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Møller Mobility Group delårsberetning 2. tertial 2020 
 

Møller Mobility Group leverer et resultat før skatt på 966 millioner kroner per andre tertial 2020, 

hvilket er 60 millioner kroner bedre enn i 2019. Konsernet ble kraftig påvirket av koronakrisen i 

perioden mars-mai, med stengte fabrikker og redusert nybilsalg, men har deretter opplevd en 

sterk utvikling spesielt i det norske markedet knyttet til både nybilsalg, bruktbilssalg og 

omsetning i servicemarkedet. 

Driftsinntekter og resultat 
Konsernet startet året med en attraktiv modellportefølje, høyt varelager og god omsetning. I siste 

halvdel av mars stengte bilfabrikkene, og strenge smitteverntiltak førte til redusert aktivitet i samtlige 

markeder i april og mai. Spesielt merkbart ble dette for den norske og baltiske importvirksomheten, der 

omsetningen i denne perioden ble redusert med over 70% i forhold til fjoråret. Omsetningsnedgangen 

var stor også i forhandlervirksomhetene i Baltikum og Sverige, mens den norske 

forhandlervirksomheten opprettholdt godt omsetning takket være høye nybillager, godt bruktbilsalg og 

god omsetning i servicemarkedet. Siden juni er fabrikkene i gang igjen, og omsetningen har økt 

gjennom sommeren i samtlige markeder og segmenter. Samlet sett endte omsetningen per andre 

tertial på 20,8 milliarder kroner, mot 20,5 milliarder kroner i tilsvarende periode i 2019.  

Totalmarkedet for personbiler i Norge er redusert med 20% til 79.798 biler for årets første 8 måneder, 

og elbilandelen av personbilmarkedet ble 48%, hvilket er en oppgang fra 44% i samme periode i fjor. 

Markedsandelen til Audi har vokst kraftig i forhold til fjoråret, og samlet sett er Volkswagen og Audi de 

to største bilmerkene i Norge per 2. tertial 2020. Totalt ble det registrert 28.485 biler for konsernets 

merker i Norge, hvilket er en nedgang på 10% i forhold til samme periode i fjor, og den samlede 

markedsandelen for konsernets personbilmerker er 28,8% per 2. tertial 2020, mot 23,8% i samme 

periode i 2019. I Sverige er det solgt 173.925 personbiler per 2. tertial, hvilket er en nedgang på 21%, 

og i Baltikum ble totalmarkedet redusert med 28% til 51.620 registrerte biler. Markedsandelene for 

konsernets merker kan vise til en økning i Sverige, mens det er en nedgang i Baltikum. Omsetningen 

fra salg av brukte biler samt servicemarkedet har økt totalt sett i forhold til fjoråret, drevet av et sterkt 

marked i Norge, mens det er en nedgang i Baltikum. 

Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 966 millioner kroner per 2. tertial 2020, mot 906 millioner 

kroner i 2019. Resultatet fra den norske importvirksomheten er kraftig redusert som følge av stengte 

fabrikker i andre kvartal, og resultatet fra Baltikum er også sterkt påvirket av koronakrisen, mens 

forhandlervirksomheten i Norge og Sverige totalt sett leverer et langt sterkere resultat i år enn i fjor. 

Samlet bruttofortjeneste i konsernet er relativt stabil i forhold til fjoråret. Bruttofortjenesten fra nybilsalg 

er redusert som følge av lavere salgsvolumer og reduserte marginer i forhold til 2019, mens 

bruttofortjenesten fra bruktbilssalg og servicemarkedet har økt, drevet både av omsetningsvekst og 

noe høyere marginer. Kostnadene økte i starten på året, men kraftige tiltak fra april måned reduserte 

kostnadsveksten, og samlet sett er også kostnadene relativt stabile i forhold til fjoråret. Det ble 

gjennomført permitteringer i Norge fra april til juni, og i løpet av perioden april-september er det 

gjennomført totale bemanningsreduksjoner i konsernet på om lag 330 årsverk (8%), fordelt på ca 160 

årsverk i Baltikum, 150 årsverk i Norge og 20 årsverk i Sverige. Finansresultatet er styrket i forhold til 

fjoråret som følge av positive valutaeffekter. 

Investeringer, likviditet og finansiering 
Kontantstrøm fra investeringsaktivitet utgjorde 220 millioner kroner per 2. tertial 2020 mot 271 millioner 

kroner i fjor. Investeringene de siste årene har primært gått til digitale løsninger samt mindre 

oppgraderinger på noen forhandleranlegg, og reduksjonen i forhold til fjoråret er en konsekvens av at 

nesten all utviklingsaktivitet i konsernet ble midlertidig stoppet da koronakrisen inntraff i mars.  



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

kraftig redusert frem mot sommeren som følge av at fabrikkene var stengte, før det igjen har økt noe i 

august som følge av lanseringen av Volkswagen ID.3 i Norge. Ved utgangen av 2. tertial er 

nybillageret 699 millioner kroner lavere enn ved årsskiftet. Bruktbilmarkedet har vært meget sterkt 

gjennom sommeren, og på tross av store volumer gjenkjøpsbiler i år er bruktbillageret redusert med 

609 millioner kroner i forhold til 31.12.2019. Varelagrene i konsernet er dermed totalt sett redusert 

med om lag 30% siden begynnelsen på året, og sammen med økt leverandørgjeld utgjør det 

forklaringen til at arbeidskapitalen er redusert med 1.658 millioner kroner i forhold til 31.12.2019. 

Sammen med et godt resultat gir dette en kontantstrøm fra drift på 3.143 millioner kroner for årets 

første 8 måneder, og netto rentebærende gjeld er dermed redusert fra 1.470 millioner kroner per 

31.12.2019 til en netto positiv kontantbeholdning på 1.554 millioner kroner ved utgangen av august.  

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 2022. I perioden mars-juni inngikk konsernet tre nye ettårige låneavtaler på totalt 

1,1 milliarder kroner. Syndikatlånet, samt de nye låneavtalene, er rammeavtaler 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. Per 31.12.2019 ble det ikke utbetalt utbytte da høy arbeidskapital førte til lav 

egenkapitalandel. Det ble heller ikke avsatt utbytte per 1. tertial 2020 grunnet stor usikkerhet rundt 

markedsutviklingen som følge av koronakrisen. Per 2. tertial er det avsatt et utbytte på 300 millioner 

kroner, og egenkapitalandelen er 43,2%.  

Forretningsområdene 
Harald A. Møller (Bilimport Norge) oppnådde et resultat før skatt på 458 millioner kroner mot 641 

millioner i 2019. Nedgangen kommer i første av rekke svekkede marginer på nye biler, i tillegg til 

omsetningsfall på nye biler med 5 % i forhold til 2. tertial i fjor. Volkswagen hadde et omsetningsfall i 

påvente av ID.3, og markedet for nyttekjøretøy ble redusert av koronakrisen. Audi e-tron sikret god 

omsetningsutvikling for Audi, og Superb plug-in bidro til et godt salg for Skoda. Kraftige tiltak på 

kostnadssiden, spesielt relatert til personal og markedsføring, fører til at driftskostnadene akkumulert 

sett er redusert.  

Møller Bil (Bilforhandlere i Norge og Sverige) oppnådde samlet sett et resultat før skatt på 509 

millioner kroner mot 244 millioner kroner i 2019, et meget sterkt resultat gitt nedgangen i totalmarkedet 

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

gjennom våren og sommeren takket være god tilgang på lagerbiler, og dette sammen med et meget 

godt bruktbilssalg og økt omsetning i servicemarkedet driver resultatfremgangen. Omsetningen per 2. 

tertial er totalt 8% høyere enn i fjor, og bruttofortjenesten er bedre i samtlige segment. I fjor ble det 

gjort avsetninger knyttet til gjenkjøpsporteføljen, mens det ikke er gjort tilsvarende avsetninger i år. 

Kraftige kostnadsgrep, spesielt knyttet til personalkostnader, gjør at driftskostnadene er i nivå med 

2019 på tross av omsetningsøkningen.  

Baltikum (Bilimport og bilforhandlere i Baltikum) oppnådde samlet sett et resultat før skatt på 53 

millioner kroner mot 122 millioner kroner i 2019. Etter en meget krevende vår med omsetningsfall opp 

mot 80% i enkelte deler av virksomheten har markedene bedret seg, men er fortsatt betydelig under 

2019-nivå. Bruktbilmarkedet og servicemarkedet utvikler seg bedre enn nybilmarkedet. Resultatet for 

importvirksomheten ble 25 millioner kroner mot 73 millioner kroner i 2019 grunnet et omsetningsfall på 

37% som bare delvis er kompensert av lavere kostnader. Også i forhandlervirksomheten i Baltikum er 

det gjort massive kostnadsreduksjoner, men med et omsetningsfall på 28%, ble resultatet 28 millioner 

kroner mot 49 millioner kroner i 2019. 



Bilfinansiering (Volkswagen Møller Bilfinans) oppnådde et resultat før skatt på 232 millioner kroner 

mot 211 millioner i 2019. Konsernets andel på 49 prosent etter skatt utgjorde 89 millioner kroner. 

Betydelig høyere rentenetto bidrar positivt, drevet av økt rentemargin og litt høyere forvaltningskapital. 

Høyere salg har gitt høyere inntekter fra etableringsgebyr og forsikring. Driftskostnadene har økt noe 

og det er også økte tapsavsetninger. 11 % flere kontrakter er et resultat av at nybilfinansieringen er 

økt fra 37 % i fjor til 47 % i år. Både lån og privatleasing til nye biler har økt, mens finansiering av 

brukte biler holder seg relativt stabilt.  

Øvrige viktige hendelser per 2. tertial 2020 
Cathrine Klouman (57) har fått rollen som Chief Digital Officer (CDO) og inngår som en del av 

konsernledelsen. Som leder for Møller Digital får Cathrine ansvaret for drift og utvikling av konsernets 

IT-systemer, og ikke minst ansvaret for å utvikle og gjennomføre den digitale transformasjonen av 

konsernet. Cathrine var CDO i MMG i perioden 2014-2016 og har vært styremedlem i konsernet siden 

2019. Hun har bred erfaring fra tilsvarende stillinger i andre konsern, blant annet DNB, Intrum og 

senest Fredensborg. 

Lanseringen av nye elektriske bilmodeller fortsetter som planlagt. Konsernet startet utleveringene av 

Volkswagen ID.3 i august, og bilen ble den mest solgte modellen i Norge i september. Salget av el-

SUV’ene Volkswagen ID.4 og Skoda Enyaq er også godt i gang. De første utleveringene av 

Volkswagen ID.4 er forventet rundt årsskiftet 2020/2021, mens utleveringer av Skoda Enyaq kommer 

noe senere i 2021. I premiumsegmentet er det åpnet for reservasjon av sportsbilen Audi e-tron GT, 

som også kommer til det norske markedet i 2021.  

Utsikter for 2020 
Koronakrisen traff med full kraft i midten av mars, og hadde en stor påvirkning på virksomheten i 

Møller Mobility Group. Den midlertidige stengningen av bilfabrikkene i Tyskland medførte svært lav 

omsetning for importvirksomhetene i andre kvartal. Servicemarkedet og bruktbilssegmentet har holdt 

seg godt gjennom våren og sommeren, spesielt i det norske markedet. Selv med en generell 

markedsoppgang i høst, forventes det totalt sett negativ utvikling av BNP i samtlige markeder i 2020 i 

forhold til 2019. Det forventes en videre BNP-vekst i 2021, men ikke tilbake til 2019-nivå. Det er 

fortsatt stor usikkerhet knyttet til potensielle nye runder med strenge smittevernstiltak, og usikkerheten 

rundt den økonomiske utviklingen i samfunnet er meget stor. For Møller Mobility Group kan dette 

påvirke både tilgangen på biler, deler og tilbehør, og etterspørselen av konsernets varer og tjenester. 

Møller Mobility Group forventer at totalmarkedet i Norge i 2020 blir redusert med om lag 10% til ca 

130.000 personbiler og 30.000 varebiler. I Sverige og Baltikum forventes en markedsreduksjon på 20-

30%. Konsernet anslår fortsatt at over halvparten av personbilmarkedet i Norge vil bli elektrisk i 2020. 

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

Konsernet forventer at EUs utslippsmål vil føre til økt produksjon av elektriske biler, og at dagens 

avgiftssystem vil føre til god tilgang og etterspørsel på nye og brukte elektriske biler i Norge. 

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

markedene godt i 2020 og 2021. Sammen med de kostnadstilpasninger som er gjennomført i år setter 

dette konsernet i en god posisjon til å legge en langsiktig strategi til grunn for videre utvikling, selv med 

de usikkerheter som foreligger knyttet til makroøkonomisk utvikling og rammebetingelser for elektriske 

biler. 

 

Oslo 29. oktober 2020 

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

Petter Hellman 
Konsernsjef 

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

Finansdirektør 



 

RESULTATREGNSKAP KONSERN

Beløp i MNOK Note 31.08.2020 31.08.2019 31.12.2019

DRIFTSINNTEKTER

Salgsinntekter 20 485 20 225 30 061

Andre driftsinntekter 332 321 500

Driftsinntekter 2 20 816 20 546 30 561

DRIFTSKOSTNADER

Varekostnader 16 490 16 148 23 954

Lønns- og andre personalkostnader 2 015 1 989 3 097

Av- og nedskrivninger 203 187 308

Andre driftskostnader 1 328 1 340 2 202

Sum driftskostnader 20 036 19 664 29 560

DRIFTSRESULTAT 2 781 882 1 001

FINANSPOSTER

Inntekter på investering i tilknyttede selskaper 100 77 108

Andre finansinntekter 194 112 214

Andre finanskostnader (108) (165) (292)

Sum finansposter 186 24 31

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 2 966 906 1 031

Skatter (211) (199) (206)

ÅRETS RESULTAT 755 707 825



EIENDELER

Beløp i MNOK Note 31.08.2020 31.08.2019 31.12.2019

EIENDELER

Immaterielle eiendeler 557 553 614

Varige driftsmidler 649 630 672

Investeringer i tilknyttede selskap 1 439 1 367 1 416

Investeringer i aksjer og andeler 4 3 3

Andre fordringer 4 6 4

Sum finansielle anleggsmidler 1 446 1 376 1 424

SUM ANLEGGSMIDLER 2 652 2 559 2 710

Varer 3 3 302 3 278 4 595

Fordringer 2 219 2 590 2 247

Bankinnskudd og kontanter 5 1 554 832 234

SUM OMLØPSMIDLER 7 075 6 700 7 077

SUM EIENDELER 9 727 9 259 9 787

GJELD OG EGENKAPITAL

Beløp i MNOK Note 31.08.2020 31.08.2019 31.12.2019

EGENKAPITAL

Aksjekapital 48 48 48

Annen egenkapital 4 151 3 600 3 656

SUM EGENKAPITAL 4 4 199 3 648 3 704

GJELD

Avsetninger for forpliktelser 138 112 131

Langsiktig gjeld 5 790 653 773

Gjeld til kredittinstitusjoner 5 -                      399 1 298

Leverandørgjeld 1 088 858 675

Betalbar skatt 295 174 249

Skyldige offentlige avgifter 698 1 056 739

Utbytte og konsernbidrag 300 350 64

Annen kortsiktig gjeld 2 219 2 009 2 153

Sum kortsiktig gjeld 4 600 4 846 5 178

SUM GJELD 5 528 5 611 6 082

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 9 727 9 259 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:

31.08.2020

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

Driftsinntekter 9 794 14 601 1 847 - 272 (5 698) 20 816

Driftsresultat 456 538 56 - (299) 30 780

Av- og nedskrivninger 18 84 11 - 88 2 203

Inntekt på investering i TS - - - 89 11 - 100

EBITDA 474 622 67 89 (200) 32 1 083

Øvrig finansresultat 2 (29) (3) - 115 -                        86 

Resultat før skatt 458 509 53 89 (173) 30 966

Eiendeler 3 385 4 152 740 839 3 788 (3 178) 9 727

Bilimport Bilforhandlere Stor Oslo Vest Midt Sverige

Driftsinntekter 1 212                1 519                4 972                3 763                2 964                2 836                

EBITDA 27                     40                     229                   217                   127                   89                     

Resultat før skatt 25 28                     203                   186                   109                   68                     

Eiendeler 301 439 1 470 1 130 849 607 

31.08.2019

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

Driftsinntekter 10 254 13 496 3 160 - 248 (6 612) 20 546 

Driftsresultat 640 281 127 - (158) (9) 882 

Av- og nedskrivninger 23 72 9 - 76 7 187 

Inntekt på investering i TS - - - 81 (4) - 77 

EBITDA 663 353 136 81 (86) (2) 1 145 

Øvrig finansresultat 1 (37) (5) - (11) 0 (53)

Resultat før skatt 641 244 122 81 (173) (9) 906 

Eiendeler 3 132 4 530 1 027 713 4 496 (4 638) 9 259 

* Noten er omarbeidet ihht ny rapporteringsstruktur

Bilimport Bilforhandlere Stor Oslo Vest Midt Sverige

Driftsinntekter 1 929                2 115                4 652                3 423                2 769                2 587                

EBITDA 76                     60                     154                   144                   85                     69                     

Resultat før skatt 73 49                     128                   114                   65                     51                     

Eiendeler 472 555 1 464 1 091 1 030 763 

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

31.08.2020 31.08.2019 31.12.2019

Nye biler 1 939 1 753 2 638

Brukte biler og demonstrasjonsbiler 999 1 206 1 608

Deler og utstyr 364 319 349

Sum varer 3 302 3 278 4 595

Note 4 - Egenkapital

31.08.2020 31.08.2019 31.12.2019

Egenkapital 01.01 3 704 3 286 3 299

Årets resultat 755 707 825

Avgitt utbytte/konsernbidrag -                        -                        (51)

Tilleggsutbytte (300) (350) (350)

Omregningsdifferanse med mer 40 5 (19)

Egenkapital ved periodens slutt 4 199 3 648 3 704

Note 5 - Rentebærende gjeld

31.08.2020 31.08.2019 31.12.2019

Langsiktig gjeld

Obligasjonslån (400) (400) (400)

Tilretteleggelseskostnad 1 1 -

Annen langsiktig rentebærende gjeld - (10) (6)

Kortsiktig gjeld

Obligasjonslån - (400) -                        

Trekk på kommitert låneramme - - (800)

Sertifikatlån - - (498)

Rentebærende gjeld (399) (809) (1 704)

Bankinnskudd og kontanter                 1 554                    832                    234 

Netto rentebærende gjeld 1 155 23 (1 470)

Baltikum Møller Bil - bilforhandlere



Note 6 - Kontantstrøm

31.08.2020 31.08.2019 31.12.2019

EBITDA                 1 083                 1 145                 1 416 

Netto finansposter                      86 (53) (77)

Endring arbeidskapital og kortsiktige poster**                 1 974 72 (1 489)

Kontantstrøm fra driften 3 143 1 164 (150)

Kontantstrøm fra investeringsvirksomhet * (220) (271) (425)

Utbetalt utbytte (64) (313) (663)

Kontantstrøm fra finansieringssvirksomhet (1 539) (9)                 1 211 

Endring i bank 1 320 571 (27)

Bank pr 01.01                    234                    261                    261 

Bank ved periodens slutt 1 554 832 234

* inkluderer finansielle eiendeler 

** inkluderer nedskrivning UIP (2020)

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 31.08.20.

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 31.08.20.

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, 29. oktober 2020

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

Konsernsjef

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

Finansdirektør
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