverkan på Bilprovningens 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 inte ännu fastställt. 



 
 

Koncernens rapport över totalresultatet i sammandrag 

   
Belopp i kSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan- sep helår 
Rörelsens intäkter 2015 2014 2015 2014 2014 

 
Nettoomsättning 151 071 154 326 533 138 533 270 718 731 
Övriga rörelseintäkter 573 351 1 175 996 1 206 

    Summa rörelsens intäkter 151 644 154 677 534 313 534 266 719 937 
Rörelsens kostnader      

 
Övriga externa kostnader -47 616 -67 727 -189 843 -211 876 -284 653 
Personalkostnader -76 217 -74 676 -271 128 -263 725 -358 998 
Avskrivningar  -3 322 -3 930 -10 604 -11 395 -15 260 
Övriga rörelsekostnader -135 214 -792 -445 -548 

    Summa rörelsekostnader -127 290 -146 119 -472 367 -487 441 -659 459 
 

Rörelseresultat 24 354 8 558 61 946 46 825 60 478 
Resultat från finansiella poster      

 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 54 329 385 2 035 2 449 
Räntekostnader och liknande resultatposter -50 -38 -113 -82 -148 
        Resultat efter finansiella poster 24 358 8 849 62 218 48 778 62 779 
Skatt på periodens resultat -5 437 -1 907 -13 923 -10 675 45 

    Periodens resultat 18 921 6 942 48 295 38 103 62 824 

 
Övrigt totalresultat – – – – – 

 
Summa totalresultat för perioden 18 921 6 942 48 295 38 103 62 824 
      
Hänförligt till moderbolagets aktieägare  18 921 6 942 48 295 38 103 62 824 
Resultat per aktie  473 174 1 207 953 1 571 
Antal aktier vid periodens utgång 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

   

 
  



 
 

 

Koncernens balansräkning i sammandrag 
    
Belopp i kSEK   30 sep   30 sep 31 dec 
   2015 2014 2014 

 
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar   2 828 8 538 7 187 
Materiella anläggningstillgångar   40 513 43 231 45 555 
Finansiella anläggningstillgångar   80 1 216 170 

 
Summa anläggningstillgångar   43 421 52 985 52 912 
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar   47 178 68 801 46 451 
Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning  13 216 13 172 13 151 
Likvida medel  205 097 175 517 217 222 

 
Summa omsättningstillgångar   265 491 257 490 276 824 

      
SUMMA TILLGÅNGAR   308 912 310 475 329 736 
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital   144 793 119 776 144 498 

      
Långfristiga skulder      
Uppskjuten skatteskuld   3 298 – 3 210 
Avsättning för pensioner   – 815 – 
Övriga avsättningar   34 385 62 307 45 198 

 
Summa långfristiga skulder   37 683 63 122 48 408 
      
Övriga kortfristiga skulder   126 229 127 443 136 668 
Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning  207 134 162 
     
Summa kortfristiga skulder  126 436 127 577 136 830 
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  308 912 310 475 329 736 

 

  

  



 
 

  

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital  

Belopp i kSEK    
Aktie-

kapital 

Balanserade 
vinstmedel inkl. 

periodens 
resultat 

Summa eget 
kapital 

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

       

Transaktioner med ägare        

Utdelning     -290 000 -290 000 
  

Summa transaktioner med ägare    – -290 000 -290 000 
       
Årets resultat     38 103 38 103 

       

Övrigt totalresultat    – – – 
  
  

Övrigt totalresultat för året    – – – 
  

Summa totalresultat för året    – 38 103 38 103 
  

Utgående eget kapital 2014-09-30    13 000 106 776 119 776 

       

       

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

       

Transaktioner med ägare 
Utdelning    

 -290 000 -290 000 
 

 -290 000 -290 000 
 -48 000 

 -290 000 -290 000 
-48 000 

  
Summa transaktioner med ägare   – -48 000 -48 000 
      
Periodens resultat    48 295 48 295 

      

Övrigt totalresultat   – – – 
  
  

Övrigt totalresultat för perioden   – – – 
  

Summa totalresultat för perioden   – 48 295  48 295 
      
Utgående eget kapital 2015-09-30   13 000 131 793 144 793 

 
  



 
 

 

Koncernens rapport över kassaflöde   

Belopp i kSEK      

 
jul-sep 

2015 
jul-sep 

2014 
jan-sep 

2015 
jan-sep 

2014 
Helår    
2014 

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

     

Resultat efter finansiella poster 24 358 8 848 62 218 48 778 62 778 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -6 460 9 923 1 124 22 182 23 411 
      
 17 898 18 771 63 342 70 960 86 189 

 
Betald skatt -4 471 -2 948 - 10 854 -6 852 -7 693 

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 13 427 15 823 52 488 64 108 78 496 

      

Förändringar i rörelsekapital      

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -3 230 -8 418 512 -10 701 11 992 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -5 672 -112 -13 464 -28 342 -18 438 
 

Summa förändringar i rörelsekapitalet -8 902 -8 530 -12 952 -39 043 -6 446 
      
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 525 7 293 39 536 25 065 72 050 
      
Kassaflöde från Investeringsverksamheten      

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

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 113 -4 565 -3 656 -8 604 -13 943 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar – – 5 102 102 

Förändring av finansiella anläggningstillgångar 30 24 90 84 120 
      
Kassaflöde från Investeringsverksamheten 143 -7 822 -3 561 -13 784 -19 087 

      

Kassaflöde från finansieringsverksamheten      

Utdelning till moderföretagets aktieägare – – -48 000 -290 000 -290 000 

Försäljning av andel av i dotterföretag -35  -35   
 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -35 – -48 035 -290 000 -290 000 

 
Periodens kassaflöde 4 633 -529 -12 060 -278 719 -237 037 
      
Likvida medel vid periodens början 201 038 176 577 217 731 454 767 454 767 

 
Likvida medel vid periodens slut 205 671 176 048 205 671 176 048 217 731 

      
Varav likvida medel i avyttringsgrupp som innehas 
för försäljning 574 531 574 531 509 

  



 
 

Femårsöversikt1         

Belopp i MSEK  
jan-sep 

2015 
jan-sep 

2014 
Helår 
2014 

Helår  
2013 

Helår 
2012 

Helår 
2011 

Helår 
2010 

Nettoomsättning  533 533 719 785 1 550 1 642 1 523 

Rörelseresultat  62 47 60 24 325 120 147 

Resultat efter finansiella poster  62 49 63 40 333 128 148 

Periodens resultat  48 38 63 31 362 108 96 

Resultat per aktie, SEK  1 207 953 1 571 779 9 059 2 704 2 405 

Rörelsemarginal, %  11,6 8,8 8,4 3,1 21,0 7,3 9,7 

Vinstmarginal, %  11,7 9,1 8,7 5,1 21,5 7,8 9,7 

Räntabilitet på eget kapital, %  35,7 15,5 24,3 4,6 42,8 13,5 11,7 

Soliditet, %  46,9 38,6 43,8 63,7 75,7 52,0 59,7 

Investeringar  4 14 19 11 14 99 33 

Kassaflöden från den löpande verksamheten    40 25 72 101 -107 153 141 

Medelantalet anställda  639 635 646 731 1 598 1 652 1 658 

Nettoomsättning per anställd, kSEK  834 840 1 113 1 074 970 994 919 

         

Kvartalssiffror          

Belopp i MSEK   Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 

Nettoomsättning  151 202 180 185 154 191 187 

Rörelseresultat  24 28 10 14 9 21 17 

Resultat efter finansiella poster   24 28 10 14 9 22 18 

Resultat per aktie, SEK  473 551 184 618 174 434 346 

Rörelsemarginal, %  16,1 13,9 5,3 7,4 5,5 11,2 9,0 

Vinstmarginal, %  16,1 14,0 5,3 7,5 5,7 11,5 9,5 

Räntabilitet på eget kapital *, %  14,0 15,9 5,0 18,7 6,0 7,0 3,7 

Räntabilitet på eget kapital **, %  55,2 23,9 21,5 24,8 18,5 16,4 4,9 

Soliditet, %  46,9 41,3 44,3 43,8 38,6 37,8 66,0 

Investeringar  – 3 1 5 8 6 0 

Kassaflöden från den löpande verksamheten   5 27 8 46 7 8 9 

Medelantalet anställda***  633 642 643 641 636 634 633 

Nettoomsättning per anställd, kSEK  239 314 280 289 243 302 296 

         

* Beräknad för aktuellt kvartal          
** Beräknad för de senaste fyra kvartalen 
*** Beräknat medelantal anställda heltidstjänster 
 
      

   

 

 
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. 

                                                           
 

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. 



 
 

 

Moderbolagets rapport över totalresultatet i sammandrag  

Belopp i kSEK      

Rörelsens intäkter 
jul-sep 

2015 
jul-sep 

2014 
jan-sep 

2015 
jan-sep 

2014 
Helår 
2014 

 
Nettoomsättning 151 071 154 326 533 138 533 270 718 731 
Övriga rörelseintäkter 692 471 1 534 1 356 1 686 
      
Summa rörelsens intäkter 151 763 154 797 534 672 534 626 720 416 
Rörelsens kostnader      
Övriga externa kostnader -47 955 -67 852 -190 838 -213 291 -285 929 
Personalkostnader -76 216 -74 676 -271 127 -263 725 -358 998 
Avskrivningar och nedskrivningar -3 322 -3 931 -10 604 -11 395 -15 260 
Övriga rörelsekostnader -135 – -792 – -555 
      
Summa rörelsekostnader -127 628 -146 459 -473 361 -488 411 -660 742 

 
Rörelseresultat 24 135 8 338 61 311 46 215 59 674 

 
Finansiellt netto 36 291 270 1 953 2 305 

 
Resultat efter finansiella poster 24 171 8 629 61 581 48 168 61 979 
Bokslutsdispositioner – – – – -14 789 
      
Resultat före skatt 24 171 8 629 61 581 48 168 47 190 
      
Skatt -5 388 -1 903 -13 783 -10 662 3 473 
      
Periodens resultat 18 783 6 727 47 798 37 507 50 663 
 
Övrigt totalresultat – – – – – 

 
Periodens totalresultat 18 783 6 727 47 798 37 507 50 663 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
Belopp i kSEK   30 sep 30 sep 31 dec 
   2015 2014 2014 
      
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar     2 828  8 538 7 187 
Materiella anläggningstillgångar   40 513  43 231 45 555 
Finansiella anläggningstillgångar   9 734  12 387 11 541 

 
Summa anläggningstillgångar   53 075  64 156 64 283 
      
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar   50 136  70 751 49 750 
Likvida medel   205 097  173 904 215 609 

 
Summa omsättningstillgångar   255 233  244 655 265 359 

 
SUMMA TILLGÅNGAR   308 308  308 811 329 642 
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital   132 074  119 119 132 275 

 
Obeskattade reserver   15 500  – 15 500 

 
Övriga avsättningar   34 385  63 122 45 199 

 
Kortfristiga skulder   126 349  126 570 136 668 
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   308 308  308 811 329 642 



 
 

 

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 28 oktober 2015 

 

   

   
  

     
  

Benny Örnerfors 
Verkställande direktör 

 

 

 

 

 

 

 

Kommande rapporttillfällen 

Bokslutskommuniké 2015   15 februari 2016 
Årsredovisning 2015   31 mars 2016 
 

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

http://www.bilprovningen.se/


 
 

 

 

Revisors granskningsrapport  
 

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 

(delårsrapport) för AB Svensk Bilprovning per 30 september 2015 och den niomånadersperiod 

som slutade per 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 International Standard on Review 

Engagements 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 28 oktober 2015 

Deloitte AB 

 

Jonas Ståhlberg 

Auktoriserad revisor 

 


