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Møller Mobility Group delårsberetning 3. tertial 2021 
 

Møller Mobility Group (MMG) leverer et resultat før skatt på 2.562 millioner kroner i 2021. Dette 

er et solid rekordresultat og hele 897 millioner kroner bedre enn resultatet for 2020 

Omsetningen er opp 9,4 prosent mot fjoråret til 36,1 milliarder kroner, og resultatgraden har økt 

fra 5,0 prosent i fjor til 7,1 prosent i år. Lave renter og reiserestriksjoner som følge av 

pandemien har sammen med den politiske viljen til å satse videre på elektriske biler gitt et godt 

utgangspunkt for bilbransjen i Norge. Med en sterk organisasjon som evner til å ta ut 

potensialet, og bilmodeller som treffer markedet godt, går resultatet frem i forhold til i fjor, 

drevet av god etterspørsel, høyere snittpriser på nye biler, et sterkt bruktbilmarked, samt god 

omsetningsutvikling og effektivitet i servicemarkedet. Kontraktsinngangen på nye biler var 

meget høy gjennom hele året, men antall utleverte biler ble likevel lavere enn i fjor grunnet 

delemangel på fabrikkene. 

Driftsinntekter og resultat 
Omsetningen for konsernet ble 36,1 milliarder kroner i 2021, mot 33 milliarder kroner i 2020. Økningen 

skyldes primært økte snittpriser på nye biler, men også god utvikling på servicemarkedet og 

bruktbilmarkedet. Kontraktsinngangen på nye biler var i 2021 meget god, drevet av lansering av nye 

elektriske modeller som VW ID.4, Skoda Enyaq og Audi Q4 e-tron. Delemangel førte imidlertid at 

utleveringstakten var lavere enn kontraktsinngangen, hvilket betyr at ordrebanken fortsatt er meget 

høy.   

Totalmarkedet for personbiler i Norge endte på rekordhøye 176.276 biler i 2021, en økning på hele 25 

prosent fra 2020, og den gamle rekorden fra 1986 på 167.362 biler ble slått. Totalt ble det registrert 

44.128 biler for konsernets merker i Norge, mot 46.180 biler i 2020. Den samlede markedsandelen for 

konsernets personbilmerker ble dermed 21,1 prosent, mot 26,7 prosent i 2020. Det svenske 

personbilmarkedet økte med 3 prosent mot 2020 og endte på 301.006 personbiler i 2021, mens 

totalmarkedet i Baltikum ble redusert med 4 prosent til 78.817 registrerte biler. Markedsandelene for 

konsernets merker er noe redusert i Sverige, mens det er en oppgang i Baltikum. Det er god 

omsetningsøkning i servicemarkedet i alle markeder. Omsetningen av brukte biler øker i Baltikum, og 

opprettholdes på samme nivå i Norge.  

Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 2.562 millioner kroner i 2021, mot 1.665 millioner kroner i 

fjor. Bruttofortjenesten har økt som følge av høye snittpriser på nye biler, et fortsatt sterkt 

bruktbilmarked samt god omsetning og produktivitetsforbedringer i servicemarkedet. Kostnadene har 

økt i forhold til fjoråret, og det som driver økningen er spesielt garanti- og markedsføringskostnader, 

samt kostnader knyttet til konsernets digitale transformasjonsprogram, i tillegg til at fjorårets tall 

inkluderer effekt av permitteringer og øvrige kostnadskutt som følge av pandemien. Resultatandelen 

fra bilfinansieringsvirksomheten er noe redusert i forhold til fjoråret grunnet skatteendringer, mens 

finansresultatet er preget av positive valutaeffekter, dog lavere enn i 2021. 

Investeringer, likviditet og finansiering 
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjorde 556 millioner kroner i 2021 mot 303 millioner kroner i 

2020. Investeringene har primært gått til kjøp av de resterende 50 prosent av aksjene i Møller Bil Sør-

Rogaland og 50 prosent av aksjene i bilvaskkjeden LaserWash, samt mindre oppgraderinger av 

forhandleranlegg og digitale løsninger. 

Varelageret hadde samlet sett en verdi på 3,6 milliarder kroner ved utgangen 2021, hvilket er en 

økning på 0,2 milliarder kroner i forhold til 31. desember 2020. Det er bruktbillageret som er noe 

høyere. Kundefordringene er redusert med over 0,4 milliarder kroner, mens leverandørgjelden er 

uendret, og netto arbeidskapital er dermed redusert med 0,2 milliarder kroner i forhold til utgangen av 



2020. Dette, kombinert med resultatutviklingen, gjør at konsernet leverer en kontantstrøm fra drift på 

3,2 milliarder kroner i 2021.  

Finansieringsstrukturen i Møller Mobility Group er ytterligere styrket gjennom etablering av et 

syndikatlån på 2 milliarder kroner som forfaller i desember 2026. Lånet erstatter det tidligere 

syndikatlånet på 1 milliard kroner, og er en rammeavtale med fleksible trekk for å finansiere løpende 

svingninger i arbeidskapitalen. I tillegg har konsernet tre obligasjonslån; et på 400 millioner kroner som 

forfaller i mars 2022, et på 300 millioner kroner med forfall i desember 2023, samt et på 600 millioner 

kroner med forfall i mars 2026. Av lånet på 400 millioner kroner sitter Møller Mobility Group AS med 

190 millioner kroner på egen bok. Samlet sett er rentebærende gjeld på 1,1 milliarder kroner ved 

utgangen av 3. tertial, samtidig som konsernet har likvide midler på 2,7 milliarder kroner. Netto 

rentebærende gjeld er derfor positiv med 1,6 milliarder kroner, en økning fra 1 milliard kroner ved 

utgangen av 2020. 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 700 millioner kroner til utbytte og konsernbidrag per 3. tertial 2021. 

Samlet utbytte og konsernbidrag for 2021 økes dermed til 1,4 milliarder kroner. Egenkapitalandelen er 

40,5 prosent.  

Forretningsområdene 
Harald A. Møller (Bilimport Norge) oppnådde et rekordsterkt resultat før skatt på 1.220 millioner 

kroner mot 730 millioner kroner i 2020. Selv om antall solgte biler er ned 5 prosent fra fjoråret, bidrar 

økte snittpriser til en total omsetningsvekst på 14 prosent. Lanseringen av Skoda Enyaq førte til mer 

enn dobling av omsetningen for Skoda, men også Audi og Volkswagen øker omsetningen med 

8prosent med god drahjelp av lanseringene av Volkswagen ID.4, Audi Q4 e-tron og Audi e-tron GT. 

Volkswagen Nyttekjøretøy venter på lanseringen av ID.Buzz og ID.cargo i 2022, og omsetningen gikk 

ned 16 prosent i forhold til 2020, mens salget av deler og tilbehør økte med 6 prosent. 

Bruttoforjentesten er samlet sett betydelig styrket, mens kostnadene har økt i forhold til 2020, primært 

drevet av økte garantikostnader, markedsføringskostnader og personalkostnader. De to sistnevnte ble 

betydelig redusert i fjor grunnet kraftfulle kostnadstiltak gjennom våren og sommeren.  

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

1.303 millioner kroner mot 886 millioner kroner i 2020. Også her er det økte snittpriser på nye biler 

som bidrar mest. Omsetningen av nye biler økte med 19 prosent i Norge, mens bruktbilomsetningen 

var på samme nivå som i 2020. Servicemarkedsomsetningen er opp 4 prosent i forhold til 2020. I 

Sverige ble omsetningen på nivå med 2020. Servicemarkedsomsetningen øker, men ny- og 

bruktbilomsetningen er noe redusert. Samlet sett er omsetningen for Møller Bil totalt 9 prosent høyere 

enn i fjor, samtidig som bruttofortjenesten er styrket, spesielt knyttet til brukte biler. Totale kostnader er 

høyere enn i fjor grunnet økt omsetning og kostnadstiltakene i fjor.  

Baltikum (Bilimport og bilforhandlere i Baltikum) oppnådde samlet sett et resultat før skatt på 84 

millioner kroner mot 78 millioner kroner i 2020. Resultatet for importvirksomheten ble 20 millioner 

kroner mot 49 millioner kroner i 2020, og resultatet fra forhandlervirksomheten ble 64 millioner kroner 

mot 29 millioner kroner i 2020. Det var god omsetningsøkning i alle deler av virksomheten i 2021, men 

resultatet preges også av at det er avsatt 7,4 millioner euro knyttet til en bot fra konkurransetilsynet i 

Latvia fra 2014. MMG anket saken i 2015, og fikk medhold i første rettsinstans, men i september 2021 

ble saken tatt opp av høyesterett i Baltikum som nå har sendt saken tilbake til lavere rettsinstans for 

en ny avgjørelse. MMG er ikke enige i botens omfang og størrelse, men velger å gjøre avsetningen av 

forsiktighetshensyn. 

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

bilforhandlere, det vil si Volkswagen Møller Bilfinans, Hyre, Mitt Dekkhotell og LaserWash. MMS 

oppnådde et resultat før skatt på 80 millioner kroner mot 145 millioner kroner i 2020. Resultatandelen 

på 49 prosent av resultat etter skatt fra Volkswagen Møller Bilfinans dominerer, og utgjør 112 millioner 



kroner mot 142 millioner kroner i 2020. Nedgangen skyldes en engangseffekt knyttet til ny finansskatt. 

Resultat før skatt i Volkswagen Møller Bilfinans ble rekordsterke 402 millioner kroner drevet av høyere 

rentenetto, samtidig som andel nybilfinansiering gikk ned fra 43 prosent i fjor til 34 prosent i år. 

  

Utvikling av folk, forretning og bærekraft i 2021 
I 2021 har Møller Mobility Group lansert ny strategi, strukturert etter områdene folk, forretning og 

bærekraft. Under visjonen «Dare to move» er konsernets ambisjon å vokse lønnsomt og bærekraftig, 

med utvikling av ansatte og engasjerte kunder som viktige ledestjerner. Under året har utviklingen 

vært god på samtlige strategiområder: 

Folk: Møller Mobility Group fikk en solid score i årets gjennomføring av Great Place to Work 

undersøkelsen, og er nå sertifisert i alle deler av konsernet. En viktig milepæl på veien mot vår 

ambisjon om å bli blant de beste arbeidsplassene i Norden og Baltikum. I årets gjennomføring fikk 

konsernet en gjennomsnittscore på 79 prosent, noe som er en forbedring på over 5 prosent 

sammenlignet med 2020. Arbeidet med å engasjere ansatte og kunder ytterligere fortsetter med full 

kraft i 2022, med nytt kundeløfte i Møller Bil, og gjennomføring av et nytt lederutviklingsprogram. Laget 

ble ytterligere styrket i november 2021, da Kristine Frøberg gikk inn i rollen som konserndirektør folk & 

organisasjon. Kristine Frøberg kommer fra tilsvarende rolle i Europris. 

Forretning: Konsernets ambisjon er å ta ut det fulle potensialet i dag, og samtidig utvikle og 

transformere for fremtiden i et mobilitetslandskap i rask endring. Innenfor utviklingsagendaen var en 

viktig milepæl i 2021 at konsernet igangsatte et omfattende digitalt transformasjonsprogram, som skal 

sikre fremtidsrettede kundeopplevelser og effektivisere prosesser. Programmet gjennomføres over en 

5-årsperiode i partnerskap med Microsoft, Annata og Netcompany. En annen viktig milepæl var at 

bildelingsselskapet Hyre vokste videre med etablering i Bergen og Trondheim i 2021, med videre 

ekspansjon på planen i 2022. 

Bærekraft: I årsrapporten for 2020 presenterte Møller Mobility Group som første i bransjen et 

komplett klimaregnskap for 2020 og 2019. Klimaregnskapet er basert på GHG-protokollen og omfatter 

både direkte utslipp fra virksomheten, samt indirekte utslipp i form av samlet livsløpsutslipp for de biler 

konsernet importerer og selger. Fjorårets klimaregnskap vil bli presentert i års- og bærekrafts 

rapporten for 2021. Konsernets har vedtatt en målsetning om å redusere utslipp i tråd med 

Parisavtalen, og har i 2021 utviklet detaljerte mål og planer for å lykkes med dette. Konsernet har 

fortsatt en ledende posisjon i elektrifiseringen av nybilparken i Norge, og 79 prosent av personbilsalget 

for egne merker var elektrisk i 2021. Andre bærekraftrelaterte tiltak i 2021 inkluderer installasjon av 

solcellepaneler på Møller Bil Hvam, samt vedtak om at alle firmabiler i konsernet skal være 

helektriske. Konsernets viktigste satsning på sosial bærekraft er gjennom Møller Medvind, som i 2021 

har fått 49 nye faste ansatte, og 8 medarbeidere fra Møller Medvind har gjennom året fått faste 

stillinger i Møller Bil. Møller Mobility Group signerte Grønnvaskingsplakaten på tampen av året, som 

første aktør i bransjen. Denne vil brukes som rettesnor for det videre bærekraftarbeidet i konsernet. 

Utsikter for 2022 
2021 ble det beste året i Møller Mobility Groups historie. Med meget stor ordrebank og det faktum at 

pandemien går mot en slutt, er forutsetningene gode for kommende periode. Det største 

risikomomentet for konsernet er at det fortsatt råder leveringsutfordringer på enkelte komponenter til 

bilindustrien, og dette medfører uforutsigbarhet og leveranseforsinkelser, som både påvirker 

omsetningen og krever en tett og god kundeoppfølging. De makroøkonomiske utsiktene er også 

grunnleggende gode, men det er en viss risiko for tiltakende finansiell uro som kan få innvirkninger på 

bilsalget det kommende året. 

Møller Mobility Group tror på et fortsatt sterkt totalmarked i Norge i 2022, med opptil 170.000 

personbiler og 41.000 varebiler. Totalmarkedene i Sverige og Baltikum ventes også å øke med 5-10 

prosent i forhold til 2021. Møller Mobility Group anslår at rundt 90 prosent av salget av konsernets 



personbilmerker i Norge vil bli elektrisk i 2022. 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 at dagens avgiftssystem vil føre til god tilgang og 

etterspørsel på nye og brukte elektriske biler i Norge. 

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

utviklingsorientert organisasjon. På tross av kortsiktig uforutsigbarhet knyttet til produksjon ser 

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

vekststrategi i et spennende mobilitetslandskap. 

Oslo 17. februar 2022 

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

Petter Hellman 
Konsernsjef 

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

Konserndirektør Finans & Strategi 



RESULTATREGNSKAP KONSERN

Beløp i MNOK Note 31.12.2021 31.12.2020

DRIFTSINNTEKTER

Salgsinntekter 35 530 32 489

Andre driftsinntekter 607 528

Driftsinntekter 2 36 136 33 017

DRIFTSKOSTNADER

Varekostnader 27 754 26 018

Lønns- og andre personalkostnader 3 303 3 288

Av- og nedskrivninger 255 331

Andre driftskostnader 2 407 1 987

Sum driftskostnader 33 719 31 624

DRIFTSRESULTAT 2 2 417 1 393

FINANSPOSTER

Inntekter på investering i tilknyttede selskaper 110 153

Andre finansinntekter 272 341

Andre finanskostnader (237) (222)

Sum finansposter 145 272

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 2 2 562 1 665

Skatter (552) (339)

ÅRETS RESULTAT 2 010 1 326



EIENDELER

Beløp i MNOK Note 31.12.2021 31.12.2020

EIENDELER

Immaterielle eiendeler 565 554

Varige driftsmidler 747 695

Investeringer i tilknyttede selskap 1 780 1 496

Investeringer i aksjer og andeler 4 24

Andre fordringer 1 3

Sum finansielle anleggsmidler 1 785 1 523

SUM ANLEGGSMIDLER 3 096 2 772

Varer 3 3 609 3 417

Fordringer 1 795 2 291

Investeringer 803 -

Bankinnskudd og kontanter 5 1 905 1 545

SUM OMLØPSMIDLER 8 113 7 253

SUM EIENDELER 11 209 10 025

GJELD OG EGENKAPITAL

Beløp i MNOK Note 31.12.2021 31.12.2020

EGENKAPITAL

Aksjekapital 48 48

Annen egenkapital 4 491 4 028

SUM EGENKAPITAL 4 4 539 4 076

GJELD

Avsetninger for forpliktelser 146 136

Langsiktig gjeld 5 1 323 910

Kortsiktig verdipapir 5 210 -

Leverandørgjeld 797 791

Betalbar skatt 453 297

Skyldige offentlige avgifter 563 669

Utbytte og konsernbidrag 723 728

Annen kortsiktig gjeld 2 455 2 418

Sum kortsiktig gjeld 5 201 4 903

SUM GJELD 6 670 5 949

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 11 209 10 025



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), Baltic Operations 

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

Forretningsområdene viser følgende hovedtall:

31.12.2021

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 

31.12.2020

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

Operations Services

Driftsinntekter 16 542 22 881 2 863 48 373 (9 691) 33 017

Driftsresultat 724 920 81 3 (333) (2) 1 393

Av- og nedskrivninger 26 129 16 5 154 1 331

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

EBITDA 750 1 049 98 149 (168) (1) 1 876

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

Resultat før skatt 730 886 78 145 (172) (2) 1 665

Eiendeler 3 389 5 689 914 927 5 325 (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 

* noten er omarbeidet ihht ny organisasjonsstruktur

Note 3 - Varer

31.12.2021 31.12.2020

Nye biler 1 675 1 689

Brukte biler og demonstrasjonsbiler 1 546 1 348

Deler og utstyr 389 380

Sum 3 609 3 417

Baltic Operations Møller Bil - bilforhandlere

Baltic Operations Møller Bil - bilforhandlere

Det har ikke vært noen endringer i konsernets regnskapsprinsipper i 2021. En beskrivelse av regnskapsprinsippene som konsernet har lagt til grunn
fremkommer i årsregnskapet for 2020. 

Alle tall i notene er oppgitt i millioner kroner. 



Note 4 - Egenkapital

31.12.2021 31.12.2020

Egenkapital 01.01 4 076 3 704

Årets resultat 2 010 1 326

Utbytte/konsernbidrag (700) (700)

Tilleggsutbytte (700) (300)

Utløsning av minoritet (118) -

Omregningsdifferanse med mer (29) 46

Egenkapital ved periodens slutt 4 539 4 076

Note 5 - Rentebærende gjeld

31.12.2021 31.12.2020

Langsiktig gjeld

Obligasjonslån (900) (510)

Tilretteleggelseskostnad 2 1 

Kortsiktig gjeld

Obligasjonslån (210) -

Rentebærende gjeld (1 108) (509)

Investeringer 803 -

Bankinnskudd og kontanter 1 905 1 545 

Netto rentebærende gjeld 1 600 1 036

Note 6 - Kontantstrøm

31.12.2021 31.12.2020

EBITDA* 2 782 1 876 

Netto finansposter 35 119 

Endring arbeidskapital og kortsiktige poster 541 1 265 

Endring andre poster (150) (74)

Kontantstrøm fra driften 3 208 3 186

Kontantstrøm fra investeringsvirksomhet (556) (303)

Utbetalt utbytte (1 428) (364)

Kontantstrøm fra finansieringssvirksomhet (61) (1 208)

Endring i bank 1 163 1 311

Bank pr 01.01 1 545 234 

Bank/Investering ved periodens slutt 2 708 1 545

* Inkluderer resultat fra TS

Erklæring fra konsernsjef og konserndirektør finans og strategi

Konsernsjef og konserndirektør finans og strategi har i dag behandlet og fastsatt tertialberetningen og det akkumulerte konsoliderte 

konsernregnskapet for Møller Mobility Group pr 31.12.21.

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 31.12.21.

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 sentrale risiko- og 

usikkerhetsfaktorene virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode.

Oslo,17. februar 2022

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

Konsernsjef
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