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Møller Mobility Group delårsberetning 3. tertial 2020 
 

Møller Mobility Group leverer et resultat før skatt på 1665 millioner kroner i 2020, hvilket er 634 

millioner kroner bedre enn i 2019 og et solid all-time high resultat for konsernet. Etter en 

turbulent vår med stengte fabrikker og redusert nybilsalg har utviklingen vært god i den norske 

og svenske delen av virksomheten innen både nybilsalg, bruktbilssalg og servicemarkedet. 

Møller Mobility Group befester sin ledende rolle i elektrifiseringen av den norske bilparken, og 

hele 69 prosent av konsernets personbilsalg var elektrisk i 2020. Audi e-tron ble den mest 

solgte personbilen i Norge i 2020, og lanseringen av ID.3 førte til at Volkswagen ble største 

personbilmerke i Norge for ellevte året på rad. 

Driftsinntekter og resultat 
Konsernet startet året med høyt varelager og god omsetning. I siste halvdel av mars stengte 

bilfabrikkene grunnet COVID-19 pandemien, og strenge smitteverntiltak førte til redusert aktivitet i 

samtlige markeder i april og mai. Konsernet opplevde kraftig omsetningssvikt i alle deler av 

virksomheten, unntatt den norske forhandlervirksomheten som opprettholdt høy omsetning takket 

være høye nybillager, godt bruktbilsalg og god omsetning i servicemarkedet. Bilfabrikkene startet opp 

produksjonen på nytt fra juni, og omsetningsutviklingen har vært god i den norske og svenske delen 

av virksomheten gjennom andre halvår, mens utviklingen har vært svakere i Baltikum. Samlet sett 

endte omsetningen for 2020 på rekordhøye 33 milliarder kroner, mot 30,6 milliarder kroner i 2019.  

Nybilsalget i Norge var sterkt gjennom de siste månedene i 2020, og totalmarkedet for personbiler 

endte på 141.412 biler for hele året, kun 0,7 prosent lavere enn 2019. Totalt ble det registrert 46.098 

biler for konsernets merker i Norge, en økning på 3,9 prosent fra 44.352 biler i 2019. Den samlede 

markedsandelen for konsernets personbilmerker økte fra 23,7 prosent i 2019 til til 26,7 prosent i 2020. 

Lanseringen av ID.3 i andre halvår førte til at Volkswagen beholdt plassen som største merke i Norge, 

og Audi e-tron ble mest solgte bilmodell i Norge i 2020. I Sverige ble det solgt 292.024 personbiler i 

2020, hvilket er en nedgang på 18%, og i Baltikum ble totalmarkedet redusert med 21% til 81.816 

registrerte biler. Markedsandelene for konsernets merker økte 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. I både Sverige og Baltikum var det samlet sett en stabil 

utvikling i bruktbilssalget og noe nedgang i servicemarkedet i forhold til 2019. 

Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 1665 millioner kroner i 2020, mot 1031 millioner kroner i 

2020. Resultatgraden ble 5 prosent for 2020, opp fra 3,4 prosent i 2019. Fremgangen mot fjoråret 

kommer hovedsakelig fra forhandlervirksomhetene i Norge og Sverige, med solide forbedringer 

innenfor spesielt servicemarked og bruktbil. Importvirksomheten i Norge har hatt en god utvikling 

gjennom andre halvår, men er samlet sett svakt tilbake fra fjoråret, og både import- og 

forhandlervirksomhetene i Baltikum er kraftig ned fra fjoråret. Samlet bruttofortjeneste i konsernet har 

økt i forhold til fjoråret. Bruttofortjenesten fra nybilsalg er redusert som følge av reduserte marginer i 

forhold til 2019, mens bruttofortjenesten fra bruktbilssalg og servicemarkedet har økt, drevet både av 

omsetningsvekst og noe høyere marginer. Kostnadene er samlet sett uendret i forhold til fjoråret. Økte 

garantikostnader og husleiekostnader samt engangskostnader knyttet til restrukturering motvirkes 

delvis av reduserte markedsføringskostnader, samt effekten av de kraftige grep som er gjennomført 

for å redusere personalkostnader i 2020, både i form av permitteringer og totale 

bemanningsreduksjoner på om lag 330 årsverk (8 prosent). Videre er det gjort en oppløsning av deler 

av avsetningen knyttet til gjenkjøpsforpliktelser som følge av et meget sterkt bruktbilmarked i 2020. 

Finansresultatet er vesentlig styrket i forhold til fjoråret som følge av positive valutaeffekter. 



Investeringer, likviditet og finansiering 
Kontantstrøm fra investeringsaktivitet utgjorde 303 millioner kroner i 2020 mot 312 millioner kroner i 

2019. Investeringene har primært gått til mindre oppgraderinger av forhandleranlegg og kontor, 

digitale løsninger, samt oppkjøp av en Porscheforhandler i Sverige og en eierandel i Mitt Dekkhotell. 

Nybillageret var høyt og økende ved inngangen til året, men ble kraftig redusert frem mot sommeren, 

og ved utgangen av året er nybillageret 949 millioner kroner lavere enn i fjor. Bruktbilmarkedet har 

vært meget sterkt gjennom året, og på tross av store volumer gjenkjøpsbiler er bruktbillageret redusert 

med 261 millioner kroner i forhold til 31.12.2019. Varelagrene i konsernet er dermed totalt sett 

redusert med om lag 25 prosent siden begynnelsen på året, og er forklaringen til at arbeidskapitalen 

er kraftig redusert i forhold til 31.12.2019. Sammen med et godt resultat gir dette en kontantstrøm fra 

drift på hele 3.186 millioner kroner for året, og netto rentebærende gjeld er redusert fra 1.470 millioner 

kroner per 31.12.2019 til en netto positiv kontantbeholdning på 1.036 millioner kroner ved utgangen av 

året.  

Finansieringsstrukturen i Møller Mobility Group er noe endret. I desember 2020 etablerte konsernet et 

nytt obligasjonslån på 300 millioner kroner med forfall i desember 2023. Dette kommer i tillegg til 

obligasjonslånet på 400 millioner kroner som forfaller i mars 2022. Konsernet har også et syndikatlån 

på 1 milliard kroner som forfaller i mars 2022, samt tre ettårige låneavtaler på totalt 1,1 milliarder 

kroner som forfaller i perioden mars-juni 2021. Syndikatlånet samt de tre ettårige 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. Grunnet usikkerhet i forbindelse med COVID-krisen ble det ikke avsatt utbytte per 1. 

tertial 2020, men det ble avsatt et utbytte på 300 millioner kroner per 2. tertial, og per 3. tertial er det 

avsatt for utbytte og konsernbidrag på ytterligere 700 millioner kroner. Egenkapitalandelen er 40,4 

prosent.  

Forretningsområdene 
Harald A. Møller (Bilimport Norge) oppnådde et resultat før skatt på 730 millioner kroner mot 869 

millioner i 2019. Reduksjonen i forhold til fjoråret skyldes primært noe svekkede marginer på nye biler. 

Audi e-tron sikret god omsetningsutvikling for Audi, og Volkswagen oppretthold omsetningsnivået totalt 

sett med god drahjelp fra e-Golf i første halvår og ID.3 i andre halvår. Skoda klarte også å holde 

omsetningsnivået oppe med godt salg ladbare Citigo-e og Superb, mens det ble en tilbakegang for 

VW Nyttekjøretøy. Omsetning av deler og tilbehør økte med 12 prosent, og totalt sett endte 

omsetningen opp 7 prosent i forhold til 2019. Det ble tatt kostnadsreduserende grep i 2020, spesielt 

på personal- og markedsføringskostnader, samtidig som det ble en vesentlig økning i 

garantikostnader.  

Møller Bil (Bilforhandlere i Norge og Sverige) oppnådde samlet sett et resultat før skatt på 886 

millioner kroner mot 211 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 er 

totalt 13 prosent høyere enn i fjor, og bruttofortjenesten er styrket i samtlige segment. Den sterke 

utviklingen i bruktbilmarkedet gjennom 2020 har ført til oppløsning av deler av de avsetninger som ble 

gjort i 2019 knyttet til gjenkjøpsporteføljen. Det ble gjennomført kostnadstilpasninger i 2020, spesielt 

knyttet til personalkostnader, men omsetningsøkningen og økte garanti- og husleiekostnader gjør at 

totale kostnader er noe over fjoråret.  

Baltikum (Bilimport og bilforhandlere i Baltikum) oppnådde samlet sett et resultat før skatt på 78 

millioner kroner mot 147 millioner kroner i 2019. Etter en meget krevende vår med omsetningsfall opp 

mot 80 prosent i enkelte deler av virksomheten har markedene bedret seg, men endte likevel betydelig 



under 2019-nivå. Resultatet for importvirksomheten ble 49 millioner kroner mot 94 millioner kroner i 

2019 grunnet et omsetningsfall på 29 prosent som bare delvis er kompensert av lavere kostnader, 

samt et forsikringsoppgjør i 2019 knyttet til en haglstorm i 2018. Også i forhandlervirksomheten i 

Baltikum er det gjort massive kostnadsreduksjoner, men med et omsetningsfall på 24 prosent, ble 

resultatet 29 millioner kroner mot 54 millioner kroner i 2019. 

Bilfinansiering (Volkswagen Møller Bilfinans) oppnådde et resultat før skatt på 372 millioner kroner 
hvilket er rekordhøyt og en forbedring på 62 millioner kroner fra 2019. Konsernets andel på 49 prosent 
etter skatt utgjorde 142 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 noe økte tapsavsetninger. 
11 prosent flere kontrakter er et resultat av at nybilfinansieringen er økt fra 38 prosent i fjor til 42 
prosent i år. Både lån og privatleasing til nye biler har økt, mens finansiering av brukte biler er litt 
tilbake. 
  

Øvrige viktige hendelser per 3. tertial 2020 
Möller Bil Sverige har gjennomført kjøpet av den svenske Porscheforhandleren Sportbilar i Örebro og 

konsernets første Porscheforhandler.  

Møller Mobility Group har inngått et strategisk samarbeid med Mitt Dekkhotell. Dette innebærer også 

at konsernet har kjøpt 15% av aksjene dekkhotellkjeden, og har en opsjon på å kjøpe ytterligere 10%. 

I partnerskapet ligger det en avtale om at flere Møller Bil-forhandlere skal benytte Mitt Dekkhotell som 

ekstern leverandør av dekkhotell-tjenester. I første omgang gjelder dette forhandlere i Stor-Oslo og 

Bergen 

Laxmi Akkaraju (51) er nytt styremedlem i Møller Mobility Group fra desember 2020. Laxmi er en 

internasjonal strategisk leder med mer enn 20-års erfaring innen mobil- og IT-bransjen globalt. Hun 

erstatter tidligere styremedlem Cathrine Klouman som i høst ble ansatt som Chief Digital Officer i 

Møller Mobility Group med ansvar for konsernets samlede IT virksomhet i Norge, Sverige og Baltikum. 

Den 3. februar 2021 ble Koronaprisen 2020 delt ut av analysebyrået Kantar. Den prestisjefylte prisen 

går til det selskap som har bedret kundeservicen mest gjennom 2020, og vinneren ble Møller Bil. Det 

er svært gledelig med positiv anerkjennelse for en målrettet innsats for å holde hjulene i gang og 

ivareta kundene på best mulig måte i en krevende periode. 

Foreløpige tall viser at Volkswagenkonsernets bildivisjon har overgått de ambisiøse europeiske 

målene for flåteutslipp i 2020, og produsert rundt seks millioner gram CO2 mindre enn det nivået 

lovverket krever. De nye bilene som ble solgt i 2020 hadde et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 92 g/km. 

Det lovpålagte kravet for merket er 97 g/km. Dermed er CO2-ustlippet redusert med prosent fra 2019.  

Møller Mobility Group forsterket posisjonen som ledende på elektriske biler i Norge gjennom 2020, og 

alt ligger til rette for at denne reisen skal fortsette inn i 2021. I tredje tertial 2020 passerte Audi for 

første gang i historien 10.000 utleverte biler på et år, og helelektriske Audi e-tron ble den mest solgte 

bilen i Norge i 2020. Alt ligger til rette for nok et godt Audi-år i 2021 med lansering av Audi e-tron GT 

og Audi Q4 e-tron, som begge ventes å treffe det norske markedet godt. I årets siste tertial startet 

også utleveringene av Volkswagen ID.3, og med 7.600 utleveringer i 2020 rakk dette å bli den tredje 

mest solgte bilen i Norge i 2020. I første halvår 2021 starter utleveringene av ID.4, og samtidig 

kommer også Skodas første elektriske familiebil, Skoda Enyaq. 

 

Utsikter for 2021 
Forventningene for 2021 preges av optimisme, men også stor usikkerhet. Det forventes en god BNP-

vekst i samtlige av konsernets markeder, men ikke tilbake til 2019-nivå. Det er fortsatt stor risiko for 

nye runder med strenge smittevernstiltak, hvilket kan påvirke både tilgang til og etterspørsel av 



konsernets varer og tjenester. Konsernets bilforhandlere i Latvia og Litauen har hatt 

åpningsbegrensninger siden desember 2020 som følge av COVID-utviklingen, og i starten på året har 

det vært spredte virusutbrudd også i Norge, noe som har medført midlertidige regionale 

åpningsbegrensninger. Videre råder det brist på enkelte elektriske komponenter til bilindustrien som 

følge av COVID-krisen, og dette kan medføre leveranseforsinkelser og dermed påvirke konsernet 

gjennom kortsiktige omsetningstall. 

Møller Mobility Group forventer at totalmarkedet i Norge i 2021 kan bli sterkt, med opp til 160.000 

personbiler og 36.000 varebiler. I Sverige forventes en flat utvikling fra 2020, mens det ventes en 

markedsoppgang på 10-20 prosent i Baltikum dersom nedstengningene i samfunnet ikke varer for 

lenge. Møller Mobility Group har en ledende rolle i elektrifiseringen av den norske bilparken. Hele 69 

prosent av salget av konsernets personbilmerker i Norge ble elektrisk i 2020, og konsernet anslår at 

denne andelen øker til om lag 85 prosent i 2021. Rammebetingelsene for elektriske biler i Norge og 

EU er viktige premisser for Møller Mobility Group. Konsernet forventer at EUs utslippsmål fortsatt 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 meget sterk finansiell posisjon, en solid ordrebank, og en 

modellportefølje som forventes å treffe markedene godt i 2021. For å øke robusthet og fleksibilitet i 

møte med et volatilt marked gjennomførte konsernet betydelige kostnadstilpasninger gjennom 2020. 

Samlet sett 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 25. februar 2021 

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

Petter Hellman 
Konsernsjef 

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

Finansdirektør 



RESULTATREGNSKAP KONSERN

Beløp i MNOK Note 31.12.2020 31.12.2019

DRIFTSINNTEKTER

Salgsinntekter 32 489 30 061

Andre driftsinntekter 528 500

Driftsinntekter 2 33 017 30 561

DRIFTSKOSTNADER

Varekostnader 26 018 23 954

Lønns- og andre personalkostnader 3 288 3 097

Av- og nedskrivninger 331 308

Andre driftskostnader 1 987 2 202

Sum driftskostnader 31 624 29 560

DRIFTSRESULTAT 2 1 393 1 001

FINANSPOSTER

Inntekter på investering i tilknyttede selskaper 153 108

Andre finansinntekter 341 214

Andre finanskostnader (222) (292)

Sum finansposter 272 31

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 2 1 665 1 031

Skatter (360) (206)

ÅRETS RESULTAT 1 305 825



EIENDELER

Beløp i MNOK Note 31.12.2020 31.12.2019

EIENDELER

Immaterielle eiendeler 554 614

Varige driftsmidler 695 672

Investeringer i tilknyttede selskap 1 496 1 416

Investeringer i aksjer og andeler 24 3

Andre fordringer 3 4

Sum finansielle anleggsmidler 1 523 1 424

SUM ANLEGGSMIDLER 2 772 2 710

Varer 3 3 417 4 595

Fordringer 2 291 2 247

Bankinnskudd og kontanter 5 1 545 234

SUM OMLØPSMIDLER 7 253 7 077

SUM EIENDELER 10 025 9 787

GJELD OG EGENKAPITAL

Beløp i MNOK Note 31.12.2020 31.12.2019

EGENKAPITAL

Aksjekapital 48 48

Annen egenkapital 4 007 3 656

SUM EGENKAPITAL 4 4 055 3 704

GJELD

Avsetninger for forpliktelser 136 131

Langsiktig gjeld 5 910 773

Gjeld til kredittinstitusjoner 5 - 1 298

Leverandørgjeld 791 675

Betalbar skatt 317 249

Skyldige offentlige avgifter 669 739

Utbytte og konsernbidrag 728 64

Annen kortsiktig gjeld 2 419 2 153

Sum kortsiktig gjeld 4 924 5 178

SUM GJELD 5 970 6 082

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 10 025 9 787



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

bilforhandlere i Baltikum) og Bilfinansiering (Norge).

Forretningsområdene viser følgende hovedtall:

31.12.2020

Harald A. Møller Møller Bil Baltikum Bilfinansiering Øvrige       Eliminering Konsern

(Bilimport NO) (Bilforh. NO, SE)

Driftsinntekter 16 542 22 881 2 863 - 422 (9 691) 33 017

Driftsresultat 724 920 81 - (330) (2) 1 393

Av- og nedskrivninger 26 129 16 - 158 1 331

Inntekt på investering i TS - - - 142 11 - 153

EBITDA 750 1 049 98 142 (161) (1) 1 876

Øvrig finansresultat 7 (34) (3) - 150 -                           119 

Resultat før skatt 730 886 78 142 (169) (2) 1 665

Eiendeler 3 389 5 689 914 892 5 360 (6 219) 10 025

Bilimport Bilforhandlere Stor Oslo Vest Midt Sverige

Driftsinntekter 2 017                  2 290                  7 854                  5 739                  4 551                  4 665                  

EBITDA 52                        45                        417                      344                      207                      169                      

Resultat før skatt 49                        29                        381                      298                      181                      135                      

Eiendeler 416 497 1 648 1 227 990 852 

31.12.2019

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 

Note 3 - Varer

31.12.2020 31.12.2019

Nye biler 1 689 2 638

Brukte biler og demonstrasjonsbiler 1 348 1 608

Deler og utstyr 380 349

Sum 3 417 4 595

Baltikum Møller Bil - bilforhandlere

Baltikum Møller Bil - bilforhandlere

Det har ikke vært noen 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. 



Note 4 - Egenkapital

31.12.2020 31.12.2019

Egenkapital 01.01 3 704 3 299

Årets resultat                   1 305 825

Utbytte/konsernbidrag (700) (51)

Tilleggsutbytte (300) (350)

Omregningsdifferanse med mer                         46 (19)

Egenkapital ved periodens slutt 4 055 3 704

Note 5 - Rentebærende gjeld

31.12.2020 31.12.2019

Langsiktig gjeld

Obligasjonslån (510) (400)

Tilretteleggelseskostnad 1 -

Annen langsiktig rentebærende gjeld - (6)

Kortsiktig gjeld

Kassekreditt - (1 298)

Rentebærende gjeld (509) (1 704)

Bankinnskudd og kontanter                   1 545                       234 

Netto rentebærende gjeld 1 036 (1 470)

Note 6 - Kontantstrøm

31.12.2020 31.12.2019

EBITDA*                   1 876                   1 416 

Netto finansposter                       119 (77)

Endring arbeidskapital og kortsiktige poster                   1 265 (1 489)

Endring andre poster (74) (113)

Kontantstrøm fra driften 3 186 (263)

Kontantstrøm fra investeringsvirksomhet (303) (312)

Utbetalt utbytte (364) (663)

Kontantstrøm fra finansieringssvirksomhet (1 208)                   1 211 

Endring i bank 1 311 (27)

Bank pr 01.01                       234                       261 

Bank ved periodens slutt 1 545 234

* Inkluderer resultat fra TS

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 31.12.20.

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 31.12.20.

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, 25. februar 2021

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

Konsernsjef

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

Finansdirektør
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