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Møller Mobility Group delårsberetning 1. tertial 2020 
 

År 2020 startet godt for Møller Mobility Group med tre meget sterke månedsresultater fra januar 

til mars, drevet av godt salg av elektriske biler og god omsetning i servicemarkedet. Konsernet 

ble kraftig påvirket av koronakrisen fra midten av mars, og selv med fortsatt høy omsetning i 

servicemarkedet førte stengte fabrikker, redusert nybilsalg og en utfordrende situasjon for 

mikromobilitetstjenester til en kraftig svekkelse av resultatet i april måned. Omsetningen for 

første tertial ble samlet sett god og endte på 10,9 milliarder kroner, hvilket er 11% høyere enn 

tilsvarende periode i fjor. Resultat før skatt ble 414 millioner kroner, hvilket er 11 millioner 

kroner bedre enn tilsvarende periode i fjor.  

Driftsinntekter og resultat 
Med en attraktiv modellportefølje og store mengder biler på varelagrene i starten på året lå forholdene 

til rette for et godt salg i første tertial, og etter årets første tre måneder var omsetningen i konsernet 

opp 23% mot fjoråret. I siste halvdel av mars stengte bilfabrikkene, og strenge smitteverntiltak førte til 

redusert aktivitet i samtlige markeder. Dette førte til at samlet omsetning for konsernet ble kraftig 

redusert i april, ikke minst i den norske importvirksomheten, der omsetningen ble redusert med 60% i 

forhold til fjoråret.  

Samlet sett endte omsetningen i første tertial på 10,9 milliarder kroner, opp fra 9,8 milliarder kroner i 

tilsvarende periode i 2019. Totalmarkedet for personbiler i Norge ble redusert med 20% til 39.783 

biler. Elbilandelen av personbilmarkedet ble 50% i 1. tertial, hvilket er på nivå med samme periode i 

fjor. Markedsandelen til Audi vokste kraftig, og samlet sett ble Volkswagen og Audi de to største 

bilmerkene i Norge i 1. tertial 2020. Totalt ble det registrert 15.669 biler for konsernets merker i Norge, 

hvilket er 11,3% mer enn i 2019. Koronakrisen merkes også tydelig på markedene utenfor Norge; i 

Sverige ble det solgt 85.057 personbiler i 1. tertial hvilket er en nedgang på 18%, og i Baltikum ble 

totalmarkedet redusert med 23% til 26.425 registrerte biler. Markedsandelene for konsernets merker 

kan vise til en økning i Sverige, mens det er en liten nedgang i Baltikum. Omsetningen fra salg av 

brukte biler samt servicemarkedet er samlet sett på nivå med fjoråret; en tilbakegang i Baltikum 

kompenseres av noe sterkere tall i Norge. 

Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 414 millioner kroner i 1. tertial 2020, mot 403 millioner 

kroner i 2019. Bruttofortjenesten fra nybilsalg har økt i forhold til fjoråret som følge av økt omsetning. 

Samlet bruttofortjeneste fra servicemarkedet er også svakt positiv i forhold til fjoråret, mens 

bruttofortjenesten fra bruktbilsegmentet er noe lavere enn i 2019 som følge av svakere marginer. 

Kostnadene har økt i forhold til fjoråret. Koronakrisen har ført til en krevende situasjon for hele 

mikromobilitetssektoren, og Møller Mobility Group har derfor vurdert det riktig å nedskrive verdien av 

investeringen i UIP. Underliggende driftskostnader økte samlet sett med 5 % for 1. tertial, delvis drevet 

av økt omsetning. Kostnadene ble vesentlig redusert i april som følge av koronakrisen. Det aller meste 

av utviklingsaktiviteter er midlertidig stoppet, og driftsfunksjonene blir løpende dimensjonert etter 

etterspørselen. Konsernet har ved utgangen av første tertial permittert om lag 300 årsverk i Norge, og 

har nedbemannet med om lag 160 årsverk i Baltikum og 40 årsverk i Sverige. Netto finansposter 

endte på 95 millioner kroner, hvilket er en økning på 80 millioner kroner i forhold til 2019. 

Hovedgrunnen til økningen er positive valutaeffekter sammenlignet med i fjor.  

Investeringer, likviditet og finansiering 
Samlede investeringer utgjorde 112 millioner kroner i 1. tertial 2020 mot 110 millioner kroner i fjor. De 

største investeringene i år er i digitale løsninger og oppgradering og utvikling av konsernets IT-

systemer. I tillegg er det gjort mindre oppgraderinger på noen anlegg.  



Nybillageret var høyt ved inngangen til året, og økte ytterligere i januar og februar, men er ved 

utgangen av april redusert med om lag 300 millioner kroner i forhold til 31.12.2019. Bruktbillageret har 

økt med om lag 50 millioner kroner. I forhold til utgangen av 1. tertial 2019 er nybillageret på samme 

nivå, mens bruktbillageret er økt med om lag 250 millioner kroner som følge av et større antall 

gjenkjøpsbiler i år enn i fjor. Både nybillageret og bruktbillageret ventes bli redusert frem mot 

sommeren.  

Lav omsetning i importvirksomheten i april har i tillegg til reduserte lagre ført til en solid reduksjon av 

kundefordringer og leverandørgjeld, og sammen med utsatt betalingsfrist for MVA gjør dette at 

arbeidskapitalen er redusert med om lag 700 millioner kroner i forhold til 31.12.2019. Sammen med et 

godt resultat gjør dette at netto rentebærende gjeld er redusert fra 1.470 millioner kroner per 

31.12.2019 til 228 millioner kroner ved utgangen av april.  

Finansieringsstrukturen i Møller Mobility Group er noe endret. Konsernet er finansiert med et 

obligasjonslån på 400 millioner kroner som forfaller i 2022, i tillegg til et syndikatlån på 1 milliard 

kroner som forfaller i 2021. I løpet av mars og april har konsernet inngått to nye ettårige låneavtaler på 

hhv 500 og 300 millioner kroner. Syndikatlånet samt de nye låneavtalene er rammeavtaler med 

fleksible trekk for å finansiere løpende svingninger i arbeidskapitalen. Konsernet har også et 

sertifikatlån på 275 millioner kroner som forfaller i juni. Likviditeten og finansieringssituasjonen er god. 

For å optimalisere egenkapitalen gjennom året, deler Møller Mobility Group normalt sett ut utbytte 

hvert tertial. Per 31.12.2019 ble det ikke utbetalt utbytte da høy arbeidskapital førte til lav 

egenkapitalandel. Grunnet stor usikkerhet rundt markedsutviklingen i 2020 som følge av koronakrisen 

er det heller ikke avsatt utbytte per 1. tertial 2020, og egenkapitalandelen er 44.3%.  

Forretningsområdene 
Harald A. Møller (Bilimport Norge) oppnådde et resultat før skatt på 277 millioner kroner mot 292 

millioner i 2019. Etter tre meget gode måneder ble det full brems i importaktiviteten i april grunnet 

stengte fabrikker. Bilomsetningen falt med 65% sammenlignet med i fjor, mens dele- og 

tilbehørsomsetningen opprettholdt et bra nivå og ble redusert med kun 8%. Samlet sett er 

omsetningen i 1. tertial 14% høyere enn i 2019, og det er Audi som står for størst fremgang. Samtlige 

merker leverer svakere margin enn i fjor, og underliggende driftskostnader er 3% høyere enn i 2019.  

Møller Bil (Bilforhandlere i Norge og Sverige) oppnådde samlet sett et resultat før skatt på 187 

millioner kroner mot 134 millioner kroner i 2019, et sterkt resultat gitt nedgangen i totalmarkedet for 

nye biler både Norge og Sverige. Møller Bil klarte i stor grad å opprettholde bilomsetningen også i april 

takket være god tilgang på lagerbiler, og for hele 1. tertial er det nybilsomsetningen sammen med 

bedre omsetning og effektivitet i servicemarkedet som driver resultatfremgangen. Omsetningen i 1. 

tertial er totalt 18% høyere enn i fjor, og marginen på nye biler er samlet sett noe bedre, mens 

bruktbilmarginen er noe svakere. Underliggende driftskostnader er 6% høyere enn i 2019, i stor grad 

drevet av økt omsetning.  

Baltikum (Bilimport og bilforhandlere i Baltikum) oppnådde samlet sett et resultat før skatt på 14 

millioner kroner mot 38 millioner kroner i 2019. Resultatet for importvirksomheten ble 11 millioner 

kroner mot 19 millioner korner i 2019 grunnet et omsetningsfall på 41% som bare delvis er kompensert 

av 17% lavere kostnader. Også i forhandlervirksomheten i Baltikum er det gjort massive 

kostnadsreduksjoner, men med et omsetningsfall på 33% og pressede marginer ble resultatet kun 4 

millioner kroner mot 19 millioner kroner i 2019. 

Bilfinansiering (Volkswagen Møller Bilfinans) oppnådde et resultat før skatt på 106 millioner kroner 

mot 108 millioner i 2019. Konsernets andel på 49 prosent etter skatt utgjorde 41 millioner kroner 

hvilket er det samme som i 2019. En høyere rentenetto som følge av større portefølje spises opp av 

økte tap og tapsavsetninger. Totalt salg er opp 44%, og finansieringsgraden for nye biler har økt fra 

37% i fjor til 50% i år.  



Øvrige viktige hendelser per 1. tertial 2020 
Konsernet har gjort en endring i styringsmodellen med virkning fra februar 2020. Tore Nilsen Breen 

(55) har fått rollen som leder av den samlede virksomheten i Baltikum og inngår som en del av 

konsernledelsen. Den baltiske virksomheten består av importselskapet Møller Baltic Import og 

forhandlerkjeden Møller Auto Baltic. Tore Nilsen Breen har siden sommeren 2018 vært kommersiell 

direktør for Møller Mobility Groups forhandlervirksomhet i Norge, Sverige og Baltikum. Han har 

tidligere hatt flere sentrale lederposisjoner både på import- og forhandlersiden og var i perioden 2012 

til 2015 leder for konsernets importørvirksomhet i Baltikum. 

Den 17. juni vil de første kundene som har forhåndsbestilt den nye Volkswagen ID.3 kunne skrive 

kontrakt. Forventningene er store til denne bilen, som ventes overta posisjonen til dagens Golf i en 

elektrisk fremtid. Utleveringene forventes starte i august. 

Den nye elektriske Skoda Enyaq er nå testet av journalister, med meget positive tilbakemeldinger. 

Dette blir en elektrisk familie-SUV av høy kvalitet til en fornuftig pris. Salgsstart forventes etter 

sommeren, og de første utleveringene er forventet rundt årsskiftet 2020/2021.  

Bildelingsselskapet HYRE får svært gode tilbakemeldinger fra kundene, og vant nylig Dagbladets test 

av bildelingstjenester og kundeserviceprisen for bilutleieselskaper. Omsetningen vokser etter plan, og 

HYRE forventer rekordstor pågang når mange velger Norgesferie i sommer. 

 

Utsikter for 2020 
Koronakrisen traff med full kraft i midten av mars, og har hatt stor påvirkning på virksomheten i Møller 

Mobility Group. Den midlertidige stengningen av bilfabrikkene i Tyskland fra slutten av mars til slutten 

av april medførte svært lav omsetning for importvirksomhetene i april, og vil få følgeeffekter på antall 

utleverte biler i sommermånedene. Forhandlerne har vært åpne hele veien i alle markeder unntatt 

Litauen, men med merkbart lavere takt på spesielt nybilsalg. Utsiktene for norsk, svensk og baltisk 

økonomi er svært negative for 2020, med fortsatt høy arbeidsledighet og forventet nedgang i 

bruttonasjonalprodukt i samtlige markeder, og stor usikkerhet knyttet til potensielle nye runder med 

strenge smittevernstiltak. Møller Mobility Group anslår fortsatt at over halvparten av personbilmarkedet 

i Norge vil bli elektrisk i 2020, men forventer at totalmarkedet blir redusert med 20-30% til et sted 

mellom 100.000-120.000 personbiler og 25.000-30.000 varebiler. Markedet i Sverige forventes å gå 

tilbake omtrent like mye som det norske markedet, og i Baltikum forventes en markedsreduksjon på 

opptil 40%. 

Møller Mobility Group har en sterk finansiell posisjon, og en modellportefølje som forventes å treffe 

markedene godt i 2020 og 2021. Konsernet er dermed i posisjon til å legge en langsiktig strategi til 

grunn for videre utvikling. Samtidig er usikkerheten rundt den økonomiske utviklingen i samfunnet 

meget stor, og det påvirker tidslinjen og kraften i de endringene som er nødvendig i et 2025-

perspektiv. Konsernet må også være forberedt på at det kan bli nødvendig med flere kortsiktige tiltak 

og justeringer, for å tilpasse virksomheten til de usikre markedsforutsetningene som følger av 

koronakrisen. 

 

 

Oslo 4. juni 2020 

 

 

 
..................................... 

Petter Hellman 
Konsernsjef 

..................................... 
Anna Nord Bjercke 

Finansdirektør 



RESULTATREGNSKAP KONSERN

Beløp i MNOK Note 30.04.2020 30.04.2019 31.12.2019

DRIFTSINNTEKTER

Salgsinntekter 10 765 9 657 30 061

Andre driftsinntekter 166 161 500

Driftsinntekter 2 10 931 9 818 30 561

DRIFTSKOSTNADER

Varekostnader 8 651 7 667 23 954

Lønns- og andre personalkostnader 1 086 1 017 3 097

Av- og nedskrivninger 102 85 308

Andre driftskostnader 773 661 2 202

Sum driftskostnader 10 612 9 430 29 560

DRIFTSRESULTAT 2 319 388 1 001

FINANSPOSTER

Inntekter på investering i tilknyttede selskaper 52 39 108

Andre finansinntekter 127 55 214

Andre finanskostnader (84) (79) (292)

Sum finansposter 95 15 31

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 2 414 403 1 031

Skatter (92) (89) (206)

ÅRETS RESULTAT 322 314 825



EIENDELER

Beløp i MNOK Note 30.04.2020 30.04.2019 31.12.2019

EIENDELER

Immaterielle eiendeler 586 530 614

Varige driftsmidler 690 611 672

Investeringer i tilknyttede selskap 1 371 1 343 1 416

Investeringer i aksjer og andeler 4 3 3

Andre fordringer 5 10 4

Sum finansielle anleggsmidler 1 379 1 356 1 424

SUM ANLEGGSMIDLER 2 655 2 497 2 710

Varer 3 4 327 4 092 4 595

Fordringer 1 772 2 351 2 247

Bankinnskudd og kontanter 5 454 183 234

SUM OMLØPSMIDLER 6 553 6 626 7 077

SUM EIENDELER 9 208 9 123 9 787

GJELD OG EGENKAPITAL

Beløp i MNOK Note 30.04.2020 30.04.2019 31.12.2019

EGENKAPITAL

Aksjekapital 48 48 48

Annen egenkapital 4 030 3 536 3 656

SUM EGENKAPITAL 4 4 078 3 584 3 704

GJELD

Avsetninger for forpliktelser 144 108 131

Langsiktig gjeld 5 778 520 773

Gjeld til kredittinstitusjoner 5 275 949 1 298

Leverandørgjeld 377 960 675

Betalbar skatt 242 79 249

Skyldige offentlige avgifter 973 892 739

Utbytte og konsernbidrag -                      -                      64

Annen kortsiktig gjeld 2 341 2 032 2 153

Sum kortsiktig gjeld 4 208 4 910 5 178

SUM GJELD 5 130 5 539 6 082

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 9 208 9 123 9 787



NOTER TIL REGNSKAPET

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Note 2 - Segmentinformasjon

Virksomheten består av forretningsområdene Harald A. Møller (bilimport i Norge), Møller Bil (bilforhandlere i Norge og Sverige), Baltikum (Bilimport og

bilforhandlere i Baltikum) og Bilfinaniering (Norge).

Forretningsområdene viser følgende hovedtall:

30.04.2020

Harald A. Møller Møller Bil Baltikum Bilfinansiering Øvrige       Eliminering Konsern         
(Bilimport NO) (Bilforh. NO, SE)

Driftsinntekter 5 767 7 594 878 - 139 (3 447) 10 931

Driftsresultat 275 210 16 - (166) (15) 319

Av- og nedskrivninger 10 42 5 - 44 1 102

Inntekt på investering i TS - - - 41 11 - 52

EBITDA 284 252 21 41 (112) (14) 472

Øvrig finansresultat 2 (23) (1) - 65 -                        43 

Resultat før skatt 277 187 14 41 (90) (15) 414

Eiendeler 2 554 4 745 947 791 4 076 (3 905) 9 208

Bilimport Bilforhandlere Stor Oslo Vest Midt Sverige

Driftsinntekter 604                   732                   2 604                1 989                1 530                1 433                

EBITDA 11                     10                     81                     96                     48                     43                     

Resultat før skatt 11 4                       66                     79                     37                     31                     

Eiendeler 385 562 1 626 1 241 1 087 700 

30.04.2019

Harald A. Møller Møller Bil Baltikum Bilfinansiering Øvrige       Eliminering Konsern         
(Bilimport NO) (Bilforh. NO, SE)

Driftsinntekter 5 052 6 409 1 296 - 124 (3 062) 9 818

Driftsresultat 292 149 41 - (74) (19) 388

Av- og nedskrivninger 10 36 5 - 31 3 85

Inntekt på investering i TS - - - 41 (2) - 39

EBITDA 303 184 45 41 (45) (16) 512

Øvrig finansresultat 0 (15) (3) - (7) -                        (24)

Resultat før skatt 292 134 38 41 (84) (19) 403

Eiendeler 2 845 4 709 1 143 674 4 572 (4 820) 9 123

* Noten er omarbeidet ihht ny rapporteringsstruktur

Bilimport Bilforhandlere Stor Oslo Vest Midt Sverige

Driftsinntekter 1 021                1 086                2 172                1 662                1 279                1 265                

EBITDA 20                     25                     62                     69                     32                     30                     

Resultat før skatt 19 19                     50                     55                     23                     22                     

Eiendeler 488 654 1 549 1 185 1 113 640 

Baltikum Møller Bil - bilforhandlere

Baltikum Møller Bil - bilforhandlere

Det har ikke vært endringer i konsernets regnskapsprinsipper i 2020. En beskrivelse av regnskapsprinsippene som konsernet har lagt til grunn
fremkommer i årsregnskapet for 2019. 

Alle tall i notene er oppgitt i millioner kroner. 



2019

Harald A. Møller Møller Bil Baltikum Bilfinansiering Øvrige       Eliminering Konsern         
(Bilimport NO) (Bilforh. NO, SE)

Driftsinntekter 15 532 20 281 3 678 - 393 (9 323) 30 561

Driftsresultat 859 269 155 - (256) (27) 1 001

Av- og nedskrivninger 41 111 14 - 133 9 308

Inntekt på investering i TS - - - 118 (10) - 108

EBITDA 901 380 169 118 (133) (18) 1 416

Øvrig finansresultat 10 (58) (8) - (22) -                        (77)

Resultat før skatt 869 211 147 118 (288) (27) 1 031

Eiendeler 3 290 4 973 1 078 750 5 199 (5 505) 9 787

Bilimport Bilforhandlere Stor Oslo Vest Midt Sverige

Driftsinntekter 2 834                3 029                6 962                4 945                4 079                4 229                

EBITDA 99                     70                     166                   112                   55                     131                   

Resultat før skatt 94 54                     126                   66                     24                     103                   

Eiendeler 490 588 1 717 1 160 1 117 717 

* Noten er omarbeidet ihht ny rapporteringsstruktur

Note 3 - Varer

30.04.2020 30.04.2019 31.12.2019

Nye biler 2 337 2 356 2 638

Brukte biler og demonstrasjonsbiler 1 665 1 407 1 608

Deler og utstyr 326 328 349

Sum varer 4 327 4 092 4 595

Note 4 - Egenkapital

30.04.2020 30.04.2019 31.12.2019

Egenkapital 01.01 3 704 3 286 3 299

Årets resultat 322 314 825

Avgitt utbytte/konsernbidrag -                        -                        (51)

Tilleggsutbytte -                        -                        (350)

Omregningsdifferanse med mer 53 (16) (19)

Egenkapital ved periodens slutt 4 078 3 584 3 704

Note 5 - Rentebærende gjeld

30.04.2020 30.04.2019 31.12.2019

Langsiktig gjeld

Obligasjonslån (400) (400) (400)

Tilretteleggelseskostnad - 1 -

Annen langsiktig rentebærende gjeld (7) (22) (6)

Kortsiktig gjeld

Obligasjonslån - (400) -                        

Trekk på kommitert låneramme - (630) (800)

Sertifikatlån (275) - (498)

Kassekreditt - (19) -

Rentebærende gjeld (682) (1 470) (1 704)

Bankinnskudd og kontanter                    454                    183                    234 

Netto rentebærende gjeld (228) (1 287) (1 470)

Baltikum Møller Bil - bilforhandlere



Note 6 - Kontantstrøm

30.04.2020 30.04.2019 31.12.2019

EBITDA                    472                    512                 1 416 

Netto finansposter                      43 (24) (77)

Endring arbeidskapital og kortsiktige poster                    704 (772) (1 489)

Kontantstrøm fra driften 1 219 (284) (150)

Kontantstrøm fra investeringsvirksomhet * (32) (110) (425)

Utbetalt utbytte 64 (313) (663)

Kontantstrøm fra finansieringssvirksomhet (1 031) 629                 1 211 

Endring i bank 220 (78) (27)

Bank pr 01.01                    234                    261                    261 

Bank ved periodens slutt 454 183 234

* inkluderer finansielle eiendeler og nedskrivning UIP 

Erklæring fra konsernsjef og finansdirektør

Konsernsjef og finansdirektør har i dag behandlet og fastsatt tertialberetningen og det akkumulerte konsoliderte konsernregnskapet for Møller Mobility 

Group pr 30.04.20.

Tertialregnskapet er etter beste overbevisning utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder. Opplysningene i regnskapet gir et rettvisende 

bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet pr 30.04.20.

Etter konsernsjefens og finansdirektørens beste overbevisning gir delårsberetningen en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i 

regnskapsperioden og deres innflytelse på regnskapet. Beretningen gir samtidig en oversikt over de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorene 

virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode.

Oslo, 4. juni 2020

.....................................
Petter Hellman

Konsernsjef

.....................................
Anna Nord Bjercke

Finansdirektør
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