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Møller Mobility Group delårsberetning 1. tertial 2022 
 

Møller Mobility Group leverer et solid resultat før skatt på 408 mill. kr i 1. tertial 2022, hvilket er 

219 mill. NOK svakere enn i 2021, men på nivå med resultatene for 1. tertial 2019 og 2020. 

Omsetningen endte på 10,4 mrd. NOK, og resultatgraden ble 3,9%. Etterspørselen etter nye 

biler, brukte biler og servicemarkedstjenester er fortsatt god, og andelen elektriske biler stiger 

videre og utgjorde 84% av konsernets salg av nye personbiler i Norge og 29% i Sverige. 

Samtidig preges årets første måneder av en utfordrende leveransesituasjon for nye biler 

grunnet Ukrainakrigen, samt høyt sykefravær knyttet til Covid i starten på året, og dermed 

lavere produktivitet i servicemarkedet. Både leveransesituasjon for nye biler og sykefravær har 

en positiv utvikling inn mot sommeren, og det er optimisme knyttet til resten av året, selv om 

den geopolitiske og makroøkonomiske usikkerheten oppleves som høy. 

Driftsinntekter og resultat 
Omsetningen for konsernet var 10,4 milliarder kroner i 1. tertial 2022, mot 11,1 milliarder kroner i 

2021. Nedgangen skyldes færre solgte nye biler som følge av leveranseutfordringer grunnet 

Ukrainakrigen, samt lavere servicemarkedsomsetning som en konsekvens av høyt sykefravær grunnet 

Covid i starten på året. Bruktbilmarkedet er fortsatt sterkt, og omsetningen på bruktbil var stabil i 

Norge og Sverige, og økende i Baltikum. Kontraktsinngangen på nye biler er fortsatt meget god, og 

med en rask bedring i leveransesituasjonen forventes større utleveringsvolumer senere i år.   

Nybilsalget i Norge er ned 15% i forhold til 1. tertial 2021. Totalmarkedet for personbiler endte på 

42.067 biler i 1. tertial, mot 49.475 biler i samme periode i fjor. Totalt ble det registrert 10.266 biler for 

konsernets merker i Norge, mot 11.903 biler i 2021. Den samlede markedsandelen for konsernets 

personbilmerker ble 21%, mot 19% i 2021. I Sverige ble det solgt 91.681 personbiler i 1. tertial, noe 

som er en nedgang på 19%, og i Baltikum ble totalmarkedet redusert med 14% til 24.237 registrerte 

biler. Markedsandelene for konsernets merker er noe redusert i både Sverige og Baltikum. 

Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 408 millioner kroner i første tertial 2022, mot rekordhøye 

627 millioner kroner i fjor. Virksomheten i Baltikum leverer et noe bedre resultat enn i fjor, mens øvrige 

forretningsområder går tilbake, primært grunnet leveranseutfordringer i nybilsegmentet og høyt Covid-

fravær på verkstedene. Bruttofortjenesten fra bruktbilsalg har økt, mens bruttofortjenesten fra nybilsalg 

og servicemarkedet er noe redusert. Kostnadene har økt i forhold til fjoråret, noe som i stor grad 

skyldes inflasjonspress, transformasjonsprogrammet “DRIVe”, sterk vekst i bildelingsselskapet Hyre, 

samt noe oppbemanning på flere områder. Resultatandelen fra bilfinansieringsvirksomheten er noe 

svekket i forhold til fjoråret, og finansresultatet er positivt, men noe lavere enn i fjor da de positive 

valutaeffektene var større. 

Investeringer, likviditet og finansiering 
Kontantstrøm fra investeringsaktivitet utgjorde 112 millioner kroner i 2022 mot 190 millioner kroner i 

2021. Investeringene har primært gått til mindre oppgraderinger av forhandleranlegg, økt eierandel i 

Mitt Dekkhotell (fra 25% til 45% eierandel) samt utvikling av digitale løsninger. 

Varelageret har samlet sett en verdi på 4 milliarder kroner ved utgangen av 1. tertial 2022, hvilket er 

en reduksjon på 0,4 milliarder kroner i forhold til 1. tertial 2021, men en like stor økning i forhold til 

årsskiftet. Det er primært nybillageret som har økt fra et relativt lavt nivå ved årsskiftet som følge av 

økt produksjon fra april, som vil føre til høyere salg inn mot sommeren. Samtidig har 

leverandørgjelden økt som følge av økte billeveranser i april, og netto arbeidskapital er derfor relativt 

stabilt i forhold til årsskiftet. Netto kontantstrøm fra drift ble 296 millioner kroner i 1. tertial, en økning 

med 207 millioner kroner mot 1. tertial i fjor. Konsernet hadde en netto positiv kontantbeholdning på 

2.026 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial.  



Finansieringsstrukturen i Møller Mobility Group er noe endret ved at et obligasjonslån på 400 millioner 

forfalt i mars 2022 og ikke ble fornyet. Strukturen består nå av et obligasjonslån på 300 millioner 

kroner med forfall i desember 2023, samt et obligasjonslån på 600 millioner kroner med forfall i mars 

2026. Konsernet har også et syndikatlån på 2 milliarder kroner som forfaller i desember 2026. 

Syndikatlånet er en rammeavtale med fleksible trekk for å finansiere løpende svingninger i 

arbeidskapitalen. Likviditeten og finansieringssituasjonen er meget god. 

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

hvert tertial, og det er avsatt et utbytte på 400 millioner kroner per 1. tertial 2022. Egenkapitalandelen 

er 40,3%.  

Forretningsområdene 
Harald A. Møller (Bilimport Norge) oppnådde et resultat før skatt på 239 millioner kroner mot 297 

millioner i 2021. Omsetningen er ned 14% i forhold til 2021. Når Ukrainakrigen brøt ut i februar 2022 

fikk underleverandører av Volkswagen AG utfordringer som har ført til redusert produksjon av 

elektriske biler, og omsetningen fra Volkswagen, Skoda og Volkswagen Nyttekjøretøy er redusert, 

mens Audi øker omsetningen noe i forhold til fjoråret. Omsetning av deler og tilbehør ble redusert med 

2%. Bruttoforjentesten er samlet sett noe svekket drevet av omsetningsnedgangen. Lavere 

markedsføringskostnader og garantikostnader fører til totalt sett reduserte kostnader i forhold til 2021.  

Møller Bil (Bilforhandlere i Norge og Sverige) oppnådde samlet sett et resultat før skatt på 167 

millioner kroner mot 349 millioner kroner i 2021. Bruktbilsomsetningen er stabil, men antall utleverte 

nye biler i Norge er lavere enn i fjor og drar ned nybilsomsetningen, og høyt sykefravær grunnet Covid 

førte til redusert servicemarkedsomsetning. Samlet sett er omsetningen for Møller Bil totalt 5% lavere 

enn i fjor. Kostnadene har økt i forhold til fjoråret, drevet av strøm, husleie, IT-kostnader og noe flere 

ansatte.  

Baltikum (Bilimport og bilforhandlere i Baltikum) oppnådde samlet sett et resultat før skatt på 54 

millioner kroner mot 47 millioner kroner i 2021. Resultatet for importvirksomheten ble 34 millioner 

kroner mot 21 millioner kroner i 2021, og resultatet fra forhandlervirksomheten ble 19 millioner kroner 

mot 27 millioner kroner i 2021. Lavere nybilsomsetning drar ned, mens økt bruktbilsomsetning, gode 

marginer og god kostnadskontroll bidrar positivt. 

Møller Mobility Services (MMS) inkluderer konsernets eierandeler i tjenesteleverandører utenom 

bilforhandlere, dvs Volkswagen Møller Bilfinans, HYRE, Mitt Dekkhotell og LaserWash. MMS 

oppnådde et resultat før skatt på 29 millioner kroner i 1. tertial 2022 mot 43 millioner kroner i 2021. 

Resultatandelen fra Volkswagen Møller Bilfinans utgjør 44 millioner kroner mot 47 millioner kroner i 

2021.Hyre vokser kraftig og øker topplinjen med 92%, men har et underskudd på 19 millioner kroner i 

1. tertial.  

Utvikling folk, forretning og bærekraft per 1. tertial 2022 
Under visjonen «Dare to move» er konsernets ambisjon å ta ut det fulle potensialet i dag, og samtidig 

utvikle og transformere for fremtiden i et mobilitetslandskap i rask endring, med bærekraft og utvikling 

av ansatte og engasjerte kunder som viktige ledestjerner: 

Folk (kunder og ansatte):  

• Gjennomføring av lederutviklingsprogrammet «Dare to lead» er i gang i alle våre fem land. 

Programmet skal bidra til at vi lever ut den nye visjonen vår og når målene vi har satt oss frem mot 

2025. Det skal bidra til å skape en felles tillitsbasert og utviklingsorientert prestasjonskultur. 

• For å forsterke konsernet arbeid med HMS ble det ansatt en egen leder for området som vil i være 

konsernets fagperson på HMS-området og støtte organisasjonen på alle nivåer vedrørende HMS.  

• Som en del av bærekraftsarbeidet er MMG i gang med å utforme en mangfoldstrategi fordi vi har 

stor tro på at forbedring innen dette området vil hjelpe oss å nå de viktige målene vi har satt oss.  



• Møller Bil Skolen skal øke antall lærlinger med 10% i løpet av 2022 og utvide opplæringstilbudet 

med to nye fagretninger: salgsfaget og bilpleiefaget. Vi skal også være en viktig pådriver for å få 

flere ungdommer til å velge yrkesfagligutdanning. I 1. tertial 2022 er det gjennomført 16 fagprøver 

innenfor områdene bilskade, billakkering og bilfaget lette kjøretøy. 

Forretning:  

• I april startet salget av ID Buzz, som er Volkswagens store satsning på elektriske nyttekjøretøy, og 

i juni startet salget av Skoda Enyaq Coupé, som er den første modellen i konsernet som selges 

gjennom en agentmodell, og dermed er mulig å bestille direkte på nett. De første leveransene av 

begge modellene ventes mot slutten av året.  

• Gjennom første tertial har konsernet kommet et steg videre i det digitale 

transformasjonsprogrammet, og er i gang med bygging av den første delen av nye prosesser, 

kjernesystemer og digitale plattformer. 

Bærekraft:  

• Styret vedtok i februar overordnede utslippsmål for konsernet der målet er å redusere 44 prosent 

av totale utslipp i scope 1 og 2 fra 2019-2027, samt 30 prosent reduksjon i karbonintensitet for 

scope 3 fra 2019-2027. Dette følger anbefalingene til Science Based Targets, og vil redusere 

utslipp i tråd med Parisavtalens 1,5 graders mål.  

• Klimaregnskapet for 2021 ble publisert i april og viser en nedgang i det totale klimagassutslippet 

for Møller Mobility Group på 17,2 prosent fra 2020 og 32,9 prosent nedgang fra 2019. Konsernet 

har også gjennomført en kartlegging av klimarelaterte risikofaktorer og muligheter i henhold til 

anbefalingene fra TCFD – Taskforce On Climate related Disclosures. 

• Møller Mobility Group signerte i april avtale med Skift som er et næringslivsdrevet klimainitiativ. 

Medlemsorganisasjonen består av representanter fra næringslivet som ønsker å være pådrivere 

for at Norge når sine klimamål innen 2030. Skift har i dag over 50 medlemmer fra ulike deler av 

norsk næringsliv. 

• 89 prosent av konsernets personbilsalg i Norge var elektrisk i 1. tertial 2022. Konsernet jobber 

også målrettet for å støtte overgangen til utslippsfri mobilitet i Sverige og Baltikum. I Sverige var 

nær en tredjedel av våre solgte personbiler elektriske i årets fire første måneder, mens 4 prosent 

av salget i Baltikum var elektriske biler. 

• Møller Eiendom og Møller Bil har besluttet å energioppgradere inntil 15 forhandleranlegg i Sør-

Norge i løpet av de neste to årene, og har som mål å redusere energiforbruket med 15 prosent i 

de aktuelle bygningene.  

• Møller Mobility Group ser med stor bekymring på det russiske angrepet på Ukraina, der det mest 

presserende er hensynet til liv og helse i en uhyrlig situasjon for det ukrainske folk. Konsernet har 

donert 2.500 kroner per ansatt, altså i overkant av 10 millioner kroner, fordelt på organisasjonene 

Røde Kors, Flyktninghjelpen, UNICEF og Leger uten grenser, i tillegg til lokale bidrag i Baltikum. 

• Møller Mobility Group har knyttet den rullerende lånefasiliteten på 2 mrd kr til tre sentrale KPIer 

innen bærekraft, og får gunstigere rentebetingelser dersom målsetningene blir innfridd.  

Utsikter for 2022 
Møller Mobility Group startet året med en rekordhøy ordrebank og lyse fremtidsutsikter, men de første 

månedene av 2022 ble sterkt preget av Russlands invasjon av Ukraina. Dette førte til stopp i 

produksjonen av mange elektriske bilmodeller, da ukrainske underleverandører av ledningsnett og 

høyvoltskabler fikk produksjonsutfordringer. Denne situasjonen ble heldigvis raskt forbedret, og 

Volkswagenkonsernet fikk også raskt forbedret forsyningssikkerheten gjennom at underleverandører 

etablerte nye fabrikker utenfor Ukraina. Leveransesituasjonen knyttet til halvledere, som var 

utfordrende gjennom pandemien, har også bedret seg gjennom våren, og produksjonstakten er for 

tiden god. 



Den geopolitiske situasjonen, samt fortsatte pandemiutfordringer gjør at leveranseutfordringer fortsatt 

er det største risikomomentet for Møller Mobility Group på kort sikt. Økende inflasjon og renteøkninger 

utgjør også en risikofaktor som kan få innvirkning på både salg og kostnadsutvikling. Møller Mobility 

Group tror på et relativt sterkt totalmarked i Norge i 2022, med opptil 150.000 personbiler og 36.000 

varebiler. Totalmarkedene i Sverige og Baltikum ventes også å reduseres noe i forhold til 2021. 

Rammebetingelsene for elektriske biler i Norge og EU er viktige premisser for Møller Mobility Group. 

Konsernet forventer at EUs utslippsmål vil føre til at produksjonen av elektriske biler fortsetter å øke, 

og anslår at rundt 90 prosent av salget av konsernets personbilmerker i Norge vil bli elektrisk i 2022. 

Introduksjonen av merverdiavgift på elektriske biler fra 2023 ventes å bidra til et sterkt nybilmarked i 

andre halvår 2022.  

Møller Mobility Group har en meget solid finansiell posisjon, en rekordstor ordrebank, og en sterk og 

utviklingsorientert organisasjon. På tross av geopolitiske og makroøkonomiske risikomomenter ser 

konsernet grunnleggende positivt på de finansielle utsiktene, og satser videre på en bærekraftig 

vekststrategi i et spennende mobilitetslandskap. 

Oslo 23. juni 2022 



RESULTATREGNSKAP KONSERN

Beløp i MNOK Note 30.04.2022 30.04.2021 31.12.2021

DRIFTSINNTEKTER

Salgsinntekter 10 204 10 952 35 530

Andre driftsinntekter 185 186 607

Driftsinntekter 2 10 389 11 138 36 136

DRIFTSKOSTNADER

Varekostnader 7 859 8 579 27 754

Lønns- og andre personalkostnader 1 239 1 138 3 303

Av- og nedskrivninger 83 88 255

Andre driftskostnader 835 779 2 407

Sum driftskostnader 10 016 10 583 33 719

DRIFTSRESULTAT 2 374 555 2 417

FINANSPOSTER

Inntekter på investering i tilknyttede selskaper 43 47 110

Andre finansinntekter 49 125 272

Andre finanskostnader (58) (100) (237)

Sum finansposter 34 72 145

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 2 408 627 2 562

Skatter (93) (138) (552)

ÅRETS RESULTAT 315 489 2 010



EIENDELER

Beløp i MNOK Note 30.04.2022 30.04.2021 31.12.2021

EIENDELER

Immaterielle eiendeler 550 542 565

Varige driftsmidler 758 708 747

Investeringer i tilknyttede selskap 1 892 1 660 1 780

Investeringer i aksjer og andeler 23 24 4

Andre fordringer 1 4 1

Sum finansielle anleggsmidler 1 915 1 688 1 785

SUM ANLEGGSMIDLER 3 222 2 938 3 096

Varer 3 4 005 4 369 3 609

Fordringer 1 773 2 360 1 795

Andre investeringer 5 1 006 400 803

Bankinnskudd og kontanter 5 1 020 923 1 905

SUM OMLØPSMIDLER 7 804 8 052 8 113

SUM EIENDELER 11 027 10 990 11 209

GJELD OG EGENKAPITAL

Beløp i MNOK Note 30.04.2022 30.04.2021 31.12.2021

EGENKAPITAL

Aksjekapital 48 48 48

Annen egenkapital 4 397 4 386 4 493

SUM EGENKAPITAL 4 4 445 4 434 4 541

GJELD

Avsetninger for forpliktelser 141 128 146

Langsiktig gjeld 5 1 369 1 550 1 323

Gjeld til kredittinstitusjoner 5 - - 210

Leverandørgjeld 1 330 1 567 797

Betalbar skatt 84 128 453

Skyldige offentlige avgifter 583 752 563

Utbytte og konsernbidrag 400 100 723

Annen kortsiktig gjeld 2 674 2 331 2 453

Sum kortsiktig gjeld 5 072 4 878 5 199

SUM GJELD 6 582 6 556 6 668

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 11 027 10 990 11 209



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), Baltic Operations 

(Bilimport og bilforhandlere i Baltikum) og Møller Mobility Services (Bilfinansiering og mobilitetstjenester i Norge).

Forretningsområdene viser følgende hovedtall:

30.04.2022

Harald A. Møller Møller Bil Baltic Møller Mobility Øvrige Eliminering Konsern 

Operations Services

Driftsinntekter 5 013 7 210 1 083 36 206 (3 158) 10 389 

Driftsresultat 241 176 55 (14) (105) 20 374

Av- og nedskrivninger 8 50 4 3 18 1 83

Inntekt på investering i TS - - - 43 0 - 43

EBITDA 249 226 58 45 (87) 21 513

Øvrig finansresultat (3) (9) (1) - 4 - (9)

Resultat før skatt 239 167 54 29 (101) 20 408

Eiendeler 3 503 4 520 1 117 1 252 5 105 (4 471) 11 027

Bilimport Bilforhandlere Stor Oslo Vest Midt Sverige

Driftsinntekter 798 844 2 464 1 843 1 498 1 358 

EBITDA 35 23 74 84 53 35 

Resultat før skatt 34 19 63 67 45 24 

Eiendeler 572 545 1 621 1 044 949 649 

30.04.2021

Harald A. Møller Møller Bil Baltic Møller Mobility Øvrige Eliminering Konsern 

Operations Services

Driftsinntekter 5 863 7 555 1 044 19 134 (3 476) 11 138

Driftsresultat 298 354 49 (7) (108) (31) 555

Av- og nedskrivninger 8 45 5 2 26 1 88

Inntekt på investering i TS - - - 47 - - 47

EBITDA 306 399 54 42 (82) (30) 689

Øvrig finansresultat (1) (5) (1) - 33 - 26

Resultat før skatt 297 349 47 43 (78) (31) 627

Eiendeler 3 536 5 114 1 244 1 085 4 171 (4 159) 10 990

Bilimport Bilforhandlere Stor Oslo Vest Midt Sverige

Driftsinntekter 856 834 2 565 1 831 1 490 1 635 

EBITDA 22 32 139 125 82 60 

Resultat før skatt 21 27 128 111 76 48 

Eiendeler 671 574 1 786 1 384 1 040 828 

Baltic Operations Møller Bil - bilforhandlere

Baltic Operations Møller Bil - bilforhandlere

Det har ikke vært endringer i konsernets regnskapsprinsipper i 2022. En beskrivelse av regnskapsprinsippene som konsernet har lagt til 
grunn fremkommer i årsregnskapet for 2021. 

Alle tall i notene er oppgitt i millioner kroner. 



2021

Harald A. Møller Møller Bil Baltic Møller Mobility Øvrige Eliminering Konsern 

Operations Services

Driftsinntekter 18 870 24 857 3 306 93 481 (11 469) 36 136

Driftsresultat 1 224 1 327 88 (30) (159) (33) 2 417

Av- og nedskrivninger 24 141 12 5 72 1 255

Inntekt på investering i TS - - - 110 0 - 110

EBITDA 1 248 1 469 100 85 (87) (32) 2 782

Øvrig finansresultat (5) (25) (3) - 67 - 35

Resultat før skatt 1 220 1 303 84 80 (92) (33) 2 562

Eiendeler 3 823 5 984 845 1 172 7 176 (7 792) 11 209

Bilimport Bilforhandlere Stor Oslo Vest Midt Sverige

Driftsinntekter 2 397 2 738 8 691 6 478 4 880 4 725 

EBITDA 24 76 554 527 293 203 

Resultat før skatt 20 64 519 477 272 167 

Eiendeler 370 475 1 557 1 306 927 783 

* noten er omarbeidet ihht ny organisasjonsstruktur

Note 3 - Varer

30.04.2022 30.04.2021 31.12.2021

Nye biler 1 905 2 369 1 675

Brukte biler og demonstrasjonsbiler 1 593 1 487 1 546

Deler og utstyr 507 513 389

Sum varer 4 005 4 369 3 609

Note 4 - Egenkapital

30.04.2022 30.04.2021 31.12.2021

Egenkapital 01.01 4 541 4 055 4 076

Årets resultat 315 489 2 010

Utbytte/konsernbidrag - - (700)

Tilleggsutbytte (400) (100) (700)

Utløsning av minoritet - - (118)

Omregningsdifferanse med mer (11) (10) (27)

Egenkapital ved periodens slutt 4 445 4 434 4 541

Note 5 - Rentebærende gjeld

30.04.2022 30.04.2021 31.12.2021

Langsiktig gjeld

Obligasjonslån (900) (1 110) (900)

Tilretteleggelseskostnad 2 2 2 

Kortsiktig gjeld

Obligasjonslån - - (210)

Rentebærende gjeld (898) (1 108) (1 108)

Investeringer 1 006 400 803 

Bankinnskudd og kontanter 1 020 923 1 905 

Netto rentebærende gjeld 1 128 215 1 600

Baltic Operations Møller Bil - bilforhandlere



Note 6 - Kontantstrøm

30.04.2022 30.04.2021 31.12.2021

EBITDA 499 689 2 782 

Netto finansposter (9) 26 35 

Endring arbeidskapital og kortsiktige poster (58) (554) 541 

Endring andre poster (102) (72) (150)

Kontantstrøm fra driften 330 89 3 208

Kontantstrøm fra investeringsvirksomhet (112) (190) (556)

Utbetalt utbytte (723) (729) (1 428)

Kontantstrøm fra finansieringssvirksomhet (178)                    608 (61)

Endring i bank (683) (222) 1 163

Bank pr 01.01 2 708 1 545 1 545 

Bank /investering ved periodens slutt 2 025 1 323 2 708

Erklæring fra konsernsjef og konserndirektør finans og strategi

Konsernsjef og konserndirektør finans og strategi har i dag behandlet og fastsatt tertialberetningen og det akkumulerte konso liderte konsernregnskapet 

for Møller Mobility Group pr 30.04.22.

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 30.04.22.

Etter konsernsjefens og konserndirektøren for finans og strategi 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 sentra le risiko- og 

usikkerhetsfaktorene virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode.

Oslo 23. juni 2022
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