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Møller Mobility Group delårsberetning 3. tertial 2019 
 

Møller Mobility Group leverer en rekordomsetning på 30,6 milliarder kroner i 2019, drevet av 

godt salg av elektriske personbiler i Norge, en sterk avslutning på året i Sverige samt fortsatt 

god vekst i Baltikum. Resultat før skatt er 1.031 millioner kroner (opp fra 880 millioner kroner i 

2018), hvilket tilsvarer en resultatgrad på 3,4%. Resultatfremgangen forklares av godt el-

bilsalg, men også økt omsetning og effektivitet i servicemarkedet, samtidig som avsetningene 

knyttet til gjenkjøpsbiler øker. 

Driftsinntekter og resultat 
Et godt nybilsalg ledet an av Audi e-tron, Volkswagen e-Golf og Volkswagen Nyttekjøretøy i Norge, 

omsetningsøkning i servicemarkedet, samt fortsatt sterk vekst i de baltiske landene er hovedgrunnene 

til at omsetningen har økt med 17% i forhold til 2018, og endte på rekordhøye 30,6 milliarder kroner. 

Det ble registrert 142.381 personbiler i Norge i 2019, hvilket er 5548 færre (- 3,8 %) enn i 2018. Det 

ble registrert 37.701 nyttekjøretøy totalt i Norge, en økning på 1,3 prosent fra 2018. 

Elbilandelen av nybilsalg har økt fra 31,2% i 2018 til 42,4% i 2019, og 7 av de 10 mest solgte person-

bilmodellene var helelektriske. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i 2019 

var 60 g/km, 11 g/km lavere enn i 2018.  

Markedsandelene til Audi, Seat og Volkswagen Nyttekjøretøy har økt, mens Volkswagen og Skoda 

har en noe lavere markedsandel i 2019 sammenlignet med 2018. Totalt er det registrert 44.444 biler 

for konsernets merker i Norge, hvilket er 1.244 flere enn i 2018. Volkswagen har vært Norges mest 

kjøpte personbilmerke hvert år siden 2010 og ble i 2019 Norges mest kjøpte bilmerke for tiende året 

på rad. Volkswagen ble også Norges mest kjøpte nyttekjøretøy for femtende år på rad. 

Etter en svak start på året økte totalmarkedet for personbiler i Sverige i 3. tertial. Dette skyldes i stor 

grad innføring av nye bilavgifter fra 1.1.2020. Totalt ble det solgt 356.036 personbiler i Sverige i 2019 

hvilket er en marginal økning på 0,6% vs 2018. Audi og Skoda har økte markedsandeler, mens 

Volkswagen og Nyttekjøretøy går noe tilbake i forhold til 2018.  

I Baltikum ble det registrert 104.132 nye biler i 2019 hvilket tilsvarer en markedsvekst på 20%, delvis 

drevet av at noen konkurrenter reeksporterer biler. Markedsandelen for Audi er stabil, mens andelene 

for Volkswagen og Nyttekjøretøy er noe redusert. Salg av brukte biler samt omsetningen i 

servicemarkedet har utviklet seg positivt i 2019 i samtlige markeder. 

Konsernet oppnådde et samlet resultat før skatt på 1.031 millioner kroner i 2019, mot 880 millioner 

kroner i 2018. Forbedringen kommer hovedsakelig fra forretningsområdet bilimport, mens 

bilforhandlere og bilfinansiering leverer stabile resultater sett i forhold til 2018. Oppgangen forklares i 

all hovedsak av omsetningsveksten på 17%, som også har medført høyere bruttofortjeneste i kroner. 

Nybil står for den største delen av økningen i bruttofortjenesten, men også servicemarkedet bidrar 

godt. Omløpshastigheten på brukte biler har økt ytterligere, mens bruttofortjenesten er stabil. 

Kostnadene har økt i forhold til 2018, hovedsakelig som følge av økte tapsavsetninger knyttet til 

gjenkjøpsforpliktelser, men noe av økningen er også drevet av bevisst satsning på enkelte 

konsernfunksjoner, samt som en funksjon av økt aktivitet i for eksempel Baltikum. Netto 

finanskostnader i konsernet ble 77 millioner kroner, mot 7 millioner kroner i 2018. Endringen skyldes 

primært negative valutaeffekter som følge av en svekket norsk krone, men også høyere 

rentekostnader som følge av perioder med høyt varelager. 



Investeringer, likviditet og finansiering 
Kontantstrøm fra investeringsaktivitet utgjorde 425 millioner kroner i 2019 mot 668 millioner kroner i 

2018. Tallet fra 2018 inkluderer en finansiell investering i Volkswagen Møller Bilfinans på 196 millioner 

kroner. 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.  

Lageret av brukte biler er fortsatt lavt som følge av målbevisste tiltak for økt omløpshastighet, men 

nybillageret er 755 millioner kroner høyere sammenlignet med 2018.. Det er primært lageret av el-biler 

som økte kraftig mot slutten av året som en følge av nye EU-regler knyttet til CO2-utslipp fra 1. januar 

2020. Arbeidskapitalen har derfor økt betraktelig, og netto rentebærende gjeld utgjorde 1.470 millioner 

kroner per 31. desember, mot 564 millioner kroner ved utgangen av 2018.  

Møller Mobility Group er finansiert med et obligasjonslån på 400 millioner kroner som forfaller i mars 

2022. I tillegg har konsernet et syndikatlån på 1 milliard kroner som forfaller i april 2022. Lånet er en 

rammeavtale med fleksible trekk for å finansiere de løpende svingningene i arbeidskapitalen. Utover 

dette finansieres arbeidskapitaltopper gjennom sertifikatlån og kortere pengemarkedslån. Per 31. 

desember trakk konsernet 800 millioner kroner av syndikatlånet og hadde to utestående sertifikatlån, 

et på 200 millioner kroner med forfall i mars 2020, og et på 300 millioner kroner med forfall i juni 2020. 

Finansieringssituasjonen er fortsatt god, men presset på likviditeten har økt midlertidig som følge av 

høye varelagre ved årsskiftet. Varelageret forventes redusert gjennom første halvår, men 

svingningene i arbeidskapitalen ventes å være stor de kommende årene som en følge av omleggingen 

til elektriske biler 

For å optimalisere egenkapitalen gjennom året, deler Møller Mobility Group ut utbytte hvert tertial. Per 

2. tertial var det utbetalt akkumulert 350 millioner kroner i utbytte relatert til 2019-regnskapet, i tillegg til 

313 millioner kroner relatert til 2018-regnskapet. Grunnet høyt nybillager ved årsskiftet er det ikke 

avsatt ytterligere utbytte per 3. tertial 2019. Egenkapitalandelen er 38%.  

Forretningsområdene 
Bilimport (Harald A. Møller og Moller Baltic Import) oppnådde et resultat før skatt på 963 millioner 

kroner mot 658 millioner i 2018. I Norge er resultatet før skatt rekordhøye 869 millioner kroner mot 629 

millioner kroner i 2018. Oppgangen er en direkte konsekvens av at omsetningen er 26% høyere enn i 

2018, ledet an av gode volumer og høye snittpriser på Audi og høyt salg av Volkswagen 

Nyttekjøretøy. Resultatet i Baltikum er også rekordsterkt med 94 millioner kroner, mot 29 millioner 

kroner i 2018. Resultatet i 2018 ble preget av tap på enkelte biler som ble skadet i en haglstorm, mens 

årets resultat inkluderer et forsikringsoppgjør knyttet til denne hendelsen, og underliggende 

driftsresultat er i nivå med fjoråret. Omsetningen har økt med 8%, og det er Volkswagen personbil og 

Volkswagen Nyttekjøretøy som står for mesteparten av økningen. 

Bilforhandlere (Møller Bil med datterselskaper i Norge, Sverige og Baltikum) oppnådde samlet sett et 

resultat før skatt på 265 millioner kroner mot 249 millioner kroner i 2018. Samlet resultat for den 

norske forhandlerkjeden ble 217 millioner kroner mot 180 millioner kroner i 2018. Vesentlig høyere 

nybilsomsetning samt bedre omsetning og effektivitet i servicemarkedet trekkes ned av kraftig økte 

gjenkjøpsavsetninger. Den svenske bilforhandlervirksomheten leverte et rekordsterkt resultat på 103 

millioner kroner, mot 71 millioner kroner i 2018. Omsetningen er opp 9%, og bruttofortjenesten øker, 

spesielt på brukte biler. Forhandlervirksomheten i Baltikum oppnådde et all time high resultat på 54 

millioner kroner mot 46 millioner kroner i 2018. Omsetningen øker på alle områder.  

Bilfinansiering (Volkswagen Møller Bilfinans) oppnådde et resultat før skatt på 310 millioner kroner 

mot 315 millioner i 2018. Konsernets andel på 49 prosent etter skatt utgjorde 118 millioner kroner mot 

127 millioner kroner i 2018. Finansieringsgraden for nye biler er redusert fra 44% i fjor til 38% i år, mye 

på grunn av en lavere leasing-andel for elektriske drivlinjer, noe som bare er delvis kompensert av en 

høyere låneandel. Finansieringsgraden for brukte biler er stabil på 32%. Rentemarginene er noe 

fallende, men noe økt forvaltningsportefølje samt kostnadsreduksjoner bidrar til gode resultater.  



Øvrige viktige hendelser  
Volkswagen konsernet åpnet 4. november fabrikk i Zwickau som marker starter Volkswagen verdens 

største elbiloffensiv. Volkswagen ID.3 er starten på en ny æra – også innen bærekraftig bilproduksjon. 

Den elektriske bilen fra Volkswagen blir den første som er karbonnøytral gjennom både produksjon og 

livsløp. 

Volkswagen Møller Bilfinans er en av de største aktørene innen bilfinansiering i Norge og formidler 

hvert år forsikring til om lag 30.000 - 35.000 til Volkswagen-, Audi- og Skoda kunder. For å sikre et 

best mulig forsikringstilbud har Volkswagen Møller Bilfinans gjennomført en omfattende 

anbudsprosess hvor flere av de store forsikringsaktører har vært invitert til å delta. Avtale er tegnet 

med Gjensidige og Enter. 

Møller Bil styrker sin posisjon i Hedmark og Oppland gjennom oppkjøp av Skoda-forhandleren 

Skaansar Auto. Avtalen ble signert 13. februar 2020. 

Møller Mobility Group har tatt i bruk Great Place To Work for å stryke konserts arbeid med å skape en 

åpen, inkluderende og tillittsbasert bedriftskultur. 

Utsikter for 2020 
Utsiktene for norsk økonomi er i hovedsak positive for 2020, med fortsatt lav arbeidsledighet og høye 

investeringer, spesielt i oljenæringen. Uroen i verdensøkonomien har økt, og dette gjør at det ikke 

forventes ytterligere styrking av den norske kronen på tross av noe høyere rentenivå. Vridningen i salg 

fra fossile til ladbare biler ventes fortsette med full kraft i Norge, og Møller Mobility Group anslår at 

60% av nybilmarkedet vil bli elektrisk i 2020. Med basis i dette forventer konsernet fortsatt et relativt 

stabilt totalmarked med et personbilsalg på 150.000 personbiler og 36.000 varebiler i Norge i 2020. 

Totalmarkedet i Sverige forventes å bli om lag 330.000 personbiler for 2020, tilsvarende en nedgang 

på 7%. I Baltikum er det fortsatt en forventning om en videre vekst fra dagens nivåer. 

Møller Mobility Group ser positivt på utviklingen i 2020, og forventer gode salgstall. Samtidig ventes 

ytterligere økt konkurranse i el-bilsegmentet, noe som kan påvirker prisbildet både for nye og brukte 

biler, og det råder fortsatt noe usikkerhet rundt viktige rammebetingelser som ligger utenfor 

virksomhetens påvirkning. Dette gjelder spesielt det makroøkonomiske bildet samt fabrikkens 

disposisjoner grunnet nye EU-regler og sanksjoner knyttet til CO2 utslipp. 
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RESULTATREGNSKAP KONSERN

Beløp i MNOK Note 31.12.2019 31.12.2018

DRIFTSINNTEKTER

Salgsinntekter 30 061 25 700

Andre driftsinntekter 500 473

Driftsinntekter 2 30 561 26 173

DRIFTSKOSTNADER

Varekostnader 23 954 20 377

Lønns- og andre personalkostnader 3 097 2 829

Av- og nedskrivninger 308 291

Andre driftskostnader 2 202 1 914

Sum driftskostnader 29 560 25 411

DRIFTSRESULTAT 2 1 001 762

FINANSPOSTER

Inntekter på investering i tilknyttede selskaper 108 126

Andre finansinntekter 214 100

Andre finanskostnader (292) (107)

Sum finansposter 31 118

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 2 1 031 880

Skatter (206) (191)

ÅRETS RESULTAT 825 689



EIENDELER

Beløp i MNOK Note 31.12.2019 31.12.2018

EIENDELER

Immaterielle eiendeler 614 552

Varige driftsmidler 672 632

Investeringer i tilknyttede selskap 1 416 1 287

Investeringer i aksjer og andeler 3 3

Andre fordringer 4 10

Sum finansielle anleggsmidler 1 424 1 300

SUM ANLEGGSMIDLER 2 710 2 484

Varer 3 4 595 3 629

Fordringer 2 247 1 798

Bankinnskudd og kontanter 5 234 261

SUM OMLØPSMIDLER 7 077 5 688

SUM EIENDELER 9 787 8 172

GJELD OG EGENKAPITAL

Beløp i MNOK Note 31.12.2019 31.12.2018

EGENKAPITAL

Aksjekapital 48 48

Annen egenkapital 3 656 3 238

SUM EGENKAPITAL 4 3 704 3 286

GJELD

Avsetninger for forpliktelser 131 121

Langsiktig gjeld 5 773 951

Gjeld til kredittinstitusjoner 5 1 298 9

Leverandørgjeld 675 736

Betalbar skatt 249 162

Skyldige offentlige avgifter 739 765

Utbytte og konsernbidrag 64 313

Annen kortsiktig gjeld 2 153 1 830

Sum kortsiktig gjeld 5 178 3 814

SUM GJELD 6 082 4 886

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 9 787 8 172



NOTER TIL REGNSKAPET

Note 1 - Regnskapsprinsipper

For 2018 har vi omklassifisert en del av gjelden fra kortsiktig til langsiktig for å vise et mer riktig bilde av kortsiktig og langsiktig gjeld.

Note 2 - Segmentinformasjon

Virksomheten består av forretningsområdene bilimport (Norge og Baltikum), bilforhandlere (Norge, Sverige og Baltikum) og bilfinansiering (Norge).

Forretningsområdene viser følgende hovedtall:

31.12.2019

Driftsinntekter 18 365 23 310 - 393 (11 507) 30 561

Driftsresultat 957 326 - (256) (27) 1 001

Av- og nedskrivninger 43 124 - 133 9 308

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

EBITDA 1 000 450 118 (133) (18) 1 416

Øvrig finansresultat 6 (62) - (22) -                          (77)

Resultat før skatt 963 265 118 (288) (27) 1 031

Eiendeler 3 780 5 478 750 5 249 (5 471) 9 787

Norge Baltikum Stor Oslo Vest Midt Sverige Baltikum

Driftsinntekter 15 532                2 834                  6 962                  4 945                  4 079                  4 229                  3 029                  

EBITDA 901                     99                       166                     112                     55                       131                     70                       

Resultat før skatt 869 94                       126                     66                       24                       103                     54                       

Eiendeler 3 290 490 1 717 1 160 1 117 717 588 

31.12.2018

Driftsinntekter 14 918 20 154 - 330 (9 229) 26 173

Driftsresultat 659 284 - (176) (5) 762

Av- og nedskrivninger 37 118 - 134 2 291

Inntekt på investering i TS - - 127 (1) - 126

EBITDA 696 401 127 (42) (2) 1 179

Øvrig finansresultat (1) (35) - 27 -                          (8)

Resultat før skatt 658 249 127 (149) (5) 880

Eiendeler 3 577 4 779 632 4 895 (5 711) 8 172

Norge Baltikum Stor Oslo Vest Midt Sverige Baltikum

Driftsinntekter 12 304                2 614                  5 637                  4 485                  3 496                  3 890                  2 588                  

EBITDA 664                     33                       86                       137                     62                       95                       59                       

Resultat før skatt 629 29                       51                       93                       36                       71                       46                       

Eiendeler 2 907 670 1 237 1 023 891 632 718 

Note 3 - Varer

31.12.2019 31.12.2018

Nye biler 2 638 1 883

Brukte biler og demonstrasjonsbiler 1 608 1 419

Deler og utstyr 349 327

Sum 4 595 3 629

Bilimport Bilforhandlere

Bilimport Bilforhandlere Bilfinansiering Øvrige  selskap Eliminering Konsern         

Eliminering Konsern         

BilforhandlereBilimport

Bilimport Bilforhandlere Bilfinansiering Øvrige  selskap

For 2018 har vi omklassifisert en del av gjelden fra kortsiktig til langsiktig for å vise et mer riktig bilde. Det har ikke vært noen øvrige endringer i konsernets 

regnskapsprinsipper i 2019. En beskrivelse av regnskapsprinsippene som konsernet har lagt til grunn

fremkommer i årsregnskapet for 2018. 



Note 4 - Egenkapital

31.12.2019 31.12.2018

Egenkapital 01.01 3 299 3 225

Årets resultat 825 689

Utbytte/konsernbidrag (51) (306)

Tilleggsutbytte (350) (304)

Omregningsdifferanse med mer (19) (18)

Egenkapital ved periodens slutt 3 704 3 286

Note 5 - Rentebærende gjeld

31.12.2019 31.12.2018

Langsiktig gjeld

Obligasjonslån (400) (800)

Tilretteleggelseskostnad - 1

Annen langsiktig rentebærende gjeld (6) (17)

Kortsiktig gjeld

Kassekreditt (1 298) (9)

Rentebærende gjeld (1 704) (825)

Bankinnskudd og kontanter                      234                      261 

Netto rentebærende gjeld (1 470) (564)

Note 6 - Kontantstrøm

31.12.2019 31.12.2018

EBITDA                   1 416                   1 179 

Netto finansposter (77) (7)

Endring arbeidskapital og kortsiktige poster (1 489) (459)

Kontantstrøm fra driften (150) 713

Kontantstrøm fra investeringsvirksomhet * (425) (668)

Utbetalt utbytte (663) (513)

Kontantstrøm fra finansieringssvirksomhet                   1 211 (45)

Endring i bank (27) (513)

Bank pr 01.01                      261                      774 

Bank ved periodens slutt 234 261

* inkluderer finansielle eiendeler

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 

31.12.19.

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 31.12.19.

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, 27. februar 2020

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

Konsernsjef

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

Finansdirektør
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