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Allt som rör bilen.  
Och lite till.
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>> Bilia är en av Europas största bilkedjor med verksamhet i Sverige, Norge, 
Tyskland och från 2016 även i Luxemburg. 

Bilia erbjuder bilförsäljning, service- och tilläggstjänster 
och strävar efter att ha de mest nöjda kunderna i 
branschen. Serviceaff ären omfattar service- och 
skadecenter, reservdelar, biltvätt, butiker, däck- och 
glascenter samt andra servicetjänster. 

Bilaff ären omfattar försäljning av nya och begagnade 
person- och transportbilar. De bilvarumärken Bilia 
erbjuder är Volvo, BMW, Ford, Renault, Toyota, Lexus, 
Dacia, Hyundai och MINI. Drivmedelsaff ären omfattar 
försäljning av drivmedel i Sverige och Norge. 

Viktiga händelser under året
•  Verksamheten i Danmark avvecklades under året. 
•  Bilia förvärvade Toyota Hell Bil AS och Toyota Horten-

Tønsberg AS i Norge. Tillträde 1 mars.
•  Den svenska pensionskulden för ITP 2 inlöstes 1 maj. 
•  Aktiesplit genomfördes 28 maj där varje befi ntlig aktie 

delades upp i två nya. 
•  Bilia höjde de fi nansiella målen mot bakgrund av att 

verksamheten i Danmark avvecklats.

•  I oktober sade Bilia upp försäljnings avtalen för 
nya Fordbilar i Sverige och Norge. Bilia behåller 
verkstadsavtalen för service och reparationer.

•  Bilia förvärvade Lexus-återförsäljaren Kaiser Bil AB 
i Sverige. Tillträde 1 oktober.

•  Bilia förvärvade Dörr & Hess, återförsäljare av BMW 
och MINI i Tyskland. Tillträde 1 oktober.

•  Bilia förvärvade Hedbergs Bilskrot AB samt Bastborren 
Fastighets AB i Sverige. Tillträde 1 januari 2016.

•  Bilia tecknade avtal om att förvärva Arnold Kontz 
BMW- och MINI-verksamhet i Luxemburg. Tillträdet är 
beräknat till 31 mars 2016.

Händelser efter balansdagen
•  Bilia tecknade avtal om att förvärva en bilåterförsäljare 

som bedriver BMW- och MINI-verksamhet och två 
återförsäljare som bedriver Toyota-verksamhet i 
Sverge. Tillträdet är beräknat till mars 2016 förutsatt 
Konkurrensverkets godkännande.

Bilia utökar i Europa

Total omsättning, Mkr

20 443
Antal anställda

3 613
Antal serviceabonnemang

59 600
Antal förvarade hjul

192 600

Antal levererade 
nya bilar

41 102
Antal levererade 
begagnade bilar

37 542
Omsättning 

Bilaff ären, Mkr

15 694
Omsättning 

Drivmedel, Mkr

1 021

Omsättning 
Serviceaff ären, Mkr

4 491

Vinst per aktie, kr

12:85

Antal anläggningar

106
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>> Bilia är en helhetsleverantör, en One Stop Shop, med ett gediget 
utbud av produkter och tjänster inom både Bil- och Serviceaff ären. Vår 
aff ärsmodell bygger på att sätta kunden i fokus och skapa ett erbjudande 
kring allt som rör kundens bil, hela vägen genom innehavet. 

Kunden kan tillgodose 
samtliga bilrelaterade 
 behov vid ett besök.

Utifrån ett starkt kundfokus utvecklar Bilia kontinuerligt 
företagets erbjudande efter kundens och bilens behov. 
Bilia har fl era av de starkaste och mest populära 
bilvarumärkena på marknaden, vilka stärker Bilaff ären 
och bidrar till nya aff ärer som möjliggör en långvarig 
kundrelation. 

När kunden exempelvis väljer fi nansieringslösningar via 
Bilia inleds en långsiktig relation. När en försäkring säljs 
i samband med bilköpet säkerställs att Bilia får ta hand 
om eventuella framtida skadebehov. Det blir enklare för 
kunden, som kan hantera hela sitt bilinnehav via en
enda relation. 

Serviceabonnemang har fl era kundfördelar genom 
bekvämlighet och konkurrenskraftiga priser. För Bilia 
innebär det en trygghet och möjlighet att planera 
servicearbetet i god tid. Detta stärker kundrelationen 
samtidigt som vi får tillfälle att presentera hela utbudet. 

Bilia har utöver service- och skadecenter även andra 
produkter och tjänster, till exempel bilglas- och däck-
center, lack- och glasbehandling, buckelborttagning, 
tillbehör, rekonditionering, biltvätt samt hyrbilar och 
drivmedel. För bilinnehavaren är det fördelaktigt att 
kunna tillgodose alla sina bilrelaterade behov vid ett 
enda besök. 

Bilias nära samarbete med biltillverkare, ledande 
däcktillverkare och andra samarbetspartners ger 
medarbetarna specialkompetens inom till exempel 
bilelektronik, däck och bilglas, vilket skapar värde för 
kunden. Bilias däckhotell underlättar för kunden och 
skapar möjlighet att se över kundens övriga däckbehov. 
I anslutning till fl era av Bilias anläggningar fi nns 
oberoende bilbesiktningsföretag.

Biliakortet, som fi nns i Sverige, är centralt för Bilias 
tjänster och produkter och ger kunden möjlighet 
att samla alla bilkostnader på en och samma faktura. 

Bilias storlek ger skalfördelar som medför 
konkurrens kraftiga priser på produkter och tjänster. 
Tillgängligheten är hög, det går alltid att komma i 
kontakt med välutbildad personal som arbetar för att 
ge kunden bästa möjliga service. 
 

Bilia – en helhetsleverantör
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Finansiering
Försäkring
Biliakort
Tillbehör

Serviceabonnemang
Lackbehandling
Däckförsäljning
Glasbehandling

Däckhotell
Drivmedel
Biltvätt
Butik

Glasreparation
Hyrbil
Servicecenter & PST
Hjulskifte

Reservdelar
AC-rengöring
Buckelborttagning
Rekonditionering

Vägassistans
Skadecenter
Reparation
Inbyte
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I Sverige har konjunkturen varit gynnsam. Vi slog nya 
rekord när det gäller lönsamheten och kan se tillbaka 
på ett bra år. När det gäller Norge kan vi konstatera att 
laddhybriderna börjar ta mer plats på marknaden och 
att vi lyckades bra trots låga oljepriser som påverkade 
konsumtionen. 

I Danmark är avvecklingen nu fullbordad. De fem 
anläggningarna har blivit sålda och i stort sett all 
personal har fått nya arbetsgivare, vilket är glädjande.

Vår strategi med tillväxt fortsätter. I Norge har vi förvärvat 
en Toyota- och Lexus-handlare med åtta anläggningar 
och en omsättning på cirka 1 miljard kronor. 

Även i Sverige har Lexus tillkommit som ett nytt bil-
varumärke i samband med förvärvet av fyra anläggningar i 
Stockholm och Malmö som tillsammans står för 42 procent 
av märkets försäljning i landet. 

Förvärvet av en BMW-handlare i Tyskland, med fyra 
anläggningar norr om Frankfurt och med en omsättning 
på drygt 500 Mkr, innebär att vi tar steget ut på 
Europamarknaden. 

Våra däck- och glastjänster tar marknadsandelar. Bilias 
däckhotell förvarar nu cirka 192 600 hjul och vi satsar 
på att bygga ut vår kapacitet. Däckhotellen är viktiga för 
att skapa kontaktytor mellan oss och kunderna. Varje 
kundmöte är ett tillfälle att leva upp till vår strategi om att 
vara en helhetsleverantör. 

De senaste årens fokus på att attrahera kunder med 
äldre bilar till våra tjänster på eftermarknaden fortsätter. 

Bilia har inlett en avveckling av varumärket Ford som 
länge visat svag lönsamhet. I stället för att genomföra 
stora investeringar för märket i både Sverige och Norge 
valde vi att säga upp försäljningsavtalen. Försäljningen 

upphör i slutet av 2017 men vi behåller vårt engagemang 
på eftermarknaden.

Koncernens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande 
poster uppgick till 731 Mkr (553). Förbättringen beror 
på att både Service- och Bilaffären utvecklades bra 
under året. Serviceaffären visade en något förbättrad 
efterfrågan som tillsammans med satsningarna på 
serviceabonnemang, däckhotell och merförsäljning ledde 
till ett klart bättre resultat jämfört med 2014. Även inom 
Bilaffären förbättrades resultatet, främst tack vare att 
lönsamheten vid försäljning av begagnade bilar ökade.

Kundnöjdheten är en av våra viktigaste framgångs-
faktorer. Bilia har den egenutvecklade metodiken Race 
för att söka förbättringar i kundbemötandet. Vi redovisar 
kontinuerligt resultaten från kundmätningarna på våra 
hemsidor. Även den årliga medarbetarundersökningen 
är viktig eftersom nöjda kunder alltid förutsätter nöjda 
medarbetare. 

Vi träffade i slutet av december månad avtal om förvärv 
av en lönsam BMW-handlare i Luxemburg, som omsätter 
cirka 1 miljard kronor. Förvärvet ger också en bra bas för 
att växa vidare med BMW i intilliggande marknader som 
Belgien och Tyskland.

Med några månaders distans till 2015 tycker jag att vi 
kan se tillbaka på ett lyckat år med starka förvärv, bra 
resultat och nya spännande möjligheter framför oss. 

 
Göteborg i mars 2016 
Per Avander 
VD och koncernchef

>> 2015 var ett år med bra efterfrågan på bilar, hög beläggning på våra verkstäder 
och ett starkt resultat. Det var även året då vi avslutade våra affärer i Danmark efter 
lång tid av lönsamhetsproblem och tog ett nytt steg ut i Europa.

Ett bra år med stark lönsamhet
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Förvärvet av BMW-
handlaren i Tyskland 
 innebär att vi tar steget 
ut på Europamarknaden. 
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Rörelsemarginal Avkastning sysselsatt kapital Avkastning eget kapital Tillväxt

Vision
Vår vision är att bli branschens bästa servicebolag.

Affärsidé
Bilias affärsidé är att erbjuda service, bilförsäljning och 
tilläggstjänster som ger varaktigt mervärde för våra kunder.

Strategi
Genom ett tydligare kundfokus med fler tjänster och 
produkter ska Bilia skapa förutsättningar för en 
kostnadseffektiv och lönsam tillväxt.

Framgångsfaktorer
Jämfört med konkurrenterna har Bilia ett antal fördelar. 
Med utgångspunkt från dem utvecklar vi verksamheten 
genom att:
• Bilia har ett starkt fokus på kunden. Vi satsar 

kontinuerligt på att utveckla vår service.

• via bilförsäljning knyta kunden till Bilia på 
servicemarknaden.

• utveckla konceptet för Personliga Service tekniker för 
att stärka kundrelationerna.

• medarbetarna är kompetenta och intresserade av att 
utvecklas för att ge våra kunder bästa möjliga service.

• identifiera och utveckla ledare inom Bilia.
• centralisera funktioner som ger kostnads-, kompetens- 

och kvalitetsförbättringar som till exempel inom inköp, 
administration, personal, marknadsföring, IT och 
leveransadministration.

• varumärket är starkt. Bilia har ett brett utbud av 
produkter och varumärken, både när det gäller   
Service- och Bilaffären. 

• våra anläggningar har hög tillgänglighet och kunden 
kan komma i kontakt med oss dygnet runt och enkelt 
boka tid via våra hemsidor.

Visionen är att bli branschens 
bästa servicebolag
>> För att uppfylla Bilias kundlöfte, Hela Vägen, måste vi vara en helhets - 
leverantör som hjälper kunderna med allt som rör bilen. Och lite till.

Avkastningen uppgick 2015  
till 36,2 procent (19,8). 
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Av  kast ningen uppgick 2015  
till 33,2 procent (21,0).
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Tillväxten inom Serviceaffären blev 
12,8 procent, Bilaffären 11,0 procent  
och Drivmedelsaffären –2,8 procent.
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Exkluderas jämförelsestörande 
poster uppgick marginalen till  
3,6 procent (3,0).

De finansiella målen höjdes under 2015.
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Som Personlig Service tekniker kan 
jag erbjuda en helt annan service 
till kunden. Jag kan ge lite mer.
Emil Mellbom, 
Personlig Servicetekniker



För att överträffa kundens förväntningar är engagerade 
och kompetenta medarbetare helt avgörande. Därför 
utbildar Bilia medarbetarna kontinuerligt som ett naturligt 
inslag i verksamheten. Trivseln på arbetsplatserna 
mäts löpande och mätningarna visar på mycket 
nöjda medarbetare och en god trendriktning. Alla 
Biliamedarbetare ska representera varumärket Bilia 
– en helhetsleverantör som kan erbjuda produkter och 
tjänster kring hela bilägandet. 

Tillgänglighet
Det ska alltid vara möjligt att komma i kontakt med 
Bilia. Företaget finns representerat med anläggningar 
i flera länder och har ett stort nät av auktoriserade 
serviceverkstäder. Företagets hemsidor har över  
19 000 besökare per dygn och utbudet av tjänster är 
under ständig utveckling. 

Under 2015 gjordes en större satsning på bilia.se 
och bilia.no som fick enklare navigering, nya 
bokningsflöden och bättre anpassning till mobiler och 
surfplattor. Med de utvecklade hemsidorna finns en 
tydligare koppling till bokning för bland annat service, 
hjulskifte och provkörning. Kunderna kan även chatta 
med oss online och besöka Bilias Webshop med 
tillbehör, däck och reservdelar. Alla nya och begagnade 
lagerbilar publiceras på Bilias hemsidor. Netbil.se är en 
bilauktionssajt för privat- och företagskunder. 

Bilia är aktiva inom sociala medier i marknadsföring 
och i kommunikation med kunderna. Sociala medier är 

effektiva kanaler för att snabbt fånga upp och bemöta 
synpunkter. Bilia har nyligen startat ett projekt för att 
ytterligare stärka närvaron i sociala medier. 

Telefontillgängligheten mäts regelbundet och 
målsättningen är att besvara minst 95 procent av 
samtliga samtal inom 30 sekunder. Vår gemensamma 
kundservice Bilia Nu är tillgänglig dygnet runt via telefon 
och chatt.

Intresse
Intresse för kundens behov är grundläggande för att 
uppnå Bilias vision, att bli branschens bästa servicebolag. 
Kundnöjdheten mäts och följs upp dagligen, via Mystery 
Shopping och andra kundundersökningar, för att 
säkerställa att de högt uppställda målen infrias. Bilias 
CRM-system är ett viktigt verktyg som underlättar att 
stärka kundrelationen. Det är genom ett gediget intresse 
som Bilia hjälper sina kunder med allt som rör bilägandet.

Attraktivt bilägande
Bilia är lyhört när det gäller att möta de ökande kraven 
från kunderna och utvecklar kontinuerligt sortiment och 
tjänster. För att Bilia ska kunna erbjuda ett attraktivt 
bilägande är det också viktigt att löpande mäta 
kundtillfredsställelsen. Under 2015 har mätningarna 
utvidgats även till försäljningen av begagnade bilar. 

Tillgänglighet, Intresse  
och ett Attraktivt Bilägande
>> Glada kunder är helt avgörande för servicebolaget Bilia. Det avspeglas i både 
kundlöftet och i Bilias kärnvärden Intresse, Tillgänglighet och Attraktivt bilägande.

8 Kärnvärden



Till kunder vill jag 
 förmedla den entusiasm 
jag känner för märket. 
Det handlar om att sälja 
en upplevelse.
Erik Börnstedt,  
Säljande försäljningschef
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Bilias miljöarbete har som mål att tjänster och produkter 
ska påverka miljön så lite som möjligt. Under året har 
processen med att byta till energisnåla och kvicksilverfria 
LED-lampor varit ett prioriterat miljömål. 

Tidigare år har Bilia bland annat även satsat på 
moderniserad ventilation. Antalet kemiska produkter 
har minskat drastiskt och fl era produkter har ersatts 
av produkter som har en lägre miljöpåverkan. På lack-
avdelningarna används sedan fl era år vatten baserade 
färger i alla lackskikt utom klarlacken. I Bilias biltvättar 
renas allt spillvatten för att eliminera risken för att 
tungmetaller, olja och kemikalier läcker ut i naturen. 
Bilia utför varje år drygt 100 000 biltvättar i miljömärkta 
tvättanläggningar. 

Det fi nns väl genomarbetade rutiner för att hantera 
avfall. All spillolja på serviceavdelningarna blir omhänder-
tagen och återvinns liksom de uttjänta däck som 
skiftats på Bilias däckcenter. Även bilbatterier som byts 
ut i verksamheten återvinns på ett säkert sätt. Bilia 
rapporterar till CDP, en organisation som vänder sig till 
investerare och övriga intressenter i hela världen med 
information om vilken påverkan börsbolagen har på 
klimatet och hur arbetet fortgår med att minska våra 
koldioxidutsläpp. 

Minskad klimatpåverkan
Från och med 2013 mäts koldioxidutsläppen för 
merparten av alla tjänstebilar som används i Bilias 
verksamhet i Sverige. Uppgifterna ligger till grund 
för kommande års målsättningar om att minska 
klimatpåverkan från företagets persontransporter. 

Bilias system för video- och telefonkonferenser har 
utökats under året och framgångsrikt bidragit till att resorna 
inom koncernen blivit färre och tusentals mötestimmar per 
år sker i dag via video. Merparten av Bilias medarbetare i 
Sverige har genomgått utbildningar i miljö och brandskydd. 
Merparten av Bilias anläggningar är miljöcertifi erade enligt 
ISO 14001. Läs mer om Bilias miljöarbete på bilia.com.

Samhällsengagemang
Att vara en engagerad del i samhället är viktigt för Bilia 
och koncernen stödjer bland annat Barncancerfonden 
i återkommande kampanjer. Bilia stödjer också World 
Childhood Foundation bland annat genom att donera 
ett belopp för varje ny Volvo som säljs. I år har Bilia, till 
följd av fl yktingkatastrofen i Europa, även donerat pengar 
till UNHCR. Traditionsenligt röstade Bilias Facebook-
följare fram mottagare av årets julgåva som i år blev 
Barndiabetesfonden.

Under 2016 kommer ett projekt initieras om hur Bilia 
kan bli en än mer bidragande part för ett bättre samhälle.

Leverantörer
Bilia har höga krav inom kvalitets- och miljöområdet. Sam-
arbetspartners förväntas uppfylla kvalitetskraven enligt 
ISO 9001 och miljökraven enligt ISO 14001. När Bilia ingår 
avtal med leverantörer där Bilias standardvillkor inklude-
ras, innebär det alltid att Bilia kräver att leverantören inte 
bryter mot någon av FNs tio Global Compact- principer. 
Global Compact reglerar mänskliga rättigheter, arbete, mil-
jö och antikorruption. De fordonstillverkare som levererar 
till Bilia stödjer Global Compact. 

>> Att bidra till ett hållbart samhälle är en viktig fråga för Bilia. Koncernen 
arbetar med frågan på fl era olika plan. Det handlar om allt från att 
minska den egna energiåtgången och miljöpåverkan till att bidra till 
ett bättre samhälle.

Engagemang långt bortom bilhallen

10 Hållbar utveckling



Uppförandekod
Koncernens uppförandekod ska säkerställa att Bilia alltid 
strävar efter att agera föredömligt för att stärka relationen 
med kunder, leverantörer, medarbetare och övriga 
samhället. Koden reglerar bland annat Bilias kärnvärden 
och värderingar, mänskliga rättigheter, miljö, diskrimine-
ring, jämställdhet, arbete mot korruption, hantering av 

intressekonfl ikter, informationsgivning och informations-
säkerhet samt efterlevnad av konkurrensregler och 
övriga lagar och förordningar på bolagets alla marknader. 

Uppförandekoden kan läsas på bilia.com under 
avsnittet Företaget.

Energiåtgång på 
Bilias anläggningar 

år 2015 (GWh)

80,9
80,0 GWh, 2014

Återvunna batterier på
Bilias anläggningar

år 2015 (ton)

125
93 ton, 2014

Återvunna däck på
Bilias anläggningar

år 2015 (ton)

844
810 ton, 2014
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Bilias reservdelsavdelningar assisterar de egna 
verkstäderna. Bilias butiker säljer reservdelar och 
tillbehör. Inom koncernen finns också en omfattande 
grossistverksamhet. 

Det framgångsrika konceptet med Personliga Service-
tekniker har utvecklats ytterligare och införts på fler 
anläggningar. Med ett komplett utbud av tjänster och 
produkter för ett attraktivt bilägande får Bilia nöjdare 
kunder och ökad behovsförsäljning. 

För att möta kundernas allt mer komplexa behov 
arbetar Bilia med att utvidga produkt- och tjänsteutbudet 
inom Serviceaffären. 

På Bilias hemsidor är det enkelt att göra tidsbokningar 
online. I butikerna och i vår webshop har vi ett brett 
utbud av tillbehör såsom takboxar, cykel hållare och 
bilbarnstolar. 

Däck- och hjulaffären fortsätter att växa och Bilias 
däckcenter erbjuder däckhotell, hjulinställning med 
mera. Ett led i att effektivisera arbetet i verkstäderna är 
att använda utrustning som automatiskt mäter däckens 
mönsterdjup, tryck och snedslitage.

I samband med bilköpet erbjuds kunderna i Sverige 
och Norge serviceabonnemang vilket stärker kund-
relationen. Vid årsskiftet hade Bilia cirka 59 600 aktiva 
serviceabonnemang. 

Biliakortet är ett sätt för kunder i Sverige att enkelt 
samla sina bilkostnader och få bonus på sina inköp. Drygt 
271 000 svenska bilinnehavare har i dag ett Biliakort. 

Händelser under året 
Omsättningen i Serviceaffären ökade i Sverige och 
Norge. Skadeverksamheten, som svarar för cirka 20 
procent av den totala Serviceaffären, redovisade en 
betydligt högre omsättning under året. 

Bilia intensifierade kampanjerna för konceptet Service 
6+ för äldre bilar. Konceptet bidrar till fler verkstadstimmar 
och ökad behovs försäljning. Antalet äldre bilar på våra 
verkstäder minskade något under året. Vi är inte nöjda 
med utfallet och satsningen fortsätter under 2016. 

Resultat 
Resultatet inom Serviceaffären uppgick till 479 Mkr 
(402). Resultatförbättringen beror främst på en högre 
omsättning, som underliggande, justerat för förvärv och 
avyttringar, ökade med cirka 6 procent. 

Utmaningar och möjligheter 
Säkerhetssystemen i nya bilar minskar skadefrekvensen 
och ger färre arbetstimmar på verkstäderna. Bilia fort-
sätter därför satsningen på äldre bilar (6+). Satsning på 
behovsförsäljning av däck, glas, bromsvätska med mera 
fortsätter. Serviceaffären stärks ytterligare när fler kunder 
tecknar olika former av abonnemang.

>> Bilia har auktoriserade verkstäder i Sverige, Norge och Tyskland som 
arbetar med service och reparationer. Koncernens skadecenter utför 
plåtarbeten och lackering, huvudsakligen på uppdrag från försäkringsbolag. 

Komplett utbud för en god kundrelation
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Serviceaffären
• Servicecenter • Skadecenter
• Reservdelar • Biltvätt
• Butiker och webshop • Däckcenter
• Glascenter • Servicetjänster 

2013

 

2014

 

2015

Nettoomsättning, Mkr 4 050 3 981 4 491 
Andel av omsättning, % 22 21 21 
Rörelseresultat, Mkr 351 402 479 
Rörelsemarginal, % 8,7 10,1 10,7
Antal anställda 2 386 2 459 2 490
Antal serviceavtal 36 000 53 800 59 600
Antal hjul i förvar 161 000 187 800 192 600 
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Sammanlagt har Bilia cirka 70 försäljningsanläggningar 
i Sverige, Norge och Tyskland som arbetar med person-
bilsmärkena Volvo, BMW, Ford, Renault, Toyota, Lexus, 
Dacia, Hyundai och MINI samt transportbilsmärkena 
Renault, Ford, Dacia och Toyota. Affären med nya 
personbilar är uppdelad i en privatmarknad och en 
företagsmarknad. Av de 37 490 nya personbilar som 
levererades under 2015 är fördelningen cirka 55 procent 
till företag och cirka 45 procent till privatkunder. 

Försäljningen av begagnade bilar hanteras i en separat 
organisation med fokus på hög omsättningshastighet. 
Året som gick redovisade affären sitt bästa resultat i 
företagets historia. 

Finansiering är en viktig del vid försäljning av bilar och 
den kan även vara en förutsättning för att kunden ska 
kunna köpa bilen. Bilia samarbetar med Volvofinans Bank 
AB, DNB och bilvarumärkenas olika finansbolag. 

Händelser under året 
I början av året förvärvade Bilia en Toyota- och Lexus-
verksamhet i Norge. I slutet av året förvärvades en Lexus-
verksamhet i Stockholm och Malmö som representerar 
42 procent av märkets totala försäljning i Sverige. Vidare 
förvärvade Bilia en BMW-verksamhet i Tyskland med fyra 
anläggningar norr om Frankfurt.

Trenden att renodla försäljningen med märkesspecifika 
anläggningar har blivit starkare och det är en fördel 
för Bilia då vi representerar starka varumärken och har 
stora volymer. 

Resultat 
Resultatet inom Bilaffären uppgick till 286 Mkr (185). Det 
förbättrade resultatet beror främst på en ökad försäljning 
och en högre bruttovinstmarginal vid försäljning av 
begagnade bilar.

Utmaningar och möjligheter 
Under året har Bilia ökat bilförsäljningen, men marknads-
andelen vid försäljning av nya bilar minskade något och 
uppgick i Sverige till 8,3 procent (8,5) och i Norge till 4,5 
procent (4,8). 

Säljorganisationens processer och rutiner har 
varit ett fokusområde under 2015 vilket ledde till att 
effektiviteten förbättrades. Bilförsäljningen påverkar 
även Serviceaffären eftersom varje såld bil genererar 
verkstadstimmar och behovsförsäljning. Genom 
abonnemangslösningar som säljs tillsammans med bilen 
säkras en långsiktig kundrelation. 

Renodlade anläggningar stärker affären
>> I Bilaffären arbetar Bilia med nya och begagnade person- och transportbilar 
av ledande märken. Bilförsäljningen är ett nav i Bilias verksamhet och skapar 
stora mervärden i form av servicetjänster och behovsförsäljning. 
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•  Försäljning av nya 
och begagnade bilar

Bilaffären
•  Finansiering 

och försäkring
•  Tillbehörs-

försäljning

 

2013

 

2014

 

2015

Nettoomsättning, Mkr 13 254 14 132 15 694 

Andel av omsättning, % 72 74 74 

Rörelseresultat, Mkr 67 185 286 

Rörelsemarginal, % 0,5 1,3 1,8 

Antal levererade nya bilar 35 627 37 744 41 102 

Antal levererade beg bilar 33 606 33 566 37 542 

Antal anställda 721 735 783 



Ekonomisk översikt
Resultatredovisning
Mkr

 

2013

 

2014

 

2015

Nettoomsättning 17 656 18 446 20 443 
Kostnad för sålda varor –14 883 –15 533 –17 076 
Bruttoresultat 2 773 2 913 3 367 
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster 395 553 731 
Jämförelsestörande poster –27 9 198 
Rörelseresultat 368 562 929 
Finansnetto –1 –7 4 

Resultat före skatt 367 555 933 
Årets resultat från kvarvarande verksamheter 290 452 731 
Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt — –67 –84
Årets resultat 290 385 697

Resultat per aktie, kr 5:85 7:65 12:85 
Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter, kr 5:85 9:00 14:50
Vägt genomsnittligt antal aktier, 000-tal 49 529 50 310 50 406 

Nyckeltal  

2013

 

2014

 

2015

Rörelsemarginal, % 2,1 3,0 4,5 
Avkastning på sysselsatt kapital, % 17,7 19,8 36,2 
Avkastning på eget kapital, % 17,0 21,0 33,2
Operativt kassafl öde, Mkr 83 748 212 
Soliditet, % 29,9 26,6 27,7 
Eget kapital per aktie, kr 36:25 36:70 40:75 
Utdelning per aktie, kr 4:50 6:00 7:50 
Antal anställda den 31 december 3 401 3 521 3 613 

Jämförelsestörande poster
Årets jämförelsestörande poster 
 hänför sig främst till inlösen av 
PRI-skuld med 197 Mkr.

Föreslagen udelning

Finansnetto
Finansnettot förbättrades med 11 Mkr. 
 Främsta orsaken var bättre resultat 
från intresseföretag och inlösen av 
pensionsskuld.

Avvecklad verksamhet
Verksamheten i Danmark  avvecklades 
under året och förlusten, netto efter 
skatt, uppgick till –84 Mkr (–67). 
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Både Bil- och Serviceaffären  
presterade bättre resultat

Bilia levererade 41 102 nya och 37 542 begagnade bilar 
vilket var 10 procent fler jämfört med 2014. Bilaffären 
redovisade ett rörelseresultat på 286 Mkr (185) och en 
marginal på 1,8 procent (1,3). Förbättringen är främst 
hänförlig till försäljningen av begagnade bilar som 
redovisade ett resultat som var 81 Mkr bättre jämfört 
med 2014. Högre omsättning och bruttovinstmarginal 
resulterade i ett starkt resultat vid försäljning av 
begagnade bilar. Resultatet vid försäljning av nya bilar 
förbättrades med 25 Mkr, främst beroende på högre 
omsättning och en högre bruttovinstmarginal. 

Efterfrågan inom Serviceaffären stärktes under 
året och rörelseresultatet uppgick till 479 Mkr (402) 
och marginalen till 10,7 procent (10,1). Underliggande, 
justerat för förvärv och avyttringar, ökade omsättningen 
inom Serviceaffären med drygt 6 procent. Något 
förbättrad efterfrågan tillsammans med satsningarna på 
serviceabonnemang, däckhotell och behovsförsäljning 
är förklaringar till ökningen. Koncernens rörelseresultat 
exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 731 Mkr 
(553) och årets resultat till 647 Mkr (385). Koncernens 
omkostnader i relation till omsättningen uppgick till 12,9 
procent (12,8). 

Jämförelsestörande poster avser främst resultat -
effekten före skatt, 197 Mkr, vid överlåtelsen av den 
svenska pensionsskulden till Alecta.

Verksamheten i Danmark avvecklades under året och 
förlusten, netto efter skatt, uppgick till –84 Mkr (–67). 

Årets goda resultatnivå medförde att det utgår bonus 
till medarbetarna med 25 Mkr (21). Styrelsen har även 
föreslagit en högre utdelning till aktieägarna.

Lagren av begagnade bilar ökade i slutet av året, men 
är med undantag från Norge på en bra nivå. Omsättnings -
hastigheten för begagnade bilar ökade och uppgick till 
knappt 11 gånger per år. Operativt kassaflöde uppgick 
till 212 Mkr (748). Försämringen är hänförlig till ökad 
kapitalbindning vid årsskiftet 2015. 

Branschbedömare räknar med att personbils -
marknaderna i Sverige och Norge under 2016 
sammantaget kommer att vara i nivå med situationen 
under 2015.

>>  Efterfrågan på bilar och service var något bättre jämfört med 
föregående år och koncernen levererade det bästa resultatet i historien.
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Under året ökade den svenska marknaden för nya 
personbilar med 14 procent till rekordhöga 345 108 nya 
personbilar (303 948) vilket innebär att 2015 blev det bästa 
bilåret genom tiderna. En tydlig trend under året var den 
kraftiga ökningen av privatleasing. Företagsförsäljningen 
fortsatte att vara stark och cirka 55–60 procent av alla bilar 
registrerades på företag. Efterfrågan inom Serviceaffären 
var på en bra nivå under 2015. Satsningarna inom det 
viktiga beståndet av äldre bilar fortsätter under 2016. 

Bilia levererade 29 546 nya personbilar (26 827), 
27 253 begagnade personbilar (25 060), 3 000 nya 
transportbilar (2 636) och 1 319 begagnade transportbilar 
(1 146). Lagret av begagnade bilar och dess ålderstruktur 
höll sig på en mycket bra nivå och lagrets omsättnings-
hastighet nådde rekordnivån 11,9 gånger.

Händelser under året
Under augusti invigdes en ny anläggning för MINI  
i södra Stockholm. 

Under oktober förvärvades Kaiser Bil AB med försälj-
ning och service av Lexus. Verksamheten bedrivs i tre 
anläggningar i Stockholm samt en i Malmö. 

Under oktober fattades beslutet att upphöra med 
försäljningen av nya Fordbilar. Vi kommer dock att 
behålla vår serviceauktorisation. 

Resultat
Rörelseresultatet blev mycket starkt och uppgick till 
629 Mkr (458) och marginalen till 4,3 procent (3,5). 
Serviceaffärens rörelseresultat förbättrades med 
32 Mkr främst beroende på högre omsättning och en 
högre bruttovinstmarginal. Bilaffärens rörelseresultat 
förbättrades med hela 132 Mkr. Förbättringen är främst 
hänförlig till högre omsättning vid försäljning av nya bilar 
samt en ökad omsättning och högre bruttovinstmarginal 
vid försäljning av begagnade bilar. 

Utmaningar och möjligheter
Arbetet med att knyta kunderna närmare genom 
produkter som serviceabonnemang och däckhotell 
fortsätter. Vid årets slut hade cirka 50 000 kunder 
tecknat service abonnemang och drygt 162 000 hjul 
förvarades i Bilias däckhotell. 

Vi har under året arbetat fram och implementerat 
en ny ledarvärdegrund samt startat en process för att 
öka andelen kvinnor i företaget. Vi är övertygande 
om att åtgärderna hjälper oss att bli en ännu bättre 
arbetsgivare med stabila ekonomiska resultat, högre 
andel nöjda kunder och fortsatt glada medarbetare. 
Arbetet med kundnöjdhet kommer under 2016 att vara 
ett prioriterat fokusområde.

>>  I Sverige har Bilia 77 anläggningar i fem regioner: Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Mälardalen och Skaraborg. Den svenska verksamheten representerar nio 
bilvarumärken: Volvo, BMW, Ford, Renault, Toyota, Lexus, Dacia, Hyundai och MINI. 

Rekordmarknad i Sverige

Totalmarknad Bilias försäljning & marknadsandel Bilias andel av respektive märkes försäljning
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Bilias leveranser, uppdelat per märke, %
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2013

 

2014

 

2015

Nettoomsättning, Mkr 11 567 13 110 14 513 

Andel av omsättning, % 65 71 71 

Rörelseresultat, Mkr
Service 283 319 351 

Bil 38 121 253 
Drivmedel 21 18 25 

Totalt 342 458 629 

Rörelsemarginal, %
Service 10,3 11,0 11,2 

Bil 0,5 1,2 2,3 

Drivmedel 2,0 1,7 2,5 

Totalt 3,0 3,5 4,3 

Bilia i Sverige

71%
Sveriges andel av 
omsättningen 2015
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Det roligaste med jobbet 
är att möta kunden, 
att skapa bra kontakt 
och få en bra dialog.
Stefan Holmberg, 
Frontsäljare
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20 Norge

Marknaden
Bilmarknaden i Norge var för femte året i rad på en hög 
nivå, med en totalmarknad på 150 686 nya personbilar 
(144 202). Det innebär att 2015 blev det tredje bästa 
bilåret genom tiderna. Elbilar ökade sin andel av total-
marknaden till 17,1 procent (12,5). En avgiftsändring under 
året resulterade i ökad försäljning av pluginhybrider och 
marknadsandelen steg till 5,2 procent, vilken förväntas 
öka ytterligare under 2016. 

BMWs marknadsandel minskade till 6,3 procent (6,7), 
vilken ändå är den näst högsta marknadsandelen i 
historien. Volvo redovisade en försämrad marknadsandel 
på 6,6 procent (7,9) medan Ford hade en positiv 
utveckling med en marknadsandel på 5,6 procent (5,4). 
Bilia levererade 7 699 nya personbilar (7 879), 8 617 
begagnade personbilar (7 360), 612 nya transportbilar 
(402) och 159 begagnade transportbilar (—). Bilias 
försäljning motsvarade 5,1 procent (5,5) av den totala 
personbilsförsäljningen i Norge. Under 2015 ökade 
orderstocken från 1 099 bilar till 2 488. 

Händelser under året
I mars tillträddes Toyota Horten-Tønsberg AS och Toyota 
Hell Bil AS som därefter fusionerades till Toyota Bilia AS. 
Under 2015 uppgick Toyota-verksamhetens försäljning till 

6,7 procent av den totala norska Toyota-försäljningen medan 
Lexus-försäljningen representerade 15,1 procent. Under året 
uppgraderades alla BMW-anläggningar till senaste standard. 

Försäljningsavtalet med Ford sades upp i oktober 
månad. För de berörda anläggningarna i Drammen, 
Hønefoss och Økern är uppsägningstiden två år. 

Resultat
Rörelseresultatet på 159 Mkr (147) är det historiskt 
bästa. Bilaffärens rörelseresultat uppgick till 38 Mkr (64). 
Försäljningen av nya bilar redovisade ett betydligt lägre 
resultat jämfört med 2014, främst beroende på lägre 
omsättning och högre relativa kostnader. Försäljningen 
av begagnade bilar utvecklades positivt och resultatet 
var det bästa i historien. Serviceaffären hade en positiv 
utveckling med ett rörelseresultat på 122 Mkr (83). 

Utmaningar och möjligheter
Det råder osäkerhet om utvecklingen i den norska 
bilmarknaden beroende på låga oljepriser, svag valuta 
och något högre arbetslöshet. Det finns även en politisk 
strävan att minska bilkörningen i Oslo. En förbättrad 
process för begagnade bilar samt etableringen av 
konceptet med Personliga Servicetekniker innebär att 
Bilia är väl rustat för att möta 2016. 

Växer med Toyota och Lexus
>>  I Norge har Bilia 25 anläggningar, varav åtta är knutna till de nya Toyota-  
och Lexus-verksamheterna. Den norska verksamheten har fem bilvarumärken:  
Volvo, BMW, Toyota, Ford och Lexus, samt utför auktoriserad service på MINI. 
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Marknadsandel

Transportbilar

       
2013 2014 2015

    

 

2013

 

2014

 

2015

Nettoomsättning, Mkr 5 087 5 324 5 738 

Andel av omsättning, % 29 29 28 

Rörelseresultat, Mkr
Service 60 83 122 

Bil 57 64 38 
Drivmedel –1 — –1 

Totalt 116 147 159 

Rörelsemarginal, %
Service 5,9 7,7 9,7 

Bil 1,3 1,4 0,8 

Drivmedel –7,9 — –3,9 

Totalt 2,3 2,8 2,8 

Bilia i Norge
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>>  I Tyskland har Bilia fyra anläggningar norr om Frankfurt som är återförsäljare för 
BMW och MINI. Den tyska verksamheten ingår i Bilia från och med den 1 oktober 2015. 

Hård konkurrens på stark marknad

Marknaden
Totalmarknaden för personbilar ökade med 6 procent 
till 3 206 042 bilar. Under perioden 1 oktober till 31 
december 2015 levererade Bilia 245 nya bilar och 
194 begagnade bilar.

Resultat
Rörelseresultatet, avser resultatet för det fjärde 
kvartalet 2015, uppgick till 1 Mkr, vilket belastats 
med förvärvskostnader om 1 Mkr. Serviceaffären 
redovisade ett starkt resultat, medan försäljningen av 
nya bilar redovisade ett svagt resultat. Bonussystemets 
konstruktion för nya bilar resulterar ofta i att BMW-
återförsäljarna redovisar ett sämre resultat under det 
fjärde kvartalet.

Utmaningar och möjligheter
Verksamheten är välskött och har ett gott rykte 
bland kunderna. Potential finns till förbättringar inom 
Serviceaffären och hanteringen av begagnade bilar. 
Vidare finns det goda möjligheter att kunna växa i 
regionen genom förvärv och att därefter genomföra 
åtgärder som effektiviserar driften.

Verksamheten i Danmark avvecklad
>>  Bilias styrelse fattade beslut i mars 2015 att verksamheten  
i Danmark skulle avyttras alternativt läggas ned. 

Merparten av verksamheten avyttrades i slutet av det 
andra kvartalet och resterande verksamhet avyttrades 
under augusti månad. Vid årsskiftet återstod det en tomt 

som är till försäljning och som har ett redovisat värde på 
7 Mkr. Resultatet från avvecklad verksamhet, netto efter 
skatt, uppgick till –84 Mkr (–67).
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xxxx
xxx,  100

Personbilar
BMW,  86
MINI,  14

Personbilar

Transportbilar

Personbilar
Antal
Marknadsandel

Antal
Marknadsandel

Transportbilar

     
2013 2014 2015

 

 

2015

Nettoomsättning, Mkr 173

Andel av omsättning, % 1

Rörelseresultat, Mkr
Service 6

Bil –5
Drivmedel —

Totalt 1

Rörelsemarginal, %
Service 5,3

Bil –6,5

Drivmedel —

Totalt 0,4

Bilia i Tyskland
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Utdelningspolicy 
Jämfört med likartade börsnoterade företag ska Bilias 
aktieutdelning – över en konjunkturcykel – ge ägarna en 
konkurrenskraftig direktavkastning. Dessutom ska Bilia 
sträva efter en god utdelningstillväxt. Enligt styrelsebeslut 
ska utdelningen uppgå till minst 50 procent av årets 
resultat. När storleken på utdelningen bestäms ska 
även den uthålliga resultatförmågan samt kassaflödet, 
investeringsbehoven och den finansiella ställningen  
i övrigt vägas in. 

Utdelning 
Bilias styrelse föreslår årsstämman den 8 april 2016 att 
ordinarie utdelning lämnas med 7:50 kronor per aktie 
(6:00 efter justering av aktiesplit). 

Aktiesplit
Efter att Bilia i maj 2015 genomförde en aktiesplit 2:1 
ökade antalet aktier från 25 204 805 till 50 409 610  
och lika många röster. Syftet med spliten är att öka 
handeln i aktien. 

Teckningsoptioner
Under året har 87 986 teckningsoptioner utnyttjats 
för teckning av nya aktier, vilket resulterat i en ny-
emission på 1 Mkr. I början av januari 2016 utnyttjades 
ytterligare 264 682 teckningsoptioner. Resterande 
teckningsoptioner upphörde att gälla den 5 januari 2016.

Aktiesplit för att öka handeln
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Årets högsta notering 
var 210:00 kronor den 3 
december, och den lägsta var 
112:25 kronor den 16 januari.

Bilia-aktiens utvecklingTotalavkastning

>>  Bilia-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1984. Den handlas under 
namnet BILI A och ingår i indexet OMX Stockholm Mid Cap PI. Vid utgången av 2015 
hade Bilia 35 183 aktieägare (35 282). 

 Källa: NASDAQ

A-aktien  OMX Stockholm GI

 Källa: NASDAQ

A-aktien  OMX Stockholm PI

24 Aktien, årsstämman och viktiga datum



Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas fredagen den 8 april 
2016 klockan 11.00 på Bilias anläggning, Haga Norra, 
Frösundaleden 4, Stockholm.  Kallelsen annonseras i sin 
helhet i Post- och Inrikes Tidningar, på Bilias hemsida samt 
med en liten notis i Dagens Industri. Mer information om 
stämman fi nns även under Bolagsstyrning på bilia.com. 

Anmälan kan ske via bilia.com eller telefon 031-709 55 04, 
senast den 4 april 2016.

Viktiga datum
Årsstämma 2016 8 april
Rapport för de tre första månaderna 2016 27 april
Rapport för de sex första månaderna 2016 27 juli
Rapport för de nio första månaderna 2016 28 oktober

Aktiernas fördelning 31 december 2015

Aktieinnehav
Totalt antal
aktieägare

Äger tillsammans
st aktier

Procent av
aktiekapitalet

1–1 000 32 426 5 598 267 11,1

1 001–10 000 2 476 6 284 234 12,5
10 001–100 000 219 6 635 007 13,1
100 001– 62 31 918 544 63,3
Totalt antal aktieägare 35 183 50 436 052 100,0

   1. Investment AB Öresund 10,1
   2. Familjen Qviberg 10,0
   3. Anna Engebretsen inkl familj 4,2
   4. Handelsbanken fonder AB RE JPMEL 3,6
   5. JP Morgan Bank Luxemburg SA 2,7
   6. SEB Investment management 2,5
   7. SSB CL Omnibus AC 2,2
   8. JPM Chase NA 1) 2,2
   9. NTC various funds, Chicago 2) 1,8
 10. CBNY-DFA-INT SML CAP V 1,6
 11. Försäkringsaktiebolaget Avanza pension 1,5
 12. Mellon Omnibus 30% Agent F ITS Clients 1,5
 13. CBNY-Norges Bank 1,5
 14. Mellon US Tax exempt Account 1,3
 15. Jan Pettersson med familj 1,0

Utländska ägare, 39 (36)
Svenska privata > 500, 33 (29)
Öresund, 10 (10)
Svenska institutioner, 8 (9)
Svenska privata < 500, 6 (10)
Svenska fondbolag, 4 (6) 2015 2014

0 

20 000 

40 000 

60 000 

80 000 

100 000 

120 000 

140 000 

160 000 

 0

 4

 8

 12

 16

 20

10 11 12 13 14

Bilia-aktiens omsättning

1)  JPM Chase NA har 9 fonder med samma namn och adress.
Dessa har sammanlagts i tabellen ovan.

2)   NTC har 10 fonder med samma namn och adress.
Dessa har sammanlagts i tabellen ovan.

Bilias största ägare 31 december 2015, %

Omsättning dagssnitt per månad, antal aktier
Omsättning dagssnitt per månad, Mkr Källa: NASDAQ

Ägarfördelning på kategorier
31 december 2015, %
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Bilia AB (publ)
Nå oss dygnet runt via Bilia Nu 0771-400 000 
Du kan även besöka vår hemsida bilia.com
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