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Bilforhandlernes økonomi
og udfordringer
Deloitte Markedsgruppe Auto præsenterer også
for 2007/08 en analyse af bilbranchen i Danmark,
herunder særligt de realiserede økonomiske resultater og forventninger til fremtiden samt nogle
af de muligheder vi ser for at bilforhandlerne kan
komme igennem den aktuelle finansielle krise.
Vores analyse er overordnet og begrænset af de oplysninger, som fremgår af årsrapporter m.v. Desværre – set
ud fra et analyseformål – vil oplysningskrav i årsrapporter i fremtiden bliver reduceret og reducere detaljerede
analysemuligheder. Vi har i særskilte ”blogs” forsøgt at
belyse hvordan vi ser på fremtiden på det korte sigt for
bilforhandlernes økonomi og hvilke styringsinstrumenter,
vi finder væsentlige. Vores analyse indeholder endvidere
Bilbranchens og De Danske Bilimportørers syn på forventningerne til 2009. Derudover sætter vi fokus på
aktuelle emner som risikostyring og likviditetsstyring, afgørende faktorer i en periode med vanskelige finansieringsmuligheder og et bilsalg, som står foran et vanskeligt år.
Den økonomiske udvikling for bilforhandlerne i 2007/08
viser overordnet set, at de mindre og største bilforhandlere målt ud fra antal ansatte klarer sig bedst, det er vores konklusion at der i markedet vil ske en udskilning således at de mellemstore bilforhandlere går vanskelige
tider i møde forstærket af den aktuelle krise, Vi forventer
således en tendens til at mellemstore forhandlere må
lukke eller slutte sig sammen for at få en kritisk størrelse
og nødvendig kapitalstruktur.
God læselyst af autoanalysen og en samtidig stor tak til
øvrige deltagere i Deloitte Markedsgruppe Auto og andre eksterne deltageres medvirken i publikationen.
Peter W Ø Larsen
partner og formand for Deloittes Markedsgruppe Auto
E-mail: petlarsen@deloitte.dk
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Overordnede konklusioner
og anbefalinger
Den gennemførte analyse omfatter offentliggjorte regnskaber for bilforhandlere, der driver virksomhed i selskabsform, i perioden frem til 30. september 2008. Dette er selvsagt særdeles vigtigt at have sig for øje, da der
efterfølgende er sket en stor konjunkturnedgang i samfundet og i bilbranchen. Vi har valgt at gennemføre og
offentliggøre analysen over historiske tal uanset dette
forhold for at bevare de historiske overblik over udviklingen i bilforhandlernes økonomi, og analysen kan benyttes til at vurdere bilforhandlernes parathed til at imødegå konjunkturnedgangen. Analysen indeholder således i
modsætning til tidligere år mere omtale af forventningerne til de kommende års udvikling af bilforhandlernes
økonomi.
Vores analyse for 2007/08 viser nogle strukturelle ændringer i indtjeningsmønsteret. Der tegner sig efter vores
opfattelse et billede af, at de mellemstore bilforhandlere
taber terræn og på længere sigt må træffe en beslutning
om enten at blive større ved f.eks. at fusionere, sælge,
opkøbe, få flere mærker eller downsize eller eventuelt
helt lukke. De mindre bilforhandlere har fortsat en positiv udvikling i afkast af investeret kapital, og øvrige forhandlergrupper har nogenlunde konstant afkast.
I de tidligere års analyser har vi påpeget faresignalerne
ved stigende pengebindinger. De største forhandlere har
markant stigende pengebindinger, de øvrige forhandlergrupper let stigende pengebindinger. Særligt med den i
slutningen af 2008 faldende konjunktur er det en trussel
mod tyndt kapitaliserede bilforhandleres eksistens, hvis
ikke pengebindinger bringes ned hurtigt. Værditab på
lagre, stigende renter og vanskeligheder ved at få bankkreditter er klare risikofaktorer. Samtidig viser vores analyse, at den samlede eksterne finansiering er faldende.
Øget finansielt samspil mellem forhandler og importør
vil være af afgørende betydning for, at en række bilforhandlere kan komme igennem den nuværende lavkonjunktur.

Der har i 2007/08 fortsat været en stor andel af bilforhandlere, der har haft overskud. De mellemstore forhandlere er dog faldet relativt i antal forhandlere med
overskud. De største forhandlere omfattet af analysen
har alle positive kapitalforhold. Generelt viser de bagvedliggende egenkapitalstørrelser, at de mellemstore
forhandlere ikke har så megen egenkapital at stå imod
med under en krise set i forhold til forhandlernes balancestørrelse og dermed forbundne risiko.
Generelt er egenkapitalforrentning og indtjening pr. ansat for overskudsgivende mellemstore og store bilforhandlere ikke på et acceptabelt niveau og er desværre
faldende - konklusion skal særligt ses i lyset af den forretningsmæssige risiko, en bilforhandler løber med konjunkturudsving, importør-afhængighed, store pengebindinger, lovgivning, der ændrer markedsforhold etc.
En markant udvikling er de mellemstore bilforhandleres
relativt faldende andel af de undersøgte bilforhandlernes
driftsresultat, som i 2007/08 nu udgør 47%. De mellemstore bilforhandlere er fortsat markedsledere, men
deres andel af den samlede indtjening i branchen falder.
Det er vores opfattelse, at på sigt må mellemstore forhandlere strategisk forholde sig til, om de vil blive en
større forhandler, eller om de vil downsize virksomheden. Som i visse andre brancher ser vi en tendens til, at
de mellemstore forhandlere kan blive klemt i den strukturelle tilpasning blandt bilforhandlerne.

Likviditetsrisikoen, dvs. forhold mellem omsætningsaktiver og kort gæld er ikke betryggende for mellemstore
og store forhandlere, og en ændring af registreringsafgiftslovgivningen på den korte bane der ikke samtidig
tilgodeser bilforhandlerens finansieringsbehov vil være
ødelæggende for branchen. Mange forhandleres likviditetsforløb i den nuværende konjunktur er afhængig af
kreditten på registreringsafgifterne, omend de lave
salgstal giver en mindre finansiel tilførsel p.t.
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Vore konklusioner på baggrund af analysen er, at:

Dette fører til følgende anbefalinger set i revisoroptik:

• indtjening, likviditet og kapitalforhold generelt ikke er
tilfredsstillende

• fortsat stærk fokus på ledelse og økonomistyring

• bilforhandlere er særligt udsat i den faldende konjunktur

• ledelse bør analysere og reagere på bilforretningens risikofaktorer

• strukturel tilpasning i branchen synes nødvendig

• brug it-systemer optimalt – flere grundregistreringer
anvendes ikke i den daglige styring

• situationen fordrer intensiveret importør-/forhandlersamarbejde

• strategiplan på kort og lang sigt skal udarbejdes med
tilhørende handlingsplaner
• pengestrømme og likviditetsforløb skal analyseres og
optimeres
• overvej investeringer og søg nødvendige omkostningstilpasninger
• en lavkonjunktur giver også muligheder – billige opkøb, mulighed for nye mærker etc.
• sæt salgsafdeling til eftersyn, skal biler fortsat sælges
på samme måde og med samme lave avancer? Det er
vores indtryk, at mange forhandlere nu har haft værksteder til eftersyn og iværksat gode tiltag til indtjeningsforbedringer, som gerne skal slå igennem de
kommende år.
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Ledelsesberetninger i 2007/08 – hvordan bedømmer bilforhandlerne realiserede resultater, hvad
forventer bilforhandlerne i kommende år?
Af Peter W. Ø. Larsen, formand for Deloittes Markedsgruppe Auto
Der er ingen tvivl om, at særligt styrken af den markante
konjunkturnedgang er kommet bag på de fleste, hvorfor
dette forhold ikke har haft væsentlig indflydelse på udformningen af ledelsesberetningerne i årsrapporterne for
2007/08.
Vi har tilfældigt udvalgt og gennemlæst 70 bilforhandleres ledelsesberetninger. Trods mange bilforhandleres beskedne indtjening og lave afkast- og overskudsgrader er
ledelsernes bedømmelser af årets resultater for over
50%’s vedkommende karakteriseret som tilfredsstillende, mens kun ganske få bilforhandlere anerkender et
ikke tilfredsstillende resultat. Andre aktører som f.eks.
banker, der også bedømmer bilbranchens økonomi, er
typisk ikke enige i denne generelle positive vurdering.
Omkring forventninger til kommende år påregner størstedelen et positivt resultat og rigtig mange også et forbedret resultat. Ganske få ser alvorligt på fremtiden, og
ganske få beskriver behov for finansiel støtte eller andre
tiltag. Bilforhandlerne havde således generelt positive
forventninger til fremtiden under de daværende præmisser.
Bilforhandlernes ledelsesberetninger, som læses af bilforhandlernes interessegrupper, kan efter vores opfattelse
med fordel målrettes langt mere. Ledelsesberetningen er
en vigtig del af årsrapporten, som giver ledelsen mulighed for at komme med dens kommentarer til udviklingen i resultat- og kapitalforhold og signalerer, hvad der
gerne skulle være afspejlet i forhandlernes budgetter og
strategiplaner. At ledelsesberetningerne ser ud, som de
gør, kan således enten være udtryk for, at der ikke er investeret tilstrækkelig tid i at tilpasse dem, eller at mange
forhandlere reelt havde relativt positive forventninger.

2009 – et år med udfordringer og muligheder for
autobranchen
Af Bent Mikkelsen, administrerende direktør i De
Danske Bilimportører
Udsigterne for den samlede autobranche – herunder naturligvis også bilimportørerne – er ved indgangen til
2009 noget mere usikre, end det har været tilfældet i de
seneste år. Finanskrisen påvirker hele økonomien, og i
sagens natur kan de globale økonomiske problemer
også tydeligt mærkes på bilområdet. Vi har allerede i de
sidste måneder af 2008 oplevet et stort fald i nybilsalget, ikke mindst fordi de private bilkøbere har valgt at se
tiden an, inden de køber ny bil. De private køberes tilbageholdenhed skyldes naturligvis finanskrisen, men nok
især den psykologiske påvirkning, krisen indtil videre har
haft.
Branchen og dermed også importørerne står derfor
overfor åbenlyse udfordringer i 2009. Det til trods er der
imidlertid ingen grund til overdreven pessimisme. Den
danske bilpark er fortsat blandt de ældste i Europa og
sammenholdt med, at transportbehovet vil være stigende i de kommende år, betyder det, at der fortsat er mange danskere, der har behov for en ny bil. Der er samtidig
grund til at forvente, at den psykologiske chokeffekt, der
opstod, da krisen pludseligt dukkede op ud af det blå i
efteråret, aftager i 2009. I kombination med at der den
1. januar kom skattelettelser til langt de fleste danskere,
er der håb om, at der fremadrettet også vil være fundament for et fornuftigt bilsalg i Danmark.
En anden faktor, der vil præge bilmarkedet i 2009, er
det fortsat stigende fokus på klima og CO2-udslip, og
afholdelsen af det globale klimatopmøde i København til
december vil yderligere sætte fokus på spørgsmålet. Bilproducenterne har igennem længere tid arbejdet målrettet på at udvikle ny og klimavenlig teknologi, og 2009
bliver året, hvor vi for alvor vil opleve nye, innovative bilmodeller. Den teknologiske udvikling i de mange nye klimavenlige bilmodeller kombineret med forbrugernes ønske om at reducere udgiften til brændstof og hjælpe
klimaet, er endnu en faktor, der vil påvirke bilmarkedet
positivt i løbet af året.
Overordnet er der således grund til at være opmærksom
på både negative og positive påvirkninger af markedet i
det kommende år, for selvom 2009 helt sikkert bliver et
år med udfordringer, så er det bestemt også et år med
muligheder for autobranchen.
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2009 – starten på et udskillelsesløb?
Af chefkonsulent Søren Cajus, Bilbranchen
Finanskrisen har i den grad bidt sig fast, og det danske
nybilsalg er pludseligt faldet med op til ca. 50%. Man
kan undre sig over omfanget og styrken af denne nedgang, men mange forhandlere er allerede gået i gang
med at foretage tilpasninger i varelagre og medarbejderstyrke for at klare krisen. Spørgsmålet er, hvor længe krisen varer ved.
Hvis man tager de positive briller på, kan man hævde, at
medierne nærmest er gået i selvsving med dramatiske
nedgangshistorier. Der er fortsat en historisk stor købekraft blandt danske forbrugere, som endda får skattelettelser fra 1. januar 2009. Så snart den umiddelbare forskrækkelse om finanskrisen har lagt sig, og når renten
falder yderligere, så vender kunderne tilbage, og branchen vil derfor opnå en middelgod sæson.
Hvis man derimod tager de negative briller på, ser 2009
ganske anderledes sort ud. En markant stigende arbejdsløshed vil ikke kun ramme dem, som mister jobbet. Arbejdsløshedskurven vil generelt skabe utryghed, der spreder sig som ringe i vandet hos langt flere lønmodtagere.
Et fortsat fald i boligpriserne vil endvidere udhule friværdierne yderligere, og mange danskere vil derfor fortsat
være tilbageholdende med at købe biler. Derfor vil salget
af nye biler fortsat falde - og prisen på de brugte biler vil
også falde i 2009.
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Det er svært at vide, om det er de positive eller negative
briller, som klarest kan stille skarpt på 2009. Men det er
afgørende vigtigt, at forhandlere kan tage begge typer
af briller på for løbende at kunne risikovurdere og forudse markedets udvikling.
Generelt er bilforhandlere dårligt rustet til krisen. Trods
gode salgstal er priskonkurrencen blevet intensiveret,
mens omkostninger til medarbejdere og bygninger er
steget markant. De senere års gode salgstal har derfor
kun i begrænset omfang givet høje afkast.
For mange bilforhandlere vil 2009 blive et rødt år. På
kort sigt er spørgsmålet, hvor mange der har den fornødne kapital til at overleve 2009. På længere sigt er
spørgsmålet om fremtidens marked kan bære det fintmaskede danske forhandlernetværk. Hvis ikke kan det
måske være en rigtig – men smertelig – beslutning for
nogle forhandlere at lukke hele eller noget af forretningen for at undgå at miste flere penge. 2009 kan derfor
markere et barsk udskillelsesløb for bilforhandlere.

Analyse af bilforhandlernes
økonomi
Vi har igen i 2008 analyseret bilforhandlernes resultater og udviklingstendenser. Vi har foretaget
opdelingen af bilforhandlerne ud fra følgende kriterier:
Bilforhandlere med 2 - 9 ansatte
(ca. 32% af virksomhederne i analysen)
Bilforhandlere med 10 - 50 ansatte
(ca. 55% af virksomhederne i analysen)
Bilforhandlere med over 50 ansatte
(ca. 13% af virksomhederne i analysen)
Vores analyser har omfattet 567 bilforhandlere med
mere end 1 ansat og som er aktie- eller anpartsselskaber, der offentliggør årsrapporter. Analysen har omfattet
årsrapporter offentliggjort frem til 30. september 2008.
Analysen omfatter alene virksomheder, der har offentliggjort regnskabstal for 5 år samt har branchekoden for
”Detailhandel med person- og varebiler samt minibusser”, hvorfor der ikke er fuldstændigt sammenfald med
de virksomheder, der er medtaget i vores analyse for
2006/07.
Det har ikke været muligt at udarbejde omsætningsafhængige nøgletal for alle de udvalgte virksomheder, da
en række bilforhandlere ikke oplyser omsætningen. Ca.
25% af de udvalgte bilforhandlere har oplyst omsætningen.
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1.
Bilforhandlernes rentabilitet og kapitalforhold
Når man skal sammenligne det at investere sine penge i
en bilforretning med investering i andre virksomheder,
anvendes nøgletallet for afkast af investeret kapital.
Nøgletallet opgøres som driftsresultatet i forhold til kapital, der er investeret i selskabet (ekskl. rentebærende
nettoaktiver, f.eks. bankindestående). Nøgletallene er i
modsætning til sidste år opgjort inklusive domicilejendomme.

de kapital over de senere år løftet sig op på et markant
højere niveau, end det er tilfældet for de mellemstore og
store bilforhandlere.
For de største bilforhandlere er afkastet af den investerede kapital faldet i de sidste 3 år og ligger nu på ca.
7,7%, som ikke er meget over almindeligt risikofrit afkast i f.eks. en obligation og langt under hvad øvrige
sammenlignelige brancher realiserer.

For de analyserede virksomheder ses en klar tendens.
For de små bilforhandlere har afkastet af den investere-

Figur 1 - Afkast af den investerede kapital
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Stærkt stigende pengebindinger for de store bilforhandlere

Sammenholdes nedenstående afkastgrader med bilforhandlernes pengebindinger i arbejdskapitalen ses, at arbejdskapitalen for de store bilforhandlere er steget markant over den målte periode til et gennemsnit på ca. 61
mio.kr. i 2007/08 – samtidig med at afkastet af den investerede kapital er faldet.

Figur 2 - Arbejdskapital i t.kr.
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Figur 3
Figur 3:
Arbejdskapitalen for de store bilforhandlere fordeles
således mellem de forskellige poster:
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Som det fremgår, finansieres en mindre andel af varelager og varedebitorer af varekreditorerne herunder importør. Dette medfører fra andre kilder, herunder bank,
at den forøgede pengebinding er finansieret. I beregningen indgår konsignationslagre ikke, da disse ikke er optaget i balancen og dermed ikke medtages i arbejdskapitalen.

Ser man på forholdet mellem omsætningsaktiver og
kortfristet gæld (likviditetsgrad), er det tydeligt, at de
store forhandlere har den største likviditetsrisiko. De
mellemstore forhandlere har en smule lavere likviditetsrisiko end de store.
Samlet set viser tallene, at kun de små bilforhandlere har
en fornuftig sammenhæng mellem forrentningen af kapitalen og risikoen.

Figur 4 - Omsætningsaktiver/kortfristet gæld
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2.
Indtjening i branchen de
senere år
Hvis man kigger på den generelle historiske indtjening i
branchen ses, at mellem 70% - 90% af bilforhandlerne
har haft overskud. For de mindste bilforhandlere har andelen ligget jævnt omkring 75%. De mellemstore forhandlere har haft en positiv udvikling fra 2003/04 til
2005/06, men falder markant fra 2006/07 til 2007/08
med 9%-point.

De største bilforhandlere har for perioden 2003/04 –
2005/06 haft en stigende andel af bilforhandlere med
overskud. Denne andel faldt med ca. 7% -point i
2006/07, men er steget en smule i den seneste periode.

Figur 5 - Andel af bilforhandlere med overskud
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Modsat er det de største bilforhandlere i analysen, der er
bedst konsoliderede (100% med positiv egenkapital),
mens der for de mindste bilforhandlere er oplevet en
stigning i antallet af virksomheder med negativ egenkapital til ca. 9% af alle forhandlere. Sammenlignet med
andre brancher er dette en forholdsvis stor andel i en
periode, hvor Danmark har været i en positiv økonomisk
udvikling med lav rente. De mellemstore forhandlere har
ligget jævnt i perioden omkring 96% med positiv egenkapital.

Forrentningen af egenkapitalen adskiller sig fra afkastet
af den investerede kapital ved, at forrentningen af egenkapitalen er udtryk for virksomhedsejerens forrentning af
den indskudte kapital, efter at der er betalt renter til de
eksterne kreditgivere.
Forrentningen ligger for alle bilforhandlerne på et rimeligt leje, men er sammenlignet med andre brancher ikke
høj. Beregningen for forhandlere med 2 - 9 ansatte er
behæftet med en større usikkerhed i forhold til de mellemstore og store bilforhandlere, da beregningen kun er
foretaget for de bilforhandlere, der har en positiv egenkapital.

Figur 6 - Andel med positiv egenkapital
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For de store og mellemstore bilforhandlere ses, at den
gennemsnitlige forrentning af egenkapitalen er faldet fra
2005/06 til 2007/08, hvilket understreger, at bilforhandlerne med de nuværende strukturer i branchen kan have
svært ved at skabe en fornuftig indtjening i forhold til
den investerede kapital. Det kan spille ind, at der i stigende omfang udloddes til holdingselskaber. For forhandlere, der offentliggør omsætningstal, ses generelt
lave overskudsgrader.

Figur 7 - Egenkapitalforrentning
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3.
Hvem tjener pengene?
En bilforhandler er en forholdsvis løntung virksomhed.
Vurderes driftsresultatet pr. ansat ses, at der for de små
forhandlere har været en positiv udvikling for perioden.
For de mellemstore og store bilforhandlere indikerer tallene stagnation fra 2006/07 til 2007/08. De store forhandlere tjente således 57 t.kr. pr. ansat i 2007/08, hvilket er langt mindre end de små. De mellemstore
forhandlere tjente 72 t.kr. pr. ansat i 2007/08, hvilket
svarer til ca. 40% af de små forhandlere. Alt i alt kan det
næppe være tilfredsstillende for de mellemstore og store
forhandlere ikke at tjene mere pr. ansat.

De lave tal har mange forklaringer, bl.a. har de større
forhandlere generelt meget høje kapacitetsomkostninger – særligt til ejendomme og særlige krav til indretning/investeringer mv. fra importørerne.
Ses markedet som en helhed målt i virksomhedernes
samlede bruttoresultat, er konklusionen, at de 5 største
bilforhandlere i analysen har taget en større del af det
stigende marked med en stigning fra 8% af det samlede
bruttoresultat i 2004/05 til 14% i 2007/08. Stigningerne
er primært på bekostning af de mellemstore forhandlere, der i perioden er faldet med 5%-point.

Figur 8 - Primært resultat pr. ansat i t.kr.
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For de store forhandlere ser det ud til, at fastholdelsen af
deres andel af bruttoresultatet har været på bekostning
af driftsresultatet, der er faldet med 3%-point. For de
mellemstore forhandlere slår nedgangen i bruttoresultatet direkte ud i driftsresultatet, hvilket indikerer, at bilforhandlerne ikke har trimmet sin virksomhed i takt med
nedgangen i bruttoresultatet og dermed stadig har høje

Figur 9

kapacitetsomkostninger. De 5 største forhandlere i analysen har udover en fremgang i bruttoresultatet også haft
en pæn fremgang i driftsresultatet, hvilket signalerer, at
disse har opnået en organisation, hvor en stigning i aktiviteten ikke medfører samme forholdsmæssige stigning i
kapacitetsomkostninger.

Andel i bruttoresultat 2004/05

8%

Andel i bruttoresultat 2007/08

7%

8%
14%

32%
32%

52%

2-9 ansatte

16
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Over 50 ansatte

5 største

47%

De små bilforhandlere har formået at maksimere afkastet og henter således 5%-point mere af driftsresultatet i
2007/08 end i 2004/05 på trods af en faldende andel af
bruttoresultatet.
Samlet set for branchen er bruttoresultatet steget med
ca. 40% fra 2004/05 til 2007/08. Stigningen i det samlede bruttoresultat for branchen kan formentligt tilskrives,
at salget af biler i Danmark er steget i perioden. Med
den opbremsning i økonomien, vi i øjeblikket oplever og den tilsvarende opbremsning i bilsalget – må det for-

Figur 10

ventes, at bruttoresultatet for branchen generelt vil falde
markant i 2008/09. Det må forventes, at kapacitetsomkostningerne for branchen generelt ikke kan nedsættes i
samme takt som faldet i bruttoresultatet forventer vi, at
driftsresultatet for 2008/09 for branchen vil være markant dårligere end for 2007/08. Med de i forvejen lave
afkastsgrader vil dette ramme mange bilforhandlere –
særligt de mellemstore og store forhandlere vil blive
hårdt ramt, da de er mest følsomme i forhold til konjunkturudsving.

Andel i driftsresultat 2007/08

Andel i driftsresultat 2004/05

5%

11%

9%

16%

31%
28%
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Figur 11 - Finansielle poster og kapacitetsomkostninger
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Over 5 års perioden har der været en stigning i de finansielle poster samt kapacitetsomkostninger. For de store
forhandlere har der været en stigning på 66% til 2.533
mio.kr. i 2007/08. Samlet for branchen har der været en
stigning på 44% til 5.290 mio.kr. Nøgletallet er samtidigt udtryk for, hvor meget den nuværende bruttofortjeneste skal være for at resultatet bliver 0.
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Med det faldende salg af biler, vi oplever nu, betyder
dette, at en tilpasning af omkostningerne og effektivisering er essentiel for den samlede branche – eller at avancen pr. solgt bil skal stige markant, hvilket nok ikke er
sandsynligt.

4.
Hvad skal branchen gøre?
Vores analyse viser, at særligt de mellemstore men også
visse store forhandlere bliver presset fra de små og de 5
største forhandlere.
De store og mellemstore forhandlere står således overfor
et meget afgørende valg – hvordan de vil opnå en fornuftig sammenhæng mellem deres bruttofortjeneste og
deres omkostninger. Denne sammenhæng kan opnås
ved nedskæring af omkostningerne, effektivisering og/
eller en forøgelse af bruttofortjenesten.
Vores analyse har vist, at der i branchen generelt er for
store kapacitetsomkostninger i forhold til den samlede
bruttofortjeneste. Derfor er det svært at øge aktivitetsniveauet – og dermed bruttofortjenesten – uden at der
kommer færre aktører på markedet. For de bilforhandlere, der har kapitalberedskabet til det, vil der være gode
muligheder for at øge aktivitetsniveauet ved at opkøbe
konkurrenter, da en del af disse formentligt vil være
pressede, såfremt de ikke får tilpasset forretningen hurtigt nok til konjunktur- og konkurrenceforhold. Bilforhandlere, der ikke har kapitalberedskabet, skal nøje
overveje enten at skære kraftigt i kapacitetsomkostningerne eller at ”smelte sammen” med andre forhandlere.
Vi forventer, at antallet af mellemstore og store forhandlere vil falde over de næste par år, hvis salget af nye biler
fortsat svigter.

Anvendte hoved- og nøgletal
Driftsresultat:
Resultat før finansielle poster, skat og ekstraordinære
poster
Overskudsgrad:
Primært resultat/omsætning
Egenkapitalforrentning:
Resultat før skat/gennemsnitlig egenkapital
Soliditetsgrad:
Egenkapital/balancesum
Afkast af investeret kapital:
Driftsresultat/balancesum ekskl. likvider og ikke
rentebærende gældsposter
Likviditetsgrad:
Omsætningsaktiver/kortfristet gæld
Finansiel gearing:
Gæld/egenkapital
Arbejdskapital:
Varelagre + tilgodehavender - leverandørgæld

Hvis branchen som helhed fortsætter med reducerede
avancer på omsætningen og ikke optimal effektivitet, vil
udviklingen blive fremskyndet og begunstige de forhandlere, der har kapitalberedskabet til at modstå udviklingen i en længere periode.
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Få overblik over din bilforretning og få styr på dine
risici!
handler til at generere likviditet i sin forretning i forhold
til konkurrenterne, og i hvor høj grad er det eksterne
långivere, der finansierer driften.

Artikel af statsaut. revisor Kristoffer Hemmingsen,
Deloitte Markedsgruppe Auto
I 2009 står bilforhandlerne over for en række konkrete
udfordringer med at få skabt et bæredygtigt grundlag
for en fornuftig indtjening. Der skal med andre ord tages
nogle meget vigtige beslutninger omkring forretningens
udvikling.
Bilbranchen har foretaget en analyse af de danske bilforhandleres likviditets- og soliditetsrisiko målt på de senest
offentliggjorte regnskabstal for alle bilforhandlere i Danmark. Likviditets- og soliditetsrisiko er mål for virksomhedernes evne til at betale kortfristede gældsforpligtelser og finansiere de kortfristede aktiver ved egen drift.
Kort sagt hvor god eller hvor dårlig er den enkelte bilfor-

Analysen giver stof til eftertanke, da en stor del af forhandlerne kører forretningen med markant højere risiko
end de øvrige. Disse forhandlere vil alt andet lige være
mere sårbare overfor opkøb, mistede finansieringsmuligheder og sågar ophør. For andre forhandlere, der opererer med markant lavere risici end konkurrenterne, har
omvendt nogle forretningsmuligheder i markedet.
Forhandleren må spørge sig selv: Hvor vil jeg være om 1
år og om 3 år, og er det realistisk at nå dette mål? Hvordan får jeg navigeret mod målet?
For at kunne finde svaret på dette skal forhandleren
have et overblik over forretningen og i særdeleshed forretningens risici.
Den økonomiske analyse
Til brug for vurderingen af disse forhold skal forhandleren have en budgetmodel, der både viser udviklingen i
indtjening og likviditet. Det er altafgørende, at budgetmodellen er realistisk. Dette gælder såvel de forudsætninger, der lægges ind i budgettet om salg, omkostninger, løn og betalingstidspunkter for ind- og udbetalinger.
Det er ofte på likviditeten, at virkeligheden kan overra-

Høj

Likviditetsrisiko

Lav

Bilforhandlernes
likviditets-likviditetsog soliditetsrisiko
(vinter 2008)
Kilde:
Bilbranchen
Figur
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For at få en fornuftig forretning er det vigtigt, at alle elementer står i rimeligt forhold til hinanden, således at anFigur 13
tallet af ansatte på værkstedet svarer til den omsætning,
der kan genereres og den fysiske kapacitet, der er.
Samtidig skal der foretages en vurdering af de risici, der
er knyttet til de enkelte elementer i forretningen. Vurdering af risici kan lyde svært, men det drejer sig i bund og
grund om at overveje en række forhold som vist i eksemplet. Man har en risiko, når de faktiske forhold ikke
er, som man gerne vil have, de skal være, eller når man
er meget følsom overfor ændringer.

Der bruges ikke nok tid på ledelse
Der er ikke defineret klare målsætninger for forretningen
Ledelsen har ikke de nødvendige kompetencer
Medarbejdere
Afhængighed af nøglemedarbejdere
Stigende lønninger
Svært at fastholde / tiltrække kompetente medarbejdere
Produkter
Forkerte varer på hylderne
Forkert pris på varer
Det vi kan sælge kan vi ikke få (lang leveringstid)

Kunder

Kapacitet

Man kan se forretningen som et hus, der bygger på et
fundament af ledelse, målsætninger og strategi. Støttepillerne er medarbejdere, produkter og den fysiske kapacitet og taget er forretningens egne kunder.

Ledelse / strategi

Produkter

Det indre overblik
Der er ikke kun tale om et økonomisk overblik, men
også andre forhold skal tages i betragtning.

Identifikation af interne risici
Eksempel

Medarbejdere

ske i forhold til mere simple budgetmodeller, der ikke i
tilstrækkelig grad tager højde for de faktiske ind- og udbetalingstidspunkter. Derfor er det vigtigt, at der i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet udarbejdes følsomhedsanalyser, der kan give et fingerpeg om, hvor
robust virksomheden er.

Det eksterne overblik
Det er også vigtigt for forhandleren at få et overblik over
det marked, der opereres i, både i forhold til kunder, leverandører, konkurrenter og samfundet generelt.
Ledelse / Målsætninger / Strategi

Særligt forholdet til en eller flere importører er forbundet
med en række risici, da forhandlerkontrakterne sætter
meget præcise rammer for virksomheden. Dette påvirker
i et vist omfang forhandlerens mulighed for selv at styre
prissætning, markedsføring, pengebindinger mv., som
alle kan have en økonomisk konsekvens.
Overvejes der et skift af mærke, er det meget vigtigt, at
forhandleren ved præcis, hvordan de krav, der stilles fra
den nye importør, vil påvirke hans mulighed for at styre
forretningen i den retning, han gerne vil.
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Figur 14
Leverandører

Kunder

• Franchise

• Livsstil styrer valg af bil

• Flere importørforretninger

• Fokus på nettoydelse

• Lavere avancer (priser)

• Efterspørger ﬂeksibilitet
• Personrelationer afgørende for salg

Bilbranchen

• Mindre mærkeloyalitet inden
for klassen

Konkurrenter
• Større bilhuse
• Flere værkstedsenheder og
store salgssteder

Samfund

• Adskilt salg / eftermarked

• Generelle økonomiske konjunkturer

• Flere mærker under samme tag

• Skatte- og afgiftslovgivning

• Lavere avancer (konkurrence)

Forhandleren

• Klar segmentering (skarp proﬁl)

Vurdering af risici
Når forhandleren har identificeret alle betydelige risici i
forretningen er det vigtigt at disse prioriteres. Hvordan
påvirkes forretningen af ændringer i omsætning, produkter, effektivitet, strategiskift, medarbejdere mv.? Med
andre ord: Hvor store ændringer kan forretningen tåle,
uden at det påvirker muligheden for at opnå målsætningerne?
En risiko kan typisk måles ud fra sandsynlighed og effekt. Risici, der har stor effekt på forretningen og stor
sandsynlighed for at indtræffe, skal forhandleren kunne
reagere på hurtigt, mens risici med lav sandsynlighed og
lav økonomisk effekt næppe er værd at beskæftige sig
med på den korte bane.
Reager!!
Når forhandleren har fået overblik over, hvilke risici, der
har den største sandsynlighed for at indtræffe og den
største effekt på forretningen, skal forhandleren forholde sig til, om forhandleren selv kan gøre noget for at
gøre risikoen mindre eller påtage sig en kalkuleret risiko.
Kan forhandleren ikke det, skal forhandleren overveje,
om han kan leve med denne risiko eller omstrukturere
forretningen for at minimere risikoen. Kan forhandleren
derimod selv gøre noget, der mindsker risikoen for forretningen, skal han udarbejde en handlingsplan, der
klart definerer, hvad der skal gøres, hvem der skal gøre
det, og hvornår det skal være gjort.
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Følg op!!
Den største fælde for forhandleren er, at der udarbejdes
en risikovurdering og en handleplan, men glemmer at
følge op på den. Handleplanen skal løbende opdateres
og følges op, så nye risici kan adresseres i takt med, at
de gamle elimineres eller reduceres.
Følges denne metode har forhandleren de bedste muligheder for at træffe de rette beslutninger i rette tid og
dermed sikre den bedst mulige udvikling af forretningen.

Pengestrømme og arbejdskapital i bilbranchen
Af Niels Winther, director, Deloitte Financial Advisory Services, Deloitte
Den igangværende finanskrise medfører nye store udfordringer for hele bilbranchen.
Det bevirker, at bilforhandleren er nødt til at forholde sig
til, hvordan han kan styrke det finansielle beredskab og
dermed undgå pludselig at stå i en likviditetsmæssig krise som følge af eksempelvis store lagre af brugte biler.
Det er ikke nok kun at kigge på, hvordan bilforhandleren
får sine tilgodehavender hjem fra kunderne. Bilforhandleren er nødt til at vende hver en sten, der kan skabe en
pengebinding/udgift for bilforretningen. Det kan være
områder som

Mange bilforhandlere har givet oplevet at bankerne har
tæt fokus på blandt andet bilbranchen. Det er derfor
vigtigt at generere så meget likviditet som muligt fra
egne ”skjulte værdier”, således at bilforhandleren kan
vise banken, at en del af finansieringsbehovet er fremskaffet ved at gennemgå egen forretning.
Bilforhandleren skal være opmærksom på, at det altid er
vigtigt at være på forkant med udviklingen. Bilforhandleren skal derfor tage fat på analysen af arbejdskapital og
pengestrømme, mens han likviditetsmæssigt er med,
frem for når det er for sent.

• reservedelslagrene – bliver varen solgt, før vi skal betale leverandøren?
• hvor hurtigt får man penge hjem for solgte biler
• garantireparationer
• konsignationsordninger med leverandører
• bankpakke
• betalingsflow – højere grad af leverandørfinansiering
– lavere grad af kredit til kunder
• gebyrpolitikker etc.
Der er tale om relativt enkle analyser. Kunsten er at foretage gennemgangen systematisk, så alle relevante områder i bilforretningen bliver gennemgået. Bedre pengestrømme, sparede renter, sparede gebyrer og
merindtægter ved forskellige tiltag har vi i praksis set på
den helt korte bane give 1 mio.kr. i likviditetslettelse på
en større bilforhandler.
Bilforhandleren er nødt til at bryde op med vanetænkning og han er nødt til at få medarbejderne til at forstå,
at det er vigtigt, at de ikke bare her og nu får gennemført en række tiltag, men også på længere sigt hele tiden har fokus på at optimere processerne, så pengebindingen/udgifterne ikke vokser igen. Da der p.t. er
begrænsede muligheder for finansiering i den finansielle
sektor, kan det i sidste ende være et spørgsmål om virksomhedens overlevelse.,
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