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Många förvärv bidrar till ökad tillväxt
Bilia erbjuder bilförsäljning, service- och tilläggstjänster och är en av Europas största 
bilkedjor med verksamhet i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. 

2016 var ett år med många förvärv och kraftig tillväxt. 
Förvärven motsvarade en årlig omsättning på cirka 
4 miljarder kronor.

Viktiga händelser under året

Kvartal 1
•  Bilia förvärvade tre bilåterförsäljare som driver BMW-, 

MINI- och Toyotaverksamhet i Sverige.
•  Bilia öppnade norra Europas största däckcenter i 

Jägersro, Malmö. Anläggningen har en kapacitet 
på 46 000 hjul.

•  Bilia tecknade avtal om försäljning av Ford-
verksamheten i Göteborg, Kungsbacka och Stockholm.

Kvartal 2
•  Bilia emitterade ett obligationslån om 500 Mkr som 

noterades på NASDAQ Stockholm.
•  Under maj 2016 tillträdde Hedin Bil Fordverksamheten 

i Göteborg och Kungsbacka.

Kvartal 3
•  Bilia förvärvade en BMW- och MINI-återförsäljare 

i Belgien och en i Tyskland.

Kvartal 4
•  Bilia kompletterade de fi nansiella målen med ett mål 

för nettolåneskulden.
•  Bilia sade upp återförsäljaravtalen med Hyundai 

i Sverige.
•  Bilia emitterade ytterligare 250 Mkr i obligationslån.
•  Bilia träff ade avtal om att förvärva en Toyotaverksamhet 

i Sverige. Tillträdet var den 3 januari 2017.

Händelser efter balansdagen
•  Bilia emitterade i januari 2017 ytterligare ett 

obligationslån om 250 Mkr. 
•  Under januari 2017 tillträdde Hedin Bil Ford-

verksamheten i Stockholm enligt avtal som 
upprättades under första kvartalet 2016.

Total omsättning, Mkr

23 906
Antal anställda

4 327
Antal serviceabonnemang

74 088
Antal förvarade hjul

231 820

Antal levererade 
nya bilar

47 992
Antal levererade 
begagnade bilar

43 600
Omsättning 

Bilaff ären, Mkr

18 565
Omsättning 

Drivmedel, Mkr

1 031

Omsättning 
Serviceaff ären, Mkr

5 319

Vinst per aktie, kr

12:45

Antal anläggningar

122

Tillväxt av omsättning, mot föregående år

17%
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Bilias erbjudanden utvecklas efter kundens behov. 
Bilia har fl era av de starkaste och mest populära 
bilvarumärkena på marknaden. Det stärker Bilaff ären, 
ger långvariga kundrelationer och bidrar till nya 
aff ärer som fi nansieringslösningar och försäkringar. 
En såld försäkring vid bilköpet säkerställer att Bilias 
skadeverkstäder får utföra arbetet om fordonet skadas.  

Serviceabonnemang ger kunden fördelar som 
bekvämlighet och konkurrenskraftiga priser. För Bilia 
innebär det en möjlighet att planera servicearbetet i god 
tid. Kundrelationen stärks samtidigt som Bilia får tillfälle 
att presentera hela företagets utbud. 

Utöver service- och skadecenter har Bilia produkter 
och tjänster som bilglas- och däckcenter, lack- 
och glasbehandling, buckelborttagning, tillbehör, 
rekonditionering, biltvätt, hyrbilar och drivmedel. 

Bilia har ett nära samarbete med biltillverkare, 
däcktillverkare och andra samarbetspartners. Det ger 
medarbetarna specialkompetens inom till exempel 
bilelektronik, däck och bilglas, vilket skapar värde för 
kunden. Bilias däckhotell underlättar för kunden och 
ger tillfällen att se över andra behov med däcken. 
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. Kunden kan samla alla 
bilkostnader på en och samma faktura. Bilias storlek ger 
skalfördelar som medför konkurrenskraftiga priser på 
produkter och tjänster. 

Tillgängligheten är hög på Bilia. Det går alltid att 
komma i kontakt med välutbildad personal som arbetar 
för att ge bästa möjliga service. 

Bilia – en helhetsleverantör 
Bilia är en helhetsleverantör, en One Stop Shop, med ett gediget utbud av 
produkter och tjänster inom både Bil- och Serviceaff ären. Aff ärsmodellen sätter 
kunden i fokus. Alla bilrelaterade behov tillgodoses vid ett besök hos Bilia.

Kunden kan tillgodose 
samtliga bilrelaterade 
 behov vid ett besök.
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Sverige hade en stark nybilsmarknad där privatleasingen 
ökade kraftigt. I Norge fortsatte laddhybrider och 
elbilar att växa som alternativ tack vare subventioner 
från norska staten. Även Västeuropa hade en stark 
nybilsmarknad och våra anläggningar i Tyskland, 
Luxemburg och Belgien redovisade stigande 
försäljningssiffror.

Strategin med tillväxt fortsätter. Under 2016 förvärvades 
tolv bolag, bland annat en bildemontering i Sverige vilket 
innebär ett nytt affärsområde för Bilia.

Däck- och glastjänsterna fortsätter att vinna 
marknadsandelar. Vi förvarar nu cirka 232 000 hjul 
och satsar på att bygga ut kapaciteten. I början av året 
invigdes ett däckhotell i Malmö med kapacitet för 46 000 
hjul och i början av 2017 invigdes ett däckcenter i södra 
Stockholm med kapacitet för 50 000 hjul. 

De senaste årens fokus på att attrahera kunder med 
äldre bilar till våra verkstäder fortsätter. Vidare fortskrider 
avvecklingen av varumärket Ford och vi har under året 
sagt upp återförsäljaravtalen med Hyundai.

Koncernens operativa rörelseresultat uppgick till 887 Mkr 
(765). Förbättringen beror på att Service- och Bilaffären 
utvecklades bra under året. Serviceaffären visade en 
något förbättrad efterfrågan vilket tillsammans med 
satsningarna på serviceabonnemang, däckhotell och 
behovsförsäljning ledde till ett klart bättre resultat jämfört 
med 2015. Även inom Bilaffären förbättrades resultatet, 
främst tack vare ökad lönsamhet i nybilsaffären. 

Kundnöjdheten är avgörande för att lyckas och Bilia 
har den egna metodiken RACE för att hela tiden kunna 
förbättra bemötandet. I Sverige och Norge överträffar 

vi landssnittet för flertalet av våra bilvarumärken både 
när det gäller försäljning och service. Vi redovisar 
kontinuerligt resultaten från kundmätningarna på våra 
hemsidor.

Även den årliga medarbetarundersökningen är viktig 
ur ett kundperspektiv eftersom nöjda kunder förutsätter 
nöjda medarbetare. Ett stort fokusområde, framför 
allt i Sverige, är att rekrytera fler medarbetare inom 
Serviceaffären. Vi arbetar även aktivt för att öka andelen 
kvinnor inom verksamheten.

I Sverige har vi under 2016 och i början av 2017 
förvärvat både BMW- och Toyota-verksamheter. För 
BMWs del handlar det om ett företag med anläggningar 
i Västsverige. För Toyota har företag i Bergslagen, 
Kristianstad och Stockholm förvärvats. 

Under 2015 tog vi ett första steg ut i Europa med 
förvärvet av en BMW- och MINI-handlare i Frankfurt. 
Under 2016 fortsatte Europasatsningen. Bilia förvärvade 
ett företag med två anläggningar i Luxemburg, där 
marknaden för BMW är stark. Vi förvärvade även en BMW- 
och MINI-handlare i Belgien med två anläggningar. Under 
hösten gjordes ytterligare ett förvärv i Tyskland, norr om 
Frankfurt, där vi nu sammanlagt har åtta anläggningar.

I skrivande stund är vi redan några månader in på 2017 
och fullt upptagna med nya utmaningar. När jag betraktar 
2016 i backspegeln ser jag tillbaka på ett bra år med 
många förvärv och bra resultat. 

Göteborg i mars 2017 
Per Avander 
VD och koncernchef

Ett bra år för Bilia
Bilia kan se tillbaka på ännu ett bra år. Expansionen fortsatte med bland annat 
förvärv i Västeuropa. Efterfrågan på nya bilar och service var stark.
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”Strategin med tillväxt 
fortsätter. Under 2016 
förvärvades tolv bolag.”
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Finansiella mål

Vision
Bilias 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. Tillväxten 
kommer från förvärv, ökad försäljning till varje kund 
och fler verkstadskunder. 

Framgångsfaktorer
Jämfört med konkurrenterna har Bilia ett antal 
fördelar och med dem som utgångspunkt utvecklas 
verksamheten.

•  Bilia har ett starkt fokus på kunden och satsar 
kontinuerligt på att utveckla servicen.

•  Via bilförsäljning knyts kunden till Bilia på 
servicemarknaden.

•  Bilias koncept med Personliga Servicetekniker stärker 
kundrelationerna.

•  Bilia identifierar och utvecklar ledare inom koncernen.
•  Centrala funktioner ger kostnads-, kompetens- 

och kvalitetsförbättringar inom exempelvis inköp, 
administration, personal, kommunikation, IT och 
leveransadministration.

•  Varumärket är starkt. Bilia har ett brett utbud av 
produkter och varumärken inom både Service- 
och Bilaffären. 

•  Anläggningarna har hög tillgänglighet. Kunden kan 
komma i kontakt med Bilia dygnet runt och enkelt boka 
tid via hemsidorna.

Visionen är att bli branschens  
bästa servicebolag

Avkastning  
sysselsatt kapital
Avkastningen uppgick 2016 
till 26,4 procent (36,2). 

 
Avkastning eget kapital 
Av  kast ningen uppgick 2016  
till 27,9 procent (33,2).

Nettolåneskuld  
i relation till EBITDA
Mål att relationen långsiktigt 
inte ska överstiga 2,0 
gånger.

 
Tillväxt 
Tillväxten inom Service-
affären blev 18,5 procent, 
Bilaffären 18,3 procent och 
Drivmedels affären 
1,0  procent.

 
Rörelsemarginal 
Rörelsemarginalen uppgick  
till 3,5 procent (4,5).
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” Det är en trygghet 
för kunden med ett 
bekant ansikte, de vet 
vem de ska kontakta.”

Joel Fredriksson, 
Personlig Servicetekniker
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Engagerade och kompetenta medarbetare har en viktig 
roll när det gäller att överträffa kundens förväntningar. 
Därför utbildar Bilia medarbetarna kontinuerligt. Trivseln 
på arbetsplatserna mäts löpande och mätningarna 
visar på mycket nöjda medarbetare. Alla medarbetare 
representerar varumärket Bilia – en helhetsleverantör 
som kan erbjuda produkter och tjänster kring hela 
bilägandet. 

Tillgänglighet
Det ska alltid vara lätt att komma i kontakt med Bilia, 
både att besöka företagets många anläggningar, att hitta 
all relevant information på hemsidan och att dygnet runt 
nå kundservice på telefon, chatt eller sociala medier. 
Bilias besökare och kunder ska känna trygghet i att vi är 
närvarande, tar deras frågor och önskemål på allvar och 
att vi anstränger oss för att skapa en bra kundupplevelse.

Bilia har anläggningar i fem länder och ett stort nät av 
auktoriserade serviceverkstäder. Bilias hemsidor har  
cirka 22 000 besökare per dygn och utbudet av tjänster 
är under ständig utveckling. Ett första steg i e-handels-
satsningen är lanseringen av Bilia Online under 2016, där 
kunderna kan köpa tillbehör, däck och reservdelar, med 
eller utan montering. 

Bilia är aktiva inom sociala medier för marknadsföring 
och i kommunikation med kunderna. Under det gågna 
året har en ny strategi för sociala medier arbetats fram, 
för att bli ännu bättre på att synas och att snabbt fånga 
upp och bemöta synpunkter från kunderna.

Tillgängligheten på telefon mäts regelbundet och 
målsättningen är att besvara minst 95 procent av 
samtalen inom 30 sekunder. Bilias kundservice Bilia Nu 
är tillgänglig dygnet runt via telefon och chatt.

Intresse
Bilia ska bygga tjänste- och produktutbudet utifrån 
intresse för kundernas behov och önskemål. Personalen 
är engagerad och intresserad av att hitta de bästa 
lösningarna för varje kund och lägga grunden för en 
långsiktig kundrelation.

Kundnöjdheten inom alla affärsområden mäts och följs 
upp dagligen, för att säkerställa att de högt uppställda 
målen infrias. 

Attraktivt bilägande
Bilia ska erbjuda ett bekvämt och prisvärt sätt att ha 
bil. Kunderna kan känna sig trygga med att Bilia löser 
allt som rör bilen, med smidiga paketlösningar, bra 
erbjudanden och en hög nivå av kundservice.

För att hantera relationen med kunderna, och möta 
deras högt ställda förväntningar, är CRM-systemet 
ett viktigt stöd. Med hjälp av CRM-avdelningen kan 
Bilia följa kunden genom hela bilägandet och matcha 
kommunikation mot kundens behov. Dessutom är 
systemet ett viktigt hjälpmedel för direktkontakt med 
kunden, till exempel för säljaren i samband med 
provkörning.

En helhetsleverantör – dygnet runt
Glada kunder är helt avgörande för servicebolaget Bilia. Det avspeglas både i 
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

” Vi ger alltid ett mottagande 
som stämmer med Bilias 
varumärke. Det ska vara 
varmt och personligt.”

Anna Helsing,  
Kundserviceansvarig
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Hållbart samhälle i fokus
Hållbarhetsarbete handlar om ansvarsfullt företagande och att skapa 
långsiktiga lösningar. Bilia arbetar på flera olika plan för att bidra till ett bättre 
och hållbart samhälle.

Sociala förhållanden och personal
Kompetenta och motiverade medarbetare som är 
engagerade är en förutsättning för att Bilia ska fortsätta 
vara framgångsrikt. Bilia mäter medarbetarnas trivsel i 
företaget i återkommande undersökningar. Mätningarna 
visar att trivseln är mycket god.

Grunden för medarbetarnas kompetensutveckling  
är de utvecklingssamtal som genomförs minst en gång 
per år. Medarbetare tar tillsammans med sin närmaste 
chef fram en plan som ska skapa förutsättningar för 
personlig utveckling, arbetsglädje och effektivitet i det 
dagliga arbetet. 

Bilia arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljön 
vid koncernens anläggningar. I verkstäderna handlar det 
om att skapa miljöer som är säkra, ljusa, luftiga, rena och 
med en lägre bullernivå. 

Alla medarbetare ska ha samma möjligheter att 
utvecklas. Bilia strävar efter att både män och kvinnor 
ska finnas representerade inom samtliga yrkesgrupper 
i koncernen.

Mänskliga rättigheter
Bilia stödjer internationellt erkända mänskliga rättigheter 
och gör sitt yttersta för att säkerställa att företaget 
inte bryter mot dessa. Allt tvångs- och barnarbete 
fördöms. Bilia respekterar föreningsfrihet och tecknar 
kollektivavtal.

Samhällsengagemang
För Bilia är det viktigt att vara en engagerad del 
i samhället. Koncernen stödjer World Childhood 

Foundation bland annat genom att donera ett belopp 
för varje ny Volvo som säljs. Traditionsenligt röstar Bilias 
Facebook-följare fram mottagare av årets julgåva som i 
år blev Barndiabetesfonden. 

Leverantörer
Bilia har höga krav inom kvalitets- och miljöområdet. 
Samarbetspartners förväntas uppfylla kvalitetskraven 
enligt ISO 9001 och miljökraven enligt ISO 14001.

När Bilia ingår avtal med leverantörer där Bilias 
standardvillkor inkluderas, innebär det alltid att Bilia 
kräver att leverantören inte bryter mot någon av FNs 
tio Global Compact principer. Global Compact reglerar 
mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.  
De fordonstillverkare som levererar till Bilia stödjer 
Global Compact. 

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, 
diskriminering, jämställdhet, arbete mot korruption, 
hantering av intressekonflikter, informationsgivning 
och informationssäkerhet samt efterlevnad av 
konkurrensregler och övriga lagar och förordningar på 
bolagets alla marknader. Uppförandekoden kan läsas på 
bilia.com under avsnittet Företaget.

Läs om Bilias miljöarbete på nästa uppslag.

10 Hållbar utveckling



Antal anställda

4 327
under 2016

Bilia har bidragit  
till välgörenhet med

2 Mkr
under 2016
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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 fortsatt. Tidigare år har Bilia bland annat 
satsat på moderniserad ventilation. På lackavdelningarna 
används sedan flera år vattenbaserade färger i alla 
lackskikt utom klarlacken. Bilias system för video- och 
telefonkonferenser har framgångsrikt bidragit till att 
resorna inom koncernen blivit färre och tusentals 
mötestimmar per år sker via video.

Det finns väl genomarbetade rutiner för att hantera avfall. 
All spillolja på serviceavdelningarna tas omhand och 
återvinns liksom de uttjänta däck som skiftats på Bilias 
däckcenter. Även bilbatterier som byts ut återvinns på ett 
säkert sätt. 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 105 000 
biltvättar i miljömärkta tvättanläggningar. Merparten av 
Bilias anläggningar är miljöcertifierade enligt ISO 14001. 

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 med att minska koldioxid-
utsläpp fortgår. 

Hållbar utveckling 
för miljö och  
människa
En viktig del av Bilias hållbarhets arbete 
är att minska den egna energiåtgången 
och miljö påverkan. 

12 Hållbar utveckling



 Energiåtgång på  
Bilias anläggningar  

år 2016, GWh

93,5
(80,9 GWh 2015)

Återvunna batterier på 
Bilias anläggningar 

år 2016, ton

181
(125 ton 2015)

 Återvunna däck på 
Bilias anläggningar 

år 2016, ton

961
(844 ton 2015)
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Bilias vision är att bli branschens bästa servicebolag. 
Tjänster och produkter förbättras ständigt och företaget 
har ett stort utbud av verkstäder och butiker. 

På Bilias hemsidor är det enkelt att göra tidsbokningar 
online. Det går att kontakta Bilia dygnet runt för alla typer 
av förfrågningar, bokningar och beställningar. I butikerna 
och i Bilias webshop finns ett brett utbud av reservdelar, 
däck och tillbehör som takboxar, cykelhållare och 
bilbarnstolar. Under året har en utveckling av företagets 
e-handel påbörjats. Syftet är att öka tillgängligheten och 
bredda utbudet av produkter och tjänster.

Däck- och hjulaffären fortsätter att växa. Bland tjänsterna 
finns bland annat hjulskifte, balansering och framför 
allt förvaring. Totalt förvarar Bilia cirka 231 800 hjul i 
däckhotellen. I takt med den ökade efterfrågan har Bilia 
investerat i högre förvaringskapacitet. 

Den totala vagnparken ökar som en följd av de senaste 
årens goda nybilsförsäljning. Samtidigt tecknar allt fler 
kunder serviceabonnemang. Det ger en ökad efterfrågan 
på verkstadstjänster.

Händelser under året
I början av året öppnade Bilia norra Europas största 
däckhotell i Malmö, med kapacitet för 46 000 hjul. Under 
vintern lanserades det första steget i Bilias satsning på 
e-handel. Beläggningen på verkstäderna har ökat, vilket 
resulterat i att Bilia har startat upp en rekrytering av cirka 
70 nya servicetekniker och skadetekniker i Sverige.

Operativt rörelseresultat
Resultatet inom Serviceaffären uppgick till 600 Mkr (496). 
Resultatförbättringen beror främst på högre omsättning. 
Bilförsäljningen har ökat flera år i rad, vilket resulterat i en 
högre efterfrågan på Bilias verkstäder. 

Utmaningar och möjligheter
När beläggningen på verkstäderna ökar finns en 
utmaning i att alltid kunna ha tillräckligt med bemanning. 
Onlineprojektet breddar tillgängligheten. Kunderna får 
möjlighet att beställa tjänster och produkter via internet 
med prisuppgifter inklusive montering. Ett nytt däckhotell 
med en kapacitet på 50 000 hjul invigdes i Stockholm i 
början av 2017.

Ökande efterfrågan på verkstadstjänster
Bilia har auktoriserade verkstäder i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och 
Belgien. Utbudet av tjänster och produkter omfattar allt som rör bilen – service, 
reparationer, däck, glas, tvätt, rekonditionering, kaross och lack med mera. 
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Serviceaffären
• Servicecenter • Skadecenter • Reservdelar • 
• Biltvätt • Butiker och e-handel • Däckcenter • 

• Glascenter • Servicetjänster •

2014 2015 2016
Nettoomsättning, Mkr 3 981 4 491 5 319
Andel av omsättning, % 21 21 21
Operativt rörelseresultat, Mkr 415 496 600
Operativ rörelsemarginal, % 10,4 11,0 11,3
Antal anställda 2 459 2 490 2 920
Antal serviceavtal 53 800 59 600 74 100
Antal hjul i förvar 187 800 192 600 231 800

15



Sammanlagt har Bilia cirka 86 försäljningsanläggningar 
i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. 
Anläggningarna arbetar med personbilsmärkena Volvo, 
BMW, Toyota, Renault, Ford, Lexus, MINI, Dacia och 
Hyundai samt transportbilsmärkena Renault, Ford,  
Toyota och Dacia. 

Affären är uppdelad i en privatmarknad och en 
företagsmarknad. Av de 47 992 nya personbilar 
som levererades under 2016 var cirka 55 procent till 
företagskunder och cirka 45 procent till privatkunder. 
Under 2016 växte privatleasingen kraftigt och 
representerade cirka 32 procent av alla sålda bilar till 
privatkunder. Finansiering är en viktig del vid försäljning 
av bilar. Bilia samarbetar med Volvofinans Bank AB, DNB 
och bilvarumärkenas olika finansbolag. 

Händelser under året 
I maj såldes Fordverksamheten i Göteborg, Kungsbacka 
och Stockholm. Under året sades återförsäljaravtalen 
med Hyundai upp i Sverige. Under året förvärvades 
BMW- och MINI-återförsäljare i Sverige, Luxemburg, 
Belgien och Tyskland samt Toyotaverksamheter i Sverige. 

Trenden att renodla försäljningen med märkesspecifika 
anläggningar fortsätter. Det ger fördelar för Bilia som 
representerar starka varumärken och har stora volymer. 

Operativt rörelseresultat
Resultatet inom Bilaffären uppgick till 324 Mkr (303). 
Resultatförbättringen är hänförlig till försäljning av nya 
bilar som redovisade en högre omsättning och en 
något högre bruttovinstmarginal. Västeuropa bidrog till 
resultatförbättringen inom Bilaffären med 9 Mkr.

Utmaningar och möjligheter 
Privatleasing har ökat kraftigt, framför allt i Sverige.  
Det är en möjlighet som ger lojala kunder men också 
en utmaning när ett stort antal bilar efter avtalsperioden 
återkommer till Bilia och ska säljas vidare. Under året 
har bilförsäljningen ökat vilket påverkar Serviceaffären 
positivt. Bilia har hög omsättningshastighet på 
begagnade bilar. Det skapar möjligheter vid 
förvärv eftersom det ofta finns potential att höja 
omsättningshastigheten. 

Privatleasing ökar
Bilia arbetar med nya och begagnade person- och transportbilar av ledande 
märken. Bilförsäljningen är ett nav i verksamheten och skapar stora mervärden i 
form av servicetjänster och behovsförsäljning.
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Bilaffären
• Försäljning av nya och begagnade bilar •

• Finansiering och försäkring •
• Tillbehörs försäljning •

2014 2015 2016

Nettoomsättning, Mkr 14 132 15 694 18 565

Andel av omsättning, % 74 74 75

Operativt rörelseresultat, Mkr 197 303 324

Operativ rörelsemarginal, % 1,4 1,9 1,7

Antal levererade nya bilar 37 744 41 102 47 992

Antal levererade beg bilar 33 566 37 542 43 600

Antal anställda 735 783 978
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Ekonomisk översikt
Resultatredovisning
Mkr 2014

 

2015

 

2016

Nettoomsättning 18 446 20 443 23 906
Kostnad för sålda varor –15 533 –17 076 –20 069
Bruttoresultat 2 913 3 367 3 837
Operativt rörelseresultat 563 765 887
Jämförelsestörande poster 9 198 20
Förvärvskostnader –10 –34 –66
Rörelseresultat 562 929 841
Finansnetto –7 4 –8

Resultat före skatt 555 933 833
Årets resultat från kvarvarande verksamheter 452 731 657
Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt –67 –84 –21
Årets resultat 385 647 636

Resultat per aktie, kr 7:65 12:85 12:45
Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter, kr 9:00 14:50 12:85
Vägt genomsnittligt antal aktier, 000-tal 50 310 50 406 51 131

Nyckeltal
2014

 

2015

 

2016

Operativ rörelsemarginal, % 3,1 3,7 3,7
Rörelsemarginal, % 3,0 4,5 3,5
Avkastning på sysselsatt kapital, % 19,8 36,2 26,4
Avkastning på eget kapital, % 21,0 33,2 27,9
Tillväxt, % 4,5 10,8 16,9
Nettolåneskuld i relation till EBITDA, ggr –0,1 0,4 0,7
Operativt kassafl öde, Mkr 748 212 464
Soliditet, % 26,6 27,7 24,8
Eget kapital per aktie, kr 36:70 40:75 48:85
Utdelning per aktie, kr 6:00 7:50 8:00
Antal anställda den 31 december 3 521 3 613 4 327

Jämförelsestörande poster
Årets jämförelsestörande poster 
 hänför sig främst till försäljning av 
verksamhet med 21 Mkr.

Föreslagen utdelning

Finansnetto
Finansnettot försämrades med 12 Mkr. 
 Försämringen är främst hänförlig till 
en högre nettolåneskuld.

Avvecklad verksamhet
Avser dels en förlust vid försäljning 
av en tomt med 1 Mkr, dels 20 Mkr i 
 ackumulerade omräkningsdiff erenser. 
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Serviceaffären visar fortsatt bra resultat
De senaste årens starka nybilsförsäljningar möjliggör god efterfrågan 
i Serviceaffären.

Bilia levererade 47 992 nya och 43 600 begagnade bilar 
vilket var 16 procent fler jämfört med 2015. Bilaffären 
redovisade ett rörelseresultat på 324 Mkr (303) och en 
marginal på 1,7 procent (1,9). Förbättringen är främst 
hänförlig till högre omsättning och bruttovinstmarginal 
vid försäljningen av nya bilar som redovisade ett resultat 
som var 67 Mkr bättre jämfört med 2015. Resultatet vid 
försäljning av begagnade bilar minskade med 44 Mkr 
jämfört med föregående år främst beroende på en lägre 
bruttovinstmarginal. 

Efterfrågan inom Serviceaffären var på en bra nivå 
under året, vi har dock fortfarande mekanikerbrist i 
framför allt den svenska verksamheten. Omsättningen 
ökade med 18 procent. Underliggande, justerat för 
förvärv och avyttringar, ökade omsättningen inom 
Serviceaffären med 7 procent. Rörelseresultatet uppgick 
till 600 Mkr (496) och marginalen till 11,3 procent (11,0). 
Förbättringen är främst hänförlig till högre omsättning 
och lägre relativa kostnader. Koncernens operativa 
rörelseresultat uppgick till 887 Mkr (765) och årets 
resultat till 636 Mkr (647). Årets resultat påverkades 

av jämförelsestörande poster med netto 20 Mkr (198). 
Årets påverkan avser främst resultat vid försäljning 
av Fordverksamheterna i Göteborg och Kungsbacka. 
Föregående års poster avser främst inlösen av den 
svenska pensionsskulden. Koncernens omkostnader i 
relation till omsättningen uppgick till 12,6 procent (12,9). 

Kundtillfredsställelsen och resultatnivån medförde att det 
utgår bonus till medarbetarna med 19 Mkr (25). Styrelsen 
har föreslagit en utdelning på 8,00 kronor (7,50) till 
aktieägarna.

Lagren av begagnade bilar var underliggande på 
samma nivå som föregående år. Omsättningshastigheten 
för begagnade bilar minskade något och uppgick till 
10,3 gånger per år. Operativt kassaflöde uppgick till 
464 Mkr (212). 

Branschbedömare räknar med att personbils-
marknaderna i Sverige och Norge under 2017 
sammantaget kommer att vara något lägre jämfört med 
situationen under 2016.

19Koncernöversikt



Marknaden
Den svenska marknaden för nya personbilar ökade 
med 8 procent till rekordhöga 372 318 nya personbilar 
(345 108). Det innebär att 2016 blev det bästa bilåret 
genom tiderna. Även transportbilsmarknaden ökade till 
rekordnivån 51 669 nya transportbilar (44 798). 

Trenden med en kraftigt ökad privatleasing fortsätter. 
Under 2016 utgjorde den cirka 35 procent av Bilias totala 
försäljning till privatkunder. 

Företagsförsäljningen fortsatte att vara stark och 
representerade cirka 55 procent av alla bilar som Bilia 
levererade under året. Efterfrågan inom Serviceaffären 
var på en mycket bra nivå. 

Bilia levererade 31 991 nya personbilar (29 546), 29 174 
begagnade personbilar (27 253), 2 905 nya transportbilar 
(3 000) och 1 248 begagnade transportbilar (1 319). Lagret 
av begagnade bilar och dess åldersstruktur höll sig på en 
bra nivå med en omsättningshastighet på 10,9 gånger.

Händelser under året
Bilia tillträdde Hedbergs Bilskrot AB i Västerås, ett nytt 
affärsområde som säkerställer kretsloppet av begagnade 
bildelar. I början av året invigdes ett däckhotell i Malmö 
med kapacitet för 46 000 hjul. Bilia förvärvade en 
BMW- och MINI-verksamhet i Trollhättan och Uddevalla 
samt Toyotaverksamheter i Västerås, Borlänge, Falun, 

Enköping och Kristianstad. Fordverksamheten i 
Göteborg, Kungsbacka och Stockholm såldes och vi 
har under året även sagt upp återförsäljaravtalen för 
Hyundai. Efter sommaren invigdes den omprofilerade 
Volvo Stand Alone-anläggningen i Malmö. 

Operativt rörelseresultat
Rörelseresultatet blev mycket starkt och uppgick till 
719 Mkr (644) och marginalen till 4,6 procent (4,4). 
Serviceaffärens rörelseresultat förbättrades med 
64 Mkr främst beroende på en högre omsättning. 
Bilaffärens rörelseresultat förbättrades med 11 Mkr. 
Förbättringen beror främst på en högre omsättning och 
bruttovinstmarginal vid försäljning av nya bilar. 

Utmaningar och möjligheter
Efterfrågan på servicetjänster väntas stiga. Bilia har 
inlett en process med att rekrytera 70 nya tekniker. 
Kundnöjdheten ökade under året och är även under 
2017 ett prioriterat fokusområde. Strävan att knyta 
kunderna närmare Bilia med serviceabonnemang och 
däckhotell fortsätter. Ett nytt däckhotell med en kapacitet 
på 50 000 hjul invigdes i Stockholm i början av 2017. 
Bilia tillträdde ytterligare en Toyotaverksamhet i Sverige 
under januari 2017.

Ny rekordmarknad i Sverige
I Sverige har Bilia 86 anläggningar. Verksamheten har nio bilvarumärken:  
Volvo, BMW, Renault, Lexus, Toyota, Ford, MINI, Dacia och Hyundai.

Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias andel av respektive märkes försäljning
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2014

 

2015

 

2016

Nettoomsättning, Mkr 13 110 14 513 15 763

Andel av omsättning, % 71 71 66

Operativt rörelseresultat, Mkr
Service 326 358 422

Bil 127 261 272
Drivmedel 18 25 25

Totalt 471 644 719

Rörelsemarginal, %
Service 11,2 11,4 12,0

Bil 1,3 2,4 2,3

Drivmedel 1,7 2,5 2,5

Totalt 3,6 4,4 4,6

Bilia i Sverige

66%
Sveriges andel av 
omsättningen 2016

Jobbet handlar om relationer. 
Största upplevelsen är när en
kund rekommenderat mig
till vänner och bekanta.
Christian Niehqvist, 
Säljare
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Marknaden
Bilmarknaden i Norge var för sjätte året i rad på en hög 
nivå, med en totalmarknad på 154 603 nya personbilar 
(150 686). Det gör 2016 till det tredje bästa bilåret genom 
tiderna. Elbilarnas andel av totalmarknaden uppgick 
till 15,7 procent (17,1). Norsk avgiftspolitik medförde 
att andelen pluginhybrider ökade till 13,4 procent 
(5,3). BMW som har ett bra utbud av både el- och 
pluginhybrider ökade marknadsandelen till 7,8 procent 
(6,3). Volvos marknadsandel minskade till 5,7 procent 
(6,6), delvis beroende på avsaknaden av en ren elbil i 
utbudet. 2016 introducerades Volvo S90 och Volvo V90 
som sålde mycket bra. Toyota och Lexus ökade sina 
marknadsandelar till 11,3 procent (10,6) respektive 0,8 
procent (0,7). Ford hade en mindre tillbakagång till 5,4 
procent (5,6).

Bilia levererade 8 656 nya personbilar (7 699), 9 775 
begagnade personbilar (8 617), 441 nya transportbilar 
(612) och 218 begagnade transportbilar (159). Bilias 
försäljning motsvarade 5,6 procent (5,1) av den totala 
personbilsförsäljningen i Norge. Under 2016 minskade 
orderstocken av nya bilar från 2 488 bilar till 2 278. 

Händelser under året
I externa kundnöjdhetsmätningar får både Bilia och 
företagets varumärken ett bra resultat. I BI’s Norsk 

Kundebarometer 2016 hamnade Volvo på första plats, 
BMW på andra och Toyota på tredje. Lexus deltar inte 
i undersökningen. I AutoIndex 2016 hamnade Lexus 
på första plats, BMW på andra, Toyota på fjärde och 
Volvo på sjätte plats. Bilias kundtillfredsställelse var 
under 2016 över landssnittet både för bilförsäljning 
och service.

Operativt rörelseresultat
Rörelseresultatet på 200 Mkr (177) är det historiskt 
bästa. Bilaffärens rörelseresultat uppgick till 47 Mkr 
(46). Försäljningen av nya bilar redovisade ett betydligt 
bättre resultat jämfört med 2015, medan försäljningen 
av begagnade bilar redovisade ett sämre resultat, främst 
på grund av ett för högt lager av begagnade bilar under 
året. Serviceaffären hade en positiv utveckling med ett 
rörelseresultat på 153 Mkr (132). 

Utmaningar och möjligheter
Efter en period med lägre oljepriser är läget mer 
positivt i Norge. Under andra halvåret 2016 gick 
konsumentförtroendet upp efter en lång period med 
negativa nivåer. Statsbudgeten nästa år väntas i 
huvudsak gynna Bilias bilvarumärken. Förutsättningarna 
för 2017 ser goda ut.

Satsningen på nöjda kunder ger resultat
I Norge har Bilia 24 anläggningar. Den norska verksamheten har fem 
bilvarumärken: Volvo, BMW, Toyota, Ford och Lexus, samt utför  
auktoriserad service på MINI.
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2014

 

2015

 

2016

Nettoomsättning, Mkr 5 324 5 738 6 278

Andel av omsättning, % 29 28 26

Operativt rörelseresultat, Mkr
Service 89 132 153

Bil 70 46 47
Drivmedel — –1 0

Totalt 159 177 200

Rörelsemarginal, %
Service 8,2 10,4 10,9

Bil 1,5 1,0 0,9

Drivmedel — –3,9 –7,6

Totalt 3,0 3,1 3,2

Bilia i Norge
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Bilia växer i Europa
Bilia är etablerat med BMW- och MINI-verksamhet i tre länder utanför Norden. Bilia 
har åtta anläggningar i Tyskland norr om Frankfurt, två i Luxemburg och två i Belgien. 

Tyskland
Totalmarknaden för personbilar ökade med 5 procent 
till 3 351 607 bilar. Under 2016 levererade Bilia 1 251 nya 
bilar och 1 718 begagnade bilar.

Operativt rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till 11 Mkr (2). Serviceaffären 
redovisade ett bra resultat, medan försäljningen av nya 
bilar redovisade en förlust. Omsättningshastigheten på 
begagnade bilar var 5,4 gånger.

Händelser under året
Efter sommaren tillträdde Bilia även Autohaus Schäfer 
med fyra anläggningar norr om Frankfurt.

Utmaningar och möjligheter
Potential till förbättringar finns inom Serviceaffären 
och hanteringen av begagnade bilar. Det finns stora 
möjligheter till synergier mellan Autohaus Bilia och 
Autohaus Schäfer.

Luxemburg och Belgien
Totalmarknaden för personbilar i Luxemburg ökade med 
9 procent till 50 561 bilar. Under 2016 levererade Bilia 
1 926 nya bilar och 724 begagnade bilar.

I Belgien ökade marknaden med 8 procent till 539 519 
bilar. Under 2016 levererade Bilia 822 nya bilar och 743 
begagnade bilar.

Operativt rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till 19 Mkr för Luxemburg 
och Belgien tillsammans. Omsättningshastigheten på 
begagnade bilar uppgick till 11,2 gånger i Luxemburg och 
8,6 gånger i Belgien.

Händelser under året
Den 31 mars tillträddes den förvärvade verksamheten 
i Luxemburg. Under maj påbörjades installationen av 
ett helt nytt IT-system, vilket hade en negativ inverkan 
på verksamheten. I juli förvärvade Bilia en BMW- och 
MINI-verksamhet i Belgien. Bilia äger 66 procent av 
verksamheterna i Luxemburg och Belgien och resterande 
34 procent ägs av en extern ägare.

Utmaningar och möjligheter
Det finns potential till förbättringar inom Serviceaffären 
och hanteringen av begagnade bilar. Möjligheter finns till 
synergier mellan Luxemburg och Belgien. Vidare finns 
stora utmaningar inom området kundnöjdhet. 
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Bilias leveranser uppdelat per märke, %
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2015 2016

Nettoomsättning, Mkr 173 1 858

Andel av omsättning, % 1 8

Operativt rörelseresultat, Mkr
Service 6 25

Bil –4 5
Drivmedel — —

Totalt 2 30

Rörelsemarginal, %
Service 5,9 6,2

Bil –5,6 0,3

Drivmedel — —

Totalt 1,2 1,6

Bilia i Västeuropa
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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 19 april 2017  
att ordinarie utdelning lämnas med 8:00 kronor per  
aktie (7:50). 

Aktiesplit 
Styrelsen föreslår att antal aktier ökas genom att varje 

aktie delas upp i två aktier, aktiesplit 2:1, i syfte att öka 
handeln i aktien.

Teckningsoptioner
I januari utnyttjades 264 682 teckningsoptioner för 
teckning av nya aktier, vilket ökade Bilias aktiekapital 
med 1,3 Mkr. Resterande teckningsoptioner upphörde 
att gälla den 5 januari 2016. I maj sålde Bilia 94 000 
teckningsoptioner till ledande befattningshavare i främst 
Sverige. Teckningsoptionerna ger innehavarna möjlighet 
att under perioden 1 mars 2019 till och med den 26 
mars 2019 köpa en Bilia-aktie för 231 kronor. Priset för 
teckningsoptionerna uppgick till 12 kronor styck.

Nyemission
Till följd av en riktad nyemission har Bilias aktiekapital ökat 
med 3,5 Mkr och uppgår i dag till 257 Mkr och antalet 
aktier har ökat med 699 242 stycken till totalt 51 399 976, 
med lika många röster.
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Årets högsta notering var 225:50 kronor den 27 juli, och den lägsta var 142:50 kronor den 9 februari. Källa: NASDAQ

Bilia-aktiens utvecklingTotalavkastning
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Bilia-aktiens omsättning

Omsättning dagssnitt per månad, antal aktier
Omsättning dagssnitt per månad, Mkr

Bilia-aktien
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 
2016 hade Bilia 34 482 aktieägare (35 183). 

26 Aktien



Aktiernas fördelning  
31 december 2016

Aktieinnehav
Totalt antal
aktieägare

Äger tillsammans
st aktier

Procent av
aktiekapitalet

1–1 000 31 836 5 386 475 10,5

1 001–10 000 2 346 5 965 227 11,6
10 001–100 000 221 6 081 849 11,8
100 001– 79 33 966 425 66,1
Totalt antal aktieägare 34 482 51 399 976 100,0

   1. Investment AB Öresund 10,1
   2. Mats Qviberg med familj 9,9
   3. SEB Investment management 4,2
   4. Anna Engebretsen med familj 4,1
   5. Handelsbanken fonder 3,9
   6. CBNY-Norges Bank 2,7
   7. JP Morgan Chase NA 1) 2,4
   8. Swedbank Robur fonder 2,1
   9. JP Morgan Bank Luxemburg SA 1,8
 10. SSB CL Omnibus AC 1,8
 11. NTC various funds, Chicago 2) 1,5
 12. Försäkringsaktiebolaget Avanza pension 1,4
 13. Clients Accounts-DCS 1,4
 14. CBNY-DFA-INT SML CAP V 1,1
 15. Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 1,1

1)  JPM Chase NA har 11 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 2016, %

Ägarfördelning på kategorier 
31 december 2016, %

Utländska ägare
31 (39)

Svenska privata
 ägare > 500

31 (33)

Öresund
10 (10)

Svenska 
institutioner

9 (8)

Svenska privata 
ägare < 500

5 (6)

Svenska fondbolag
14 (4)

10 001–100 000
11,8 % (13,1)

100 001–
66,1 % (63,3)

1 001–10 000
11,6 % (12,5)

1–1 000
10,5 % (11,1)

Investment AB 
Öresund

Mats Qviberg
med familj

Övriga

Anna Engebretsen 
med familj
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Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas onsdagen den 19 april 
2017 klockan 11.30 på Biograf Sture, Salong 1, Birger 
Jarlsgatan 41 A, 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 finns även under Bolagsstyrning på  
bilia.com. Anmälan kan ske via telefon 031-709 55 04. 
Privatpersoner kan även anmäla sig via ett särskilt formulär 
på bilia.com. Anmälan ska ske senast den 11 april 2017.

Viktiga datum
Årsstämma 2017 19 april
Rapport för de tre första månaderna 2017 2 maj
Rapport för de sex första månaderna 2017 27 juli
Rapport för de nio första månaderna 2017 27 okt

Årsstämma 2017
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i Bilia. Årsstämman tar beslut 
om styrelsens sammansättning och andra viktiga frågor. Årsstämman är ett bra 
tillfälle för alla aktieägare att få inblick i företaget och vara delaktiga i besluten. 

28 Årsstämman och viktiga datum



Produktion: Bilia Marknadsavdelning & Newsroom

29



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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