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Fakta 2016

Med over 26 milliarder kroner i omsetning og ny omsetningsrekord 
er 2016 det syvende året på rad med vekst. I tillegg til fortsatt meget 
gode kundetilfredshetsmålinger, var 2016 også vårt aller beste 
salgsår noensinne.

MøllerGruppen fikk sitt beste resultat 
noen gang i 2016. Vi er det ledende 
bilkonsernet i Norden og Baltikum og 
har etablert oss som en av de største 
bilvirksomhetene i Nord-Europa. Vi skal 
være best og størst i våre markeder.

Vi oppnådde vekst i samtlige virk-
somhetsområder og svært gode øko-

nomiske resultater, nær 1,2 milliard 
kroner. Vi har fortsatt meget gode 
kunde tilfreds hetsmålinger.

Vi hadde vårt aller beste salgsår 
noen sinne med ny rekord i Norge med 
52.316 registrerte biler, ny rekord også 
i Baltikum, Sverige og på brukte biler. 
Volkswagen ble Norges mest kjøpte 

personbilmerke for 7. året på rad. Vi er 
fortsatt ledende på ladbare biler.

MøllerGruppen feiret 80 år som sel-
skap og 1.1.2017 ble Terje Male ny kon-
sernsjef etter Pål Syversen som takket 
av etter 13 år. Volkswagen ble årets im-
portør i Norge (BilNytts tilfredshetsun-
dersøkelse).

Tall 2016

Antall medarbeidere i Norge, Sverige og Baltikum.

Antall solgte biler. Gjelder alle merker i alle våre markeder. Dette 
representerer en økning på 4,5 % sammenlignet med 2015.

Årsomsetning. (Beløp i milliarder norske kroner).
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Dette er MøllerGruppen

MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, 
salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda. Selskapet 
er representert i Norge, Sverige og Baltikum.

BILIMPORT
Harald A. Møller AS er Norges største 
bilimportør. Selskapet har ansvaret for 
import, distribusjon og service av Volks-
wagen, Audi og Škoda i Norge. Mer enn 
hver fjerde nye bil som selges i Norge 
importeres gjennom Harald A. Møller 
AS. Møller Baltic Import SE importerer 
Volkswagen til Estland, Latvia og Litau-
en og Audi til Latvia og Litauen.

BILFORHANDLERE
MøllerGruppen har til sammen 68 bil-
forhandlere i Norge, Sverige, Estland, 
Latvia og Litauen. Møller Bil Norge er 
Norges største bilforhandlerkjede og 
har 42 bilforhandlere og 11 spesialiser-
te skadeverksteder spredt over hele 
landet.  Møller Bil Sverige er  Sveriges 
nest største Volkswagen-, Audi-, 
 Škoda- og Seat-forhandler gruppering 
med til sammen 12 utsalgs steder i Midt- 
Sverige. Møller Auto Baltic har 14 ut-
salgssteder i Estland, Latvia og Litauen.

FINANSIELLE TJENESTER
Volkswagen Møller Bilfinans AS eies 
med 49 prosent av MøllerGruppen 
og 51 prosent av Volkswagen Finan-
cial Services AG. Selskapet tilbyr lån, 
 leasing- og leieprodukter samt forsik-
ring tilknyttet de respektive merkenes 
salg av nye og brukte biler.

Volkswagen Møller Bilfinans er 
 Norges største leasingselskap, særlig 
dominerende på privat leasing og en 
integrert del av verdikjeden til Volks-
wagen, Audi og Škoda i Norge.
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MøllerGruppen presenterer rapportering for 2016 i to 
deler: «MøllerGruppen i korte trekk 2016» og komplett 
årsrapport med lovpålagt informasjon og rapporte-
ring, samt GRI-rapport. Alt kan lastes ned som PDF fra  
www.moller.no/no/Om-Oss/årsrapporter

www.moller.no

Her finner du også oppdatert informasjon som gir kom-
plett oversikt over MøllerGruppens virksomhet. 
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VI SKAL
VÆRE BEST

OG STØRST
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MILJØ OG BÆREKRAFT

DELINGSØKONOMI

NY TEKNOLOGI

DIGITALISERING

UTFORDRINGEN FREMOVER blir å takle alt det som skjer akkurat nå, ikke hver for 
seg, men samtidig. Det vi er helt sikre på er at bilbransjen står framfor store og dyptpløy-
ende endringer. Toppledere innfor bilindustrien har selv uttalt at de tror bilbransjen kommer 
til å bli utsatt for større endringer de neste 5 til 10 årene enn hva vi har opplevd de siste 
100. Begrepene som gjerne  brukes er megatrender. Sterke krefter som utfordrer den 
eksisterende verdikjeden som består av produsent, grossist og detaljister. 

Bilparken blir stadig mer elektrisk, bilene blir tilknyttet nettet, og på lengre sikt 
blir de også selvkjørende. Vi er inne i en digital transformasjon. Men, bilene i 
seg selv er bare en del av bildet. Kravene til miljø og bærekraft øker, både 
i produksjon og bruk, og samtidig med alt dette har vi en tiltakende 
delingsøkonomi som gjør at forbrukerne i frem tiden vil organi-
sere bilbruken på nye måter. Når samtidig menneskene 
på jorda blir flere, jorda blir varmere og urbaniseringen 
tiltar, samtidig med at internett endrer etablerte 
forretningsmodeller, er det klart for de fleste 
at det stilles store krav til lederskap og 
gode strategier. 

TERJE MALE
Konsernsjef

Forbereder oss på endring

MøllerGruppen fikk sitt beste resultat noen gang i 
2016 og vi er nå det ledende bilkonsernet i Norden og 
Baltikum, og har etablert oss som en av de største 
bilvirksomhetene i Nord-Europa.
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Digitalisering av salgskanalene er vi 
allerede godt i gang med. I løpet av 
året som gikk gjorde samtlige merker 
seg ferdig med sine pilotprosjekter. Nå 
skal salgskanalene på nett utvides yt-
terligere, og i sum jobbes det med fire 
kanaler. Nybilsalget på nett fortsetter 
som før, mens nettbutikken for tilbehør 
skal utvides. Det legges også til rette 
for salg av brukte biler gjennom egne 
kanaler, samt booking av verkstedtimer 
digitalt. Første pilot for salg av bruktbil 
på nett har vært operativ siden slutten 
av februar. Bruktbil er den kanalen vi 
ser størst potensial i. Der er barrieren 
for å handle digitalt mindre. Det betyr 
muligheter for å knytte til ting som kun-
den har behov for, som riktig tilbehør, 
service- og vedlikeholds avtaler, forsik-
ring og finansiering.

Målet på sikt er også å ta tilbake 
større deler av verdikjeden som mer-
keforhandlerne inntil nylig har latt gå til 
andre tilbydere. En stor utfordring er 

at vi møter en virkelighet med et ser-
vicepotensial som reduseres kraftig. 
Bilene blir elektriske og de har et annet 
servicebehov. De får bedre assistent-
systemer som forhindrer kollisjoner, og 
på sikt blir de autonome. Det er vikti-
gere å se på hvilke strategier vi skal ha 
for å sikre nok tilfang på jobber. Vi må 
derfor ta bedre hånd om eldre biler og 
selge andre tjenester for å tette verdi-
kjeden og for å ta vare på markedet 
vi har. Vi har allerede erfart at når vi 
rigger kjøpsprosessen på nett riktig, 
er det dobbelt så mange som kjøper 
service- og vedlikeholdsavtale på nett. 
Salg av tilpasset tilleggsutstyr øker 
også dramatisk.

Delingsøkonomi og nye kjøps- og 
bruksmønstre vil ha stor innvirkning 
på verdikjeden vår, men også åpne 
dørene for nye muligheter. Vår erfaring 
med salg av biler på nett det siste året 
viser at 10-15 prosent av kundene er 
klare for en heldigital kjøpsprosess. Det 

betyr at markedet ikke er helt modent, 
men da har vi isolert sett kun sett på 
megatrenden digitalisering. Hvis man 
samtidig tar med seg at bilen endrer 
seg, at den blir autonom, elektrisk og 
oppkoblet, vil man få en situasjon der 
kunden skal kjøpe en helt annen vare 
enn de har gjort tidligere. Da tror vi at 
ting vil endre seg. 

Alt tyder dessuten på at mange 
yngre mennesker ønsker å kjøpe tje-
nesten «mobilitet» fremfor varen «bil». Vi 
tror derfor bildeling og samkjøring ved 
hjelp av smarttelefoner vil bli  vesentlig 
større enn det er i dag, og at det kom-
mer til å gå fort. Det er teknologi som 
nøkkel-løs overlevering og autonome 
biler som kommer til å drive det frem-
over. Men, selv biler som er delt skal 
utleveres og vedlikeholdes et sted. 
Kanskje det blir en større del av for-
handlerens rolle i fremtiden. 

Volkswagen-konsernet har eta-
blert selskapet MOIA som skal utvikle 

MøllerGruppen er i dag størst i våre markeder. Det skal vi fortsette 
med. Med ny strategi satser vi offensivt mot 2020. 

Vår strategi fremover

MOBILITET
DIGITALISERING

BÆREKRAFT

Mobilitet, digitalisering 
og bærekraftige løsninger 

er industriens viktigste 
drivere fremover 

– i tillegg til bilsalget
 slik vi kjenner det i dag.
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mobili tetstjenester. Vi i MøllerGruppen 
er i gang med å se på løsninger hvor vi 
kan tilby våre kunder en plattform der 
de kan dele bilen sin. Vi er foreløpig på 
utviklingsstadiet, men hovedstrategien 
er å finne ut hvilken plass vi skal ha i 
en fremtidig bildelings- og mobilitets-
løsning. De plattformene som finnes i 
dag vokser raskt, men det er vanskelig 
å få lønnsomhet i det.

Vi har registrert at det er noen som 
er engstelige for at økt digitalisering på 
lengre sikt kan utgjøre en trussel mot 
forhandlernettet. Den frykten deler 
ikke vi. Vi er sikre på at forhandlerne 
vil bestå. Vi tror at også kundebesø-
ket i butikk kommer til å bestå, men 
at besøket kommer til å foregå på en 
annen måte og være mer integrert med 
de digitale løsningene. Sisteleddet i bil-
bransjen er det mest komplekse som 
finnes og derfor ikke lett å digitalisere 
fullt og helt. Bil er plasskrevende. Den 
skal vedlikeholdes, repareres, vaskes 

og forhandlerne tar imot brukte biler. 
Det må finnes et apparat for hele den 
logistikken. Og fortsatt er det kunden 
vi må se. Kunde tilfredshet står fortsatt 
øverst på vår agenda.

Det er vår klare oppfatning at strate-
gien er et godt tilsvar på de utfordrin-
gene vi står overfor. Vi må være forbe-
redt på at vi kommer til å bli utfordret 
slik at vi må øke endringstempoet og 
forsterke satsingen på noen områder. 
Vi har gode ledere og medarbeidere og 
vi skal levere på mål og strategi.

Volkswagen AG bygger nå verdens 
største batterifabrikk og lanserer 30 
nye elbil-modeller de neste 10 årene. 
Med fabrikken i ryggen er vi rustet til 
å posisjonere oss i tet overfor nye og 
etablerte konkurrenter. Ett av våre stra-
tegiske mål er derfor fortsatt å være 
best på ladbare løsninger. 

Volkswagen-konsernet har lansert 
fabrikkens strategi «Together 2025». 
Der tydeliggjøres det en offensiv sat-

sing på nye mobilitetsløsninger – på 
tvers av alle merkene. Mobilitet, digi-
talisering og bærekraftige løsninger er 
industriens viktigste drivere fremover – i 
tillegg til bilsalget slik vi kjenner det i 
dag. Det at fabrikken er tidlig ute med 
å gå nye veier gjør at MøllerGruppen er 
godt rustet til å møte endringene.

Strategi 2020 er 
MøllerGruppens svar på 
mulighetene og 
utfordringene vi står  
overfor.

VÅRE STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER:
•  Videreutvikle vårt servicemarked med nye produkter og 

tjenester
• Styrke vår bruktbilvirksomhet
•  Videreutvikle våre digitale verktøy og effektivisere våre  

kjerneprosesser
• Mer integrerte bilholdsløsninger
• Digitalisering av bil og bilholdsprodukter, digital kundereise
•  Forstå og utvikle MøllerGruppens posisjon innen nye  

mobilitetstjenester
• Fortsatt kundetilfredshet først på agendaen

MØLLERGRUPPEN ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2016
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MøllerGruppen: Best og størst

FABRIKKEN
Volkswagen Group er verdens største bilprodusent. 
Konsernet har satt en ny strategi «Together 2025», hvor 
halvparten av virksomheten skal være slik vi kjenner den i 
dag, mens den andre halvdelen skal satse på nye områder. 
Mobilitet, digitalisering og bærekraft er driverne.

Kravet til framtidig mobilitet vil 
endre bilbransjens forretnings- 
modeller, og Volkswagen skal 
være i front av utviklingen.

MøllerGruppen har samarbeidet med Volkswagen AG 
siden 1948, og fabrikkens strategi inspirerer også Møller-
Gruppens strategi og virksomhet.

importerte biler i 2016.biler ble produsert av Volkswagen AG i 2016.

61.161 10millioner

IMPORTØRENE
MøllerGruppen har to importselskap: 
Harald A. Møller i Norge og Møller Baltic Import.

Harald A. Møller importerer merkene Volkswagen, Volks-
wagen Nyttekjøretøy, Audi og Škoda i Norge, mens Møller 
Baltic Import importerer Audi i Latvia og Litauen og Volks-
wagen i Latvia, Litauen og Estland. 

Importørene skal gjennom markedskompetanse og 
 finansiell styrke gi forhandlerne kraft til å lykkes.

Volkswagen og Volkswagen Nytte-
kjøretøy skal bli de største  merkene i 
alle MøllerGruppens markeder.

Audi skal være ledende i premium- 
segmentet i alle våre markedsområder. 

Škoda har de siste årene hatt en sterk 
vekst. Škoda skal vokse mot 7,5 prosent 
markedsandel i Norge og Sverige.
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solgte nye biler i Norge, Sverige og Baltikum i 2016. kunder

27.884
27.157

46.494 750.000

FORHANDLERNE
Møller Bil og Møller Auto står for salg og service av våre 
merker i Norge, Sverige,  Litauen, Latvia og Estland. Våre 
68 forhandlere har som mål å øke kundetilfredsheten, satse 
sterkt på servicemarkedet, styrke medarbeidertilfredsheten 
og utnytte merkevaren Møller Bil.

FINANSIERING
Volkswagen Møller Bilfinans er gjennom konkurranse-
dyktige finansieringsprodukter en viktig bidragsyter til 
forhandlernes suksess.

KUNDENE
MøllerGruppen har mer enn 500.000 kundemøter hvert 
år. Kundene er vår viktigste investering, og derfor skal alle 
Møller Gruppens medarbeidere hver dag skape de beste 
kundeopplevelsene. Våre grunnverdier omsatt i praksis er 
et viktig grunnlag for positive opplevelse – både for kunden 
og oss i MøllerGruppen.

Vi skal alltid anstrenge oss for å gi kundene de beste 
 løsningene, og det er viktig for oss å løse kundens frem-
tidige krav til mobilitet. 

NORGE
Møller Bil er Norges største 
bilforhandlerkjede med 42
forhandlere. 2466 med-
arbeidere bidrar til selska-
pets resultater.

SVERIGE
Møller Bil er Sveriges 
nest største forhandler-
gruppering innen Volks-
wagen, Audi og Škoda og 
Seat med 12 forhandlere 
og 653 med arbeidere.

ESTLAND
Møller Auto har fem for-
handlere og 178
medarbeidere. 

LATVIA
Møller Auto har fem for-
handlere og 217 medar-
beidere.

LITAUEN
Møller Auto har fire for-
handlere i Litauen, med 
totalt 211 med arbeidere.

Antall biler forsikret.

Antall biler finansiert.



KUNDEN ER
ALLTID VÅR
VIKTIGSTE 

INVESTERING



Selv om digitale løsninger på mange måter forenkler vår hverdag er den menneskelige kommuni-
kasjonen mellom oss og kunden fortsatt en grunnleggende suksessfaktor.

MøllerGruppens store investeringer i digitale kundeløsninger krever initiativrike medarbeidere 
med kompetanse i takt med de nye, kommersielle mulighetene. Digital kunnskap blir derfor bare 
viktigere og viktigere.

Vi skal møte konkurransen i servicemarkedet med kunderettede produkter og tjenester. 
Vi skal tette verdikjeden med fleksible og kundevennlige servicekonsepter, effektiv drift, 
lave kostnader og tilleggstjenester som gjør bilholdet enklere for kunden.    

En tidsriktig organisasjon

Kunden skal alltid være midtpunktet i MøllerGruppen. 
I salgs- og serviceprosessene skal vi skape et sterkt samspill 
mellom kundene, digitale løsninger og MøllerGruppen. 

11 MØLLERGRUPPEN ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2016
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VÅRE MERKER ER EN UNIK STYRKE
Harald A. Møller satte i 2016 ny omsetningsrekord med nær 
13,5 milliarder kroner. Vi oppnådde også et svært godt øko-
nomisk resultat på 712 mill. kr. Vi ser også at kunde tilfreds-
hets målingene er stabilt gode og har en samlet markeds-
andel på personbiler i Norge på 26,5 prosent. Volkswagen ble 
 Norges mest kjøpte merke for 11. året på rad og Volkswagen 
er personbil nummer én i alle landets fylker.

Vi registrerer også det beste Škoda-året noensinne med 
7.774 registrerte biler, det nest beste året i Audis historie i 
Norge med 7.653 registrerte biler og et svært godt år for 
Volkswagen Nyttekjøretøy, med 10.315 registrerte biler og 
en markedsandel på 28,6 %.

  
ENDRINGENE ER HER
Våre merker har gjennom mange år gitt oss et markedsfor-
trinn. Modeller som treffer kundenes behov er vår ubestridte 
styrke og vil være det også i tiden som kommer.  Det er vi 
trygge på, siden alle våre merker nå lanserer nye strategier 
spesielt myntet på å møte de endringene vi ser. Volkswagen 
konsernet sier for eksempel at i fremtiden vil kun halvparten 
av deres virksomhet være slik vi kjenner den i dag – den 
andre halvdelen skal løse de nye mobilitetsbehovene som 
for eksempel bildeling.

Dette vil påvirke vår hverdag. Vi må endre oss for fortsatt å 
kunne tilby markedsriktige transportløsninger. Møller Gruppen 
gjør derfor store investeringer i digitale kundeløsninger. Det 
krever at vi også satser på å utvikle våre medarbeideres 
kompetanse i takt med de nye, kommersiell mulighetene. 
Vi må alle være innstilt på å tilegne oss ny, forretningskritisk 
kunnskap. 

Volkswagen AG bygger nå verdens største batterifabrikk 

Rapport fra Harald A Møller AS
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og lanserer 30 nye elbil-modeller de neste 10 årene. Med 
dette i ryggen er vi rustet til å posisjonere oss i tet i forhold til 
både nye og etablerte konkurrenter. Ett av våre strategiske 
mål er derfor fortsatt å være best på ladbare løsninger.

• Ny omsetningsrekord med nær 13,5 milliarder kroner
• Stabilt gode kundetilfredshetsmålinger
• Samlet markedsandel personbiler i Norge 26,5 prosent

13,5 mrd NOK

Volkswagen AG bygger nå 
verdens største batteri-
fabrikk og lanserer 30 nye 
elbil-modeller de neste 10 
årene.

Harald A. Møller er Norges største  bilimportør.
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• Solgte biler: 29.044 nye /// 17.978 brukte
• Omsetning på 14,4 milliarder kroner
•  Etablering av vårt første felles bruktbilsenter med salg og klargjøring 

for flere forhandlere (Bergen)

17.978 brukte
29.044 nye

Vår suksess avhenger av 
med arbeiderne i salgs- og 
service leddet. Det er ute 
hos forhandlerne og i verk-
stedene at kundene vinnes. 
Det er her vi egentlig beviser 
hvor gode vi er.

Møller Bil er Norges største bilforhandler kjede.

Rapport fra Møller Bil AS

KUNDEN ER MIDTPUNKTET I MØLLER BIL AS
2016 var et meget godt år for Møller Bil med tidenes beste 
økonomiske resultat. Vi hadde en omsetning på 14,4 mrd 
kr og en resultatgrad på 2,9 prosent hos forhandlerne. Vi 
oppnådde en rekordomsetning for alle avdelinger hvorav 
salg av nye og brukte biler sto for den største veksten og 
spesielt gledelig er det at vi fikk størst økonomisk fremgang 
for forhandlere med tidligere svake resultater.

Vi har styrket markedsposisjonen både på Škoda, brukt-
bil og skade og har fortsatt veldig gode prestasjoner for 
Volkswagen og Audi. Vi solgte totalt 29.044 nye biler og 
17.978 brukte biler – også det bedre enn i fjor. Vi har etablert 
vårt første felles bruktbilsenter med salg og klargjøring for 
flere forhandlere i Bergen, pilotering av nytt verkstedkon-
sept «Kvikkservice», vi bygget vårt hittil største rendyrkede 
dekkhotell (16.000 dekk/hjul), åpnet et helt nytt Volks wagen-
anlegg i Stjørdal, et helt nytt komplett Volkswagen- og Audi-
anlegg i Follo og kjøpte Volkswagen og Škoda-forhandleren 
Orkdal Bil. Det har vært et godt år for oss. 

DIGITALE KUNDELØSNINGER
Kunden skal alltid være midtpunktet i MøllerGruppen. I salgs- 
og serviceprosessene skal vi fremover skape et sterkt sam-
spill mellom kundene, digitale løsninger og Møller Gruppen. 
Selv om digitale løsninger på mange måter forenkler vår 
hverdag, er den menneskelige kommunikasjonen mellom 
oss og kunden fortsatt en grunnleggende suksessfaktor.

MøllerGruppens store investeringer i digitale kundeløsnin-
ger krever initiativrike medarbeidere med kompetanse i takt 
med de nye, kommersielle mulighetene. Digital kunnskap blir 
derfor bare viktigere og viktigere.

Vi skal møte konkurransen i servicemarkedet med kunde-

rettede produkter og tjenester. Vi skal tette verdikjeden med 
fleksible og kundevennlige servicekonsepter, effektiv drift, 
lave kostnader og tilleggstjenester som gjør bilholdet enklere 
for kunden.    

Vår suksess avhenger av medarbeiderne i salgs- og 
service leddet. Det er ute hos forhandlerne og i verkstedene 
at kundene vinnes. Det er her vi egentlig beviser hvor gode 
vi er.

Med dyktige medarbeidere, digitale løsninger og markeds-
riktige tjenester og produkter beholder vi posisjonen som 
best og størst.
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•  Volkswagen Møller Bilfinans er Norges største leasingselskap med 
over 20% av leasingmarkedet

•  65.679 kontrakter i porteføljen
•  2016 var det beste år noensinne med et resultat før skatt på 344 

millioner kroner.
• Totalt ble det tegnet 27.157 nye kontrakter i 2016.

20 % markedsandel
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Volkswagen Møller Bil-
finans er i dag Norges største 
leasing selskap, og er særlig 
dominerende på privat 
 leasing. Trenden i samfunnet 
er fra eie til leie. Volkswagen Møller Bilfinans er Norges største leasingselskap.

EN VIKTIG DEL AV SUKSESSEN
Volkswagen Møller Bil finans er Norges største leasing-
selskap. Selskapet  hadde sitt beste år noensinne i 2016 
med et resultat før skatt på 344 mill. kr. I 2017 skal sel-
skapet vokse ytterligere. Volkswagen Møller Bilfinans er 
en integrert og viktig del av verdikjeden til Volkswagen, 
Audi og Škoda i Norge. Med 27.157 biler finansiert i 2016 
og 27.884 biler forsikret, er Volkswagen Møller Bilfinans i 
aller høyeste grad en del av suksessen som Volkswagen, 
Audi og Škoda nyter.

Volkswagen Møller Bilfinans er i dag Norges største 
leasing selskap, og er særlig dominerende på privat leasing. 
Trenden i samfunnet er «fra eie til leie». Denne trenden gjelder 
både  privatpersoner ogstørre selskaper som foretrekker å 
la profesjonelle partnere håndtere hele bilparken med alle 
tilhørende kostnader. Det er dette som er biladministrasjon.

Rapport fra Volkswagen Møller Bil Finans
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Resultatforbedring både på 
forhandler- og importør-
virksomhet.
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STIGENDE RESULTATER
Virksomheten i Estland, Latvia og Litauen er forankret hos 
importøren Moller Baltic Import og i forhandlerkjeden Møller 
Auto Baltic. Importøren hadde mange høydepunkter i 2016. 
Totalmarkedet økte med 15 % fra 2015 til 59.638 biler og 
totalt solgte importøren 9.219 nye biler. Det er det nest beste 
året i historien.

Volkswagen personbil beholdt førsteplassen i Latvia og 
Litauen, og er nummer tre i Estland, Audi leverte sitt nest 
beste år noensinne, og økte salget med hele 23 % fra 2015!

Volkswagen Nyttekjøretøy hadde et tøft år med over-
gang til flere nye modeller, men beholdt førsteplassen med 
en markedsandel på 13,4 %. Vi registrerer også svært 
gode kundetilfredshetstall i alle land. Vi forventer en mo-
derat videre vekst av totalmarkedet i Baltikum som gir et 
godt utgangspunkt for videre utvikling. Av viktige hendel-
ser kan nevnes økt bruktbilsatsning, økt kompetanse hos 
med arbeider ne og introduksjon av Das Welt Auto og Audi 
Approved Plus. 

Høydepunktene i Møller Auto Baltic var også mange. Sel-
skapet hadde en ny omsetningsrekord på 2,0 mrd kr og opp-
nådde med det tidenes beste resultat på 28 mill kr. Kundetil-
fredsheten er også på et stabilt og høyt nivå. Vi jobber også 
aktivt med ledermobilitet i Baltikum, og mange ledere fikk 
nye posisjoner. Vi kjører her et felles lederutviklingsprogram 
med Norge. I tillegg ble Code of Conduct, via et web-pro-
gram, gjennomført med alle medarbeidere.

Rapport fra bilvirksomheten i Baltikum

•  Totalt 9.219 biler samlet for Møller Baltic Import
•  Ny omsetningsrekord for Møller Auto Baltic på 2,0 milliarder kroner
•  Svært gode kundetilfredshetstall i alle land

9.219 biler

Virksomheten i Estland, Latvia og Litauen er forankret hos 
Moller Baltic Import  og i forhandlerkjeden Møller Auto Baltic.
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BESTE RESULTAT SIDEN ETABLERINGEN I 2006
Møller Bil Sverige solgte 10.780 nye biler og 8005 brukte i 
2016. Det var bedre enn i 2015, som også var et sterkt år. 
Det er et svært godt marked for nye  biler i Sverige og 2016 
var det beste totalmarkedet noensinne med 372 296 per-
sonbiler. Det er +7,9 % sammenlignet med 2015.

Et høydepunkt var at Volkswagen Golf ble den mest 
 solgte bilen med over 22.000 registreringer og det er første 
gang på 54 år at ikke Volvo hadde den mest solgte bil-
modellen. Audi ble for øvrig det tredje største merket etter 
Volvo og Volkswagen.

•  Ny omsetningsrekord for Møller Bil Sverige, 4,0 milliarder  
kroner i 2016. 

• Beste resultat noensinne med 71 millioner kroner 
• Oppgraderinger av flere bilanlegg
• Ny salgsrekord med 10 780 nye biler

4,0 mrd NOKEt høydepunkt i Sverige var 
at Volks wagen Golf ble den 
mest solgte bilen med over 
22.000  registreringer og det 
er første gang på 54 år at 
ikke Volvo  hadde den mest 
solgte bil modellen.
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Møller Bil er Sveriges nest største Volkswagen-, Audi-, 
Škoda- og Seat- forhandlergruppering.

Rapport fra Møller Bil Sverige
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6.200
ANSATTE

TILSTEDEVÆRELSE
I NORGE, SVERIGE

OG BALTIKUM

LEDENEDE PÅ
DET GRØNNE
GIRSKIFTET

MARKEDSANDEL
PÅ 24,8 %

KUNDETILFREDSHET
+ 47 %

OMSETNING
I 2016

FORVALTNING AV
OVERSKUDD

KUNDERELASJON
I SENTRUM

BEDRE TIDS-
UTNYTTELSE

TREFFSIKRE
MÅLSETNINGER

«VI TRENGER DIN
KOMPETANSE»

EN SUNN
VIRKSOMHET

MILJØ MEDARBEIDERE

MOBILITET

MEDMENNESKE

Grunnverdier
i samspill

Åpen og ærlig

Tydelig
Omtenksom

Initiavrik

26.500
mill. NOK

(omsetning 2016)

24.131
mill. NOK

(omsetning 2015)
20.601

mill. NOK
(omsetning 2014)

18.842
mill. NOK

(omsetning 2013)
18.726

mill. NOK
(omsetning 2012)

Nettsalg – muliggjør
direktesalg fra fabrikk

Bilen blir utfordret av 
andre fremkomstmidler

Sterkere konkurranse
i servicemarkedet

Bilholdet endres

Bilsalget endres

Trenger ikke eie bil lenger

Bilens posisjon endres

Fremvekst av
mikroprodusenter

MOBILITET
DIGITALISERING

BÆREKRAFT

MILJØ OG BÆREKRAFT

DELINGSØKONOMI

TEKNOLOGI

DIGITALISERING

Direktør tittel

«Em audi nonsequaes ea non plit apero 
bearupta doluptassus, consequ 
atumquat ad ut lame cus etur» PÅL SYVERSEN

EN VESENTLIG DIALOG
MøllerGruppen har utviklet ny strategi for sitt sam-
funnsansvar. Som en del av kartleggingen av hva 
som er viktig å kunne påvirke positivt har Møller-
Gruppen sammen med eierne invitert viktige inter-
essenter til dialog. Hensikten har vært å kartlegge 
kundenes, organisasjoners, medarbeideres og 
eiernes forventninger til oss. Dette har vært viktig 
for kunne prioritere vesentlige tema hvor Møller-
Gruppen kan bidra til en bærekraftig samfunns-
utvikling.

Med bakgrunn i interessentenes forventninger er 
det gjort en vesentlighetsanalyse, hvor følgende 
samfunnsstrategiske innsatsområder er prioritert:
•  MøllerGruppens verdigrunnlag og kultur
•  Energismart mobilitet og tilhørende infrastruktur
•  Likestilling, mangfold, inkludering og utvikling
•  Integrering og tiltak for de som faller utenfor 

arbeidsmarkedet

MøllerGruppens strategi for samfunnsansvar og 
vår samfunnsrolle reflekterer en målrettet innsats 
på disse vesentlige innsatsområdene.

Vårt bærekraftige samfunnsoppdrag

VÅR AMBISJON er at vårt samfunnsoppdrag skal være en integrert del av hvordan vi driver 
langsiktig, lønnsom forretning i alle våre virksomheter. Samtidig har vi et ansvar for å bidra til 
bærekraftig utvikling. Dette er grunnen til at vi har valgt å kalle vårt engasjement «et bærekraftig 
samfunnsoppdrag».

Eierselskapet Aars og MøllerGruppen gjennomførte høsten 2016 en interessent- og 
vesentlighetsanalyse der hensikten var å klargjøre en strategisk ramme for sam-
funnsoppdraget. På bakgrunn av analysen ble det formulert tre hovedområder 
– Miljø; Mobilitet og Mangfold og inkludering – innenfor den nye strategien.

Våre mål og vårt samfunnsoppdrag forplikter oss til målrettet forbe-
dringsarbeid og til fortsatt å jobbe med gode holdninger. Møller-
Gruppens virksomhet skal bidra til å fremme menneskerettig-
heter, gode arbeids- og miljøstandarder og nulltoleranse 
for korrupsjon. Sentralt i dette arbeidet er vår Code 
of Conduct som tydeliggjør våre etiske grunn-
prinsipper og retningslinjer – og dermed in-
direkte til utvalgte  bærekraftsmål i FNs 
mål frem mot 2030. På lengre sikt 
er ambisjonen å forankre bære-
krafts målene som del av 
forretningsstrategien.

Grunnstammen i vårt «nye» samfunnsoppdrag er fire M’er. 
Eller M4. Medmenneske, Miljø, Medarbeidere og Mobilitet. 
Vi har valgt å sette disse fire i 4. potens, fordi de henger 
sammen og spiller hverandre gode.

18

PAUL HEGNA
dir. konsern-
informasjon 
og CSR

MØLLERGRUPPEN ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2016
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Antall lærlinger ved Møller Bil Skolen ved årsskiftet (inntak 2015 og 
2016). De beste tilbys fast jobb i Møller Bil etter avlagt fagprøve.

134 lærlinger

Antall medarbeidere på kurs innenfor Ikke-teknisk trening. I tillegg 
kjøres det e-læringer og kurs på Skype.

1.339 på kurs 

6.517 tmd
DET ER VIKTIG FOR OSS å investere 
i medarbeiderne våre, sørge for at de 
har riktig kompetanse og utfordrende 
oppgaver. Hos oss skal det være kre-
vende, engasjerende og moro å jobbe.

Ved utgangen av 2016 var det sam-
lede antallet medarbeidere i konsernet 
4.274, en økning på 167 i løpet av året. 
Sverige hadde 653 medarbeidere, de 
tre landene i Baltikum til sammen 672 
og Norge 2.949 medarbeidere. Vi blir 
med andre ord stadig flere. 

MøllerGruppens grunnverdier er 
sentrale i konsernets bedriftskultur og 
viktige veiledere for både ledere og 
medarbeidere i hvordan man skal be-
handle hverandre og kundene. Møller-
Gruppen har også utarbeidet en egen 
Code of Conduct som tydeliggjør våre 
etiske grunnprinsipper og retningslinjer.

LEDERPROGRAMMER
Arbeidet med å utvikle våre ledere og 
rekruttere nye et høyt prioritert område. 
I 2016 har vi avviklet lederprogrammer 
for 41 deltakere og nye programmer i 

Norge og Baltikum er under utvikling for 
oppstart høsten 2017. 19 medarbeidere 
fra fem land har deltatt i utviklingspro-
grammet «Top Challengers», et opp-
læringsprogram for de presumptivt 
dyktigste og mest kompetente mellom-
ledere og talenter. I tillegg deltar 28 
 ledere i selskapets topplederprogram.

KURS PÅ SERVICESKOLEN
Serviceskolen på Skedsmo er vår 
 interne opplæringsskole som er an-
svarlig for all teknisk opplæring for alle 
modellene til Audi, Škoda, Volkswagen 
personbiler og Volkswagen nyttekjøre-
tøy som importeres til Norge. I tillegg 
gjennomfører vi teknisk opplæring for 
våre kundemottakere og selgere.

I 2013 utførte Serviceskolen 5.122 
Training Man Day, i 2014 5.385, i 2015 
var tallet 5.652 TMD, mens det i 2016 
hadde økt til 6.517.

KURS HOS IMPORTØREN
Det kjøres også kurs og opplæring av 
importøren, Harald A. Møller. I 2016 ble 
det gjennomført 269 kursdager fordelt 
på 136 kurs med ca. 1339 deltakere 
innenfor området «ikke-teknisk trening», 
dvs. for servicemarkedssjefer, dele-
sjefer, kundemottakere, delemedarbei-
dere, garantisaksbehandlere. I tillegg er 
det gjennomført e-læringer og Skype 
kurs på diverse områder.

Et bevis på at det jobbes godt med 
våre unge mekanikere fikk vi da det ble 
full skår for våre deltakere i Yrkes-NM i 
Bergen i klassen for unge mekanikere. 
Gullet gikk til Aleksander L. Severinsen, 
Møller Bil Jessheim og sølvet til Ken 
Christensen, Møller Bil Oslo Vest! Nå er 
VM i Abu Dhabi neste. Yrkes-NM er et 
viktig ledd i arbeidet med å løfte yrkes-
fagene. Hvert fylke har arrangert egne 
uttak der vinnerne får delta i finalen.

FNs bærekraftsmål 3, delmål 3.6: «Innen 2020 halvere 
antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikk-
ulykker»

FNs bærekraftsmål skal være verdens felles arbeidsplan for samfunnsutvikling og et grunnlag for prioritert 
innsats de neste 15 årene. Det er i alt 17 ulike mål med en rekke underpunkter. Volkswagen AG har for pliktet til 
disse målene, og for MøllerGruppens del er det 4 mål som er spesielt relevante.

Vi vil være ledende innenfor mangfold, skape en inkluderende 
arbeids plass, utvikle medarbeiderne og gi dem muligheter.

I 2016 utførte Serviceskolen på Skedsmo teknisk opplæring i et omfang 
på totalt 6517 Training Man Day.

Medarbeidere
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Miljø

Møller Bil har nå aktiv energioppfølging hos alle forhandlere, både 
Norge, Sverige og i Baltikum. I Norge er det 55 bygg som følges opp, i 
Sverige 17 bygg og i Baltikum 14 bygg.

Aktive bygg

MøllerGruppen har som ambisjon at alle konsernets solgte personbiler 
skal være utslippsfrie før 2025.

Nullutslipp 2025

Ladbart salg
DET INNEBÆRER AT VI gjennom 
samarbeid skal søke kunnskap og 
som selskap søke energieffektive, kli-
mavennlige og bærekraftige løsninger i 
alle deler av vår virksomhet. Og; vi skal 
selvsagt fortsatt være en ressurs på bil- 
og miljøspørsmål og legge til rette for 
at kundene kan foreta gode miljøvalg. 

«CO2-utslippsmålet for 2020 på 85 
gram per kilometer ble nådd nå i janu-
ar. Det er en god mulighet for at vi kan 
komme nær målet om at alle nye biler 
skal være utslippsfrie i 2025», sier Opp-
lysningsrådet for Veitrafikken på sine 
hjemmesider. Salget av ladbare biler 
utgjorde i underkant av 30 prosent av 
nybilsalget i Norge i 2016, mot 22 pro-
sent i 2015. Det plasserer Norge helt i 
verdenstoppen. 2016 ble også året da 
salget av ladbare hybrider tok av og 
utgjorde 13,4 % av alle nye personbiler.

I dag står transport for 22 prosent 
av de samlede CO2-utslippene. 75 pro-
sent av disse utslippene kommer fra 
transport på vei. EUs klimamål er å re-
dusere det gjennomsnittlige bilutslippet 

fra nye personbiler fra dagens 141 g/
km til 95 g/km innen 2021 (ofv). 

Halvparten av salget av Volkswagen 
personbiler i 2016 var ladbare biler, og 
markedet har respondert svært godt 
på ny teknologi. Den høye andelen av 
ladbare biler i Volkswagens portefølje 
har også bidratt til at det gjennomsnitt-
lige CO2-nivået for nye Volkswagen 
registrert nå er nede på 76 gram for 
2016. Gjennomsnittlig CO2 utslipp fra 
Volkswagen i 2006 var på 170 gram 
per kilometer. I 2015 var det falt til 
67 gram. Økningen fra 2015 til 2016, 
skyldes det store salget av rene elbiler 
høsten 2015.

Volkswagen AG bygger nå verdens 
største batterifabrikk og lanserer 30 
nye elbil-modeller de neste 10 årene. 
Med dette i ryggen er vi rustet til å po-
sisjonere oss i tet i forhold til både nye 
og etablerte konkurrenter. Ett av våre 
strategiske mål er derfor fortsatt å være 
best på ladbare løsninger. 

Miljøhensyn er godt forankret i kon-
sernet gjennom mangeårig satsing på 

Enøk-tiltak og det er blitt foretatt be-
tydelige investeringer for å redusere 
energiforbruket. Møller Bil har nå aktiv 
energioppfølging hos alle forhandlere, 
både i Norge, Sverige og Baltikum. I 
Norge er det 55 bygg som følges opp, i 
Sverige 17 bygg og i Baltikum 14 bygg.

Gjennomgående ser en at Møller 
Bil nærmer seg et energibruksnivå 
hvor det for et stort antall forhandlere 
er snakk om å holde nivået. En erfarer 
også at forhandlerne viser et økende 
engasjement for oppgaven med ener-
gieffektivisering. 18 forhandlere stod for 
en temperaturkorrigert gevinst på rundt 
800.000 kWh fra 2015 til 2016. Gevin-
sten ble imidlertid spist opp av noen 
få «problembygg» hvor forbruket økte 
tilsvarende. Det jobbes aktivt med tiltak 
for å oppnå energireduksjon i disse.

FNs bærekraftsmål 13: «Handle umiddelbart for å be-
kjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.»

MøllerGruppen skal befeste posisjonen som et fyrtårn innenfor miljø.

Halvparten av salget av Volkswagen personbiler var ladbare i 2016.
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VI HAR ET ANSVAR for å hindre at 
mennesker faller utenfor og skal der-
for arbeide for likestilling, mangfold og 
inkludering i våre virksomheter. Vi er 
opptatt av at medmennesker skal få 
en ny start og lykkes hos oss.

Vi har frem til nå samarbeidet med 
store organisasjoner som Røde Kors, 
Kirkens Bymisjon og SOS-Barnebyer – 
i tillegg til at vi har opprettet egne fond 
i Baltikum og i Sverige. MøllerGruppen 
Baltic Foundation ble stiftet for å støt-
te prosjekter og tiltak som fanger opp 
mennesker som lever under vanskelige 
forhold, mens vi i Sverige har oppret-
tet et Barne- og Ungdomsfond. Vi har 
startet MENTOR-prosjektet med Røde 
Kors, gitt fri til medarbeidere som vil 
være ledere i Ferie for Alle, og kjøpt 
over 20 000 glassengler fra Lønn som 
Fortjent i Kirkens Bymisjon. Vi har også 
kjøpt bilbøker til kunder og til barn i Fe-
rie for Alle – i tillegg til mange andre 
initiativ. Dette har vært hovedinnholdet i 
praktiseringen av vårt samfunnsansvar. 
Målet har hele tiden vært å samarbeide 

om gode formål og engasjere medar-
beiderne. 

Vi mener fortsatt at MøllerGruppen 
og andre bedrifter har et ansvar som 
går ut over lønnsom verdiskapning, slik 
vi har formulert det tidligere. For Møller-
Gruppen er samfunnsansvar å styre 
konsernet i en mer bærekraftig utvik-
ling, tuftet på våre grunnverdier åpen 
og ærlig, initiativrik, omtenksom og ty-
delig. Grunnverdiene vil fortsatt danne 
basisen i vårt samfunnsoppdrag.

Næringslivets samfunnsansvarsen-
gasjement har historisk utviklet seg fra 
å være ren pengestøtte til nå i større 
grad å dreie seg om å utvikle prosjekter 
og tiltak som er knyttet tett til forret-
ningen. Aller helst som en integrert del 
av selskapet. Dette er også vår am-
bisjon. Vi er derfor i full gang med å 
konkretisere mange spennende tiltak. 
Grunnlaget for strategien og tiltakene 
er den nylig gjennomførte interessent- 
og vesentlighetsanalysen.

Et eksempel: En egen avdeling med 
fire-seks medarbeidere ble opprettet 

på klargjøringsavdelingen på Bekkela-
get sommeren 2016. Medarbeiderne 
går på et 12 måneders program der 
intensjonen er å få folk i arbeid, enten 
hos oss aller andre steder. Programmet 
er et samarbeid med NAV. Medarbei-
derne utfører oppgaver med teknisk 
eller kosmetisk klargjøring av biler.

Vi  har planer om å videreutvikle 
og styrke  dette område med flere til-
tak innenfor denne viktige M’en i vårt 
samfunns oppdrag.

FNs bærekraftsmål 12. «Sikre bærekraftige forbruks- 
og produksjonsmønstre.»

MøllerGruppen ønsker å bli kjent som et initiativrikt selskap som bryr 
seg om sine medarbeidere og medmennesker.

Medmennesker

INTERNASJONALE STANDARDER
MøllerGruppen rapporterer i henhold til GRI-standarden (Global Re-
porting Initiative) for rapportering av konsernets samfunnsansvarsen-
gasjement. GRI-retningslinjene inneholder prinsipper og indikatorer 
som organisasjoner kan bruke for å måle og rapportere økonomiske, 
miljømessige og sosiale resultater.

MøllerGruppen støtter Global Compacts ti prinsipper. Gjennom å  jobbe 
med gode holdninger og målrettet forbedringsarbeid skal Møller-
Gruppens virksomhet bidra til å fremme menneskerettigheter, gode 
arbeids- og miljøstandarder og nulltoleranse for korrupsjon.
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MØLLERGRUPPEN er en ledende 
aktør i bransjen og ønsker å beholde 
denne posisjonen også i fremtiden. Det 
er derfor utarbeidet en tydelig ambisjon 
som vi bruker som ledestjerne i vårt ar-
beid: «Vi skal – med en langsiktig ho-
risont – ta en sentral posisjon innenfor 
urban, smart mobilitet».

Hva legger vi i smart mobilitet? Vi 
ønsker å være med både å utvikle og 
ta i bruk morgendagens teknologiske 
og smarte løsninger. Men mobilitet 
omfatter mye. Vi har derfor valgt å se 
på smart mobilitet som et overbygg for 
fem grunnpilarer: Smart helse, smart 
energi, smarte hus, smarte byer og 
smarte biler. Vi tror at de virkelig spen-
nende og attraktive mulighetene vil 
oppstå i skjæringspunktene mellom 
disse områdene og ser derfor verdien 
av å være tett på samtlige.

Mobilitet vil bevege oss inn i en ny 
fremtid og vil påvirke hvordan fremti-
dens byer vil se ut, hvordan kommende 
generasjoner kjøper produkter og bru-
ker tjenester – og hvordan våre nye for-

ventninger og krav vil påvirke de som 
leverer produkter og tjenester. Vi ser 
både kommersielle og samfunnsnyttige 
muligheter med urban mobilitet, og vi 
har også som mål å bidra til å skape 
nye bærekraftige løsninger.

Innenfor vår bransje ser vi at kon-
kurransen fra andre fremkomstmidler 
blir sterkere. Innovative og tilgjengeli-
ge knutepunktløsninger vil gjøre disse 
tilbudene enda bedre enn de er i dag. 
For unge mennesker er heller ikke det 
å eie en bil den ultimate drømmen. 
Mange foretrekker heller attraktive og 
fleksible mobilitetsløsninger.

I tillegg vil politiske initiativ som bil-
fritt sentrum og økt kollektiv satsing 
gjør at flere vil reise kollektivt. I Oslo vil 
for eksempel kollektivtrafikken øke med 
85 prosent frem mot 2040. 

Volkswagenkonsernets direktør 
Mathias Müller har lansert fabrikkens 
strategi «Together 2025». Der er det 
klart at det satses offensivt på nye 
mobilitetsløsninger fremover.

Mobilitet, digitalisering og bærekraf-

tige løsninger er industriens viktigste 
drivere fremover – i tillegg til bilsalget 
slik vi kjenner det i dag. Det at fabrik-
ken er tidlig ute med å gå nye veier gjør 
at MøllerGruppen er godt rustet til å 
møte endringene. 

Urbanisering og miljøbevissthet gjør 
at våre transportbehov endres. Mobi-
litetsløsninger er derfor en strategisk 
satsing for oss. Når bildeling og andre 
delingstjenester blir et vanlig tilbud er 
det naturlig at vi vil være en ledende 
leverandør også til disse tjenestene.

FNs bærekraftsmål 9. «Bygge robust infrastruktur, 
fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering 
og bidra til innovasjon.»

Det er forventet at de neste årene vil skape større endringer i 
bilbransjen enn hva vi har vært vitne til i de foregående 80 årene. 

Mobilitet

TOGETHER 2025
Volkswagenkonsernets direktør Mathias Müller har lansert fabrikkens 
strategi «Together 2025». Der satses det offensivt på nye mobilitets-
løsninger fremover – på tvers av alle merkene.

«MøllerGruppen er i gang med å 
se på løsninger hvor vi kan tilby 
våre kunder en plattform der de 
kan dele bilen sin. Vi er foreløpig 
på utviklingsstadiet, men hoved-
strategien er å finne ut hvilken 
plass vi skal ha i en fremtidig 
bildelings- og mobilitetsløsning»

KONSERNSJEF TERJE MALE
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HARALD AARS MØLLER etablerte Strømmen Auto i 1936. Han la grunnlaget for en 80 år lang historie som 
har formet og utviklet MøllerGruppen til å bli et av Nord-Europas ledende bilkonsern med rundt 4300 ansatte og 
over 26 milliarder i omsetning.»

Min farfars verdisett er fortsatt en viktig del av vår hverdag – selv om det i denne perioden også har skjedd mye 
med hvordan vi utøver eierskapet vårt. Gleden over å skape sammen med andre står fremdeles sentralt. Ved å 
være én familie som eier virksomhetene, har vi også kunnet tenke og jobbe langsiktig.

Aars er familiens felles eierselskap. Selskapets navn går tilbake til Harald Aars Møller som grunnla det som 
i dag er MøllerGruppen. Det er i dag 3. og 4. generasjon som utgjør de aktive eierne.

Vi har et langsiktig verdiskapingsperspektiv. Aars har ingen fast tidshorisont på sitt eierskap. Dette 
gir rom til å se forbi kortsiktige svingninger og utnytte de mulighetene dette gir. Som eiere er vi 
også svært opptatt av forutsigbarhet og tydelighet. Eierne har derfor både vilje og evne til 
å stille seg bak de langsiktige initiativene som er nødvendige for at virksomhetene skal 
utvikle seg positivt. Fleksibilitet er også et nøkkelord. Vi skal være aktivt til stede og 
involvert. Det er viktige for oss å være en god sparringspartner, vise engasje-
ment og hele tiden utvikle vår forståelse av virksomhetene.

MøllerGruppen er kjernevirksomheten. Vi er ydmyke, takknemlige 
men kanskje mest av alt stolte over hva vi har klart å skape i Møller-
Gruppen. Vi skal gjøre vårt ytterste for at vi som aktive eiere 
bidrar til fortsatt fremgang og vekst i en tid hvor Møller-
Gruppen, som resten av bransjen, står overfor betyde-
lige endringer. Vi ønsker å være de beste eierne.

MøllerGruppen har vært i forkant i mer enn 
80 år. Vi har ressursene og styrken til å 
forsvare vår lederposisjon. Derfor har 
vi har rett og slett lyst til å være 
med på utviklingen så vi kan 
være best og størst i 80 
år til.

«Størst på bil er viktig, men det er fornøyde kunder som 
er den langsiktige investeringen»

HARALD MØLLER, STYRELEDER I MØLLERGRUPPEN OG I EIERSELSKAPET AARS

MØLLERGRUPPEN ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2016 

80 års historie, fire generasjoner – én eierstrategi 
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KONSERNETS ART, OMFANG OG LOKALISERING
MøllerGruppens kjernevirksomhet er import, salg, service, 
finansiering og skadereparasjoner av bilmerkene Volkswagen, 
Volkswagen Nyttekjøretøy, Audi og Škoda. Virksomheten er 
lokalisert i Norge, Sverige, Estland, Latvia og Litauen.

MøllerGruppens strategi er å vokse med Volkswagen-grup-
pens merker, og målet er å skape verdier for kunder, medar-
beidere, eiere og samarbeidspartnere. Helt siden Harald Aars 
Møller startet egen bilvirksomhet i 1936, har grunnverdiene 
Åpen og ærlig – Initiativrik – Omtenksom – Tydelig stått sen-
tralt. 

MøllerGruppen er eiet av Aars AS. Aars AS er et holdingsel-
skap med fokus på kapitalforvaltning og allokering av kapital 
til sine datterselskaper. Aars AS eier også Møller Eiendom, 
som eier en stor andel av MøllerGruppens bilanlegg. Møller-
Gruppen leier anleggene på lange kontrakter. 

MøllerGruppen styres gjennom en felles konsernledelse 
bestående av forretningsområdene Bilimport Norge, Bilfor-
handlere Norge, Bilforhandlere Sverige, Bil Baltikum og Bil-
finansiering. Hvert forretningsområde rendyrkes med vekt på 
selvstendig ansvar og myndighet innenfor vedtatte strategier 
og mål for langsiktig verdiutvikling. Der det er hensiktsmes-
sig, benyttes fellesfunksjoner for å ivareta stordriftsfordeler på 
tvers av forretningsområdene. 

Bilimport Norge 
Harald A. Møller AS er Norges største bilimportør med en 
samlet markedsandel på over 25 prosent de siste årene. De 
fire merkene Volkswagen personbil, Volkswagen nyttekjøre-
tøy, Audi og Škoda har alle svært solide markedsposisjoner 
i det norske markedet.

Harald A. Møller AS er kjedeleder for alle bilmerkene, i til-
legg håndterer selskapet IT-drift og logistikk av biler, deler 
og tilbehør for alle forhandlere i Norge. For å synliggjøre og 
øke fokus på IT som en konsernfunksjon for alle markeder, 
ble IT-virksomheten fra 1.1 2017 skilt ut i et eget selskap eiet 
direkte av MøllerGruppen AS.

Bilforhandlere Norge
MøllerGruppen eier en betydelig del av det norske forhand-
lernettet gjennom Møller Bil AS. Forhandlerne er organisert 
som en kjede under navnet Møller Bil, som er Norges stør-
ste bilforhandlerkjede.  Møller Bil har 42 forhandlere og 11 
spesialiserte skadeverksteder spredt over hele landet.  For 
Volkswagen og Audi dekker Møller Bil omlag 60 prosent av 
markedet, med hovedvekt på de største byene. For Škoda er 
andelen ca. 45 prosent. 

Forhandlernes virksomhet består av salg av nye og brukte 
biler, mekaniske verksteder og skadeverksteder. Forhandlerne 
opererer som selvstendige enheter, men det arbeides med 
samkjøring og erfaringsutveksling der dette er hensiktsmes-
sig, også på tvers av landegrensene. 

Bilforhandlere Sverige
Konsernets bilforhandlere i Sverige er også organisert som en 
kjede under navnet Møller Bil. Kjeden består av 12 forhand-
lere i Mälardalen og har en felles administrasjon i Uppsala. 
Møller Bil Sverige står for omtrent 10 prosent av salget til den 
svenske importøren. 

Bil Baltikum
Forretningsområdet består av både import og egeneide for-
handlerne i de tre baltiske landene. Import- og forhandler-
virksomheten har vært samlet i et felles forretningsområde 
for å sikre en god koordinasjon og et tett samarbeid i et mer 

umodent marked enn de skandinaviske. Fra 1.1.2017 ble 
importfunksjonen overført som en egen funksjon inn under 
den norske importfunksjonen. Årsaken til dette er at det bal-
tiske markedet har blitt mer modent, samtidig som det er et 
ønske å samkjøre og trekke ut synergier på tvers av de to 
importvirksomhetene. 

Importøren importerer Volkswagen personbil og Volkswagen 
Nyttekjøretøy til alle landene, og Audi til Latvia og Litauen. 
Importøren er lokalisert i Riga, og er den største bilimportøren 
i Baltikum.

Forhandlerne er organisert likt som i Norge og Sverige under 
navnet Møller Auto. Kjeden har en felles ledelse for de tre 
landene som er lokalisert i Riga. Møller Auto består av 14 
forhandlere som i hovedsak ligger i de tre hovedstedene Riga, 
Tallinn og Vilnius.

Bilfinansiering
Bilfinansiering har sin virksomhet i Norge og drives gjennom 
selskapet Volkswagen Møller Bilfinans AS, som er en felles 
kontrollert virksomhet med Volkswagen Financial Services 
AG.  Selskapet tilbyr lån, leasing- og leieprodukter samt for-
sikring tilknyttet de respektive merkenes salg av nye og brukte 
biler.

MAKROØKONOMI OG RAMMEBETINGELSER
Det har fortsatt vært en relativ lav BNP-vekst i alle konsernets 
markedsområder i 2016. Arbeidsledigheten har vist en positiv 
utvikling i Sverige og Baltikum, mens den har fortsatt å stige 
noe i Norge. Ledigheten i Norge er likevel på et forholdsvis lavt 
nivå. Dette, sammen med lave renter, har bidratt til et svært 
sterkt bilsalg i Norge og Sverige, og en betydelig oppgang 
i Baltikum. 

Styrets beretning 2016
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I det norske statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt relativt 
store endringer. Vekt – og effektkomponenten ble vesentlig 
redusert, mens CO2 og NOx-satsene ble økt. I sum betyr 
dette at biler med lave utslipp og kraftige motorer fikk lavere 
avgifter fra 1. januar 2016. Denne retningen ble videreført i 
statsbudsjettet for 2017, hvor effektkomponenten ble fjernet 
helt. I Norge har vi Europas mest gunstige avgiftssystem for 
elektriske biler. Det er signalisert at dette skal opprettholdes 
i noen år til. Det er også gitt visse avgiftslettelser for ladbare 
hybrider. Som følge av avgiftssystemet er det solgt svært 
mange elektriske biler i Norge, og det er også et stigende 
salg av ladbare hybridbiler. Salget av ladbare biler økte fra 
33 761 i 2015 til 44 885 i 2016, noe som utgjorde 29 prosent 
av totalmarkedet. Volkswagen personbil og Audi har en sterk 
posisjon i dette segmentet med en samlet markedsandel på 
34 prosent. 

Volkswagen AG bygger nå verdens største batterifabrikk og 
lanserer 30 nye elbil-modeller de neste 10 årene. Ett av de 
strategiske målene er derfor fortsatt å være best på ladbare 
løsninger. Volkswagen-konsernet har lansert fabrikkens stra-
tegi «Together 2025». Der tydeliggjøres det en offensiv satsing 
på nye mobilitetsløsninger – på tvers av alle merkene. Mobi-
litet, digitalisering og bærekraftige løsninger er industriens 
viktigste drivere fremover – i tillegg til bilsalget slik vi kjenner 
det i dag. Det at fabrikken er tidlig ute med å gå nye veier gjør 
at MøllerGruppen er godt rustet til å møte endringene.

Dieselsaken
Oppgraderingen av bilene som er berørt av dieselsaken til 
Volkswagen startet i februar 2016. De første store bølgene 
med programvare til berørte biler ble først tilgjengeliggjort i 
juni måned. Oppgraderingen gjennomføres som garantiarbeid 
med normale dekninger. Bilene har beholdt alle sine tekniske 
data i henhold til typegodkjenningene. Situasjonen har ikke 
hatt negative økonomiske konsekvenser for konsernet utover 
avsetningen på 28 millioner kroner i 2015 regnskapet. Volumer 
og markedsandeler har også minst holdt seg på tilsvarende 
nivå som før saken ble kjent. Egne kundemålinger i forbin-

delse med oppgraderingene viser at kundene er fornøyde 
med håndteringen. Oppgraderingene av de ca. 165.000 
berørte bilene i Norge vil fortsette gjennom 2017.

Bilmarkedet
I 2016 hadde Norge det beste bilmarkedet siden 80-tallet, 
mens det i Sverige var det beste markedet noensinne. Det ble 
i 2016 registrert 154 603 nye personbiler i Norge, dette er en 
økning på 3 prosent i forhold til 2015. Totalt antall nyttekjøre-
tøy under 3,5 tonn endte på 36 008 biler, 8 prosent opp fra 
2015. Salget av nye personbiler i Sverige endte på 372 296 
biler, en oppgang på 8 prosent. Markedet for nyttekjøretøy 
gikk frem med hele 15 prosent og endte på 51 670 biler. 
Bilmarkedet i de tre baltiske land hadde også en betydelig 
vekst i 2016 og endte på 69 440 biler, en oppgang på 14 
prosent fra 2015.

Årsregnskapet
Konsernets resultat før skatt for 2016 ble på 1 180 millio-
ner kroner mot 1 103 millioner kroner i 2015. Dette er det er 
det beste resultatet i konsernets historie. Alle forretningsom-
rådene viste resultatfremgang fra 2015. Resultatet inneholder 
en positiv engangseffekt på 35 millioner kroner i forbindelse 
med at Volkswagen Møller Bilfinans endret metode for bereg-
ning av tapsavsetninger. Resultatet i 2015 inneholdt samtidig 
en salgsgevinst på 55 millioner kroner og engangskostnader 
knyttet til dieselsaken på 28 millioner kroner. I tillegg viser 
konsernregnskapet i 2016 en negativ effekt på 81 millioner 
kroner som er en utsatt inntekt som følge av økt salg av biler 
finansiert med leasing. Denne utsatte inntekten periodiseres 
over gjennomsnittlig leasing-periode på 33 måneder. Tilsva-
rende effekt for 2015 var 26 millioner kroner. Korrigert for 
disse postene har sammenlignbart resultat før skatt økt med 
124 millioner kroner.

Konsernets driftsinntekter endte på 26,4 milliarder kroner i 
2016 mot 24,1 milliarder kroner i 2015. Alle markeder viser 
en solid vekst som følge av økt omsetning på alle produkt-
områder.

Den høye omsetningen i kombinasjon med en lavere vekst i 
kostnadene gir et svært godt resultat til tross for at marginene 
er noe mer presset på ladbare biler sammenlignet med fjor-
året. Marginene på servicemarkedet og brukte biler i Norge 
har holdt seg på et bra nivå, mens de har falt noe på brukte 
biler i Sverige og Baltikum.

Netto kontantstrøm fra driften ble 785 millioner kroner i forhold 
til 560 millioner kroner i 2015.  Kontantstrømmen fra driften 
er betydelig lavere enn driftsresultatet fordi denne inneholder 
betalbare skatter og endringer i arbeidskapital. Arbeidskapi-
talen økte med 547 millioner kroner i 2016, særlig som følge 
økte lagre på nye og brukte biler.

Styret er svært godt fornøyd med resultatet og prestasjonene 
som konsernet har levert i 2016. 

Investeringer, likviditet og finansiering
Konsernets investeringer beløp seg til 306 millioner kroner i 
2016, en nedgang på 52 millioner kroner fra året før. Gjennom 
året er det investert i oppgradering av bilanlegg i Norge og 
Sverige til nye standarder fra produsentene. Det har også 
blitt investert i oppgradering og utvikling av IT-systemer, blant 
annet knyttet til digitale strategier og utrulling av konsernsys-
temene til den svenske og baltiske virksomheten. Det er i 
perioden solgt driftsmidler for 43 millioner kroner. Varebehold-
ningene var pr. 31.12.2016 på 3 546 millioner kroner. Dette er 
en økning på 16 prosent fra 2015. Det er den økte omsetnin-
gen, samt noe fallende omløpshastighet på brukte biler som 
er årsaken til økningen.

Konsernet har et 5-årig obligasjonslån på 600 millioner kroner 
som forfaller i november 2019. Obligasjonslånet ble økt med 
200 millioner kroner i juli 2016 på grunn av økt aktivitet. Dette 
sikrer konsernet en god langsiktig finansiering, samtidig som 
konsernet har en alternativ finansieringskilde til bankfinansier-
ing. Obligasjonen er notert på Nordic ABM-børsen for å sikre 
likviditet for investorene. I tillegg består konsernets finansiering 
av kortsiktig kassekreditter og en flervaluta låneavtale med 
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en ramme på 1 000 millioner kroner, som løper til april 2021. 
Konsernet hadde en netto rentebærende gjeld på 953 milli-
oner kroner pr 31.12.2016. 

Pr 31. desember 2016 utgjør egenkapitalen for konsernet 
2 934 millioner kroner tilsvarende 40 prosent av totalkapita-
len. Dette gir MøllerGruppen en meget solid finansiell stilling.

Konsernets forhandlere har forpliktelser på totalt 6 646 mil-
lioner kroner knyttet til fremtidig gjenkjøp av biler fra finansi-
eringsselskaper. Dette er en økning på hele 28 prosent fra 
2015, og skyldes vridningen mot salg av privat-leasing i det 
norske og svenske markedet. Det er en markedsmessig risiko 
for at markedsprisen på bilene blir lavere enn garantert gjen-
kjøpsverdi. Det er avsatt for antatte tap på porteføljen. Samlet 
sett er det god inntjening på salget av brukte gjenkjøpsbiler 
og styret er av den oppfatningen at risikoen er under betryg-
gende kontroll basert på dagens finansielle stilling og mar-
kedsforhold.

Ved import av biler og deler er transaksjonsvalutaen Euro, 
med unntak for import av Škoda, hvor betaling skjer i norske 
kroner. Priser i Euro reguleres i henhold til valutaavtaler med 
fabrikken, hvilket innebærer at det meste av risikoen tas av 
fabrikken. MøllerGruppen bærer transaksjonsrisikoen i kre-
dittiden, samt den langsiktige strategiske risikoen knyttet til 
Euro-områdets konkurranseevne. For å redusere den kort-
siktige risikoen, benyttes det terminkontrakter og opsjoner. I 
tillegg er konsernets investeringer i Sverige og Baltikum utsatt 
for valutasvingninger. Denne risikoen reduseres ved at virk-
somhetene finansieres i lokal valuta. Egenkapitalen sikres ikke 
utover forventet et års utbytte som sikres ved valutaterminer 
frem til utbetaling.

FORRETNINGSOMRÅDENE
Bilimport Norge
Harald A. Møller AS, importøren av Volkswagen, Audi, Škoda 
og Volkswagen Nyttekjøretøy, hadde samlede driftsinntekter 
på 13 458 millioner kroner. Dette er rekord og innebærer en 

oppgang på 11 prosent fra 2015. Resultat før skatt i 2016 
ble på 712 millioner kroner mot 589 millioner kroner i 2015.  
Resultatfremgangen skyldes den økte omsetningen på biler 
samt en relativt lav vekst i kostnadene. Økt omsetning på deler 
og tilbehør er også en viktig bidragsyter til det gode resultatet. 
Resultatet er det beste i historien. Harald A. Møller AS beholdt 
posisjonen som største bilimportør og våre bilmerker fikk en 
samlet markedsandel på 27,4 prosent av det norske person- 
og varebilmarkedet, mot 27,3 prosent i 2015. Det er fortsatt 
meget gode markedsandeler for Volkswagen personbil som 
følge av et sterkt salg av ladbare biler. Volkswagen ble det 
mest solgte merket for ellevte år på rad, og Volkswagen Golf 
var den mest populære bilmodellen for tiende år på rad i 2016.

Škoda hadde igjen et godt år. Markedsandelen ble 5,0 pro-
sent, det samme som i 2015. Dette er en sterk prestasjon gitt 
at Škoda ikke har noen ladbare modeller. Audi klarte å øke 
volumet til tross for hard konkurranse i premium-segmentet. 
Markedsandelen økte fra 4,4 prosent til 5,0 prosent. Audi 
hemmes fortsatt noe av mangelen på en elektrisk modell 
og et begrenset ladbart program. Volkswagen Nyttekjøretøy 
hadde en liten nedgang i markedsandelen fra 29,2 prosent 
i 2015 til 28,6 prosent i 2016. Kontraktsinngangen var svært 
høy og det var mangelen på biler som gjorde at markedsan-
delen ikke ble høyere enn foregående år. I 2016 økte salget av 
deler og tilbehør med 12,4 prosent til en omsetning på 1 228 
millioner kroner.  Driftskostnadene utgjorde 9,2 prosent av 
driftsinntektene mot 9,4 prosent i 2015. 

Bilforhandlere Norge
Møller Bil Norge hadde en samlet økning i driftsinntektene 
på 9 prosent i 2016 til 14 432 millioner kroner, som er det 
høyeste i historien. Resultatet før skatt endte på 367 millioner 
kroner mot 417 millioner kroner i 2015.  2015 inneholdt en 
salgsgevinst på 55 millioner kroner. Sammenlignbart resultat 
er dermed enda litt bedre enn rekorden fra 2015. Det gode 
resultatet skyldes høyt volum nye biler, men også brukte biler 
og servicemarkedet bidro positivt med økt volum og fortsatt 
gode marginer.

Resultatgraden for forhandlerkjeden samlet endte på 2,9 
prosent, mot 3,0 prosent i 2015. Resultatgraden er meget 
bra, til tross for litt fallende marginer fra et svært høyt nivå 
for ladbare biler.

Møller Bil har gjennom 2016 beholdt et stabilt høyt nivå på 
kundetilfredshet, både på salg og servicemarked.  Styret er 
tilfreds med fokuset og arbeidet med dette. Kundetilfredshet 
er avgjørende for kjedens suksess og det er fortsatt forbe-
dringsmuligheter. Dette arbeidet vil fortsette for fullt i 2017. 

Bilforhandlere Sverige
Møller Bil Sverige hadde driftsinntekter på totalt 4 012 millio-
ner kroner i 2016, dette er en økning på 14 prosent. Økningen 
skyldes økt salg av nye biler. Totalmarkedet ble det beste 
gjennom tidene, samtidig som våre forhandlere hadde gode 
markedsprestasjoner. Resultat før skatt viser et overskudd 
på 71 millioner kroner mot 62 millioner kroner i 2015. Omset-
ningsveksten på nye biler er hovedårsaken til resultatfrem-
gangen, men også økt omsetning og bedre marginer på 
servicemarkedet bidrar positivt. Bruttofortjenesten på brukte 
biler falt noe fra forrige år som følge av generelt økte lagre. 
Resultatgraden til forhandlerne samlet sett ble på 1,8 prosent 
mot 2,0 prosent i 2015.

Forhandlerne i Sverige har vist en fin fremgang på kundetil-
fredshet de siste årene, både på salg og servicemarkedet. 
Men fortsatt ligger de svenske forhandlerne noe bak de nivå-
ene vi har i Norge. Det jobbes derfor aktivt for å forbedre 
dette videre, blant annet ved å sammenlikne og samkjøre 
tiltak med Møller Bil Norge. Styret er tilfreds med den positive 
utviklingen i Sverige.

BIL BALTIKUM
Den baltiske virksomhetens samlede driftsinntekter ble 2 552 
millioner kroner, en økning på 18 prosent fra 2015. Hovedår-
saken til dette er bedre totalmarked for nye biler, men også 
servicemarkedet hadde en fin fremgang. 
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Volkswagen personbil hadde en markedsandel på 11,2 pro-
sent, mens Audi har en markedsandel på 2,1 prosent. Volks-
wagen Nyttekjøretøy har en markedsandel på 13,4 prosent. 
Markedsandelene er litt ned fra 2015 bortsett fra Audi som 
ligger på samme nivå. Det er fortsatt særlig Estland hvor det 
er et stort potensial for forbedring både for Volkswagen per-
sonbil og Nyttekjøretøy. 

Resultat før skatt ble på 60 millioner kroner, mot 45 millioner 
kroner i 2015. Både forhandlerne og importøren hadde en 
fin fremgang som følge av omsetningsveksten. Marginene er 
stabile fra 2015, bortsett fra brukte biler som har noe lavere 
marginer. Markedet er fortsatt preget av lave marginer på 
nye biler som følge av sterk konkurranse i et prissensitivt 
marked.

MøllerGruppens selskaper i Latvia ble i 2014 ilagt en foretaks-
bot på tilsammen 7,3 millioner Euro på grunn av påstått ulovlig 
prissamarbeid. MøllerGruppen er sterkt uenig i grunnlaget for 
boten, og mener botens størrelse er urimelig og diskrimine-
rende i forhold til de påståtte ulovlighetene. Saken er brakt 
inn for det latviske rettsvesenet, og det forventes en dom i 
løpet av 2017. Det er ikke avsatt noe for dette i regnskapet.

MøllerGruppen har en meget sterk strategisk stilling i de bal-
tiske landene, men det gjenstår fortsatt et stykke arbeid i 
forhold til utvikling av kjeden i tråd med hva som er gjort i 
Norge og Sverige. 

Bilfinansiering
Konsernets andel av resultatet etter skatt i Volkswagen Møller 
Bilfinans utgjorde 126 millioner kroner i 2016 mot 89 millioner 
kroner året før. Resultatet inneholder en positiv engangsef-
fekt på 35 millioner kroner som følge av endrede prinsipper 
for beregning av tapsavsetninger. Resultatet er tidenes beste 
som følge av en sterk volumvekst. Rentemarginen er imidler-
tid noe redusert som følge av økte innlånskostnader uten at 
utlånsrenten er endret tilsvarende. Tapene er fortsatt svært 
lave. Totale tap på utlån, korrigert for nevnte engangseffekt, 

tilsvarte 0,18 prosent av årets gjennomsnittlige forvaltningska-
pital, mot 0,16 prosent i 2015.

Det høye salget av nye biler har medført en betydelig økt 
etterspørsel etter finansieringstjenester. Finansieringsgraden 
er økt som følge av sterk vekst i privat leasing. Den samlede 
forvaltningskapitalen økte med hele 25 prosent til 14 526 mil-
lioner kroner pr 31. desember 2016.  

PERSONAL, ARBEIDSMILJØ, MILJØ OG SAM-
FUNNSANSVAR
MøllerGruppen hadde ved utgangen av 2016 totalt 4 274 
medarbeidere, en økning på 167 fra året før.   

Sverige hadde 653, de tre landene i Baltikum til sammen 672 
og i Norge var det 2 949.

Kvinneandelen i konsernet holder seg relativt konstant. Kvin-
neandelen i konsernet var ved utgangen av 2016 på ca. 16 
prosent og det er stadig et ønske om å øke denne.  Konsernet 
har tre kvinnelige daglige ledere i Norge, en i Sverige og to i 
Baltikum. Det er et ønske om å øke dette antallet, noe som 
reflekteres ved at det alltid søkes å ha kvinner med i våre 
interne lederprogrammer.

MøllerGruppen er medlem av FNs Global Compact. Dette er 
beskrevet i en egen rapport for samfunnsansvar. Rapporten 
omhandler personal, arbeidsmiljø, miljø og samfunnsansvar. 
For nærmere beskrivelse av disse områdene henvises det 
derfor til denne rapporten.

MØLLERGRUPPEN AS
Morselskapet, MøllerGruppen AS, har en solid økonomisk stil-
ling. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for avleg-
gelsen av regnskapet for 2016, og styret bekrefter at denne 
forutsetningen er til stede for morselskapet og konsernet som 
helhet. Etter styrets mening gir det fremlagte resultatregnskap 
og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon 
om selskapets drift og finansielle stilling pr 31. desember 

2016. Det har ikke inntruffet forhold etter årets slutt som er 
av betydning ved bedømmelsen av selskapet. MøllerGruppen 
AS hadde i 2016 et overskudd etter skatter på 626 millioner 
kroner, som styret foreslår disponert som følger:

Utbytte og konsernbidrag 165 mill kr

Overført til annen egenkapital     461 mill kr

Sum disponert 626 mill kr

Utover dette er det delt ut tilleggsutbytte i løpet av 2016 på 
390 millioner kroner. Selskapet har en bokført egenkapital på 
1 950 millioner kroner. Selskapet hadde 24 medarbeidere pr. 
31. desember 2016. Arbeidsmiljøet er godt og selskapet for-
urenser ikke det ytre miljø. Selskapets hovedkontor er i Oslo.

UTSIKTER FOR 2017 OG FREMOVER
Rentenivået forventes å forbli lavt fremover. Dette vil sannsyn-
ligvis bidra til at bilmarkedene holder seg bra i 2017. I Norge 
og Sverige forventes dog en viss tilbakegang fra de svært 
høye nivåene i 2016, mens i Baltikum forventes en liten vekst 
basert på at makroøkonomien ser ut til å ha stabilisert seg. 
Internasjonalt ser vi fortsatt tegn til positiv utvikling på bilmar-
kedene. Dette forventes å fortsette utover i 2017.

De siste par årene har nettbasert handel økt betydelig innen 
flere bransjer. I bilbransjen er omfanget fortsatt svært begren-
set. Det er imidlertid liten tvil om at den teknologiske utviklin-
gen og kundenes forventninger knyttet til dette, vil medføre 
at også bilbransjen vil bli sterkere påvirket av denne trenden 
i de neste årene. MøllerGruppen vil i 2017 fortsette for fullt 
sitt arbeid med å utvikle digitale løsninger for salg og kunde-
kommunikasjon.

Andelen ladbare biler av totalmarkedet økte gjennom 2016. 
Denne trenden forventes å fortsette i 2017 ettersom en rekke 
merker kommer med et bredere program av plug-in hybrider 
og helelektriske biler. Volkswagen AG bygger nå verdens stør-
ste batterifabrikk og lanserer 30 nye elbil-modeller de neste 10 
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årene. Med en slik hovedpartner er MøllerGruppen rustet til 
å posisjonere seg i tet ovenfor nye og etablerte konkurrenter. 

Delingsøkonomi og nye kjøps- og forbruksmønstre vil ha stor 
innvirkning på verdikjeden vår, men også åpne opp for nye 
muligheter. Volkswagen-konsernet har etablert selskapet 
MOIA som skal utvikle mobilitetstjenester. MøllerGruppen 
er i gang med å se på løsninger hvor vi kan tilby våre kun-
der en plattform der de kan dele bilen sin. Vi er foreløpig på 
utviklingsstadiet, men strategien er å finne ut hvilken plass vi 
skal ha i en fremtidig bildelings- og mobilitetsløsning. Dette vil 
være et av de viktigste fokusområdene den nærmeste tiden.

Styret er moderat optimistisk med tanke på bilmarkedene 
i våre geografiske områder. Det er størst usikkerhet knyttet 
til utviklingen i Norge og Sverige, gitt at markedet her ligger 
på rekordhøye nivåer og det fortsatt er usikkerhet knyttet til 
fremtidig vekst.

Generelt sett er det styrets vurdering at det fortsatt råder 
usikkerhet rundt viktige rammebetingelser som ligger utenfor 
virksomhetens påvirkning. Dette gjelder det økonomiske bil-
det, men også i noen grad bilfabrikkenes disposisjoner, samt 
myndighetenes påvirkning gjennom lover, skatter og avgifter, 
særlig knyttet til bilavgifter i Norge. 

Styret i MøllerGruppen AS
Oslo, 30. mars 2017

 Harald A. Møller Øyvind Schage Førde Jon Morten Møller Jacob Schram
 Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem

 Kristin Solheim Genton Jan Tellef Thorleifsson Terje Male
 Styremedlem Styremedlem Konsernsjef 
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Konsernregnskap
MøllerGruppen
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RESULTATREGNSKAP KONSERN

(Beløp i MNOK) Note 2016 2015
DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekter 25 953 23 492
Andre driftsinntekter 434 639
Sum driftsinntekter 1 26 387 24 131

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnader 20 706 18 759
Lønns- og andre personalkostnader 2 2 616 2 457
Av- og nedskrivninger 6 213 180
Andre driftskostnader 3 1 783 1 703
Sum driftskostnader 25 318 23 098

DRIFTSRESULTAT 1 069 1 033

FINANSPOSTER
Inntekter på investering i tilknyttede selskaper 4 126 89
Andre finansinntekter 5 50 69
Andre finanskostnader 5 (65) (88)
Sum finansposter 111 70

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 1 180 1 103

Skatter 19 268 279
ÅRSRESULTAT 912 824

Majoritet 897 812
Minoritet 15 12

Resultatregnskap
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Balanse
EIENDELER KONSERN PR 31.12

(Beløp i MNOK) Note 2016 2015
EIENDELER
Utsatt skattefordel 19 238 214
Immaterielle eiendeler 6 221 180
Goodwill 6 38 56
Sum immaterielle eiendeler 496 450

Varige driftsmidler 6 624 555

Investeringer i tilknyttede selskap 4 758 691
Investeringer i aksjer og andeler 7 2 2
Andre fordringer 11 14 31
Sum finansielle anleggsmidler 774 725

SUM ANLEGGSMIDLER 1 894 1 729

Varer 9 3 546 3 062

Kundefordringer 10 1 439 1 166
Andre fordringer 11 356 385
Sum fordringer 1 795 1 551

Bankinnskudd og kontanter 12 32 142

SUM OMLØPSMIDLER 5 373 4 755

SUM EIENDELER 7 267 6 484
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Balanse

Styret i MøllerGruppen AS
Oslo, 30. mars 2017

 Harald A. Møller Øyvind Schage Førde Jon Morten Møller Jacob Schram
 Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem

 Kristin Solheim Genton Jan Tellef Thorleifsson Terje Male
 Styremedlem Styremedlem Konsernsjef 

EGENKAPITAL OG GJELD KONSERN PR 31.12

(Beløp i MNOK) Note 2016 2015
EGENKAPITAL
Aksjekapital 13 48 48
Annen egenkapital 2 833 2 533
Minoritetens egenkapital 53 44
SUM EGENKAPITAL 17 2 934 2 624

GJELD
Utsatt skatt 19 24 34
Pensjonsforpliktelser 8 51 57
Andre avsetninger og betingede forpliktelser 12 10
Sum avsetninger for forpliktelser 87 101

Gjeld til kredittinstitusjoner 597 399
Annen langsiktig gjeld 16 13
Sum langsiktig gjeld 16, 18 613 413

Gjeld til kredittinstitusjoner 18 372 400
Leverandørgjeld 613 434
Betalbar skatt 19 293 259
Skyldige offentlige avgifter 795 620
Utbytte og konsernbidrag 164 356
Annen kortsiktig gjeld 14 1 396 1 277
Sum kortsiktig gjeld 3 633 3 347

SUM GJELD 4 333 3 860

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 7 267 6 484

Oslo, 26. mars 2015
I styret for MøllerGruppen AS

...........................................
Harald Møller

Styreleder

...........................................
Øyvind Schage Førde

Styremedlem

...........................................
Jon Morten Møller

Styremedlem

..........................................
Jacob Schram
Styremedlem

..........................................
Kristin Solheim Genton

Styremedlem

...........................................
Jan Tellef  Thorleifsson

Styremedlem

.........................................
Pål Syversen
Konsernsjef

Oslo, 30. mars 2017
I styret for MøllerGruppen AS

...........................................
Harald Møller

Styreleder

...........................................
Øyvind Schage Førde

Styremedlem

..........................................
Jacob Schram
Styremedlem

..........................................
Kristin Solheim Genton

Styremedlem

...........................................
Jan Tellef  Thorleifsson

Styremedlem

.........................................
Terje Male

Konsernsjef
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Kontantstrømoppstilling
KONTANTSTRØMOPPSTILLING KONSERN

(Beløp i MNOK) Note 2016 2015
KONTANTSTRØM FRA DRIFTEN
Resultat før skatter 1 180 1 103
Av- og nedskrivninger 6 213 180
Gevinst ved salg av anleggsmidler / selskap (6) (59)
Betalbar skatt (273) (138)
Egenfinansiering 1 114 1 086
Endring varebeholdninger (450) (387)
Endring kundefordringer og leverandører (97) (251)
Endring andre poster 218 112
NETTO KONTANTSTRØM FRA DRIFTEN 785 560

KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGER
Investert i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (306) (358)
Salg av driftsmidler (salgssum) 43 40
Utbetaling ved kjøp av aksjer i datterselskap og virksomhet (45) -
Utbetalt kapital til TS 4 - (123)
Innbetaling fra salg av aksjer i datterselskap 20 - 54
Innbetalinger knyttet til finansielle anleggsmidler 19 7
NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGER (289) (380)

KONTANTSTRØM FRA FINANSIERING
Opptak lån 300 50
Nedbetaling lån (27) (2)
Utbetalinger til minoritet - -
Utbetalt utbytte (751) (278)
NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERING (478) (230)

Endring i likvider gjennom året 18 (50)
Likviditetsbeholdning 01.01 (58) (8)
Likviditetsbeholdning 31.12 (40) (58)

Spesifikasjon av likviditetsbeholdning 31.12:
Betalingsmidler 12 32 142
Kassekreditt/kortsiktig markedslån 18 (72) (200)
Likviditetsbeholdning 31.12 (40) (58)
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Regnskapsprinsipper
Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske stilling 
når konsernselskapene betraktes som en regnskapsmes-
sig enhet. Selskaper der MøllerGruppen har bestemmende 
innflytelse konsolideres. Det konsoliderte regnskapet omfat-
ter morselskapet MøllerGruppen AS og de selskaper som 
fremgår av note 6 i regnskapet til MøllerGruppen AS, samt 
deres datterselskaper. Datterselskaper blir konsolidert fra 
det tidspunkt kontrollen er overført til konsernet (oppkjøps-
tidspunktet) og konsolideringen opphører når kontrollen over 
datterselskapet opphører.

ELIMINERING AV INTERNE TRANSAKSJONER
Alle transaksjoner og mellomværende mellom konsernselska-
per er eliminert. Varebeholdningene og øvrige driftsmidler er 
korrigert for urealisert internfortjeneste.

ELIMINERING AV AKSJER I DATTERSELSKAPER
Aksjer i datterselskaper er konsolidert etter oppkjøpsme-
toden. Kostpris på aksjene i det enkelte datterselskap er 
eliminert mot datterselskapets egenkapital på oppkjøpstids-
punktet. De mer/mindreverdier som fremkommer, tillegges de 
eiendeler og forpliktelser i balansen som mer/mindreverdiene 
knytter seg til og periodiseres over eiendelens gjenværende 
levetid. Mer/mindreverdier som ikke kan henføres til aktuelle 
eiendeler eller forpliktelser oppføres som goodwill/negativ 
goodwill i balansen og avskrives/inntektsføres over økono-
misk levetid. 

Ved kjøp av datterselskaper med minoritet oppføres 100 pro-
sent av identifiserbare eiendeler og gjeld i balansen, mens det 
for goodwill bare er majoritetens andel som oppføres. 

AVHENDING AV DATTERSELSKAPER 
Dersom konsernet selger seg ned til en eierandel på 50 pro-
sent eller lavere, resultatføres gevinst/ tap som om hele sel-

skapet var solgt. Dette innebærer at den resterende eierandel 
regnskapsføres til virkelig verdi.

OMREGNING AV UTENLANDSKE 
 DATTERSELSKAPER
Balanseposter i utenlandske selskaper blir omregnet til kursen 
på balansedagen, mens resultatet omregnes til veid gjennom-
snittskurs. Omregningsdifferanser vedrørende utenlandske 
datterselskaper føres mot egenkapitalen. 

MINORITETSINTERESSER
Minoritetsinteressene er trukket ut som egne poster i resul-
tatregnskapet og balansen. I resultatregnskapet beregnes og 
vises minoritetenes andel av resultatet etter skatter.

Minoritetsinteresser i balansen representerer minoritetenes 
andel av selskapenes egenkapital hensyntatt minoritetenes 
andel av mer/mindreverdier og interne gevinster. 

TILKNYTTEDE SELSKAPER OG FELLES 
 KONTROLLERT VIRKSOMHET
Eierandeler i selskaper der konsernet eier mellom 20 og 50 
prosent, og der konsernet har betydelig innflytelse og investe-
ringen er av langsiktig art, konsolideres etter egenkapitalme-
toden i konsernregnskapet. Dette innebærer at konsernets 
andel av resultatet etter skatt og etter avskrivninger av even-
tuelle merverdier resultatføres under finansposter og tilleg-
ges bokført verdi for andelen. Internt salg av driftsmidler til 
tilknyttede selskap er korrigert for urealisert internfortjeneste.
Eierandeler i felles kontrollert virksomhet behandles etter 
samme prinsipp. I selskapsregnskapet vurderes tilknyttet 
selskap etter kostmetoden. Investeringen er vurdert til laveste 
verdi av kostpris og virkelig verdi.

Enkelte eierandeler i mindre selskap med begrenset verdi og 

resultat, er behandlet som ordinære aksjeinvesteringer som 
vurderes til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi.

PERIODISERINGS-, KLASSIFISERINGS-   
OG VURDERINGSPRINSIPPER 

GRUNNLEGGENDE REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens 
bestemmelser og god regnskapsskikk som er basert på 
grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbar-
het, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner 
regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstids-
punktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostna-
der sammenstilles med opptjente inntekter.

KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD
Varer, kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld omfatter poster 
som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonstids-
tidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. 
Kortsiktig del av langsiktig gjeld som forfaller innen ett år er 
klassifisert som langsiktig gjeld. Øvrige poster er klassifisert 
som anleggsmiddel eller langsiktig gjeld. 

ESTIMATER
Ved vurdering av inntekter, kostnader, balanseposter og 
øvrige forpliktelser hvor det ikke foreligger markedsverdier 
brukes estimater. Dette gjelder vurdering av garantiforpliktel-
ser, ukurans i varebeholdninger, pensjoner og goodwill, øvrige 
langsiktige avsetninger samt latent tap på gjenkjøpsforpliktel-
ser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endres. 
Estimater og underliggende forutsetninger vurderes løpende. 
Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den 
perioden endringen oppstår. 
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INNTEKTSFØRING
Konsernet selger varer og tjenester som inntektsføres ved 
levering. Ved salg av nye biler med gjenkjøpsavtaler blir sal-
get inntektsført ved levering. Senere tilbakekjøp og salg av 
tilbakekjøpte biler, føres som egne transaksjoner. Totale gjen-
kjøpsforpliktelser fremgår av note 15. 

Ved salg av nye biler utgjør engangsavgifter til Staten bety-
delige beløp. Dette vises ikke som inntekt, men tas kun med 
som kortsiktig gjeld i regnskapet. Andelen av salgsinntekter 
som knytter seg til fremtidige servicekontrakter balanseføres 
som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i 
takt med leveringen av ytelsene.

VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE 
 EIENDELER
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler er i balansen 
oppført til kostpris med fradrag for ordinære avskrivninger. 
Ordinære avskrivninger i resultatregnskapet er beregnet line-
ært og er basert på anslag over driftsmidlenes økonomiske 
og tekniske levetid.

Ved indikasjon om at balanseført verdi av et anleggsmiddel er 
høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen 
foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvsten-
dige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn 
både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt 
bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgs-
verdi og gjenvinnbart beløp. Nedskrivninger reverseres i den 
utstrekning grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Leieavtaler som ikke balanseføres (operasjonell leasing), vises 
i regnskapet som driftskostnad og årlig leiebeløp er vist i note 
6. Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler 
hvis leiekontrakten anses å overføre den vesentlige av den 
økonomiske og risikoen knyttet til driftsmiddelet.

AKSJER OG ANDELER
Aksjer i datterselskaper av strategisk karakter og andre lang-

siktige investeringer klassifiseres som anleggsmidler og regn-
skapsføres til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Utbytte 
fra datterselskapet inntektsføres i samme år som givende 
selskap foretar avsetningen. Utbytte fra øvrige selskaper inn-
tektsføres når utbytte utbetales.

Investeringer av kortsiktig karakter er klassifisert som omløps-
midler og er vurdert til laveste verdi av kostpris og virkelig 
verdi. 

VAREBEHOLDNINGER
Varebeholdningene av biler er vurdert til laveste verdi av kost-
pris og antatt salgspris etter fradrag for salgskostnader. Det 
foretas en individuell vurdering av den enkelte bil. Deler og 
utstyr er bokført til gjennomsnittlig anskaffelseskost (etter 
FIFO prinsippet). Det foretas nedskrivning for ukurans.

KUNDEFORDRINGER OG ANDRE FORDRINGER 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen 
med fordringenes pålydende etter fradrag for konstaterte og 
forventede tap. 

ANDRE FINANSINVESTERINGER 
Kortsiktige finansinvesteringer regnskapsførers til markeds-
verdi. 

SKATTER
Årets skattekostnad består av betalbar skatt og endringer i 
utsatt skatt. Betalbar skatt er fastsatt på grunnlag av årets 
skattemessige resultat. Utsatt skatt i balansen beregnes på 
grunnlag av midlertidige forskjeller mellom skattemessig og 
regnskapsmessig verdi samt skattemessig underskudd til 
fremføring. Utsatt skattefordel hvor det er usikkerhet knyttet 
til fremtidig bruk blir ikke balanseført. Utsatt skatt og utsatt 
skattefordel er presentert netto i balansen, når det er grunnlag 
for nettoføring. Ved endret skattesats påfølgende år, legges 
ny skattesats til grunn for beregning av utsatt skatt.

Utsatt skatt og utsatt skattefordel ved oppkjøp er beregnet 

basert på forskjellen mellom virkelig verdi og bokførte verdier i 
oppkjøpte selskaper på identifiserbare eiendeler og forpliktel-
ser. Det beregnes ikke utsatt skatt på goodwill og merverdier 
på eiendommer ved oppkjøp. Utsatt skatt på skatteøkende 
midlertidige forskjeller knyttet til investeringer i datterselskap 
innregnes, med unntak av når det er sannsynlig at den mid-
lertidige forskjellen ikke vil reversere i uoverskuelig fremtid.

PENSJONER 
Norske selskaper har en innskuddsbasert kollektiv pensjons-
forsikring som er dekket i forsikringsselskaper. 

I tillegg har de norske selskapene noen få usikrede pensjons-
forpliktelser, som belastes direkte over driften og aktuarbereg-
nes. De fleste norske selskap er omfattet av AFP-ordningen 
gjennom LO/NHO. Selv om dette er en ytelsesordning, er 
det ingen direkte allokering av midler og forpliktelse til hvert 
enkelt selskap. Ordningen behandles derfor regnskapsmes-
sig som en innskuddsordning hvor premien kostnadsføres 
fortløpende.

Svenske selskaper har kollektive pensjonsforsikringer 
(ytelses-, og innskuddsbaserte) som er regulert av tariffav-
taler. Selskaper i Litauen, Latvia og Estland har ingen pen-
sjonsavtaler.

Regnskapsføring av pensjoner er endret fra å følge Norsk 
Regnskapsstandard (NRS 6) til å regnskapsføres i tråd med 
IAS 19. Dette medfører at estimatavviket ved overgangsdato 
er nullstilt og ført mot egenkapitalen. Etter det nye prinsippet 
regnskapsføres årets estimatavvik mot selskapets egenka-
pital.

Innskuddspensjon kostnadsføres løpende i regnskapet ved 
at konsernet innbetaler til forsikringsselskapet en viss pro-
sentandel av den ansattes lønn. Innskuddet investeres i fond 
hvor de ansatte kan velge mellom ulike spareprofiler. Ut over 
dette har konsernet ingen forpliktelser overfor de ansatte på 
denne ordningen.
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FINANSIELLE INSTRUMENTER  
Ved sikring av fremtidige rentekostnader, hvor sikringsinstru-
mentene skal sikre konsernet mot variasjoner i fremtidige kon-
tantstrømmer, bokføres ikke sikringsinstrumentet i balansen 
så lenge sikringen er vurdert å være effektiv. Gevinst eller 
tap resultatføres netto i takt med resultatføringen av sikrings-
objektet. Ved renteswapavtaler hvor sikringen ikke er vurdert 
å være effektiv, bokføres sikringsinstrumentet til markeds-
verdi i balansen. Endringer i markedsverdi føres løpende over 
resultatet.

Ved valutaterminkontrakter som skal sikre eiendeler og 
forpliktelser, hvor sikringen er vurdert å være effektiv, vur-
deres både sikringsinstrumentet og sikringsobjektet til vir-
kelig verdi, og gevinst og tap resultatføres. Ved sikring av 
nettoinvesteringer i utenlandsk valuta og hvor sikringen er 
vurdert som effektiv, er valutaterminkontrakten vurdert til 
virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi føres direkte mot 
egenkapitalen.

UTENLANDSK VALUTA
Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes til balansedagens 
kurs og tilhørende valuta gevinst/tap resultatføres som finans-
post. Dette gjelder likvide midler, fordringer og gjeld. For ikke 
pengeposter legges kursen på transaksjonstidspunktet til 
grunn for anskaffelseskost og regnes ikke om senere. Dette 
gjelder i hovedtrekk varer og varige driftsmidler. Salg og kjøp 
av varer og tjenester i utenlandsk valuta regnskapsføres til 
kursen på transaksjonstidspunktet. 

Konsernet har norske kroner som presentasjonsvaluta. Kon-
sernet er eksponert for kursendring i SEK og EUR. Innen 
konsernet er det ytet lån i SEK og EUR.

GARANTIFORPLIKTELSER 
Konsernet har ved salg av nye biler garantiforpliktelser i hen-
hold til garantier gitt av ulike produsenter og lover gitt i det 
enkelte land. I hovedtrekk dekker produsentene garantiene 
etter gitte retningslinjer, men importører og forhandlere dekker 

garantier ut over dette i henhold til lokale lover og eventuell 
kulanse. Garantiperioden varierer fra ett til inntil 12 år. 

Ved salg av brukte biler dekker i hovedtrekk bilforhandleren 
garantiforpliktelsen, utover resterende fabrikkgaranti.

Det foretas løpende avsetning og vurdering av fremtidige for-
pliktelser.

BETINGEDE FORPLIKTELSER 
Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført i årsregnskapet. 
Betingede forpliktelser regnskapsføres når det er mer enn 50 
prosent sannsynlighet for at forpliktelsen inntreffer og forplik-
telsen kan måles pålitelig. 

GJENKJØPSAVTALER
Konsernet har en portefølje av solgte nye biler med garan-
terte gjenkjøpspriser. Gjenkjøpsprisene varierer fra ca 50 -70 
prosent avhengig av leieperiode, kjørelengde og bilmodell. 
Avtalene blir ikke balanseført. Det foretas løpende vurdering 
av forpliktelsene og det foretas avsetning til eventuelle for-
ventede tap. 

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Ved utarbeidelse av kontantstrømoppstillingen er den indi-
rekte metoden lagt til grunn. Likvider omfatter kontanter, 
bankinnskudd, finansinvesteringer (pengemarkedsfond) og 
trukket kassekreditt.

LANGSIKTIGE SAMARBEIDSAVTALER 

VOLKSWAGEN AG, AUDI AG, OG SKODA  
AUTO MOBILAVA AS (SELSKAPER I VOLKSWAGEN- 
GRUPPEN)

Avtalene for Harald A. Møller AS for Volkswagen, Volkswagen 
Nyttekjøretøy, Skoda og Audi har en gjensidig oppsigelsesfrist 
på to år.

Avtalene med Audi og Volkswagen i Baltikum har en gjen-
sidig oppsigelsesfrist på to år. Volkswagen-avtalen gjelder 
for Estland, Latvia og Litauen, mens Audi-avtalen gjelder for 
Latvia og Litauen. 

Volkswagen Financial Services AG (selskap i Volkswa-
gen-gruppen)

I 2009 etablerte Volkswagen Financial Services AG og Møller-
Gruppen selskapet Volkswagen Møller Bilfinans AS som skal 
selge bilfinansieringsprodukter i Norge. Volkswagen Financial 
Services AG eier 51 prosent og MøllerGruppen AS eier 49 
prosent av selskapet. Dagens aksjonærer har fortrinnsrett 
ved eventuelt salg av aksjer.

Volkswagen Møller Bilfinans AS behandles som et tilknyttet 
selskap og innarbeides etter egenkapitalmetoden.
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NoterNOTER TIL KONSERNREGNSKAPET

Alle tall i millioner kroner.

Note 1 - Segmentinformasjon

Virksomheten består av forretningsområdene Bilimport Norge (Harald A. Møller), Bilforhandlere Norge (Møller Bil Norge), Bilforhandlere Sverige 
(Møller Bil Sverige), Bil Baltikum (Møller Auto Baltic og Møller Baltic Import), Bilfinansiering (Volkswagen Møller Bilfinans) og øvrige selskap.

Forretningsområdene viser følgende hovedtall:
2016

Bilimport 
Norge

Bil          
forhandlere  

Norge

Bil          
forhandlere  

Sverige

Bil                     
Baltikum

Bil        
Finansiering*

Øvrige       
selskap

Elimineringer Konsern         

Driftsinntekter 13 458 14 432 4 012 2 552 -                            69 (8 135) 26 387
Driftsresultat 712 384 76 64 -                            (64) (102) 1 069
Av- og nedskrivninger 82 94 20 13 -                            6 (1) 213
Inntekt på invest. i TS -                       -                       -                       -                             126 -                            -                          126
EBITDA 794 478 96 76 126 (59) (103) 1 408
Øvrig finansresultat -                       (17) (5) (4) -                            11 -                          (15)
Resultat før skatt 712 367 71 60 126 (54) (102) 1 180

Eiendeler 2 553 4 073 622 832 401 2 749 (3 963) 7 267
* Inneholder effekt av endret metode for tapsavsetning i VWMBF på 35 millioner kroner.

2015
Bilimport 

Norge
Bil          

forhandlere  
Norge

Bil          
forhandlere  

Sverige

Bil                     
Baltikum

Bil        
Finansiering

Øvrige       
selskap

Elimineringer Konsern         

Driftsinntekter 12 109 13 243 3 534 2 167 -                            62 (6 984) 24 131
Driftsresultat 597 433 68 50 -                            (67) (48) 1 033
Av- og nedskrivninger 64 81 18 11 -                            5 1 180
Inntekt på invest. i TS -                       -                       -                       -                             89 -                            -                          89
EBITDA 661 515 86 61 89 (63) (47) 1 301
Øvrig finansresultat (8) (16) (6) (4) -                            15 -                          (19)
Resultat før skatt 589 417 62 45 89 (52) (47) 1 103

Eiendeler 2 133 3 464 668 871 275 2 558 (3 487) 6 484

Note 2 - Lønns- og andre personalkostnader

2016 2015
Lønninger 2 044 1 922
Arbeidsgiveravgift 334 331
Pensjonskostnader 138 136
Andre personalkostnader 100 68
Sum lønns- og andre personalkostnader 2 616 2 457

Gjennomsnittlig antall ansatte 4 191 4 017
Lån til ansatte 30 38

2016 2015
Lønn, bonus, pensjonskostnader og andre godtgjørelser til konsernsjefen 8 7
Styrehonorar 2 2
Sum ytelser til ledende personer 10 9

Lån til ansatte gjelder i vesentlig grad rentebærende billån hvor selskapene har pant i bil. Renter på lånet er 2,5 prosent. Ved salg, avvikling eller annen 
omorganisering har daglige ledere i konsernet, på visse vilkår, rett til lønn i inntil ett år. 

2016 2015
Revisjonshonorar og revisjonsrelaterte tjenester 4 4
Skatt, avgift og andre konsulenttjenester  1 1
Sum godtgjørelse til revisor (eksl mva) 5 5

Konsernsjefen og styremedlemmer har pr 31.12.2016 henholdsvis 1,34 prosent og 0,44 prosent eierandel i Møller MI AS. Møller MI AS er et investeringsselskap hvor ledende 
ansatte har mulighet til å investere. Konsernsjefen er administrerende direktør i MøllerGruppen AS og er ansatt i og avlønnes fra morselskapet. Det er her etablert 
bonusordninger hvor utbetalingens størrelse avhenger av oppnådd resultat for året, samt andre kvalitative vurderingskriterier og hvor bonusen anses å være en del av normal 
avlønning innen denne type stillinger. To ledere har rett til to års etterlønn ved vesentlige omorganiseringer. MøllerGruppen skiftet konsernsjef 1. januar 2017, opplysninger i 
denne noten gjelder tidligere konsernsjef. 
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NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET

Alle tall i millioner kroner.

Note 1 - Segmentinformasjon

Virksomheten består av forretningsområdene Bilimport Norge (Harald A. Møller), Bilforhandlere Norge (Møller Bil Norge), Bilforhandlere Sverige 
(Møller Bil Sverige), Bil Baltikum (Møller Auto Baltic og Møller Baltic Import), Bilfinansiering (Volkswagen Møller Bilfinans) og øvrige selskap.

Forretningsområdene viser følgende hovedtall:
2016

Bilimport 
Norge

Bil          
forhandlere  

Norge

Bil          
forhandlere  

Sverige

Bil                     
Baltikum

Bil        
Finansiering*

Øvrige       
selskap

Elimineringer Konsern         

Driftsinntekter 13 458 14 432 4 012 2 552 -                            69 (8 135) 26 387
Driftsresultat 712 384 76 64 -                            (64) (102) 1 069
Av- og nedskrivninger 82 94 20 13 -                            6 (1) 213
Inntekt på invest. i TS -                       -                       -                       -                             126 -                            -                          126
EBITDA 794 478 96 76 126 (59) (103) 1 408
Øvrig finansresultat -                       (17) (5) (4) -                            11 -                          (15)
Resultat før skatt 712 367 71 60 126 (54) (102) 1 180

Eiendeler 2 553 4 073 622 832 401 2 749 (3 963) 7 267
* Inneholder effekt av endret metode for tapsavsetning i VWMBF på 35 millioner kroner.

2015
Bilimport 

Norge
Bil          

forhandlere  
Norge

Bil          
forhandlere  

Sverige

Bil                     
Baltikum

Bil        
Finansiering

Øvrige       
selskap

Elimineringer Konsern         

Driftsinntekter 12 109 13 243 3 534 2 167 -                            62 (6 984) 24 131
Driftsresultat 597 433 68 50 -                            (67) (48) 1 033
Av- og nedskrivninger 64 81 18 11 -                            5 1 180
Inntekt på invest. i TS -                       -                       -                       -                             89 -                            -                          89
EBITDA 661 515 86 61 89 (63) (47) 1 301
Øvrig finansresultat (8) (16) (6) (4) -                            15 -                          (19)
Resultat før skatt 589 417 62 45 89 (52) (47) 1 103

Eiendeler 2 133 3 464 668 871 275 2 558 (3 487) 6 484

Note 2 - Lønns- og andre personalkostnader

2016 2015
Lønninger 2 044 1 922
Arbeidsgiveravgift 334 331
Pensjonskostnader 138 136
Andre personalkostnader 100 68
Sum lønns- og andre personalkostnader 2 616 2 457

Gjennomsnittlig antall ansatte 4 191 4 017
Lån til ansatte 30 38

2016 2015
Lønn, bonus, pensjonskostnader og andre godtgjørelser til konsernsjefen 8 7
Styrehonorar 2 2
Sum ytelser til ledende personer 10 9

Lån til ansatte gjelder i vesentlig grad rentebærende billån hvor selskapene har pant i bil. Renter på lånet er 2,5 prosent. Ved salg, avvikling eller annen 
omorganisering har daglige ledere i konsernet, på visse vilkår, rett til lønn i inntil ett år. 

2016 2015
Revisjonshonorar og revisjonsrelaterte tjenester 4 4
Skatt, avgift og andre konsulenttjenester  1 1
Sum godtgjørelse til revisor (eksl mva) 5 5

Konsernsjefen og styremedlemmer har pr 31.12.2016 henholdsvis 1,34 prosent og 0,44 prosent eierandel i Møller MI AS. Møller MI AS er et investeringsselskap hvor ledende 
ansatte har mulighet til å investere. Konsernsjefen er administrerende direktør i MøllerGruppen AS og er ansatt i og avlønnes fra morselskapet. Det er her etablert 
bonusordninger hvor utbetalingens størrelse avhenger av oppnådd resultat for året, samt andre kvalitative vurderingskriterier og hvor bonusen anses å være en del av normal 
avlønning innen denne type stillinger. To ledere har rett til to års etterlønn ved vesentlige omorganiseringer. MøllerGruppen skiftet konsernsjef 1. januar 2017, opplysninger i 
denne noten gjelder tidligere konsernsjef. 

Note 3 - Andre driftskostnader

2016 2015
Kostnader driftsmidler (husleie, strøm, vedlikehold, bilkostnader mm) 880 815
Salgskostnader (reklame, garanti mm) 705 655
Administrasjonskostnader (IT-tjenester, honorarer, reisekostnader, gaver, tap på krav) 199 233
Sum andre driftskostnader 1 783 1 703

Note 4 - Investeringer i tilknyttede selskap

Stemme- EK Bokført Intern- Tilgang / Resultatandel Bokført
andel / i selskapet verdi fortjeneste avgang  etter skatt verdi 

Selskapets navn eierandel 31.12.16 01.01.16 2016 31.12.16
Volkswagen Møller Bilfinans AS 49,0 % 1 984 686 (59) -                            126 753
UAB Baltic Auto, Litauen 35,0 % 10 5 -                            -                            -                          5
Sum 691  (59) 0 126 758

Investeringene i tilknyttede selskap er innarbeidet etter egenkapitalmetoden. 

Note 5 - Andre finansinntekter og finanskostnader

2016 2015
Renteinntekter 4 4
Valutagevinst 44 63
Andre finansinntekter 2 2
Sum andre finansinntekter 50 69

Rentekostnader 22 22
Valutatap 36 59
Andre finanskostnader 7 7
Sum andre finanskostnader 65 88

Note 6 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Maskiner og Biler Bygg Immaterielle Goodwill* Sum
inventar eiendeler

Anskaffelseskost 01.01 965 85 324 357 191 1 922
Tilgang ved kjøp av selskap 11 9 61 -                            2                         82
Tilgang 86 71 42 107 - 306
Avgang (66) (53) -                            (7) -                          (127)
Omregningsdifferanse (20) - (2) 1 (9) (30)
Anskaffelseskost 31.12 977 112 424 458 183 2 154
Akkumulerte avskrivninger 01.01 637 10 173 177 135 1 132
Tilgang ved kjøp av selskap 7 3 15 -                            -                          25
Årets av- og nedskrivning 91 23 25 59 16 213
Avgang (67) (16) -                            -                            -                          (83)
Omregningsdifferanse (12) -                             -                            1 (5) (16)
Avskrevet 31.12 656 19 213 237 145 1 271
Bokført verdi 31.12 321 92 211 221 38 883
* Goodwill ved oppkjøp nye selskap, samt goodwill i selskapsregnskapene. 

Lineær avskrivningsplan 3-7 år 3-7 år 20-50 år 3-10 år 5-10 år

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler 50 347 397

Varighet på leie av driftsmidler 1-5 år 1-5 år 1-15 år

Avskrivningstid på goodwill som er strategiske investeringer avskrives normalt over 10 år. Dette er investeringer hvor MøllerGruppen har et langsiktig perspektiv og som ligger 
innenfor konsernets kjernevirksomhet. Øvrige poster avskrives over 5 år. Immaterielle eiendeler på 221 millioner kroner gjelder software og utviklingskostnader til IT-systemer. 
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Note 3 - Andre driftskostnader

2016 2015
Kostnader driftsmidler (husleie, strøm, vedlikehold, bilkostnader mm) 880 815
Salgskostnader (reklame, garanti mm) 705 655
Administrasjonskostnader (IT-tjenester, honorarer, reisekostnader, gaver, tap på krav) 199 233
Sum andre driftskostnader 1 783 1 703

Note 4 - Investeringer i tilknyttede selskap

Stemme- EK Bokført Intern- Tilgang / Resultatandel Bokført
andel / i selskapet verdi fortjeneste avgang  etter skatt verdi 

Selskapets navn eierandel 31.12.16 01.01.16 2016 31.12.16
Volkswagen Møller Bilfinans AS 49,0 % 1 984 686 (59) -                            126 753
UAB Baltic Auto, Litauen 35,0 % 10 5 -                            -                            -                          5
Sum 691  (59) 0 126 758

Investeringene i tilknyttede selskap er innarbeidet etter egenkapitalmetoden. 

Note 5 - Andre finansinntekter og finanskostnader

2016 2015
Renteinntekter 4 4
Valutagevinst 44 63
Andre finansinntekter 2 2
Sum andre finansinntekter 50 69

Rentekostnader 22 22
Valutatap 36 59
Andre finanskostnader 7 7
Sum andre finanskostnader 65 88

Note 6 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Maskiner og Biler Bygg Immaterielle Goodwill* Sum
inventar eiendeler

Anskaffelseskost 01.01 965 85 324 357 191 1 922
Tilgang ved kjøp av selskap 11 9 61 -                            2                         82
Tilgang 86 71 42 107 - 306
Avgang (66) (53) -                            (7) -                          (127)
Omregningsdifferanse (20) - (2) 1 (9) (30)
Anskaffelseskost 31.12 977 112 424 458 183 2 154
Akkumulerte avskrivninger 01.01 637 10 173 177 135 1 132
Tilgang ved kjøp av selskap 7 3 15 -                            -                          25
Årets av- og nedskrivning 91 23 25 59 16 213
Avgang (67) (16) -                            -                            -                          (83)
Omregningsdifferanse (12) -                             -                            1 (5) (16)
Avskrevet 31.12 656 19 213 237 145 1 271
Bokført verdi 31.12 321 92 211 221 38 883
* Goodwill ved oppkjøp nye selskap, samt goodwill i selskapsregnskapene. 

Lineær avskrivningsplan 3-7 år 3-7 år 20-50 år 3-10 år 5-10 år

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler 50 347 397

Varighet på leie av driftsmidler 1-5 år 1-5 år 1-15 år

Avskrivningstid på goodwill som er strategiske investeringer avskrives normalt over 10 år. Dette er investeringer hvor MøllerGruppen har et langsiktig perspektiv og som ligger 
innenfor konsernets kjernevirksomhet. Øvrige poster avskrives over 5 år. Immaterielle eiendeler på 221 millioner kroner gjelder software og utviklingskostnader til IT-systemer. 
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Spesifikasjon av goodwill/badwill ved oppkjøp:
Forretningsområde Kjøps- Avskrivnings- Anskaffelses- Akkumulerte Bokført Årets 

tidspunkt periode kost* avskrivninger* verdi* avskrivninger
Bilforhandlere Norge 2016 10 år 2 -                            2 -                          
Bilforhandlere Sverige 2014 10 år 27 6 21 3

2011 10 år 30 17 13 3
Bilforhandlere Sverige 2008 10 år 38 37 1 4
Bilforhandlere Sverige 2007 10 år 7 6 1 1
Bilforhandlere Norge 2007 10 år 48 48 -                          5
Sum goodwill ved oppkjøp 150 114 38 16
* Inkl. omregningsdifferanse

Note 7 - Investeringer i andre aksjer og andeler 

Note 8 - Pensjoner 

2016 2015
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 1 3
Årets pensjonskostnad til sikrede og usikrede pensjoner 1 3
Innskuddspensjon 94 92
Ikke aktuarberegnet ytelsespensjon 43 40
Samlede pensjonskostnader 138 136

Balanseført aktuarberegnet pensjonsforpliktelse  
Balanseført pensjonsforpliktelser pr 01.01.16 (57) (39)
Effekt ved endring av regnskapsprinsipp -                          (12)
Beregnet pensjonsforpliktelse pr 01.01.16 (57) (51)
Årets estimatavvik ført direkte mot egenkapital -                          (1)
Årets pensjonskostnad (1) (3)
Årets pensjonsutbetalinger 2                         3
Omregningsdifferanse 4                         (5)
Pensjonsforpliktelse (51) (57)

Antall personer omfattet av alle pensjonsordninger 3 305 3 278

Økonomiske forutsetninger Sverige Norge
Avkastning på pensjonsmidler - 0,0 %
Diskonteringsrente 3,8 % 2,1 %
Årlig lønnsvekst / årlig G-regulering 2,0 % 2,3 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring, tilpasset konsernets 
aldersstruktur og avgang. Alle pensjonsforpliktelser er inklusiv arbeidsgiveravgift.

Bilforhandlere Baltikum

Norske og svenske selskap i konsernet har sikrede, kollektive pensjonsavtaler. Selskapene i de tre baltiske landene har ingen pensjonsavtaler. 
I Norge har vi en løpende innskuddsordning. Innskuddsordningen kostnadsføres fortløpende i regnskapet ved at konsernet innbetaler til forsikringsselskapet et sparebeløp 
basert på lønnsnivået til den enkelte ansatte. Pr. 01.01.2015 ble ordningen tilpasset ny lov om tjenestepensjon ved at knekkpunktet mellom lav og høy sparesats ble flyttet 
fra 6 x Folketrygdens Grunnbeløp (G) til 7,1G. I tillegg til sparing til alderspensjon dekkes uførepensjon og barnepensjon. Disse dekningene har ikke fripoliseoppbygging, og 
det er dermed ingen framtidig forpliktelse knyttet til uføre- og barnepensjon utover løpende premieinnbetalinger. 

Konsernet er medlem av AFP-ordningen gjennom LO/NHO. Gammel AFP-ordning ble helt utfaset i løpet av 2015, så det gjenstår ingen restforpliktelse på denne ordningen. 
Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg til den ordinære pensjonen. De ansatte 
kan velge å ta ut AFP fra og med fylte 62 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning og finansieres gjennom premier som fastsettes som 
en prosent av lønn. Det foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen derfor behandlet som en 
innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det er i 2016 innbetalt premie i den nye 
ordningen for medarbeidere til og med fylte 61 år, tilsvarende 2,5 prosent av samlede lønnsutbetalinger mellom 1 G og 7,1 G.

Våre svenske selskap har pensjonsavtaler i henhold til tariffavtale. Ordningen i Sverige er en kombinasjon av ytelse og innskudd basert på stillingskategori, alder og inntekt. 
Opptjeningen i Ytelsesordningen er delvis finansiert med premieinnbetaling, mens resten er finansiert ved oppbygging av pensjonsgjeld i balansen. Pensjonsforpliktelsen 
knyttet til den delen som ikke er forsikret, blir aktuarberegnet. Denne gjelden vil reduseres i takt med løpende pensjonsutbetalinger. All fremtidig opptjening er nå forsikret, 
men dette blir ikke aktuarberegnet, da ordningen er slik at midler og forpliktelse ikke er direkte allokert til hvert enkelt selskap i pensjonskollektivet. I 2015 endret 
MøllerGruppen regnskapsprinsipp ved bokføring av ytelsespensjon til IAS 19, jf prinsippnoten. Dette medførte at estimatavviket ved overgangsdato ble nullstillt og ført mot 
egenkapitalen med 10 millioner kroner etter skatt. Etter det nye prinsippet regnskapsføres årets estimatavvik mot selskapets egenkapital.

Datterselskap i MøllerGruppen har enkelte mindre aksjeinvesteringer med eierandeler fra 20 til 35 prosent. Dette gjelder blant annet skade- og lakkverksted og dekkhotel. 
Disse er ikke behandlet som tilknyttede selskap da de har begrenset verdi og resultat. Pr 31.12.2016 er total bokført verdi på investeringene 2 millioner kroner.

Note 3 - Andre driftskostnader

2016 2015
Kostnader driftsmidler (husleie, strøm, vedlikehold, bilkostnader mm) 880 815
Salgskostnader (reklame, garanti mm) 705 655
Administrasjonskostnader (IT-tjenester, honorarer, reisekostnader, gaver, tap på krav) 199 233
Sum andre driftskostnader 1 783 1 703

Note 4 - Investeringer i tilknyttede selskap

Stemme- EK Bokført Intern- Tilgang / Resultatandel Bokført
andel / i selskapet verdi fortjeneste avgang  etter skatt verdi 

Selskapets navn eierandel 31.12.16 01.01.16 2016 31.12.16
Volkswagen Møller Bilfinans AS 49,0 % 1 984 686 (59) -                            126 753
UAB Baltic Auto, Litauen 35,0 % 10 5 -                            -                            -                          5
Sum 691  (59) 0 126 758

Investeringene i tilknyttede selskap er innarbeidet etter egenkapitalmetoden. 

Note 5 - Andre finansinntekter og finanskostnader

2016 2015
Renteinntekter 4 4
Valutagevinst 44 63
Andre finansinntekter 2 2
Sum andre finansinntekter 50 69

Rentekostnader 22 22
Valutatap 36 59
Andre finanskostnader 7 7
Sum andre finanskostnader 65 88

Note 6 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Maskiner og Biler Bygg Immaterielle Goodwill* Sum
inventar eiendeler

Anskaffelseskost 01.01 965 85 324 357 191 1 922
Tilgang ved kjøp av selskap 11 9 61 -                            2                         82
Tilgang 86 71 42 107 - 306
Avgang (66) (53) -                            (7) -                          (127)
Omregningsdifferanse (20) - (2) 1 (9) (30)
Anskaffelseskost 31.12 977 112 424 458 183 2 154
Akkumulerte avskrivninger 01.01 637 10 173 177 135 1 132
Tilgang ved kjøp av selskap 7 3 15 -                            -                          25
Årets av- og nedskrivning 91 23 25 59 16 213
Avgang (67) (16) -                            -                            -                          (83)
Omregningsdifferanse (12) -                             -                            1 (5) (16)
Avskrevet 31.12 656 19 213 237 145 1 271
Bokført verdi 31.12 321 92 211 221 38 883
* Goodwill ved oppkjøp nye selskap, samt goodwill i selskapsregnskapene. 

Lineær avskrivningsplan 3-7 år 3-7 år 20-50 år 3-10 år 5-10 år

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler 50 347 397

Varighet på leie av driftsmidler 1-5 år 1-5 år 1-15 år

Avskrivningstid på goodwill som er strategiske investeringer avskrives normalt over 10 år. Dette er investeringer hvor MøllerGruppen har et langsiktig perspektiv og som ligger 
innenfor konsernets kjernevirksomhet. Øvrige poster avskrives over 5 år. Immaterielle eiendeler på 221 millioner kroner gjelder software og utviklingskostnader til IT-systemer. 
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Spesifikasjon av goodwill/badwill ved oppkjøp:
Forretningsområde Kjøps- Avskrivnings- Anskaffelses- Akkumulerte Bokført Årets 

tidspunkt periode kost* avskrivninger* verdi* avskrivninger
Bilforhandlere Norge 2016 10 år 2 -                            2 -                          
Bilforhandlere Sverige 2014 10 år 27 6 21 3

2011 10 år 30 17 13 3
Bilforhandlere Sverige 2008 10 år 38 37 1 4
Bilforhandlere Sverige 2007 10 år 7 6 1 1
Bilforhandlere Norge 2007 10 år 48 48 -                          5
Sum goodwill ved oppkjøp 150 114 38 16
* Inkl. omregningsdifferanse

Note 7 - Investeringer i andre aksjer og andeler 

Note 8 - Pensjoner 

2016 2015
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 1 3
Årets pensjonskostnad til sikrede og usikrede pensjoner 1 3
Innskuddspensjon 94 92
Ikke aktuarberegnet ytelsespensjon 43 40
Samlede pensjonskostnader 138 136

Balanseført aktuarberegnet pensjonsforpliktelse  
Balanseført pensjonsforpliktelser pr 01.01.16 (57) (39)
Effekt ved endring av regnskapsprinsipp -                          (12)
Beregnet pensjonsforpliktelse pr 01.01.16 (57) (51)
Årets estimatavvik ført direkte mot egenkapital -                          (1)
Årets pensjonskostnad (1) (3)
Årets pensjonsutbetalinger 2                         3
Omregningsdifferanse 4                         (5)
Pensjonsforpliktelse (51) (57)

Antall personer omfattet av alle pensjonsordninger 3 305 3 278

Økonomiske forutsetninger Sverige Norge
Avkastning på pensjonsmidler - 0,0 %
Diskonteringsrente 3,8 % 2,1 %
Årlig lønnsvekst / årlig G-regulering 2,0 % 2,3 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring, tilpasset konsernets 
aldersstruktur og avgang. Alle pensjonsforpliktelser er inklusiv arbeidsgiveravgift.

Bilforhandlere Baltikum

Norske og svenske selskap i konsernet har sikrede, kollektive pensjonsavtaler. Selskapene i de tre baltiske landene har ingen pensjonsavtaler. 
I Norge har vi en løpende innskuddsordning. Innskuddsordningen kostnadsføres fortløpende i regnskapet ved at konsernet innbetaler til forsikringsselskapet et sparebeløp 
basert på lønnsnivået til den enkelte ansatte. Pr. 01.01.2015 ble ordningen tilpasset ny lov om tjenestepensjon ved at knekkpunktet mellom lav og høy sparesats ble flyttet 
fra 6 x Folketrygdens Grunnbeløp (G) til 7,1G. I tillegg til sparing til alderspensjon dekkes uførepensjon og barnepensjon. Disse dekningene har ikke fripoliseoppbygging, og 
det er dermed ingen framtidig forpliktelse knyttet til uføre- og barnepensjon utover løpende premieinnbetalinger. 

Konsernet er medlem av AFP-ordningen gjennom LO/NHO. Gammel AFP-ordning ble helt utfaset i løpet av 2015, så det gjenstår ingen restforpliktelse på denne ordningen. 
Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg til den ordinære pensjonen. De ansatte 
kan velge å ta ut AFP fra og med fylte 62 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning og finansieres gjennom premier som fastsettes som 
en prosent av lønn. Det foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen derfor behandlet som en 
innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det er i 2016 innbetalt premie i den nye 
ordningen for medarbeidere til og med fylte 61 år, tilsvarende 2,5 prosent av samlede lønnsutbetalinger mellom 1 G og 7,1 G.

Våre svenske selskap har pensjonsavtaler i henhold til tariffavtale. Ordningen i Sverige er en kombinasjon av ytelse og innskudd basert på stillingskategori, alder og inntekt. 
Opptjeningen i Ytelsesordningen er delvis finansiert med premieinnbetaling, mens resten er finansiert ved oppbygging av pensjonsgjeld i balansen. Pensjonsforpliktelsen 
knyttet til den delen som ikke er forsikret, blir aktuarberegnet. Denne gjelden vil reduseres i takt med løpende pensjonsutbetalinger. All fremtidig opptjening er nå forsikret, 
men dette blir ikke aktuarberegnet, da ordningen er slik at midler og forpliktelse ikke er direkte allokert til hvert enkelt selskap i pensjonskollektivet. I 2015 endret 
MøllerGruppen regnskapsprinsipp ved bokføring av ytelsespensjon til IAS 19, jf prinsippnoten. Dette medførte at estimatavviket ved overgangsdato ble nullstillt og ført mot 
egenkapitalen med 10 millioner kroner etter skatt. Etter det nye prinsippet regnskapsføres årets estimatavvik mot selskapets egenkapital.

Datterselskap i MøllerGruppen har enkelte mindre aksjeinvesteringer med eierandeler fra 20 til 35 prosent. Dette gjelder blant annet skade- og lakkverksted og dekkhotel. 
Disse er ikke behandlet som tilknyttede selskap da de har begrenset verdi og resultat. Pr 31.12.2016 er total bokført verdi på investeringene 2 millioner kroner.

Note 9 - Varer

2016 2015
Nye biler 1 569 1 216
Brukte biler og demonstrasjonsbiler 1 715 1 566
Deler og utstyr 255 267
Øvrige beholdninger 7 13
Sum varer 3 546 3 062

Note 10 - Kundefordringer

2016 2015
Kundefordringer 1 449 1 177
Avsetning tap på fordringer (10) (12)
Kundefordringer Aars konsern -                          1
Sum kundefordringer 1 439 1 166

Note 11 - Andre fordringer

2016 2015
Lån til ansatte 14 16
Andre langsiktige fordringer -                          15
Sum langsiktige fordringer 14 31

2016 2015
Forskudd til leverandører 9 12
Lån til ansatte 17 22
Netto til gode MVA 3 3
Andre forskuddsbetalte kostnader 116 94
Påløpt inntekt 124 128
Andre kortsiktige fordringer 87 127
Sum kortsiktige fordringer 356 385

Note 12 - Bankinnskudd
Konsernet har bankinnskudd på totalt 32 millioner kroner. Det er ikke bundne midler til dekning av skyldig skattetrekk. Skattetrekk er sikret ved bankgaranti.

Note 13 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjonærer i MøllerGruppen AS pr 31.12.16 Antall Eierandel
A-aksjer:
Jan H. Møller 103 0,375 %
B-aksjer:
Jan H. Møller 1 0,004 %
Aars AS 24 778 90,102 %
Møller MI AS 2 618 9,520 %
Sum 27 500 100,00 %

Aksjekapitalen består av 27 500 aksjer pålydende 1 734 kroner, totalt 48 millionoer kroner. Aksjene er delt i to aksjeklasser. Det er ingen 
stemmerettsbegrensninger. Aars AS stemmer for 82,9 prosent direkte og indirekte gjennom Møller MI AS. A-aksjene er garantert et årlig utbytte
på 5 millioner kroner samlet fra MøllerGruppen AS og Møller Eiendom Holding AS.

Note 14 - Annen kortsiktig gjeld

2016 2015
Avsetning garanti og andre forpliktelser 537 489
Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 453 403
Feriepenger og påløpt lønn 319 303
Forskudd fra kunder 80 82
Annen kortsiktig gjeld 6 -                          
Sum annen kortsiktig gjeld 1 396 1 277
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Note 9 - Varer

2016 2015
Nye biler 1 569 1 216
Brukte biler og demonstrasjonsbiler 1 715 1 566
Deler og utstyr 255 267
Øvrige beholdninger 7 13
Sum varer 3 546 3 062

Note 10 - Kundefordringer

2016 2015
Kundefordringer 1 449 1 177
Avsetning tap på fordringer (10) (12)
Kundefordringer Aars konsern -                          1
Sum kundefordringer 1 439 1 166

Note 11 - Andre fordringer

2016 2015
Lån til ansatte 14 16
Andre langsiktige fordringer -                          15
Sum langsiktige fordringer 14 31

2016 2015
Forskudd til leverandører 9 12
Lån til ansatte 17 22
Netto til gode MVA 3 3
Andre forskuddsbetalte kostnader 116 94
Påløpt inntekt 124 128
Andre kortsiktige fordringer 87 127
Sum kortsiktige fordringer 356 385

Note 12 - Bankinnskudd
Konsernet har bankinnskudd på totalt 32 millioner kroner. Det er ikke bundne midler til dekning av skyldig skattetrekk. Skattetrekk er sikret ved bankgaranti.

Note 13 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjonærer i MøllerGruppen AS pr 31.12.16 Antall Eierandel
A-aksjer:
Jan H. Møller 103 0,375 %
B-aksjer:
Jan H. Møller 1 0,004 %
Aars AS 24 778 90,102 %
Møller MI AS 2 618 9,520 %
Sum 27 500 100,00 %

Aksjekapitalen består av 27 500 aksjer pålydende 1 734 kroner, totalt 48 millionoer kroner. Aksjene er delt i to aksjeklasser. Det er ingen 
stemmerettsbegrensninger. Aars AS stemmer for 82,9 prosent direkte og indirekte gjennom Møller MI AS. A-aksjene er garantert et årlig utbytte
på 5 millioner kroner samlet fra MøllerGruppen AS og Møller Eiendom Holding AS.

Note 14 - Annen kortsiktig gjeld

2016 2015
Avsetning garanti og andre forpliktelser 537 489
Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 453 403
Feriepenger og påløpt lønn 319 303
Forskudd fra kunder 80 82
Annen kortsiktig gjeld 6 -                          
Sum annen kortsiktig gjeld 1 396 1 277
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Note 15 - Nærstående parter

Selskap Selskapsforhold Transaksjonsart 2016 2015
Volkswagen Møller Bilfinans AS Tilknyttet selskap Salg av biler 3 392 2 342
Sum salg 3 392 2 342

Volkswagen Møller Bilfinans AS Tilknyttet selskap Kjøp av biler 1 061 1 185
Møller Eiendom Søsterkonsern Husleiekostnad 165 192
Sum kjøp 1 226 1 377

Volkswagen Møller Bilfinans AS Tilknyttet selskap Mellomværende pr 31.12 128 123
Aars AS Mor Mellomværende pr 31.12 147 318

Note 16 - Pantstillelser, garantiansvar og forpliktelser 

2016 2015
Driftsløsøre 42 44
Kundefordringer og varebeholdninger 532 471
Sum bokført verdi av eiendeler med panteheftelser 574 515

Garantiansvar 2016 2015
Gjenkjøpsavtaler for biler 6 646 5 183
Engangsavgift, Tollregion Oslo og Akershus 135 126
Skattetrekk 111 107
Ansatte 5 9

Note 17 - Egenkapital

2016 Majoritet Minoritet Totalt
Egenkapital 01.01.16 2 580 44 2 624
Årsresultat 897 15 912
Avgitt utbytte * (548) (6) (554)
Konsernbidrag (7) -                          (7)
Omregningsdifferanser i år mm. (40) -                          (40)
Egenkapital 31.12.16 2 881 53 2 934
* inkluderer tilleggsutbytte på 390 millioner kroner

Akkumulert omregningsdifferanse pr 31.12.2016 er 67 millioner kroner.

2015 Majoritet Minoritet Totalt
Egenkapital 01.01.15 2 287 37 2 324
Årsresultat 812 12 824
Avgitt utbytte (551) (5) (556)
Konsernbidrag (4) -                          (4)
Endring av regnskapsprinsipp på pensjoner i Sverige (etter skatt) (10) -                          (10)
Omregningsdifferanser i år mm. 46 -                          46
Egenkapital 31.12.15 2 580 44 2 624

MøllerGruppen AS har en kommitert låneramme på totalt 1 000 millioner kroner. Datterselskaper som utgjør mer enn 80 prosent av brutto omsetning og eiendeler i  konsernet 
er garantister. Pr 31.12.16 var det trukket 300 millioner kroner på denne rammen. I tillegg har MøllerGruppen en kassekredittramme på 100 millioner NOK for Norge og 
Sverige som er sikret ved solidaransvar (konsernkontoordning). Pr 31.12.16 var det trukket 0,4 millioner kroner på kassekredittrammen. Konsernets selskaper i Litauen har en 
kassekredittramme på 4 millioner EUR som er sikret ved garanti fra MøllerGruppen. På denne rammen er det pr 31.12.16 trukket 3 millioner EUR. I Latvia har selskapene en 
kassekredittramme på 9,5 millioner EUR og på denne rammen er det trukket 4 millioner EUR pr 31.12.16.

Garantien for ansatte gjelder aksjonærer i Møller MI AS som har lån i Nordea som utgjør 5 millioner kroner pr 31.12.16. Garantien er sikret med pant i aksjer. Konsernets 
selskaper som inngår i fellesregistrering for merverdiavgift, har solidaransvar for eventuell gjeld. Pr 31.12.2016 skylder MøllerGruppen AS via fellesregistrering registrert på 
Aars AS 81 millioner kroner i merverdiavgift. 

MøllerGruppens selskaper i Latvia ble i 2014 ilagt en foretaksbot på tilsammen 7 millioner EUR på grunn av påstått ulovlig prissamarbeid. MøllerGruppen er sterkt uenig i 
grunnlaget for boten, og mener botens størrelse er urimelig og diskriminerende i forhold til de påståtte ulovlighetene. Saken er brakt inn for det latviske rettsvesenet og 
rettsaken startet i januar 2016. Det forventes en dom i løpet av 2017. Det er ikke avsatt noe for dette i regnskapet for 2016.

Note 9 - Varer

2016 2015
Nye biler 1 569 1 216
Brukte biler og demonstrasjonsbiler 1 715 1 566
Deler og utstyr 255 267
Øvrige beholdninger 7 13
Sum varer 3 546 3 062

Note 10 - Kundefordringer

2016 2015
Kundefordringer 1 449 1 177
Avsetning tap på fordringer (10) (12)
Kundefordringer Aars konsern -                          1
Sum kundefordringer 1 439 1 166

Note 11 - Andre fordringer

2016 2015
Lån til ansatte 14 16
Andre langsiktige fordringer -                          15
Sum langsiktige fordringer 14 31

2016 2015
Forskudd til leverandører 9 12
Lån til ansatte 17 22
Netto til gode MVA 3 3
Andre forskuddsbetalte kostnader 116 94
Påløpt inntekt 124 128
Andre kortsiktige fordringer 87 127
Sum kortsiktige fordringer 356 385

Note 12 - Bankinnskudd
Konsernet har bankinnskudd på totalt 32 millioner kroner. Det er ikke bundne midler til dekning av skyldig skattetrekk. Skattetrekk er sikret ved bankgaranti.

Note 13 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjonærer i MøllerGruppen AS pr 31.12.16 Antall Eierandel
A-aksjer:
Jan H. Møller 103 0,375 %
B-aksjer:
Jan H. Møller 1 0,004 %
Aars AS 24 778 90,102 %
Møller MI AS 2 618 9,520 %
Sum 27 500 100,00 %

Aksjekapitalen består av 27 500 aksjer pålydende 1 734 kroner, totalt 48 millionoer kroner. Aksjene er delt i to aksjeklasser. Det er ingen 
stemmerettsbegrensninger. Aars AS stemmer for 82,9 prosent direkte og indirekte gjennom Møller MI AS. A-aksjene er garantert et årlig utbytte
på 5 millioner kroner samlet fra MøllerGruppen AS og Møller Eiendom Holding AS.

Note 14 - Annen kortsiktig gjeld

2016 2015
Avsetning garanti og andre forpliktelser 537 489
Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 453 403
Feriepenger og påløpt lønn 319 303
Forskudd fra kunder 80 82
Annen kortsiktig gjeld 6 -                          
Sum annen kortsiktig gjeld 1 396 1 277
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Note 15 - Nærstående parter

Selskap Selskapsforhold Transaksjonsart 2016 2015
Volkswagen Møller Bilfinans AS Tilknyttet selskap Salg av biler 3 392 2 342
Sum salg 3 392 2 342

Volkswagen Møller Bilfinans AS Tilknyttet selskap Kjøp av biler 1 061 1 185
Møller Eiendom Søsterkonsern Husleiekostnad 165 192
Sum kjøp 1 226 1 377

Volkswagen Møller Bilfinans AS Tilknyttet selskap Mellomværende pr 31.12 128 123
Aars AS Mor Mellomværende pr 31.12 147 318

Note 16 - Pantstillelser, garantiansvar og forpliktelser 

2016 2015
Driftsløsøre 42 44
Kundefordringer og varebeholdninger 532 471
Sum bokført verdi av eiendeler med panteheftelser 574 515

Garantiansvar 2016 2015
Gjenkjøpsavtaler for biler 6 646 5 183
Engangsavgift, Tollregion Oslo og Akershus 135 126
Skattetrekk 111 107
Ansatte 5 9

Note 17 - Egenkapital

2016 Majoritet Minoritet Totalt
Egenkapital 01.01.16 2 580 44 2 624
Årsresultat 897 15 912
Avgitt utbytte * (548) (6) (554)
Konsernbidrag (7) -                          (7)
Omregningsdifferanser i år mm. (40) -                          (40)
Egenkapital 31.12.16 2 881 53 2 934
* inkluderer tilleggsutbytte på 390 millioner kroner

Akkumulert omregningsdifferanse pr 31.12.2016 er 67 millioner kroner.

2015 Majoritet Minoritet Totalt
Egenkapital 01.01.15 2 287 37 2 324
Årsresultat 812 12 824
Avgitt utbytte (551) (5) (556)
Konsernbidrag (4) -                          (4)
Endring av regnskapsprinsipp på pensjoner i Sverige (etter skatt) (10) -                          (10)
Omregningsdifferanser i år mm. 46 -                          46
Egenkapital 31.12.15 2 580 44 2 624

MøllerGruppen AS har en kommitert låneramme på totalt 1 000 millioner kroner. Datterselskaper som utgjør mer enn 80 prosent av brutto omsetning og eiendeler i  konsernet 
er garantister. Pr 31.12.16 var det trukket 300 millioner kroner på denne rammen. I tillegg har MøllerGruppen en kassekredittramme på 100 millioner NOK for Norge og 
Sverige som er sikret ved solidaransvar (konsernkontoordning). Pr 31.12.16 var det trukket 0,4 millioner kroner på kassekredittrammen. Konsernets selskaper i Litauen har en 
kassekredittramme på 4 millioner EUR som er sikret ved garanti fra MøllerGruppen. På denne rammen er det pr 31.12.16 trukket 3 millioner EUR. I Latvia har selskapene en 
kassekredittramme på 9,5 millioner EUR og på denne rammen er det trukket 4 millioner EUR pr 31.12.16.

Garantien for ansatte gjelder aksjonærer i Møller MI AS som har lån i Nordea som utgjør 5 millioner kroner pr 31.12.16. Garantien er sikret med pant i aksjer. Konsernets 
selskaper som inngår i fellesregistrering for merverdiavgift, har solidaransvar for eventuell gjeld. Pr 31.12.2016 skylder MøllerGruppen AS via fellesregistrering registrert på 
Aars AS 81 millioner kroner i merverdiavgift. 

MøllerGruppens selskaper i Latvia ble i 2014 ilagt en foretaksbot på tilsammen 7 millioner EUR på grunn av påstått ulovlig prissamarbeid. MøllerGruppen er sterkt uenig i 
grunnlaget for boten, og mener botens størrelse er urimelig og diskriminerende i forhold til de påståtte ulovlighetene. Saken er brakt inn for det latviske rettsvesenet og 
rettsaken startet i januar 2016. Det forventes en dom i løpet av 2017. Det er ikke avsatt noe for dette i regnskapet for 2016.
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Note 18 - Gjeld, finansiering og finansiell risiko

2016 2015
Trekk på kommitert låneramme 300 200
Markedslån -                          20
Kassekreditt 72 180
Sum kortsiktig rentebærende gjeld 372 400

Obligasjonslån 600 400
Tilretteleggelseskostnad (3) (1)
Sum obligasjonslån 597 399
Annen langsiktig rentebærende gjeld 16 13
Sum langsiktig rentebærende gjeld 613 413

Forfall
Forfall under 2 år 372 400
Forfall mellom 2 og 5 år 613 413
Sum 985 813

Nøkkeltall
Ubenyttede kommiterte lånerammer 860 952

Kortsiktig gjeld
MøllerGruppen har en kommitert låneramme på 1 000 millioner kroner som løper frem til 2021. Lånerammene er ikke pantesikret, men alle vesentlige selskap i 
MøllerGruppen er solidarisk ansvarlig for gjelden. MøllerGruppen AS står som låntaker. Pr 31.12.2016 er det trukket 300 millioner kroner av rammen. Det er stilt krav 
(covenants) til finansielle nøkkeltall i låneavtalen, knyttet til egenkapital og kontantstrøm, som er oppfylt ved årsskiftet. Denne gjelden er klassifisert som kortsiktig gjeld da det 
kun vil være trekk på rammen av kortsiktig art. 

Langsiktig gjeld
MøllerGruppen har en langsiktig finansiering gjennom et obligasjonslån på 600 millioner kroner. Dette lånet løper frem til november 2019. 

Finansiell risiko
Konsernet har virksomhet innen salg, finansiering og service av biler. Konsernets aktiviteter medfører finansiell risiko knyttet til valuta, renter, kreditt og likviditet. Konsernet 
styrer risikoen ut fra en målsetting om å sikre forutsigbare kontantstrømmer og for å sikre tilstrekkelig likviditet til å møte naturlige svingninger i arbeidskapitalen.

Valutarisiko
Konsernet selger produkter i lokal valuta. I Norge er konsernet på kort sikt valutaeksponert relatert til import av produkter i EUR. Bilprodusentene bærer gjennom avtaler i all 
vesentlighet langsiktig valutarisiko. Den korte valutarisikoen søkes sikret ved bruk av terminkontrakter. Kontraktene blir markedsvurdert (mark-to-market) og verdien bokført 
som agio ved årsskiftet. Urealisert disagio ved utgangen av året er resultatført med 4,2 millioner kroner.

I tillegg har konsernet valutarisiko knyttet til de svenske og baltiske selskapene. Risikoen søkes begrenset ved å ha lokal ekstern gjeld i egen valuta. MøllerGruppen sikrer 
generelt ikke egenkapitalen i utenlandske virksomheter, men søker å sikre forventet utbytte med ett års horisont. Ved årsskiftet har MøllerGruppen sikret SEK 24 mill og EUR 
3 mill. Urealisert agio ved utgangen av året var 0,2 millioner kroner. 

Renterisiko
MøllerGruppen er i hovedsak finansiert med et langsiktig obligasjonslån med flytende rente. Dette innebærer en risiko i forhold til utviklingen i rentekostnadene. Denne 
risikoen er delvis sikret ved at en del av gjelden er byttet til fast rente ved bruk av renteswap-avtaler. Pr 31.12.16 er det inngått renteswap-avtaler på 400 millioner kroner til en 
fastrente på i snitt 1,85 prosent, med en gjenværende løpetid tilsvarende det underliggende lånet. Renteswap-avtalene sikrer 67 prosent av rentekostnadene knyttet til 
obligasjonslånet ved årsskiftet. Tidspunkt for fastsettelse av det flytende element i sikringskontrakten er tilpasset rulleringen av underliggende lån. Avtalene er inngått med 
den hensikt å løpe til forfall. På basis av dette har MøllerGruppen valgt å sikringsbokføre avtalene hvilket medfører at løpende endring i markedsverdi ikke føres over 
resultatet. Pr balansedagen er markedsverdien av kontrakten positiv med 1,2 million kroner.

Kredittrisiko
En vesentlig del av konsernets omsetning er kontantbasert. Det vil imidlertid være kredittrisiko knyttet til salg fra importørvirksomheten til eksterne forhandlere og i de tilfellene 
det selges biler eller verkstedtjenester på kreditt. Risikoen søkes sikret med stramme kredittrutiner og tett oppfølging av utestående kundefordringer. Historisk har tap på krav 
vært lave.

Likviditetsrisiko
Konsernet opererer i en syklisk bransje med relativt store svingninger i arbeidskapitalen. Det er derfor risiko knyttet til kortsiktig tilgang på likviditet. Dette er sikret ved å ha en 
fleksibel kommitert rammefinansiering på NOK 1mrd hvor trekk reguleres løpende ut fra behov. 

Gjenkjøpsavtaler
Konsernet har risiko knyttet til gjenkjøpsavtaler. Samlede gjenkjøpsforpliktelser er 6,6 milliarder kroner pr 31.12.2016. Risikoen er knyttet til fremtidig markedspris for brukte 
biler. Risikoen søkes sikret ved gitte rutiner for inngåelse av avtaler og tilbakelevering av bilene. Det foretas løpende vurdering av forpliktelsene og det foretas avsetning til 
eventuelle forventede tap. 
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Note 19 - Skatter

Skatt i resultatregnskapet 
2016 2015

Resultat før skattekostnad 1 180 1 103

Betalbar skatt Norge 284 257
Betalbar skatt utlandet 20 18
Skatt på avgitt konsenbidrag 2 1
Sum betalbar skatt 306 276

Endring i utsatt skatt (48) (14)
Effekt av endret skattesats i Norge fra 27 til 25 % 9 17
Skattekostnad 268 279
Årsresultat 912 824

Effektiv skattesats 22,7 % 25,3 %

25 % av resultat før skattekostnad 295 298
Faktisk skattekostnad 268 279
Avvik skattekostnad 27 19
Avviket utgjør:
Permanente forskjeller (inklusiv skattefrie gevinster og utbytter) 6 (11)
Resultat i tilknyttet selskap (31) (24)
Avskrivning goodwill /merverdi bygg 3 3
Utenlandske selskap (lavere skattesats) (9) (5)
Effekt av endret skatteprosent i Norge 9 17
For lite/for mye beregnet skatt tidligere år (5) 1
Sum (27) (19)

Skatt i balansen

Ved beregning av utsatt skatt er det tatt hensyn til følgende midlertidige forskjeller 2016 2015
Kunder og andre fordringer 6 8
Varebeholdninger 285 227
Varige driftsmidler (48) (33)
Kortsiktig og langsiktig gjeld 691 607
Pensjoner 15 26
Gevinst og tapskonto - 7
Underskudd til fremføring 18 16
Latent utbytteskatt - Estland (57) (120)
Sum grunnlag utsatt skatt 908 738

Norge 25 % 223 197
Sverige 22 % (11) (7)
Litauen og Latvia 15 % 13 15
Estland 20 % (11) (25)
Netto utsatt skatt 214 180

Balanseført utsatt skattefordel 238 214
Balanseført utsatt skatt gjeld (24) (34)
Balanseført netto utsatt skatt 214 180
Utsatt skatt er i balansen medtatt netto innen de ulike skattekonsern.

Endring utsatt skatt i balansen fremkommer som følger:                                                                             
Utsatt skatt 01.01 180 177
Tilgang /avgang kjøpte /solgte selskap 1 (1)
Kursjustering  - (1)
Utsatt skatt vedrørende internfortjenste på tilknyttet selskap i år * (16) 4
Endring i utsatt skatt pga endring i regnskapsprinsipp på pensjoner i Sverige, ført direkte mot egenkapital - 3
Årets resultatførte endring utsatt skatt 38 (2)
Betalt skatt på utbytte fra Estland 10 -
Utsatt skatt netto 31.12 213 180
* Utsatt skatt vedrørende internfortjeneste TS - balanseføres som del av investeringen.

Betalbar skatt balanse fremkommer som følger:
Betalbar skatt i resultatet 306 276
Forskuddsbetalt skatt utlandet (11) (16)
Skatt på avgitt konsenbidrag (2) (1)
Skyldig betalbar skatt 293 259

I 2015 var inntektsskatt  i Norge, Sverige, Litauen og Latvia henholdsvis 27, 22, 15 og 15 prosent. Fra 2016 er skattesatsen i Norge endret til 25 prosent. Estland har ikke 
inntektsskatt, men utbytteskatt. Det er avsatt latent skatt for utbytte.

Note 18 - Gjeld, finansiering og finansiell risiko

2016 2015
Trekk på kommitert låneramme 300 200
Markedslån -                          20
Kassekreditt 72 180
Sum kortsiktig rentebærende gjeld 372 400

Obligasjonslån 600 400
Tilretteleggelseskostnad (3) (1)
Sum obligasjonslån 597 399
Annen langsiktig rentebærende gjeld 16 13
Sum langsiktig rentebærende gjeld 613 413

Forfall
Forfall under 2 år 372 400
Forfall mellom 2 og 5 år 613 413
Sum 985 813

Nøkkeltall
Ubenyttede kommiterte lånerammer 860 952

Kortsiktig gjeld
MøllerGruppen har en kommitert låneramme på 1 000 millioner kroner som løper frem til 2021. Lånerammene er ikke pantesikret, men alle vesentlige selskap i 
MøllerGruppen er solidarisk ansvarlig for gjelden. MøllerGruppen AS står som låntaker. Pr 31.12.2016 er det trukket 300 millioner kroner av rammen. Det er stilt krav 
(covenants) til finansielle nøkkeltall i låneavtalen, knyttet til egenkapital og kontantstrøm, som er oppfylt ved årsskiftet. Denne gjelden er klassifisert som kortsiktig gjeld da det 
kun vil være trekk på rammen av kortsiktig art. 

Langsiktig gjeld
MøllerGruppen har en langsiktig finansiering gjennom et obligasjonslån på 600 millioner kroner. Dette lånet løper frem til november 2019. 

Finansiell risiko
Konsernet har virksomhet innen salg, finansiering og service av biler. Konsernets aktiviteter medfører finansiell risiko knyttet til valuta, renter, kreditt og likviditet. Konsernet 
styrer risikoen ut fra en målsetting om å sikre forutsigbare kontantstrømmer og for å sikre tilstrekkelig likviditet til å møte naturlige svingninger i arbeidskapitalen.

Valutarisiko
Konsernet selger produkter i lokal valuta. I Norge er konsernet på kort sikt valutaeksponert relatert til import av produkter i EUR. Bilprodusentene bærer gjennom avtaler i all 
vesentlighet langsiktig valutarisiko. Den korte valutarisikoen søkes sikret ved bruk av terminkontrakter. Kontraktene blir markedsvurdert (mark-to-market) og verdien bokført 
som agio ved årsskiftet. Urealisert disagio ved utgangen av året er resultatført med 4,2 millioner kroner.

I tillegg har konsernet valutarisiko knyttet til de svenske og baltiske selskapene. Risikoen søkes begrenset ved å ha lokal ekstern gjeld i egen valuta. MøllerGruppen sikrer 
generelt ikke egenkapitalen i utenlandske virksomheter, men søker å sikre forventet utbytte med ett års horisont. Ved årsskiftet har MøllerGruppen sikret SEK 24 mill og EUR 
3 mill. Urealisert agio ved utgangen av året var 0,2 millioner kroner. 

Renterisiko
MøllerGruppen er i hovedsak finansiert med et langsiktig obligasjonslån med flytende rente. Dette innebærer en risiko i forhold til utviklingen i rentekostnadene. Denne 
risikoen er delvis sikret ved at en del av gjelden er byttet til fast rente ved bruk av renteswap-avtaler. Pr 31.12.16 er det inngått renteswap-avtaler på 400 millioner kroner til en 
fastrente på i snitt 1,85 prosent, med en gjenværende løpetid tilsvarende det underliggende lånet. Renteswap-avtalene sikrer 67 prosent av rentekostnadene knyttet til 
obligasjonslånet ved årsskiftet. Tidspunkt for fastsettelse av det flytende element i sikringskontrakten er tilpasset rulleringen av underliggende lån. Avtalene er inngått med 
den hensikt å løpe til forfall. På basis av dette har MøllerGruppen valgt å sikringsbokføre avtalene hvilket medfører at løpende endring i markedsverdi ikke føres over 
resultatet. Pr balansedagen er markedsverdien av kontrakten positiv med 1,2 million kroner.

Kredittrisiko
En vesentlig del av konsernets omsetning er kontantbasert. Det vil imidlertid være kredittrisiko knyttet til salg fra importørvirksomheten til eksterne forhandlere og i de tilfellene 
det selges biler eller verkstedtjenester på kreditt. Risikoen søkes sikret med stramme kredittrutiner og tett oppfølging av utestående kundefordringer. Historisk har tap på krav 
vært lave.

Likviditetsrisiko
Konsernet opererer i en syklisk bransje med relativt store svingninger i arbeidskapitalen. Det er derfor risiko knyttet til kortsiktig tilgang på likviditet. Dette er sikret ved å ha en 
fleksibel kommitert rammefinansiering på NOK 1mrd hvor trekk reguleres løpende ut fra behov. 

Gjenkjøpsavtaler
Konsernet har risiko knyttet til gjenkjøpsavtaler. Samlede gjenkjøpsforpliktelser er 6,6 milliarder kroner pr 31.12.2016. Risikoen er knyttet til fremtidig markedspris for brukte 
biler. Risikoen søkes sikret ved gitte rutiner for inngåelse av avtaler og tilbakelevering av bilene. Det foretas løpende vurdering av forpliktelsene og det foretas avsetning til 
eventuelle forventede tap. 
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Note 19 - Skatter

Skatt i resultatregnskapet 
2016 2015

Resultat før skattekostnad 1 180 1 103

Betalbar skatt Norge 284 257
Betalbar skatt utlandet 20 18
Skatt på avgitt konsenbidrag 2 1
Sum betalbar skatt 306 276

Endring i utsatt skatt (48) (14)
Effekt av endret skattesats i Norge fra 27 til 25 % 9 17
Skattekostnad 268 279
Årsresultat 912 824

Effektiv skattesats 22,7 % 25,3 %

25 % av resultat før skattekostnad 295 298
Faktisk skattekostnad 268 279
Avvik skattekostnad 27 19
Avviket utgjør:
Permanente forskjeller (inklusiv skattefrie gevinster og utbytter) 6 (11)
Resultat i tilknyttet selskap (31) (24)
Avskrivning goodwill /merverdi bygg 3 3
Utenlandske selskap (lavere skattesats) (9) (5)
Effekt av endret skatteprosent i Norge 9 17
For lite/for mye beregnet skatt tidligere år (5) 1
Sum (27) (19)

Skatt i balansen

Ved beregning av utsatt skatt er det tatt hensyn til følgende midlertidige forskjeller 2016 2015
Kunder og andre fordringer 6 8
Varebeholdninger 285 227
Varige driftsmidler (48) (33)
Kortsiktig og langsiktig gjeld 691 607
Pensjoner 15 26
Gevinst og tapskonto - 7
Underskudd til fremføring 18 16
Latent utbytteskatt - Estland (57) (120)
Sum grunnlag utsatt skatt 908 738

Norge 25 % 223 197
Sverige 22 % (11) (7)
Litauen og Latvia 15 % 13 15
Estland 20 % (11) (25)
Netto utsatt skatt 214 180

Balanseført utsatt skattefordel 238 214
Balanseført utsatt skatt gjeld (24) (34)
Balanseført netto utsatt skatt 214 180
Utsatt skatt er i balansen medtatt netto innen de ulike skattekonsern.

Endring utsatt skatt i balansen fremkommer som følger:                                                                             
Utsatt skatt 01.01 180 177
Tilgang /avgang kjøpte /solgte selskap 1 (1)
Kursjustering  - (1)
Utsatt skatt vedrørende internfortjenste på tilknyttet selskap i år * (16) 4
Endring i utsatt skatt pga endring i regnskapsprinsipp på pensjoner i Sverige, ført direkte mot egenkapital - 3
Årets resultatførte endring utsatt skatt 38 (2)
Betalt skatt på utbytte fra Estland 10 -
Utsatt skatt netto 31.12 213 180
* Utsatt skatt vedrørende internfortjeneste TS - balanseføres som del av investeringen.

Betalbar skatt balanse fremkommer som følger:
Betalbar skatt i resultatet 306 276
Forskuddsbetalt skatt utlandet (11) (16)
Skatt på avgitt konsenbidrag (2) (1)
Skyldig betalbar skatt 293 259

I 2015 var inntektsskatt  i Norge, Sverige, Litauen og Latvia henholdsvis 27, 22, 15 og 15 prosent. Fra 2016 er skattesatsen i Norge endret til 25 prosent. Estland har ikke 
inntektsskatt, men utbytteskatt. Det er avsatt latent skatt for utbytte.
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Note 20 - Betydelige transaksjoner i regnskapsåret 
Transaksjoner i 2016

Transaksjonen hadde følgende effekt på konsernregnskapet pr 31.12.16:
 Kjøp  Merverdi  Sum 

Kontanter                          12                        12 
Kundefordringer 8                          8 
Driftsmidler 37 17                                              54 
Varebeholdning 34                        34 
Andre eiendeler 2                          2 
Leverandørgjeld (12)                       (12)
Annen rentefri gjeld (17)                       (17)
Rentebærende gjeld (27)                       (27)
Netto identifiserbare eiendeler 38 17 55

Goodwill 2                         2
Salgssum 38 19 57

Betalt i kontanter 57
Overtatte kontanter 12
Netto kontanter ut 45

Transaksjoner i 2015

Transaksjonen hadde følgende effekt på konsernregnskapet pr 31.12.15:
 Salg 

Kundefordringer (12)
Driftsmidler (7)
Varebeholdning (41)
Andre eiendeler (2)
Leverandørgjeld 11
Annen rentefri gjeld 19
Rentebærende gjeld 18
Netto identifiserbare eiendeler (14)

Gevinst ved salg (55)
Salgssum (69)

Betalt i kontanter (54)
Selgerkreditt (15)
Netto salgssum (69)

MøllerGruppen har pr 28.02.2015 solgt 100 prosent av aksjene i Møller Bil Fredrikstad.

MøllerGruppen har pr 20.10.2016 kjøp 100 prosent av aksjene i Orkdal Bil AS og Orkdal Eiendom AS, samt 52 % av aksjene i Bilsenteret Bjugn AS.
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Selskapsregnskap 
MøllerGruppen AS
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Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP MØLLERGRUPPEN AS

(Beløp i MNOK) Note 2016 2015
DRIFTSINNTEKTER
Andre driftsinntekter 37 33
Sum driftsinntekter 37 33

DRIFTSKOSTNADER
Lønns- og andre personalkostnader 1 62 60
Av- og nedskrivninger 4 5 4
Andre driftskostnader 34 35
Sum driftskostnader 101 99
DRIFTSRESULTAT (64) (66)

FINANSPOSTER
Inntekter på investering i datterselskaper 2 890 631
Renteinntekter fra foretak i samme konsern 28 34
Andre finansinntekter 3 36 54
Rentekostnader fra foretak i samme konsern -                        -                        
Andre finanskostnader 3 (53) (73)
Sum finansposter 901 646

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 837 581

Skatter 13 211 5
ÅRSRESULTAT 626 576

Forslag til disponeringer i MøllerGruppen AS:
Avgitt konsernbidrag etter skatt (7) (4)
Avsatt utbytte (158) (351)
Overført til /(fra) annen egenkapital (461) (221)
Disponert (626) (576)

Tilleggsutbytte besluttet før generalforsamlingsdato (390) (200)
Fra annen egenkapital 390 200
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BalanseEIENDELER MØLLERGRUPPEN AS PR 31.12 

(Beløp i MNOK) Note 2016 2015
EIENDELER
Utsatt skattefordel 13 -                        1
Immaterielle eiendeler 4 13 15
Sum immaterielle eiendeler 13 16

Varige driftsmidler 4 24 22

Investeringer i datterselskap 5 558 552
Investeringer i tilknyttede selskap 6 571 571
Investeringer i aksjer og andeler 1 1
Fordringer til konsernselskap 8 1 220 1 195
Andre fordringer 6 21
Sum finansielle anleggsmidler 2 355 2 339

SUM ANLEGGSMIDLER 2 391 2 376

Kundefordringer -                        5
Andre fordringer 7 5
Fordringer på konsernselskap 8 891 640
Sum fordringer 898 650

Bankinnskudd og kontanter 9 7                            74                           

SUM OMLØPSMIDLER 905 724

SUM EIENDELER 3 296 3 100
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BalanseEGENKAPITAL OG GJELD MØLLERGRUPPEN AS PR 31.12 

(Beløp i MNOK) Note 2016 2015
EGENKAPITAL
Aksjekapital 48 48
Annen innskutt egenkapital 1 1
Annen egenkapital 1 901 1 830
SUM EGENKAPITAL 11 1 950 1 879

GJELD
Pensjonsforpliktelser 7 1 1
Sum avsetninger for forpliktelser 1 1

Obligasjonslån 597 399
Gjeld til konsernselskaper 8 20 33
Annen langsiktig gjeld 16 12
Sum langsiktig gjeld 632 443

Gjeld til kredittinstitusjoner 300 325
Leverandørgjeld 4 5
Betalbar skatt 13 205 -                              
Skyldige offentlige avgifter 4 4
Utbytte og konsernbidrag 8 167 356
Annen kortsiktig gjeld 24 24
Gjeld til konsernselskaper 8 9 62
Sum kortsiktig gjeld 713 777

SUM GJELD 1 346 1 221

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 296 3 100

....................................
Harald Møller

Styreleder

....................................
Jacob Schram
Styremedlem

...........................................
Øyvind Schage Førde

Styremedlem

..........................................
Kristin Solheim Genton

Styremedlem

....................................
Jon Morten Møller

Styremedlem

....................................
Jan Tellef  Thorleifsson

Styremedlem

...................................
Terje Male

Konsernsjef

Oslo, 30. mars 2017
I styret for MøllerGruppen AS 

Styret i MøllerGruppen AS
Oslo, 30. mars 2017

 Harald A. Møller Øyvind Schage Førde Jon Morten Møller Jacob Schram
 Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem

 Kristin Solheim Genton Jan Tellef Thorleifsson Terje Male
 Styremedlem Styremedlem Konsernsjef 



55 MØLLERGRUPPEN ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2016 • SELSKAPSREGNSKAP

KontantstrømoppstillingKONTANTSTRØMOPPSTILLING MØLLERGRUPPEN AS

(Beløp i MNOK) 2016 2015
KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Ordinært resultat før skattekostnad 837 580
Inntektsført utbytte/konsernbidrag 2 (890) (631)
Gevinst ved salg av anleggsmidler og aksjer 0 (4)
Avskrivninger 4 5 4
Periodens betalte skatter (1) (15)
Endring kundefordringer og leverandører 3 31
Endring konsernfordringer/gjeld (79) (32)
Endring andre poster 14 (7)
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (111) (74)

KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
Investert i varige driftsmidler (14) (23)
Salg varige driftsmidler 9 6
Avvikling Bilfinans - 4
Kapitalinnskudd i TS -andeler - (123)
Mottatt utbytte/konsernbidrag 631 425
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 627 290

KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Avgitt konsernbidrag (18) (71)
Avgitt utbytte (351) (10)
Tilleggsutbytte (390) (200)
Ut/innbetaling fra private på langsiktige innlån 4 (4)
Opptak/nedbetaling av langsiktig gjeld 298 50
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  (457) (234)

Netto endring i likvider gjennom året 58 (18)
Likviditetsbeholdning 01.01 (52) (33)
Likviditetsbeholdning 31.12 7 (52)

Spesifikasjon av likviditetsbeholdning 31.12:
Betalingsmidler 9 7                             74                           
Gjeld til kredittinstitusjoner 12 - (105)
Markedslån 12 - (20)
Likviditetsbeholdning 31.12 7                             (52)
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NOTER MØLLERGRUPPEN AS

Alle tall i millioner kroner.

Note 1 - Lønns- og andre personalkostnader

2016 2015
Lønninger 48 44
Arbeidsgiveravgift 7 7
Pensjonskostnader 2 2
Andre personalkostnader 5 8
Sum lønns- og andre personalkostnader 62 60

Gjennomsnittlig antall ansatte 23 22
Lån til ansatte 1 1

Lån til ansatte gjelder i vesentlig grad rentebærende billån hvor selskapet har pant i bil. Renter på lånet er 2,5 prosent. For informasjon om ytelser til ledende 
personer, inklusiv lønn til administrerende direktør i MøllerGruppen AS, se note 2 i konsernregnskapet.

Godtgjørelse til revisor i 2016 er 401 900 kroner for revisjon og 20 990 kroner for revisjonsrelatert bistand. Alle beløp er oppgitt ekskl. mva.

Note 2 - Inntekter på investeringer i datterselskaper

2016 2015
Harald A. Møller AS 620 444
Møller Bil AS 270 187
Sum inntekter på investeringer i datterselskaper 890 631

Note 3 - Andre finansinntekter og finanskostnader

2016 2015
Valutagevinst 34 53
Andre finansinntekter 2 1
Sum andre finansinntekter 36 54

Valutatap 33 52
Andre finanskostnader 20 21
Sum andre finanskostnader 53 73

Note 4 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 

Varige Immaterielle Sum
driftsmidler* eiendeler

Anskaffelseskost 01.01 24 16 40
Tilgang 14 -                          14
Avgang (12) -                          (12)
Anskaffelseskost 31.12 26 16 42
Akkumulerte avskrivninger 01.01 2 2 4
Årets av- og nedskrivning 3 2 5
Avgang (3) -                          (3)
Avskrevet 31.12 2 3 6
Bokført verdi 31.12 24 13 36

Lineær avskrivningsplan 3-7 år 3-10 år
* Biler, inventar og innredning 

Noter
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NOTER MØLLERGRUPPEN AS

Alle tall i millioner kroner.
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Note 5 - Investeringer i datterselskap

Forretnings- Eier- / Egenkapital Årsresultat Bokført
kontor stemme 31.12.2016 2016* verdi

Selskapets navn andel
Harald A. Møller AS Oslo 100 % 399 527 353
Møller Bil AS Oslo 100 % 312 176 56
Moller Auto Baltic AS Oslo 100 % 87 36 53
Möller Bil Holding AB Oslo 100 % 144 -                          87
Møller Synergi AS Oslo 100 % 4 -                          9
Sum investeringer i datterselskap 946 739 558
* Inkluderer mottatt aksjeutbytte / konsernbidrag fra datterselskap på totalt 315 millioner kroner.

Tabellen over viser kun aksjer eiet direkte av MøllerGruppen AS. Samlet består konsernet av 41 selskaper direkte og indirekte eiet av MøllerGruppen AS.

Note 6 - Investeringer i tilknyttede selskap

Stemme-  EK Resultat Bokført
andel / i selskapet  etter skatt verdi 

Selskapets navn eierandel 31.12.2016 2016 31.12.2016
Volkswagen Møller Bilfinans AS, Oslo 49,0 % 1 984 126 571
Sum investeringer i tilknyttede selskap 1 984 126 571

Andel av resultat er ikke innarbeidet i selskapsregnskapet, kun i konsernregnskapet til MøllerGruppen. 

Note 7 - Pensjoner 

Pensjonskostnad 2016 2015
Innskuddspensjon 2 2
Pensjonskostnader 2 2

Balanseført pensjonsforpliktelse  
Beregnede pensjonsforpliktelser (1) (1)
Ikke resultatført aktuarielt tap/(gevinst) -                          -                          
Netto balanseført pensjonsforpliktelse (1) (1)

Antall personer omfattet av alle pensjonsordningene 24 24

Økonomiske forutsetninger
Avkastning på pensjonsmidler 0,0 % 0,0 %
Diskonteringsrente 2,1 % 2,5 %
Årlig lønnsvekst / årlig G-regulering 2,3 % 2,3 %

Alle pensjonsforpliktelser er inklusiv arbeidsgiveravgift.

Selskapet har i dag en innskuddspensjonsordning som er tilpasset ny lov om innskuddspensjon. Innskuddspensjonen dekkes av bedriften ved løpende innbetaling til 
forsikringsselskap og selskapet har ingen forpliktelser utover dette.

Selskapet er tilsluttet AFP-ordningen gjennom LO/NHO. Ny AFP-ordning er en ytelsesbasert flerforetaksordning, og siden midlene ikke kan henføres til hvert enkelt medlem, 
blir ordningen regnskapsmessig behandlet som en innskuddsordning, og fremtidig forpliktelse blir dermed ikke balanseført.
Det som gjenstår av pensjonsforpliktelse i balansen gjelder noen få usikrede driftspensjoner. 
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Note 5 - Investeringer i datterselskap

Forretnings- Eier- / Egenkapital Årsresultat Bokført
kontor stemme 31.12.2016 2016* verdi

Selskapets navn andel
Harald A. Møller AS Oslo 100 % 399 527 353
Møller Bil AS Oslo 100 % 312 176 56
Moller Auto Baltic AS Oslo 100 % 87 36 53
Möller Bil Holding AB Oslo 100 % 144 -                          87
Møller Synergi AS Oslo 100 % 4 -                          9
Sum investeringer i datterselskap 946 739 558
* Inkluderer mottatt aksjeutbytte / konsernbidrag fra datterselskap på totalt 315 millioner kroner.

Tabellen over viser kun aksjer eiet direkte av MøllerGruppen AS. Samlet består konsernet av 41 selskaper direkte og indirekte eiet av MøllerGruppen AS.

Note 6 - Investeringer i tilknyttede selskap

Stemme-  EK Resultat Bokført
andel / i selskapet  etter skatt verdi 

Selskapets navn eierandel 31.12.2016 2016 31.12.2016
Volkswagen Møller Bilfinans AS, Oslo 49,0 % 1 984 126 571
Sum investeringer i tilknyttede selskap 1 984 126 571

Andel av resultat er ikke innarbeidet i selskapsregnskapet, kun i konsernregnskapet til MøllerGruppen. 

Note 7 - Pensjoner 

Pensjonskostnad 2016 2015
Innskuddspensjon 2 2
Pensjonskostnader 2 2

Balanseført pensjonsforpliktelse  
Beregnede pensjonsforpliktelser (1) (1)
Ikke resultatført aktuarielt tap/(gevinst) -                          -                          
Netto balanseført pensjonsforpliktelse (1) (1)

Antall personer omfattet av alle pensjonsordningene 24 24

Økonomiske forutsetninger
Avkastning på pensjonsmidler 0,0 % 0,0 %
Diskonteringsrente 2,1 % 2,5 %
Årlig lønnsvekst / årlig G-regulering 2,3 % 2,3 %

Alle pensjonsforpliktelser er inklusiv arbeidsgiveravgift.

Selskapet har i dag en innskuddspensjonsordning som er tilpasset ny lov om innskuddspensjon. Innskuddspensjonen dekkes av bedriften ved løpende innbetaling til 
forsikringsselskap og selskapet har ingen forpliktelser utover dette.

Selskapet er tilsluttet AFP-ordningen gjennom LO/NHO. Ny AFP-ordning er en ytelsesbasert flerforetaksordning, og siden midlene ikke kan henføres til hvert enkelt medlem, 
blir ordningen regnskapsmessig behandlet som en innskuddsordning, og fremtidig forpliktelse blir dermed ikke balanseført.
Det som gjenstår av pensjonsforpliktelse i balansen gjelder noen få usikrede driftspensjoner. 



59 MØLLERGRUPPEN ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2016 • SELSKAPSREGNSKAP

Note 8 - Mellomværende med selskaper i Aars konsernet

2016 2015
Møller Bil Norge 1 099 984
Møller Bil Sverige 113 199
Moller Auto Baltic 9 12
Sum langsiktige fordringer 1 220 1 195

Fordringen består av driftskapital, samt lån til konsernselskap (konsernkontoordning). Fordringene er langsiktig finansiering av datterselskaper og har ingen
bestemt nedbetalingsstruktur. Postene må i sin helhet anses å løpe ut over ett år etter regnskapsårets slutt.

2016 2015
Bankinnskudd i datterselskap (konsernkontoordning) 20 33
Sum langsiktig gjeld 20 33

2016 2015
Fordringer på konsernselskap - utbytte / konsernbidrag 890 632
Kundefordringer konsern 1 8
Sum kortsiktige fordringer 891 640

2016 2015
Skyldig konsernbidrag 9 5
Utbytte 158 351
Sum skyldig konsernbidrag og utbytte 167 356

Plassering av overskuddslikviditet fra datterselskap -                          38
Konsernbidrag til selskap i samme konsern 8 13
Leverandørgjeld konsern 1 11
Sum kortsiktig gjeld til konsernselskap 9 62

Note 9 - Bankinnskudd

MøllerGruppen AS har bankinnskudd på 7 millioner kroner. Selskapet har stillet garanti for skyldig skattetrekk i datterselskapene for 111 millioner kroner.

Note 10 - Garantiansvar og forpliktelser 

Garantiansvar 2016 2015
Engangsavgift, Tollregion Oslo og Akershus 135 126
Skattetrekk 111 107
Ansatte 5 9
Datterselskaper av MøllerGruppen AS i Baltikum 124 156

Note 11 - Egenkapital

Aksje- Annen innsk. Annen Sum
kapital egenkapital egenkapital

Egenkapital 01.01.16 48 1 1 830 1 879
Avgitt konsernbidrag -                          -                          (7) (7)
Tilleggsutbytte -                          -                          (390) (390)
Årets resultat -                          -                          626 626
Avsatt til utbytte -                          -                          (158) (158)
Egenkapital 31.12.16 48 1 1 901 1 950

Aksje- Annen innsk. Annen Sum
kapital egenkapital egenkapital

Egenkapital 01.01.15 48 1 1 809 1 858
Avgitt konsernbidrag -                          -                          (4) (4)
Tilleggsutbytte -                          -                          (200) (200)
Årets resultat -                          -                          576 576
Avsatt til utbytte -                          -                          (351) (351)
Egenkapital 31.12.15 48 1 1 830 1 879

For informasjon om aksjekapital og aksjonærinformasjon, se note 13 i konsernregnskapet.

Garantien for ansatte gjelder aksjonærer i Møller MI AS som har lån i Nordea som utgjør 5 millioner kroner pr 31.12.2016. Garantien er sikret med pant i aksjer. Øvrige 
garantier gjelder for datterselskaper. 
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Note 8 - Mellomværende med selskaper i Aars konsernet
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MøllerGruppen AS har bankinnskudd på 7 millioner kroner. Selskapet har stillet garanti for skyldig skattetrekk i datterselskapene for 111 millioner kroner.

Note 10 - Garantiansvar og forpliktelser 

Garantiansvar 2016 2015
Engangsavgift, Tollregion Oslo og Akershus 135 126
Skattetrekk 111 107
Ansatte 5 9
Datterselskaper av MøllerGruppen AS i Baltikum 124 156

Note 11 - Egenkapital

Aksje- Annen innsk. Annen Sum
kapital egenkapital egenkapital

Egenkapital 01.01.16 48 1 1 830 1 879
Avgitt konsernbidrag -                          -                          (7) (7)
Tilleggsutbytte -                          -                          (390) (390)
Årets resultat -                          -                          626 626
Avsatt til utbytte -                          -                          (158) (158)
Egenkapital 31.12.16 48 1 1 901 1 950

Aksje- Annen innsk. Annen Sum
kapital egenkapital egenkapital

Egenkapital 01.01.15 48 1 1 809 1 858
Avgitt konsernbidrag -                          -                          (4) (4)
Tilleggsutbytte -                          -                          (200) (200)
Årets resultat -                          -                          576 576
Avsatt til utbytte -                          -                          (351) (351)
Egenkapital 31.12.15 48 1 1 830 1 879

For informasjon om aksjekapital og aksjonærinformasjon, se note 13 i konsernregnskapet.

Garantien for ansatte gjelder aksjonærer i Møller MI AS som har lån i Nordea som utgjør 5 millioner kroner pr 31.12.2016. Garantien er sikret med pant i aksjer. Øvrige 
garantier gjelder for datterselskaper. 
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Note 12 - Gjeld, finansiering og finansiell risiko

Kortsiktig gjeld 2016 2015
Trekk på kommitert låneramme 300 200
Markedslån -                          20
Kassekreditt -                          105
Sum kortsiktig rentebærende gjeld 300 325

Langsiktig gjeld
Obligasjonslån 600 400
Tilretteleggelseskostnad (3) (1)
Sum obligasjonslån 597 399
Annen langsiktig rentebærende gjeld 16 12
Gjeld til MøllerGruppen konsern 20 33
Sum langsiktig rentebærende gjeld 632 443

Forfall
Forfall under 2 år 300 220
Forfall mellom 2 og 5 år 632 443
Sum 932 663

Nøkkeltall
Ubenyttede kommiterte lånerammer 860 952

MøllerGruppen AS er MøllerGruppen konsernets internbank. For ytterligere informasjon se note 10 i konsernregnskapet.

Note 13 - Skatter

Skatt i resultatregnskapet 
2016 2015

Resultat før skattekostnad 837 581

Betalbar skatt Norge 207 4
Feil fra tidligere år 1 -
Skatt på avgitt konsenbidrag 2 1
Sum betalbar skatt 210 5

Endring i utsatt skatt 1 -
Skattekostnad 211 5
Årsresultat 626 576

Effektiv skattesats 25,2 % 0,9 %

25 % av resultat før skattekostnad 209 157
Faktisk skattekostnad 211 5
Avvik skattekostnad (2) 152
Avviket utgjør:
Permanente forskjeller (2) (1)
Gevinst, tap aksjer og utbytte -                          153
Sum (2) 152

Skatt i balansen
Ved beregning av utsatt skatt er det tatt hensyn til følgende midlertidige forskjeller 2016 2015
Varige driftsmidler 4 3
Urealisert agio terminkontrakter (3) (6)
Sum grunnlag utsatt skatt 1 (3)

Norge 24 % -                          (1)
Netto utsatt skatt 0 (1)

Balanseført utsatt skattefordel -                          1
Balanseført netto utsatt skatt 0 1

Endring utsatt skatt i balansen fremkommer som følger:                                                                             
Utsatt skatt 01.01 1 1
Årets endring utsatt skatt -                          -                          
Utsatt skatt netto 31.12 1 1

Betalbar skatt balanse fremkommer som følger
Betalbar skatt i resultatet 210 5
Feil fra tidligere år (1) -
Skatt på avgitt konsernbidrag (4) (5)
Skyldig betalbar skatt (205) 0

I 2015 var inntektsskatten 27 prosent. Denne er endret til 25 prosent fra 2016.       
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MøllerGruppen arbeider kontinuerlig og systematisk med arbeids-
miljøet og med å følge opp hvordan medarbeidere trives, hvordan de 
får utnyttet sin kompetanse og blir fulgt opp.

Ved utgangen av 2016 var det samlede antallet medarbei-
dere i konsernet 4274 – en økning på 167 i løpet av året. 
 Sverige hadde 653 medarbeidere, de tre landene i Baltikum 
til sammen 672, og i Norge var det 2 949 medarbeidere.

En ny medarbeiderundersøkelse med helt nye spørsmål 
(44 i alt) ble gjennomført høsten 2016.  Resultatene fra denne 
må karakteriseres som svært positive.  Resultatene er sum-
mert opp i grafen nedenfor i de hovedområdene spørsmålene 
dekket.  Skalaen er fra 1,0 (lav) til 5,0= høy.   Der hvor spørs-
målene var likt formulert med tilsvarende i andre selskaper 
i Norge, scoret MøllerGruppen gjennomgående høyere enn 
gjennomsnittet.

Svarprosenten var på 85% som må ansees som bra når 
vi har så vidt mange medarbeidere (innen servicemarkedet) 
som ikke har tilgang til egen pc.

VERDIER OG KULTUR
MøllerGruppens grunnverdier er sentrale i konsernets 
bedrifts kultur og viktige veiledere for både ledere og med-
arbeidere i hvordan man skal behandle hverandre og kun-
dene. Den etikken som grunnverdiene har vært tuftet på har 
vært plattformen for vår vekst, utvikling og arbeid helt siden 
selskapet ble grunnlagt. Verdigrunnlaget står sterkt hos våre 
medarbeidere, og vi har kontinuerlig fokus på dette i Sverige, 
Estland, Litauen, Latvia og Norge. 

Helt siden Harald A. Møller etablerte selskapet i 1936 har 
vårt verdigrunnlag vært en bærebjelke i selskapet. Og etter 

alle disse årene er verdiene fortsatt like aktuelle og viktige 
for oss. Det handler om å leve opp til grunnlegger Harald A. 
Møllers evig aktuelle motto: «Det gjelder å holde sin sti ren». 

CODE OF CONDUCT
I en verden med stadig hyppigere endring av risikobildet, 
ser vi behovet for økt oppmerksomhet rundt Compliance – 
 etterlevelse av lover, regler og etiske retningslinjer. MøllerGrup-
pen utarbeidet en egen Code of Conduct i 2015 som ble intro-
dusert i organisasjonen i løpet av første halvår i 2016. I de tre 
Baltiske landene ble det gjennomført en e-læring som tok for 
seg alle sider av Code of Conduct og som alle medarbeidere 
bekreftet at de hadde gjennomført.  For Norge og Sverige ble 
det utarbeidet en Power Point-presentasjon med flere dilem-
maer som ble gjennomgått og diskutert i mindre grupper rundt 
om i organisasjonen.  En varslingskanal med mulighet også for 
konfidensiell varsling til en 3. part (Deloitte) ble også etablert.  

Det ble i 2016 registrert og behandlet et titalls varsler med 
ulik alvorlighetsgrad. Prosedyren er at vårt interne varslings-
mottak starter behandling av varslene umiddelbart og senest 
innen tre virkedager. Vi legger vekt på at det skal være trygt å 
varsle i MøllerGruppen. Ved ikke-anonyme varsler får varsle-
ren tilbakemelding og blir holdt løpende orientert om hvordan 
saken behandles.

HMS
Systematisk arbeid med Helse, Miljø og Sikkerhet er et myn- 0 1 2 3 4 5

Endringsevne

Tillit

Min nærmeste leder

Medarbeidersamtalen

Mitt arbeid og mine mål

Samarbeid

Verdier og etikk 4,2

4,0

4,3

4,4

4,2

4,3

3,9

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeidere

Fordeling menn-, kvinner & gjennomsnitt alder:

Land

Totalt 
ant. 

ansatte Menn
Gj.snitt 

alder Kvinner
Gj.snitt 

alder

Norge 2949 2494 85 % 38 455 15% 40

Sverige 653 561 86 % 37 92 14% 37

Baltikum 672 518 77 % 35 154 23% 35
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dighetskrav. Dette arbeidet skal sikre at det i MøllerGruppen 
– på alle nivåer i virksomheten – benyttes arbeidsmetoder 
som gjør at Helse, Miljø og Sikkerhet systematisk blir vurdert 
og tatt hensyn til i planlegging, tilrettelegging og utførelse av 
arbeidet. Dermed blir dette et verktøy for bedre resultater for 
bedriften gjennom forebygging av skader og fravær, og ved 
bedret kvalitet på det arbeidet som utføres. 

Det jobbes konkret og systematisk i MøllerGruppen med 
å få redusert både korttids- og langtids sykefravær samt å 
unngå skader. Like viktig er det å fremheve den positive siden 
ved Helse-, Miljø- og Sikkerhets-arbeidet som innebærer at 
et godt arbeidsmiljø er et gode for alle medarbeidere. 

Det ble i 2016 innrapportert 28 personskademeldinger i 
selskapene Møller Bil og Harald A. Møller AS, ingen alvorlige. 
Ingen ulykker inntraff. Det er heller ingen materielle skader 
å rapportere.

MøllerGruppen har etablert en prosedyresamling som er et 
praktisk HMS-verktøy i det daglige arbeidet for ledere, verne-
ombud, AMU-utvalg og forøvrig for alle medarbeidere. De for-
skjellige prosedyrene beskriver hvilket ansvar hver enkelt har og 
hvordan de som har et lederansvar i HMS-arbeidet skal gå fram.

 
Friskvern
Alle selskaper i Norge har en avtale om bedriftshelsetjeneste 
(BHT) og våre risikogrupper, mekanikere, fagteknikere, lak-
kerere og opprettere, skal gjennomgå en helsekontroll hvert 
tredje år. I Oslo leverer Arsana AS bedriftshelsetjeneste til 
alle risikogrupper i regionen.  I tillegg til Arsana, har Møller-
Gruppen en egen HMS-rådgiver i konsernets HR-avdeling 
tilgjengelig for alle selskapene i Norge.

Sykefraværsoppfølging
HR/bedriftshelsetjeneste har arbeidet på individ-, avdelings- 
og organisasjonsnivå for å bistå virksomhetene med ulike 
utfordringer i forbindelse med sykefravær. HMS rådgiver har 
vektlagt tett samarbeid med fastleger, NAV og behandlings-
institusjoner og ellers deltatt på dialogmøter i arbeidsgiver- og 
i NAV-regi. 

•  65 personer i Møller Gruppen, Møller Bil og Harald A.  Møller 
har blitt fulgt opp av HMS-rådgiver der det har vært tverr-
faglig samarbeid mellom den sykemeldte, arbeidsgiver, lege 
og NAV. Av disse er 43 personer helt eller delvis tilbake 
i  arbeid, 2 er pensjonert og 18 har sluttet/begynt i nytt 
arbeide. 

•  HMS rådgiver har deltatt på totalt 24 dialogmøter i NAV- 
regi. Dette er høyt prioritert, for å ivareta medarbeidere og 
 arbeidsmiljø.   

•  Tilrettelegging for gravide: Da HMS-råd giver har jordmor-
kompetanse, har man tilstrebet tilrettelegging under svan-
gerskap for å forebygge bruk av sykemelding i de tilfeller 
der BHT har blitt involvert. 

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
Forhandlere i Stor- Oslo har 13 virksomheter med mere enn 
50 ansatte. Her er AMU implementert og møter avholdes 
rundt tre ganger i året i hver av virksomhetene. Vår HMS-råd-
giver deltar i alle disse, ikke minst for erfaringsoverføring fra 
andre forhandlere. På den måten kan man lære av hver-
andres utfordringer innen HMS, sykefraværsoppfølging, ska-
der og hendelser, samt at det er anledning til å informere om 
endringer i arbeidsmiljøloven og forskrifter. Vår HMS-rådgiver 
deltok i 42 AMU-møter i 2016. I forkant av AMU er det vanlig 
å gå vernerunde. HMS-rådgiver deltar på enkelte av disse. 
Det registreres en god oppmerksomhet rundt HMS-arbeidet 
og samarbeidet med verneombud og ledelse er god.

HMS Kurs Oslo-regi
•  HMS-rådgiver har holdt fire tredagers grunnopplæringskurs 

for verneombud for til sammen 23   ansatte. 
•  Det er avholdt syv førstehjelpskurs for til sammen 99  ansatte.  
•  HMS-rådgiver i Oslo har undervist alle første års lærlinger 

på Østlandet og i Bergen innen HMS. 
•  I Bergen har det vært avholdt totalt fire kurs om vernerunde, 

AMU og sykefraværsoppfølging. I tillegg er det gjennom-
ført veiledning i bedre samarbeid internt i fem avdelinger 
i selskapet.

2270 medarbeidere i Møller Bil jobber innen 
disse kategoriene
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Klargjøring 78
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Eksterne leverandører av helsebidrag
Møller Gruppen har knyttet til seg en psykolog og en psyko-
terapeut som raskt kan bistå ansatte ved ulike utfordringer 
og også en allmennpraktiserende lege som bistår med 100 
helsekontroller for ansatte i året og ellers er HMS rådgivers 
medisinsk faglige veileder. Enkelte arbeidssteder har også 
tilknytte massør og treningsrom/instruktør.

BEDRIFTSDEMOKRATI
Samarbeidsutvalget (SU) i Møller Bil Norge har hatt tre møter 
i løpet av året og ett møte i Konsernutvalget (KU) er gjennom-
ført. Samarbeidet mellom de tillitsvalgte fra Fellesforbundet 
og ledelsen er preget av åpenhet og et felles syn på de aller 
fleste områder og er derfor ansett som både fruktbart og 
nyttig av begge parter. Flere Møller Bil-representanter har del-
tatt på SU-møtene for å informere om tiltak som det jobbes 
med sentralt i Møller Bil, og eierne – representert ved Harald 
Møller – holdt en presentasjon på KU. 

I Sverige er det lov om medbestemmelse i arbeidslivet 
som blant annet regulerer arbeidsgiverens informasjonsplikt 
og arbeidstakerorganisasjonenes forhandlingsrett. Informa-
sjonsplikten innebærer at Møller Bil Sverige fortløpende skal 
informere de tre arbeidstakerorganisasjonene selskapet har 
en kollektiv avtale med. Informasjonen skal omhandle den 
økonomiske og produksjonsmessige utviklingen i selska-
pet og retningslinjene for personalpolitikken. Formålet er å 
gi medarbeiderne muligheten til å bedømme situasjonen og 
framtidsutsiktene.

I Baltikum er det ikke etablert noe samarbeid med tillits-
valgte.  Nasjonale regler og praksis skiller seg mye fra Norge 
og Sverige.

LEDERUTVIKLING
Vår virksomhet er preget av mange operative enheter som 
i stor grad må drives som selvstendige resultatenheter. Vi 
har også bygget ut velfungerende fellesfunksjoner på noen 
områder, men erkjennelsen av at vi må ha sterke, kompetente 
og selvgående ledere, er sterk. Arbeidet med å utvikle våre 

ledere og rekruttere nye er derfor er høyt prioritert område.
MøllerGruppen har hatt fokus på å utvikle sine egne ledere 

i snart 30 år. Intern rekruttering og kompetanseoverføring 
mellom selskapene – spesielt mellom importør og forhand-
ler – er viktige bærebjelker for selskapets vekst og utvikling. 
Siden oppstarten med egne lederprogram i 1989, har ca. 
700 ledere og ledertalenter deltatt på ett eller flere interne 
utviklingsprogram. 

I 2016 har vi hatt i alt fem samlinger for 20 deltakere i vårt 
‘Top Challenger Program’. Vi fullførte LederKandiatProgram 
nr 17 for i alt 21 deltakere høsten 2016 og vi startet opp både 
LederProgram 20 i Norge for 19 deltakere og lederprogram-
met ‘Engage’ i Baltikum for 12 mellomledere. I tillegg deltar 
25 ledere i selskapets topplederprogram.

Det ble også gjort en stor innsats høsten 2016 for å opp-
datere alle mellomledere i forhandlerapparatet om ‘Møller-
Gruppens Strategi 2020’.  Alle medlemmer i Konsernledelsen 
og i ledergruppene for øvrig på Frysja deltok i work shops 
hos samtlige forhandlere i Norge for å informere og forberede 
de operative lederne i forhandlerapparatet om hvordan Møl-
lerGruppen jobber for å møte en spennende og utfordrende 
fremtid i bilbransjen.

Serviceskolen på Skedsmo har også lagt til en ekstra dag 
i sin basisopplæring, hvor den ene ekstra dagen er for å 
styrke kunnskapen omkring servicearbeider.  Servicesko-
len har åtte dyktige instruktører. Det kjøres 54 faste opp-
læringsmoduler med 1-4 dagers varighet. I tillegg kommer 
opplæring på nye modeller og modellendringer fra merkene. 
Basisopplæringen, som fordeles på tre moduler og utgjør 
totalt omlag 1 600 opplæringsdager per år, er den obligato-
riske «inngangs- porten» til alle våre opplæringsmoduler for 
nyansatte og lærlinger. Det har tilkommet flere e-lærings-
moduler i opplæringen.

(Se også Medarbeidere, side 18)

KURS OG OPPLÆRING, IKKE-TEKNISK TRENING
2016 ble følgende antall sertifisert: 32 kundemottakere (verk-
sted og karosseri), 8 delemedarbeidere, 12 garantimedar-

Kurs og opplæring i regi av importøren Harald A. Møller as
År TMD (Training Man Day)

2012 6 608

2013 5 122

2014 5 385

2015 5 652

2016 6 517

(TMD) = Training Man Day (eksempel: 10 deltakere på kurs i to dager gir 
20 TMD)

beidere,  servicemarkedssjefer og delesjefer, 30 ledere for 
Karosseri, 61 selgere totalt, alle merker og 10 selgerledere 
totalt, alle merker.

(Se også Medarbeidere, side 18)

MØLLER BIL SKOLEN
MøllerGruppens virksomheter bidrar til satsing på framtidens 
talenter. Møller Bil Skolen er et offentlig godkjent undervis-
ningsopplegg der elever fra videregående skole inngår en 
lærekontrakt på normalt 24 måneder. I løpet av denne tiden 
skal lærlingene forene det teoretiske han eller hun i to år har 
lært på skolen med den praktiske kunnskapen som skal til 
for å avlegge fagprøve og dermed bli fagarbeider. Skolen 
følger en offentlig godkjent lærerplan for biltekniske utdan-
ningsløp som bilmekaniker, bilskadereparatør, lakkerer, og 
reservedelsfaget. På Møller Bil Skolen er elevene sikret å 
jobbe med de nyeste teknikker og utstyr som brukes for å 
vedlikeholde og diagnostisere biler som er teknisk ledende 
på områder som sikkerhet, miljø etc. Møller Bil Skolen hadde 
ved årsskiftet 134 lærlinger (inntak 2015 og 2016). De beste 
tilbys fast jobb i Møller Bil etter avlagt fagprøve.
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CO2-USLIPP 
I 2016 slapp nyregistrerte personbiler ut 93 g CO2/km i snitt 
i Norge. Dette er syv gram lavere enn i 2015. Det gjennom-
snittlige CO2-utslippet har blitt redusert med 41 g/km de siste 
fem årene og med 84 g/km på ti år. Drøyt femten prosent av 
personbilene som ble registrert i 2016 var nullutslippsbiler. 
(Kilde: Statens Vegvesen). Halvparten av salget av Volkswa-
gen personbiler i 2016 var ladbare biler.

CO2-utslipp våre merker, personbiler.
Volkswagen 76 g CO2/km (67 g)
Audi 100 g CO2/km (110 g)
ŠKODA 124 g CO2/km (124 g)

Andel ladbare biler (elektriske og plug in hybrider) av 
totalt registrerte nye biler.
29 % (22 %)

Våre merker
Volkswagen og Audi hadde totalt tilsammen 45,6 % andel av 
alle solgte ladbare hybrider. 

MØLLER BIL KLARGJØRING 
Møller Bil Klargjøring har som hovedoppgaver utstyrsmon-
tering og teknisk og kosmetisk klargjøring av alle bilene som 
ankommer landet. Selskapet utfører oppdrag for alle 42 
forhandlere i MøllerGruppen, samt ut fra enkelte storkun-
deavtaler via Harald A. Møller. I 2009 investerte Møller Bil 
Klargjøring i et nytt vaske- og klargjøringsanlegg. Før denne 

investeringen lå vannforbruket per bil på ca 180 liter. Nå er 
vannforbruket per klargjort bil på 26 liter. Kjemiforbruket har 
i samme periode blitt redusert fra 1,9 liter per bil i snitt til 
dagens nivå på 0,8 liter. Møller Bil Klargjøring er også Mil-
jøfyrtårn-sertifisert.  I 2016 klargjorde de 28 991 biler som 
utgjør 126 biler i snitt pr. dag med en ledetid på 2 dager.

AVFALL – GJENVINNING AV  BILER – 2016
Den norske bilbransjen har gjennom Autoretur utviklet et 
svært godt verktøy for innsamling og gjenvinning av vrakede 
biler. Autoretur har gjenvunnet ca. 142.280 kjøretøy i 2016, 
og nær 98 % av bilenes vekt blir gjenvunnet ved material-/
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MøllerGruppen skal være en ressurs på bil- og miljøspørsmål og legge 
til rette for at kundene kan foreta gode miljøvalg.

Miljø
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energigjenvinning og ombruk av deler. Det er bilimportørene 
som har ansvar for innsamling og gjenvinning av kasserte 
kjøretøy.

Autoretur-ordningen skal sikre forsvarlig gjenvinning og 
resirkulering av kasserte biler. Dette er viktig for å redusere 
CO2-utslippet og utslipp av miljøgifter og for å øke gjenbruk 
av metaller som er en begrenset ressurs. Autoretur-ordningen 
sparte samfunnet for 220 000 tonn CO2-utslipp i 2015. Dette 
tilsvarer drøyt 1,5 milliard kjøretøy-km, eller omtrent 98 000 
bilers årlige utslipp med en årlig kjørelengde på 15.000 kilo-
meter (ref. miljøregnskapet fra Vista Analyse). Autoretur sør-
ger også for at tungmetaller som bly, kadmium og kvikksølv 
behandles forsvarlig.

I 2016 ble det innlevert 139 600 kjøretøyer for vraking i 
Norge. Totalt ble 176.216 tonn avfall behandlet. Av dette ble 
139 945 tonn materialgjenvunnet (79,4 prosent), 22.039 tonn 
energigjenvunnet (12,5 prosent) og 10.150 tonn gjenbrukt (5,8 
prosent). Dette betyr at 97,7 prosent av bilenes vekt ble gjen-
vunnet og kun 2,3 prosent gikk til deponi i 2016.

I gjennomsnitt gjenvinnes ca. 867 kg metaller fra en vraket 
bil. Det er Miljødirektoratet som kontrollerer Autoretur.

AVFALLSHÅNDTERING, NORGE
MøllerGruppen har en avtale med Ragnsells om avfallshånd-
tering. Tallene viser en liten nedgang i total avfallsmengde 
og en noe forbedret sorteringsgrad. Begge deler positive 
utviklingstrekk.

• Total avfallsmengde: 3.318 tonn
• Sorteringsgrad: 77 %
• De største fraksjonene er:

–  Olje og drivstoff: 20 %
– Metaller: 19%
– Papp og papir: 14 %
– Trevirke: 5%
– Plastemballasje: 4 %

SVERIGE
Temperaturkorrigert forbruk statistikk
14 forhandlere og skadesentre
( kWh )

2013 2014 2015 2016

Forbruk 7 238 297 7 404 067 7 097 426 7 356 043

Sparing pr. år 116 216 -270 579 151 543

Akkumulert sparing 116 216 -154 363 -2 820

BALTIKUM
Temperaturkorrigert forbruk statistikk
10 forhandlere og skadesentre
( kWh )

2013 2014 2015 2016

Forbruk 4 692 979 4 598 998 4 190 013 4 238 904

Sparing pr. år -93 981 -408 985 48 891

Akkumulert sparing -502 966 -454 075

NORGE
Temperaturkorrigert forbruk statistikk
48 forhandlere og skadesentre
( kWh )

2013 2014 2015 2016

Forbruk 41 658 951 40 519 614 39 246 996 40 902 631

Sparing pr. år -1 139 337 -1 272 618 1 655 634

Akkumulert sparing -1 139 337 -2 411 955 -756 321

ENERGISPARING
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AVFALLSHÅNDTERING SVERIGE
I Sverige har sortert avfall resultert i minskede utslipp på 444,7 
tonn CO2 i 2016. Den totale mengden avfall ble på 570,54 
tonn (566,77). På ikke-farlig avfall var målet på 60 prosent, 
men resultatet ble til slutt 69,2 prosent, (60 prosent). 93 pro-
sent av medarbeiderne har tatt «miljøkörkortet», en interaktiv 
miljøutdannelse tilpasset selskaper og organisasjoner. Virk-
somheten i Sverige har også utdannet mellom 375 og 400 
medarbeiderne på Servicemarkedet innen området «kemika-
liska arbetsmiljörisker.»

AVFALLSHÅNDTERING BALTIKUM
Forhandlerne i Baltikum følger de krav til avfallshåndtering 
og rapportering som kreves i Litauen, Estland og Latvia. Det 
innebærer at alle forhandlere har prosedyrer for avfallshånd-
tering og også har inngått avtaler med selskaper som utnytter 
avfallet. Dette gjelder også farlig avfall som batterier og dekk. 
Det er ennå ikke etablert noen sentral form for rapportering i 
MøllerGruppen rundt dette.

ENERGILEDELSE I MØLLERGRUPPEN
Miljøhensyn er godt forankret i konsernet gjennom mangeårig 
satsing på Enøk-tiltak og det er blitt foretatt betydelige inves-
teringer for å redusere energiforbruket. Møller Bil har nå aktiv 
energioppfølging hos alle forhandlere, både i Norge, Sverige 
og Baltikum. I Norge er det 55 bygg som følges opp, i Sverige 
17 bygg og i Baltikum 14 bygg.

Energisparing I Norge
Energistatistikken for 2016 omfatter 48 forhandlere og ska-
desentre. Statistikken viser at energiforbruket sank i perioden 
2013 til 2015, mens en i 2016 ikke maktet å holde samme 
positive trend. 

17 av 48 forhandlere kan for sin del notere en energisparing 
på totalt cirka -700 000 kWh også i 2016. En økning på cirka 
+1 700 000 kWh  hos 9 andre forhandlere drar imidlertid 
kraftig i motsatt retning. Til en viss grad kan økningen i energi-
bruk tilskrives aktivitetsøkninger hos skadesentrene ettersom 

mange av disse er i gruppen som øker sitt forbruk. ENOVA 
innvilget i 2016 ekstra tilskudd til kartlegging av problembygg 
og resultatet herfra vil bli benyttet i den avsluttende fasen av 
det store ENOVA-prosjektet som avsluttes i 2017.

Energisparing i Sverige
Energistatistikken for 2016 omfatter 15 forhandlere i normal 
drift. De nye anleggene i Bro og Enköping er ikke tatt med på 
grunn av dårlig statistikkgrunnlag for disse lokalene. I tillegg 
er deler av anleggene i Västerås og Örebro holdt utenfor sta-
tistikken på grunn av ombygginger.

Endelig er anlegget i Uppsala holdt utenfor denne statis-
tikken ettersom det der er registrert en meget stor økning i 
energibruk i 2016. Det er avdekket særlige utfordringer med 
oppvarming og ventilasjon for skadedelen av anlegget.

Energieffektiviteten ved de fleste anlegg i Sverige synes å 
ha nådd et optimalt nivå. Fortsatte innsparinger kan gjøres og 
en anbefaler å vurdere energieffektive tiltak når det likevel skal 
gjøres investeringer i anleggene. For anlegget i Uppsala er det 
anbefalt å gjøre en ombygging og justering av automatikk for 
ventilasjon i skadeavdelingen. 

Energisparing i Baltikum
Energistatistikken omfatter 10 av 14 forhandlere. Forhandlerne 
i Vilnius er utelatt fra statistikken grunnet dårlig datagrunnlag. 
Anlegget i Krasta/Riga er utelatt i denne omgang på grunn 
av ombygging.

Energisparing i Baltikum har oppnådd gode resultater med 
enkle midler. Oppgaven fremover blir å holde nivået.
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Som beskrevet på side 21 i denne rapporten har vi et ansvar 
for å hindre at mennesker faller utenfor og skal derfor arbeid 
for likestilling, mangfold og inkludering i våre virksomheter. Vi 
er opptatt av at medmennesker skal få en ny start og lykkes 
hos oss.

Som en del av vårt samfunnsansvar har vi også valgt å 
støtte og samarbeide med organisasjoner og initiativ som 
bidrar til et rausere og bedre samfunn. I 2016 har vi hatt 
flere aktiviteter med Kirkens Bymisjons prosjekt Lønn som 
fortjent, Røde Kors sitt initiativ Ferie for alle, samt vårt felles 
MENTOR-prosjekt, SOS-barnebyers arbeid i Baltikum og 
Christian Radich.

LØNN SOM FORTJENT 
Fra Lønn som fortjent har vi kjøpt 5000 aktivitetsbøker el-
ler feriebøker for barn. Det er to type bøker; den ene en 
 aktivitetsbok for barn i bil og som deles ut av noen utvalgte 
forhandlere hos oss, mens den andre er til barn som er med 
på Røde Kors-aktiviteten Ferie for Alle.

FERIE FOR ALLE
«Ferie For Alle» i regi av Røde Kors gir barn og foreldre fra 
 familier med svak økonomi muligheten til én ukes ferie i sko-
lens ferier på et av Røde Kors’ opplevelsessentre. Det har i 
2016 vært to medarbeidere i MøllerGruppen som har deltatt 
på et opphold. Konsernet har støttet dette prosjektet siden 
2007.

MENTOR
MENTOR er et pilotprosjekt for ungdom mellom 13 og 19 år 
som ønsker en inspirator eller en veileder. Prosjektet drives 
av Røde Kors og MøllerGruppen støtter prosjektet økono-
misk, med medlemmer i prosjektets styringsgruppe og med 

mentorer blant egne medarbeidere. Prosjektet har hatt start 
og slutt fra midten av året. Vi hadde i første runde i perioden 
2015/2016 med fem mentorer og har i dag, i andre perio-
de, med fire medarbeidere som mentorer i pilotprosjektet, 
som løper ut neste år. Totalt er antallet koblinger (mentorer 
+ ungdom) oppe i rundt 50. Pilotprosjektet har kommet litt 
over halvveis i det planlagte løpet og prosjektet treffer godt 
på de delmålene man har satt seg. Dette fremkommer i en 
midtveisevaluering foretatt av Røde Kors. Prosjektet er også 
på vei til andre steder i landet.

SOS-BARNEBYER
MøllerGruppen er hovedsamarbeidspartner og støtter 
SOS-barnebyers virksomhet i Baltikum og har også et sam-
arbeid i Norge (siden 2013). Samarbeidet springer ut fra våre 
grunnverdier og ønsket om å ha samfunnsansvarsaktiviteter 
også i Estland, Latvia og Litauen. Samarbeidet i Baltikum er 
nå forankret mer lokalt og med en tettere tilknytning til kjerne-
virksomheten. Målet er at det skal skape større begeistring 
og et bedre «uttak».

MØLLER BALTIC FOUNDATION
Fondet har til hensikt å bidra til å bedre den humanitære situ-
asjonen, skape en tryggere hverdag, samt bidra til økt  læring 
for barn og ungdom i Estland, Latvia og Litauen. Møller-
Gruppen støtter enkeltprosjekter i de tre landene (startet i 
2014). Fondet støtter årlig minimum tre prosjekter som hver 
kan motta økonomisk støtte på inntil 15.000 Euro. Mange 
søknader mottas og inntrykket er at det er gode formål og 
initiativer som støttes og at pengene kommer mange tren-
gende til gode.

MØLLER BIL – BARN- OCH UNGDOMSFONDEN 
(SVERIGE)
Fondet skal støtte lokale initiativ som bidrar til å forbedre 
livsvilkår, forebygge ensomhet og mobbing og gi barn og 
unge muligheten til fellesskap med andre barn. Barne- og 
ungdomsfondet støtter opp til 12 prosjekter i året som kan 
få en støtte på inntil hundre tusen svenske kroner hver. Fon-
det skal bidra på de stedene der vi har virksomhet (startet 
i 2015), tiltaket er blitt godt kjent lokalt og det kommer inn 
mange søknader. 

CHRISTIAN RADICH
MøllerGruppen har støttet skipet og norsk, maritim kultur-
arv siden 2000. Fullriggeren brukes blant annet 17. mai for 
Møller-medarbeidere, samt at det tilbys reduserte priser på 
utvalgte cruise. Dagens avtale løper ut 2019.

Medmennesker
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Nøkkeltall

31/03/17 15:50

NØKKELTALL

(Beløp i MNOK) 2016 2015 2014 2013 2012

Driftsinntekter 26 387 24 131 20 601 18 842 18 726
Resultat 
Driftsresultat 1 069 1 033 606 636 747
EBITDA 1 1 408 1 301 934 848 971
Resultat før skatt 1 180 1 103 671 701 795
Årsoverskudd 912 824 511 511 575
Kapital
Egenkapital pr. 31.12. 2 934 2 624 2 324 2 373 2 190
Totalkapital pr. 31.12. 7 267 6 484 5 507 5 346 5 038
Egenkapitalprosent 40,4 40,5 42,2 44,4 43,5
Rentabilitet
Egenkapitalens rentabilitet i prosent 2 32,8 33,3 21,8 22,4 26,3
Totalkapitalens rentabilitet i prosent 3 17,2 18,4 12,4 14,2 16,9
Antall medarbeidere
Antall medarbeidere 4 274 4 107 3 926 3 771 3 664
Totale lønns- og  personalkostnader 2 616 2 457 2 310 1 998 1 882

1) Inklusiv resultat i TS
2) Egenkapitalens rentabilitet: Årsoverskudd i prosent av gjennomsnittlig egenkapital.

3) Totalkapitalens rentabilitet: Resultat før skatter pluss finanskostnader i prosent av gjennomsnittlig totalkapital.
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MøllerGruppens samfunnsrapportering for 2016 er basert 
på Global Reporting Initiatives (GRI) retningslinjer for rappor-
tering. GRI-indikatorer MøllerGruppen rapporterer helt eller 
delvis på, er oppgitt i GRI-indeksen under med henvisning til 
hvor informasjon om indikatorene er gitt. Rapporten er ikke 
eksternt verifisert. 

MøllerGruppen planlegger å rapportere i henhold til GRI G4, 
nivå «Core» fra og med neste års rapport.

GENERELL INFORMASJON

GRI-indikator Beskrivelse MøllerGruppens rapportering  Rapporteringsnivå

Strategi og analyse 

G4-1 Uttalelse fra administrerende direktør s. 5-7

Organisasjonsprofil 

G4-3 Navn på organisasjonen s. 3

G4-4 De viktigste produktene og/eller tjenestene s. 3 og 9

G4-5 Lokalisering av organisasjonens hovedkontor Frysjaveien 31, 0884 Oslo, Norge.

G4-6 Antall land der organisasjonen har virksomhet i s. 3 og 9

G4-7 Eierskap og juridisk selskapsform s. 26 og 75

G4-8 Beskrivelse av de markedene organisasjonen opererer i s. 9

G4-9 Organisasjonens størrelse og omfang s. 2 
Se også årsregnskap for 2016.

G4-10 Totalt antall ansatte etter ansettelsestype, ansettelseskontrakt og region, fordelt på kjønn s. 66 Delvis 

G4-11 Prosent medarbeidere som er dekket av kollektive tariffavtaler Ikke rapportert 

G4-12 Beskrivelse av selskapets leverandørkjede Ikke rapportert

G4-13 Vesentlige endringer i løpet av rapporteringsperioden som gjelder størrelse, struktur eller eierskap

G4-14 Beskrivelse av om og hvordan man anvender «føre-var»-prinsippet i organisasjonen s. 20

G4-15 Ekterne initiativer, chartre eller prinsipper for det økonomiske, miljømessige eller samfunnsmessige området som orga-
nisasjonen støtter eller har gitt sin tilslutning til 

s. 21 

G4-16 Medlemskap i sammenslutninger eller nasjonale/internasjonale lobbyorganisasjoner der organisasjonen har en rolle i 
styrende organer, deltar i prosjekter eller komiteer eller gir vesentlig økonomisk støtte 

s. 72



75 MØLLERGRUPPEN ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2016 

Vesentlige aspekter og avgrensninger for rapportering 

G4-17 Oversikt over alle enhetene som omfattes av organisasjonens årsregnskap eller tilsvarende dokumenter s. 3 
Se også årsregnskap for 2016.

G4-18 Beskrivelse av prosess for å definere rapportens innhold og avgrensninger samt implementering av rapporteringsprin-
sippene 

s. 18

G4-19 Oversikt over alle tema som er identifisert som vesentlige s. 18

G4-20 Rapporter avgrensning for vesentlige tema internt i organisasjonen Ikke rapportert. 

G4-21 Rapporter avgrensning for vesentlige tema utenfor organisasjonen Ikke rapportert. 

G4-22 Endring av historiske data fra tidligere rapporter Ingen

G4-23 Vesentlige endringer fra forrige rapport med hensyn til innholdets omfang, avgrensning av rapporten eller målemetoder Ingen

Interessentdialog 

G4-24 Interessentgrupper som organisasjonen er i dialog med s. 18

G4-25 Beskrivelse av hvordan organisasjonen velger relevante interessenter s. 18 Delvis 

G4-26 Tilnærming til interessentsamarbeid, inkludert hvor ofte interessentene involveres fordelt på type og interessentgruppe. s. 18 Delvis 

G4-27 Viktige temaer og spørsmål som er blitt tatt opp gjennom dialog med interessenter og selskapets respons. s. 18 Delvis 

Rapporteringsprofil 

G4-28 Rapporteringsperiode 2016

G4-29 Dato for utgivelse av forrige rapport April 2016 

G4-30 Rapporteringsfrekvens Årlig 

G4-31 Kontaktperson for spørsmål vedrørende rapporten eller innholdet s. 18. paul.hegna@moller.no 

G4-32 Rapporteringsnivå og GRI-indeks for valgt rapporteringsnivå s. 74 Delvis 

G4-33 Retningslinjer og gjeldende praksis for ekstern verifikasjon av rapporteringen. s. 74

Styring

G4-34 Organisasjonens styringsstruktur, herunder øverste myndighet og komiteer som er ansvarlige for beslutninger på øko-
nomiske, miljømessige og samfunnsmessige temaer.

s. 26

Etikk og integritet 

G4-56 Organisasjonens verdier, prinsipper, standarder og normer for adferd. s. 66

mailto:paul.hegna%40moller.no%20?subject=
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SPESIFIKK INFORMASJON

GRI- 
indikator

Beskrivelse MøllerGruppens rapportering Delvis rapportering

ØKONOMI

Økonomiske resultater 

G4-EC1 Direkte økonomisk verdi generert og fordelt Se resultatregnskap for 2016, s. 32

G4-EC3 Pensjonsforpliktelser Note 8 i regnskapet, s. 43

G4-EC8 Eksempler på tiltak i lokalsamfunnet og positive ringvirkninger det skaper s. 21 og s. 72

MILJØ

Energi 

G4-EN3 Energiforbruk i organisasjonen s. 70 Delvis 

G4-EN6 Reduksjon i energiforbuk s. 70-71 Delvis 

Utslipp

G4-EN19 Reduksjon av CO2-utslipp s. 69-71 Delvis

Avfall

G4-EN23 Total avfallsmengde fordelt på type og disponeringsmetode s. 70-71 Delvis

Produkter og tjenester 

G4-EN27 Begrensning av miljøpåvirkningen til selskapets produkter og tjenester s. 69

Etterlevelse miljøkrav

G4-EN29 Vesentlige 
brudd på miljølover 
og regler.

Ingen bøter i rapporteringsperioden.

MEDARBEIDERE 

G4-LA1 Antall ansatte og turnover s. 19 og 29 Delvis

Arbeidsmiljø og sikkerhet 

G4-LA6 Omfanget av skader, yrkesrelaterte sykdommer, sykefravær og samlet antall arbeidsrelaterte dødsfall, etter region og 
kjønn.

s. 67 Delvis  

Opplæring og utdanning 

G4-LA9 Gjennomsnitt antall opplæringstimer per år per ansatt, fordelt på kjønn og stillingskategori s. 68 Delvis 

G4-LA10 Programmer for kompetansestyring og livslang læring s. 19 og 68 Delvis 

G4-LA11 Prosentandel ansatte som har regelmessige medarbeidersamtaler, fordelt på kjønn og stillingskategori s. 66 –Alle ansatte skal gjennomføre medarbeidersamtaler 
hvert år.

Delvis
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SAMFUNN

Etikk og antikorrupsjon  

G4-SO4 Kommunikasjon og opplæring på policies og prosedyrer for anti-korrupsjon s. 66 Delvis  

G4-SO5 Bekreftede tilfeller av korrupsjon Ingen.

G4-SO7 Eventuelle brudd på konkurranselover mm. Ingen.

G4-SO8 Etterlevelse av antikorrupsjon og konkurranselover Ingen saker i rapporteringsperioden.

Klagemekanismer – samfunn   

G4-SO11 Antall klager/varslinger på temaet samfunn som har blitt registrert, adressert, og løst gjennom formelle klagemekanis-
mer/ varslingskanaler

s. 66 Delvis

PRODUKTANSVAR 

Produkt- og tjenestemerking  

G4-PR5 Resultateter fra undersøkelser om kundetilfredshet s. 2, 12, 15 Delvis 

G4-PR7 Brudd på markedsføringslover og villedende forbrukerinformasjon Ingen saker i rapporteringsperioden.
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 MØLLERGRUPPEN AS (MORSELSKAP)  
Møller Synergi AS    
     
Harald A. Møller AS    
SE Moller Baltic Import   
     
Møller Bil AS (holdingselskap)   
Møller Bil Øst AS   
Møller Bil Vest AS   
Møller Bil Molde AS   
Møller Bil Jessheim AS   
Møller Bil Bergen AS   
Møller Bil Ensjø AS   
Møller Bil Follo AS   
Møller Bil Oppland AS   
Møller Bil Haugesund AS   
Møller Bil Hedmark AS   
Møller Bil Romerike AS   
Møller Bil Sør-Rogaland AS   
Møller Bil Trondheim AS   
Møller Bil Orkdal AS   
Bilsenteret Bjugn AS   
Møller Bil Vestfold AS   
Møller Bil Ålesund AS   
Møller BilPartner AS   
Møller Bil Klargjøring AS   
AutoArena AS   
Orkdal Bil Eiendom AS   
     
 

Møller Auto Baltic AS (holdingselskap) 
SIA Moller Auto Latvia   
SIA Moller Auto Krasta    
SIA Moller Auto Ventspils    
SIA Moller Auto   
UAB Moller Auto   
UAB Moller Auto Keturi Ziedai   
UAB Moller Auto Alytus   
Moller Auto Tallinn OÜ   
Moller Auto Pärnu OÜ   
Moller Auto Viru OÜ   
Moller Auto Viljandi OÜ   

Møller Bil Holding AB (holdingselskap) 
Møller Bil Sverige AB   
Møller Bil Enköping AB

   
     

TILKNYTTEDE SELSKAP    
Volkswagen Møller BilFinans AS (TS)   
UAB Baltic Auto (TS)   
     
        
 

Selskap i MøllerGruppen 
pr 31.12.2016           



MØLLERGRUPPEN
Frysjaveien 31b  
Postboks 6671 Etterstad
0609 Oslo
Sentralbord: 24033300
www.moller.no
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