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1. Indledning

I lighed med tidligere år har Deloittes markedsgruppe analyseret autobranchen for 2014/15. Det er sket
i samarbejde med Bilbranchen, og årets analyse sætter fokus på digital innovation med resultater fra Bilbranchens medlemsundersøgelse samt det hastigt
stigende leasingmarked, herunder to forhandleres
syn på fordele og ulemper ved leasing.
Årets analyse omfatter såvel bilforhandlere, bilimportører
som lastbilforhandlere for at vise de forskelle, der er i
indtjening og udvikling i forskellige dele af autobranchen.
Bilforhandlere
Personbilsalget slog i 2015 rekord for femte år i træk.
Det store bilsalg smitter nu af i branchens indtjening.
Indtjeningen er steget 30 pct. de sidste to år.
Analyseresultaterne er inddelt i fire segmenter efter
virksomhedsstørrelse således:

Mindste
forhandlere

2-14
ansatte

Mindre
forhandlere

15-25
ansatte

Mellemstore
forhandlere

26-75
ansatte

Store
forhandlere

75+

ansatte

Årets analyse udviser en positiv tendens i indtjeningen,
der er stigende for andet år i træk. Der er tale om beskedne stigninger i indtjeningen pr. ansat for forhandlerne under ét, men forbedringen ses særligt i andelen af
forhandlere, der realiserer underskud. Således realiserer 1
ud af 6 forhandlere underskud i 2014/15 mod 1 ud af 5
forhandlere i 2013/14. Dette er en mærkbar forbedring.
Den primære årsag til den forbedrede indtjening, og det,
at flere forhandlere under ét realiserer overskud, er efter
vores opfattelse det stigende bilsalg, der de seneste fem
århar sat rekord. Der sælges fortsat mange mikrobiler,
men i 2014 og 2015 er antallet af solgte mikrobiler
faldet, samtidig med at bilsalget har slået rekord. Der
er med andre ord solgt flere større biler, hvor avancen
typisk er større.
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De mindre forhandlere fortsætter sidste års positive tendens og realiserer en indtjening pr. ansat, der er 63 t.kr.,
hvilket er en stigning på 6 t.kr. og en stigning for andet
år i træk. De mellemstore forhandlere oplever et mindre
fald i indtjeningen på 3 t.kr. og realiserer en indtjening
på 53 t.kr. Set over en to-årig periode er der dog stadig
tale om en forbedring på 7 t.kr. I 2014/15 er den største
forbedring i overskuddet hos de store forhandlere, hvor
indtjeningen stiger med 9 t.kr. til 45 t.kr. Indtjeningen
stiger for andet år i træk.
Vi ser stort set uændret binding i varelagrene. Det er
som sidste år de store forhandlere, der har den største
binding i lagre pr. ansat. Der er generelt set fortsat en
lavere egenfinansieringsandel hos de store forhandlere end hos de mindre og mellemstore forhandlere.
Tilsvarende er likviditetsgraden hos de store forhandlere
fortsat noget lavere end hos de mindre og mellemstore
forhandlere.
Der ses store regionale forskelle i indtjeningen i branchen. Region Hovedstaden har fortsat den laveste indtjening pr. ansat, der med 33 t.kr. er uændret i forhold til
året før. Årsager til den lavere indtjening kan efter vores
opfattelse henføres til et øget omkostningsniveau, hvor
lokaleomkostninger og lønninger generelt er på et højere
niveau samt den kortere afstand mellem forhandlerne, hvilket medfører en øget konkurrence. Den øgede
købekraft i regionen kan ikke opveje dette, og ses ikke i
indtjeningen hos forhandlerne. Region Hovedstaden er
den region, hvor flest forhandlere realiserer underskud.
I 2014/15 realiserede 3 ud af 10 forhandlere i Region
Hovedstaden underskud, hvilket er uændret i forhold til
2013/14.

110 t.kr. pr. ansat de seneste fire år. På trods heraf
realiserer 1 ud af 4 forhandlerne underskud i år. En del
forhandlere kæmper med røde tal på bundlinjen.
Bilimportører
Analysen af bilimportørernes økonomi viser, at indtjeningen pr. ansat er steget med 33 pct. til 821 t.kr. i 2014/15
mod 615 t.kr. året før. Der er stadig et stykke vej op til
rekordåret 2011/12, hvor indtjeningen var 1.334 t.kr,
men importørerne realiserer et primært resultat pr. ansat,
der fortsat er væsentligt over bilforhandlerne.
Importørernes forbedrede indtjening ses også ved, at
samtlige 17 importører i analysen realiserer overskud.
63 pct. af importørerne realiserede overskud året før.
Den forbedrede indtjening kan efter vores opfattelse
henføres til segmentfordelingen af det rekordhøje salg.
Der sælges fortsat mange mikrobiler, hvor avancen er
lav, men antallet af solgte mikrobiler er faldet i både
2014 og 2015, mens bilsalget begge år har slået rekord.
Med andre ord sælges der flere større biler, hvor avancen
generelt er bedre.
Bilimportørerne har fortsat en solid egenfinansieringsandel
(41 pct. i 2014/15), og likviditetsgraden er konstant
omkring 2,0.
Lastbilforhandlere
Analysen af lastbilforhandlernes økonomi viser en indtjening pr. ansat, der har været stigende de seneste fire år.
Indtjeningen i perioden 2011/12 til 2014/15 er således
steget fra 131 t.kr. til 167 t.kr. pr. ansat. Indtjeningen i
2014/15 er med 167 t.kr. pr. ansat på niveau med året
før (166 t.kr. pr. ansat).

Som tidligere er det fortsat de jyske og fynske forhandlere, der realiserer den bedste indtjening pr. ansat. Begge
regioner har oplevet en stigning i indtjeningen for andet
år i træk.

Den forbedrede indtjening kan efter vores opfattelse
henføres til det stabilt stigende salg af lastbiler i perioden.

Forhandlerne i Region Sjælland oplever et fald i indtjeningen pr. ansat på 7 t.kr. til 46 t.kr. Over de sidste to år
er indtjeningen dog steget 15 t.kr.

Den stigende og stabile indtjening ses også i antallet af
forhandlere, der realiserer overskud. Således realiserer
5 ud af 6 forhandlere overskud i 2014/15. Dette er en
forbedring i forhold til de tidligere år, hvor antallet af
forhandlere med underskud næsten er halveret.

Det primære resultat hos de mindste forhandlere udgør
118 t.kr. pr. ansat, hvilket er det højeste niveau i analysens fire år. Indtjeningen varierer historisk set ikke meget
for de mindste forhandlere, der har været stabilt omkring

Når de kommende regnskaber offentliggøres, forventer
vi en fortsat forbedret indtjening hos forhandlerne grundet det store salg realiseret i 2015.

Branchen har i 2014/15 forøget lagerbindingerne, der
udgør 1.149 t.kr. pr. ansat i 2014/15 mod 853 t.kr. året
før. Lagerbindingen i 2014/15 er på det højeste niveau
siden krisen, og indikerer efter vores opfattelse en øget
optimisme og et øget aktivitetsniveau. De øgede lagerbindinger og en indtjening, der er på niveau med året
før, aflæses også i afkastningsgraden. Afkastningsgraden
er i år faldet fra 10 pct. til 9 pct. i forhold til sidste år.
Soliditetsgraden udgør 35 pct. i år, hvilket er uændret i
forhold til året før.
Udfordringer for branchen i de kommende år
Autoforhandlerne ser digital innovation og implementering af nye digitale løsninger, som de vigtigste
konkurrenceparametre de kommende år. Udvikling og
implementering af digitale løsninger vil indebære ikke
uvæsentlige investeringer hos forhandlerne de kommende år. På trods af en forbedret indtjening i branchen er
det vores vurdering, at udviklingssamarbejder og fortsat
konsolidering i branchen er nødvendig for at løfte den
digitale udfordring, forhandlerne står overfor.

God læselyst med årets autoanalyse - og en
stor tak til Bilbranchen for godt samarbejde,
til de eksterne bidragsydere i årets analyse og
til Deloittes Markedsgruppe Auto.

Lars B. Nielsen
Partner og leder af Deloittes
Markedsgruppe Auto
Tlf. +45 3070 3728
larnielsen@deloitte.dk

Thomas Møller Sørensen
Branchedirektør,
Bilbranchen
Tlf. +45 3377 3383
tms@di.dk
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Produktiviteten i autobranchen

Vi har igen i år beregnet produktivitetstal for de
bilforhandlere, som indgår i analysen. Det sker for at
sætte fokus på ét af de elementer, der kan medvirke
til at forbedre indtjeningen i en branche præget af
omstillinger og ændret forbrugeradfærd hos bilkøberne.
Produktiviteten bliver målt som den værdi, der skabes pr.
arbejdstime.
Vi har beregnet produktivitetstallet for de mindre, mellemstore og store bilforhandlere baseret på regnskaberBILANALYSEN 2015 · SIDST
RETTET
31.03.16
ne for
2014/15
og sammenholdt med vores beregning
for 2013/14 og 2012/13.

SÅDAN ER PRODUKTIVITETEN
PR. TIME BEREGNET
Udgangspunktet er den enkelte forhandlers resultat før
renter. Resultatet er herefter sat op imod den samlede
mængde timer, der er tilgået for at opnå resultatet. Dette
resultat er tillagt den gennemsnitlige timeløn pr. ansat.
De afskrivninger, der er afholdt hos bilforhandleren, er
således medtaget i produktiviteten pr. time. Dette for at
sikre sammenlignelighed mellem bilforhandlere med eget
bilhus og bilforhandlere, der lejer sig ind.
Det er endvidere vores vurdering, at afskrivninger varierer
marginalt på tværs af forhandlerstørrelse.

Figur 1: Produktivitet pr. time i kr.
300

290

PRODUKTIVITETSBEREGNER
Kontakt Deloitte for en beregning af dit produktivitetstal
og nøgletal i forhold til branchen. Vi stiller gerne op til
en uforpligtende drøftelse af netop din virksomhed og
dine muligheder for optimering. Du finder din lokale
kontaktperson hos Deloitte bagerst i analysen.

280

270

260
2012/13
15-25 ansatte

2013/14
26-75 ansatte

2014/15
Over 75 ansatte

Produktiviteten for de store forhandlere er steget to år i
og mindre forhandlere er faldet i år. Produktiviteten er dermed fortsat højest
hos de store forhandlere, hvor der er en produktivitet på
291 kr. pr. time, hvilket er en forbedring på129
3 kr. (1 pct.).
127
Over en to-årig periode er produktiviteten steget
14 kr.
(5 pct.).

Figur 2: Udviklingen i indenlandsk omsætning i udvalgte brancher
træk, mens den for de mellemstore
Indeks 100 = (1.-3 kvt.) 2012
140
130
120
110
100

De mindre forhandlere med mellem 15-25 ansatte har
oplevet en mindre tilbagegang i produktiviteten på 3 kr.
2012
2013
2014
(1 pct.)
til 267 kr. pr. time.
Over en to-årig2015
periode er
Bilforhandlere
Udlejning- og leasingselskaber
produktiviteten steget 6 kr. (2 pct.).

Evnen til at udnytte stordriftsfordele og specialisering,
herunder udnyttelse af digitale muligheder, kan være
forklaringer på, at de store forhandlere oplever en fremgang og generelt har en større produktivitet pr. time.
I autoanalysen for 2014 fortalte tre forhandlere om,
hvorledes de hver især har arbejdet med produktivitetsforbedringer. I årets autoanalyse fortæller to forhandlere,
hvilke fordele og ulemper de ser i det hastigt voksende
leasingmarked.

Note: Grafikken viser udviklingen i indenlandsk omsætning i udvalgte brancher.
Data er baseret på perioden 1. kvartal til 3. kvartal opdelt på de enkelte år fra 2012 til 2015. Virksomheder med branchebeSamme
fald ses
hos de
forhandlere
med 26tegnelsen Detailhandel med personbiler, varebiler
og minibusser
(451120)
er hermellemstore
benævnt "Bilforhandlerne",
mens Udlejning
og leasing af biler og lette motorkøretøjer (771100) er benævnt "Udlejning og leasingselskaber"
75
ansatte,
hvor
produktiviteten
faldt
med
2
kr.
(1
pct.)
NB: Finansiel leasing (649100) og Udlejning og leasing af lastbiler (771200) er ikke inkluderet i tallene.
Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks
til 271Statistik
kr. pr. time. Over en to-årig periode er produktivi-

teten steget 6 kr. (2 pct.).

Figur 3: Hvorfor kunderne ønsker at lease frem for at købe forbrugere,
som vil overveje at lease næste gang, de skal have bil, lægger vægt på følgende:

54%

Mindre besvær med vedligeholdelse ved at lease

39%

Bedre overblik over mine udgifter ved at lease

6

31%

Undgår selv at skulle sælge bilen igen
På grund af lav udbetaling ved at lease

23%
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Figur 1: Produktivitet pr. time i kr.

Leasingmarkedet i Danmark vokser

300

290

280

270

260
2012/13
15-25 ansatte

Bilsalget satte ny rekord i 2015 og rundede 200.000
nye personbiler. Kunderne vælger i stigende grad at
lease frem for at købe deres nye bil.
I 2015 satte bilsalget ny rekord med 240.000 nyregistreringer inklusiv varebiler. Alene antallet af nye personbiler
rundede for første gang 200.000 og steg næsten 10
pct. i forhold til året før. I samme periode er der indgået
over 15.000 flere leasingaftaler, hvilket svarer til en
stigning på hele 23 pct. Især inden for privatleasing ser
tendensen ud til at forsætte ind i det nye år. Dette viser
Bilbranchens egne beregninger på baggrund af tal fra
bilstatistik.dk.
Således er næsten fire ud af ti nye personbiler i dag
leaset. Mens leasing udgør 70 pct. blandt erhvervene, er
det fortsat under 20 pct. på privatmarkedet. Til gengæld
er privatleasing hastigt voksende og mere end tredoblet i
perioden fra 2012-2015. Samlet set er mere end 34.000
af de knap 37.000 nye biler, som personbilmarkedet er
vokset med i perioden fra 2012-2015, leaset.

FLERE FAMILIER FÅR EN BIL EKSTRA
Ifølge en undersøgelse om familiernes rådighed over bil,
lavet af Danmarks Statistik, er det ca. 60 pct. af husstandene, som har bil, hvoraf ca. en fjerdedel har mere end
én bil. Antallet af familier med kun én bil er stagneret,
mens familier med to eller flere biler er steget 11 pct. siden 2012.
Kilde: Danmarks Statistik

Udviklingen i omsætningen for bilsalg og –leasing er
vanskelig at opgøre præcist. Det skyldes blandt andet, at
det kun er de største virksomheder, som er forpligtiget
til at oplyse omsætningstal, og at den del af omsætningen, som vedrører salg og leasing af nye biler, som
udgangspunkt ikke adskilles fra virksomhedernes øvrige
aktiviteter i regnskaberne. Hele omsætningen tilføjes
den branchekode, som virksomheden er registreret
med, men samtidig kan en bilforhandlers regnskab også
omfatte udlejnings- og leasingaktivitet.

KUN ÉN UD AF CA. 70 PERSONBILER I
DANMARK ER PRIVATLEASET
Der kører i dag ca. 2,4 mio. personbiler rundt på danske
nummerplader. Siden udgangen af 2012 er bilparken
vokset med 175.000 personbiler. Det skal dog ses i lyset
af, at der samtidig er blevet ca. 77.000 flere familier i
Danmark. Trods væksten på leasingmarkedet er det fortsat kun ca. 5 pct. af alle indregistrerede personbiler, som
er leaset, heraf er ca. 30 pct. privatleaset, svarende til ca.
1,5 pct. af personbilparken.
Kilde: Danmarks Statistik og Bilstatistik.dk

Med ovenstående forbehold in mente viser grafikken
herunder udviklingen i den indenlandske omsætning for
underbrancherne Detailhandel med personbiler mv. samt
Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer.
Bemærk, at omsætningen for flere af de store billeasingselskaber f.eks. Nordania er udeladt, idet den type

2013/14

2014/15

26-75 ansatte

Over 75 ansatte

Figur 2: Udviklingen i indenlandsk omsætning i udvalgte brancher
Indeks 100 = (1.-3 kvt.) 2012
140
129

130

127

120
110
100
2012

2013

2014

2015

Bilforhandlere

Udlejning- og leasingselskaber

Note: Grafikken viser udviklingen i indenlandsk omsætning i udvalgte brancher.
Data er baseret på perioden 1. kvartal til 3. kvartal opdelt på de enkelte år fra 2012 til 2015. Virksomheder med branchebetegnelsen Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (451120) er her benævnt "Bilforhandlerne", mens Udlejning
og leasing af biler og lette motorkøretøjer (771100) er benævnt "Udlejning og leasingselskaber"
NB: Finansiel leasing (649100) og Udlejning og leasing af lastbiler (771200) er ikke inkluderet i tallene.
Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik

Figur
3: Hvorfor kunderne
ønsker at leasesom
fremfinansiel
for at købeleasing,
forbrugere,
virksomheder
ofte er klassificeret
som vil overveje at lease næste gang, de skal have bil, lægger vægt på følgende:

hvor en stor del af omsætningen vedrører meget andet
end biler.
Alligevel
tegner der
et klart billede for både
Mindre
besvær
med vedligeholdelse
vedsig
at lease
bilforhandlere
samt
udlejnings–
og
leasingselskaber, hvor
Bedre overblik over mine udgifter ved at lease
begge underbrancher oplever en fremgang i omsætninUndgår selv at skulle sælge bilen igen
gen på næsten 30 pct. fra 2012 til 2015.
På grund af lav udbetaling ved at lease

2012

2013

2014

2015

12%

Mindre tidskrævende beslutning ved at lease

9%

Andet

5%

2016 *

0%

Total
Alle biler

170.697

182.095

188.925

207.556

33.031

Leasingbiler

44.963

46.692

64.182

79.190

12.221

Leasingbilers andel

26 pct.

26 pct.

34 pct.

38 pct.

37 pct.

Alle biler

63.684

62.519

71.869

84.616

11.996

Leasingbiler

40.020

41.126

51.523

60.256

8.362

Leasingbilers andel

63 pct.

66 pct.

72 pct.

71 pct.

70 pct.

Erhverv

Privat
Alle biler

107.013

119.576

117.056

122.940

21.035

Leasingbiler

4.943

5.566

12.659

18.934

3.859

Leasingbilers andel

5 pct.

5 pct.

11 pct.

15 pct.

18 pct.

Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra bilstatistik.dk
Note: Hele år med undtagelse af 2016, hvor det kun er årets første to måneder

23%

18%

Billigst at lease
Større grad af fleksibilitet ved at lease

Nyregistrerede personbiler

39%
31%

15%

30%

45%

Kilde: Lavet af Voxmeter for Bilbranchen
Spm. Hvad er de 3 vigtigste grunde til, at du ville overveje at lease en personbil frem for at købe den (vælg max 3)?
Målgruppe: Ville overveje at lease deres næste personbil? - 216 interviews
Data er indsamlet fra mandag den 29. februar til søndag den 6. marts.

Figur 4: Antal nyregistreringer og bestanden af personbiler ved årsskiftet
225.000

2.350.000

200.000

2.300.000

175.000

2.250.000

150.000

2.200.000

125.000

2.150.000

100.000

2012

2013

Nyregistreringer (v. akse)

2014

2.100.000

2015

Primo-bestand (h. akse)

Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Bilstatistik

Figur 5: Andel med overskud
100%

8

80%

89%

83% 86%
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70%
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Danskerne:
Leasing er bekvemt
BILANALYSEN 2015 · SIDST RETTET 31.03.16

Figur 1: Produktivitet pr. time i kr.
300

En ny forbrugerundersøgelse, som Voxmeter har lavet for Bilbranchen, viser, at danske bilkunder umid290
delbart vejer bekvemmelighed højere end pris ved
leasing. Men samtidig er der alligevel et indirekte
280
økonomisk
rationelt perspektiv.
270 og flere mærker melder sig nu på banen med
Flere
privatleasing, hvilket øger konkurrencen og giver forbrugerne
flere valgmuligheder. Til trods for at det kun er et
260
2012/13
2013/14rundt i en
sted mellem 1-5
pct. af danskerne, som kører
26-75
ansatte
Over 75
ansatte
leaset bil15-25
i dag,
og derfor også
kunansatte
de færreste, som
har
personlige erfaringer med at lease, viser en ny undersøgelse lavet af Voxmeter for Bilbranchen, at der er stor
interesse for den måde at have bil på.
Figur 2: Udviklingen i indenlandsk omsætning i udvalgte brancher
Indeks 100 = (1.-3 kvt.) 2012

20 pct. af alle nuværende og potentielle bilejere vil
140
overveje at lease deres næste personbil. De potentielle
leasingkunder
er først og fremmest tiltrukket af have
130
mindre besvær relateret til vedligeholdelse. Det kunne
120
f.eks.
være indhentning og sammenligning af tilbud på
service mv. Over halvdelen af forbrugerne, som vil over110
veje leasing, svarer, at mindre besvær med vedligeholdelse
100hører til blandt de vigtigste grunde til, at de ønsker at
2013
2014
lease frem for 2012
at købe.

mener, det er blandt de vigtigste grunde til, at de ønsker
at lease frem for at købe. Med leasing behøver f.eks.
uerfarne bilejere eller førstegangskøbere heller ikke et
indgående kendskab til, hvad det skal koste at vedligeholde deres bil. Den tryghed og budgetsikkerhed får de
fra start.

BÅDE DEMOGRAFISKE LIGHEDER OG FOR2014/15
SKELLE I LEASINGPRÆFERENCERNE
Der er lige mange mænd og kvinder, som overvejer at
lease deres næste personbil. Leasing har størst interesse i
den yngre del af befolkningen i hovedstadsområdet. 20
pct. af befolkningen i alderen 18 år og opefter har ifølge
undersøgelsen hverken bil eller overvejer at få det.
Kilder: Lavet af Voxmeter for Bilbranchen
129
127

Som den tredje vigtigste grund til hellere at ville lease
svarer forbrugerne, at de gerne vil undgå at skulle sælge
bilen igen. Deri ligger sikkert både et ønske om at slippe
2015
for besvær,
samt at leasing er en måde at sikre restværdiBilforhandlere
Udlejning- og leasingselskaber
en på. For den erfarne bilejer kan det at skulle sælge en
Samtidig
vægter
danskerne
detomsætning
at havei udvalgte
et samlet
overbil igen blive et relativt dyrt bekendtskab, hvis ikke man
Note: Grafikken
viser udviklingen
i indenlandsk
brancher.
Data er baseret på perioden 1. kvartal til 3. kvartal opdelt på de enkelte år fra 2012 til 2015. Virksomheder med branchebeblik
over
deres
udgifter
ved
at
lease
højt,
idet
39
pct.
får den prismens
forUdlejning
bilen, som den er værd.
tegnelsen Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (451120) er her benævnt "Bilforhandlerne",
og leasing af biler og lette motorkøretøjer (771100) er benævnt "Udlejning og leasingselskaber"
NB: Finansiel leasing (649100) og Udlejning og leasing af lastbiler (771200) er ikke inkluderet i tallene.
Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik

Figur 3: Hvorfor kunderne ønsker at lease frem for at købe forbrugere,
som vil overveje at lease næste gang, de skal have bil, lægger vægt på følgende:

54%

Mindre besvær med vedligeholdelse ved at lease

Selvom kunden typisk skal have et relativt præcist bud
på det faktiske kørselsforbrug i en afgrænset periode, for
at leasing også ud fra et økonomisk synspunkt kan være
attraktivt i forhold til at købe, er der som tidligere nævnt
20 pct., som alligevel vil overveje at lease. Men ifølge
undersøgelsen svarer faktisk ca. 60 pct. af de nuværende bilejere, at de kender deres kørselsforbrug i høj eller
meget høj grad. Lidt overraskende er andelen med kendskab til deres kørselsforbrug ikke højere blandt dem, som
vil overveje at lease deres næste personbil. Dette kunne
indikere, at forbrugerne er drevet af andre end økonomiske og rationelle motiver for at ville lease en bil.
Leasingmarkedet er i fremdrift og har stor bevågenhed
blandt aktørerne i branchen. Det vil to udvalgte bilforhandlere med indsigt på området uddybe på de kommende sider i en række interviews. De vil blandt andet
komme ind på, hvilke fordele og ulemper, bilforhandlere
har ved leasing, og hvor de mener, at leasingmarkedet
befinder sig om fem år.

39%

Bedre overblik over mine udgifter ved at lease

31%

Undgår selv at skulle sælge bilen igen

23%

På grund af lav udbetaling ved at lease

MERE END 1.000 DANSKERE ER BLEVET
SPURGT OM DERES LEASINGPRÆFERENCER

18%

Billigst at lease

12%

Større grad af fleksibilitet ved at lease

9%

Mindre tidskrævende beslutning ved at lease

5%

Andet
0%

15%

30%

Kilde: Lavet af Voxmeter for Bilbranchen
Spm. Hvad er de 3 vigtigste grunde til, at du ville overveje at lease en personbil frem for at købe den (vælg max 3)?
Målgruppe: Ville overveje at lease deres næste personbil? - 216 interviews
Data er indsamlet fra mandag den 29. februar til søndag den 6. marts.

45%

60%

I alt har 1.344 respondenter heriblandt ca. 1.000 danske
bilejere og knap 100 potentielle førstegangskøbere svaret på en række spørgsmål om blandt andet deres leasingpræferencer og kørselsforbrug i en helt ny undersøgelse lavet af analysebureauet Voxmeter for Bilbranchen
i perioden den 29. februar - den 6. marts 2016. Det er
der kommet en række interessant indsigter ud af.
Kilder: Lavet af Voxmeter for Bilbranchen

Figur 4: Antal nyregistreringer og bestanden af personbiler ved årsskiftet
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Det er altså først og fremmest bekvemmelighedsfaktorer,
som har betydning for, hvorfor forbrugerne hellere vil
lease end eje deres bil. Først på en henholdsvis fjerde og
femte plads kommer begrundelser som lav udbetaling
og billige leasingydelser. De umiddelbare økonomiske
motiver spiller tilsyneladende end mindre rolle, når
kunderne ønsker at lease frem for selv at købe deres bil.
Men forbrugernes fokus på blandt andet vedligeholdelse og budgetoverblik vidner samtidig om, at de måske
alligevel er økonomisk rationelle, idet de med leasing
kan minimere risikoen for at betale for høj en pris på
eftermarkedet, herunder service, gensalg m.m.

225.000

2.350.000

200.000

2.300.000

175.000

2.250.000
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Leasing hos Henrik Larsen Biler A/S

Navn

Henrik Larsen Biler A/S

Ejerforhold

Henrik Larsen Holding ApS og N & A Holding ApS

Mærker

Peugeot, Citroën, DS, Honda

Ansatte

91

Etableret

1985

Leasingfokus

Privatleasing

Interview

Niels Jacobsen, Direktør

”Kundeloyalitet og serviceaftaler er klare fordele for
forhandleren ved leasing”
Hvilke fordele ser du som bilforhandler ved privatleasing?
Den største fordel ved privatleasing er helt klart, at kunderne ofte er knyttet til dig som forhandler i en længere
periode. For at få alle fordelene ved leasing kræver det
dog, at relevante forbrugerdata gemmes og du som forhandler samtidig sikrer dig adgang hertil. Et bilsalg bør
bygge på en stærk kundeindsigt. Som bilforhandler skal
du forstå målgruppen for at kunne prikke til deres præferencer. Leasing gør bilhandel mere gennemsigtigt for
mange danske forbrugere. Vi oplever især en stigende
interesse for leasing blandt vores kvindelige kunder, som
f.eks. godt kan lide tanken om, at service er inkluderet i
den faste månedlige ydelse, og at de undgår besværet
med at sælge bilen igen.

”Den største fordel ved privatleasing er helt klart,
at kunderne ofte er knyttet til dig som forhandler
i en længere periode”
Hvilke ulemper ser du som bilforhandler ved billeasing?
Avancerne på leasingaftaler er små. Det er derfor ikke
alle forhandlere, som har den nødvendige volumen, der
skal til for at gøre leasing rentabelt. Som bilforhandler er
det afgørende, hvem der er arkitekten bag leasingaftalen. Såfremt forhandleren selv, står for leasingaftalen, er
der bedre mulighed for at tjene penge end i de tilfælde,
hvor det er leasingselskabet eller importøren. Forhandlere har mulighed for at stå for erhvervsleasing-, men
ikke privatleasingaftaler. Det skyldes, at det endnu kun
importører og producenter, som har mulighed for at give
rabatter i en størrelsesorden, som gør produktet attraktivt for forbrugerne.
12

Hvordan påvirkes eftermarkedet af billeasing?
Som udgangspunkt er der i alle leasingaftaler inkluderet
serviceaftaler, hvilket sikrer en større aktivitet på værkstedet. Hvor stor indtjeningen er for den enkelte servicekontrakt er dog i høj grad afhængig af længden på aftalen,
hvor indtjeningen er størst på de længerevarende aftaler.
Herudover er de fleste serviceaftaler skruet sådan sammen, at de først tjener sig hjem i slutningen af perioden.
Generelt er potentialet i leasing størst for de forhandlere,
som lykkedes med at markedsføre forhandlernavnet i
servicekontrakten. På den både får man som forhandler
en større bid af eftermarkedet på leasingaftalerne både
image- og indtjeningsmæssigt.
Hvad kræver det som bilforhandler at få mest ud af
billeasing?
Først og fremmest kræver det de rette kompetencer
blandt medarbejderne. Leasingprodukter kan være yderst
komplicerede, og det er afgørende, at medarbejderne
har tilstrækkelig finansiel forståelse. I dag er det både en
udfordring for leasingselskaber og forhandlere at tiltrække personer, som har den rigtige profil og viden.
Hvor ser du leasingmarkedet om fem år?
I dag er det kun én ud af tre biler som leases. I de kommende år vil jeg tro, at leasingmarkedet nærmer sig to
ud af tre nye biler, som det f.eks. er tilfældet i England.
Desuden vil leasingselskaberne med store finansielle institutioner i ryggen, styrke deres forhandlingssituation. Den
finansielle styrke gør det muligt for leasingselskaberne
at påtage sig en større risiko end forhandlerne - eksempelvis i forhold til restværdien i leasingbiler. For, at den
enkelte bilforhandler i fremtiden kan gøre sig gældende
på leasingmarkedet og få en større andel af profitten,
kan det blive nødvendigt at påtage sig en højere grad af
risiko. Det kræver gode relationer til diverse finansielle
institutioner for at få det bedst mulige ud af det strategiske samarbejde.
Autoanalyse 2015
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Leasing hos Bayern AutoGroup A/S

Navn

Bayern AutoGroup A/S

Ejerforhold

Nic. Christiansen Gruppen

Mærker

BMW, Mini

Ansatte

139

Etableret

2011

Leasingfokus

Releasing

Interview

Claus Bjerring Christiansen, Adm. Direktør

”Som bilforhandler er der stadig meget du kan gøre
for at påvirke en leasingkunde. Det handler om at
have styr på sine data”
Hvilke fordele ser du som bilforhandler ved billeasing?
Vi oplever, at mulighederne inden for leasing bevæger
sig hele tiden. Markedet er meget dynamisk, og mønstrene i efterspørgslen skifter karakter. De bilforhandlere,
der sammen med leasingselskaber, formår at udvikle
produkter og tilpasse løsninger til kundernes behov, har
et stort potentiale. Vi ser på leasing som et spørgsmål
om, at enten er du med, eller også er du hægtet af - sat
af på perronen, som vi plejer at kalde det.

Samtidig er vi jo i den grad blevet en kultur, der når
vi har et behov, også vil have det opfyldt. Og når
behovet så ændrer sig, så vil vi videre til det ”nye”.
Med leasing kan du nå ud til nye kundegrupper, som vil
prøve noget mere i en kortere eller længere periode, og
som samtidig vægter budgetsikkerhed højt - og det er
ikke kun nye biler der har fremgang. Vi har i dag gode
erfaringer med at hente biler i f.eks. Tyskland og lease
dem ud på releasing og betale forholdsmæssig afgift.
Set fra bilforhandlerens side er forholdsmæssigafgift
jo et åbenlyst argument for at bruge leasing, fordi du
udelukkende betaler registreringsafgift for den periode,
bilen er aktiv.
Hvilke ulemper ser du som bilforhandler ved billeasing?
For nogle år tilbage var branchen nok generelt noget
usikker på, om det også indtjeningsmæssigt var en god
forretning at lease kontra sælge bilerne. Vi ser en lidt
lavere engangsindtjening på leasing, men til gengæld
tror vi på at kunne forøge volumen eller omsætningsha14

stigheden på kunden over tid. Det er dog vigtigt stadig
at se på casen holistisk, således at volumensyge og korte
leasingperioder ikke ødelægger eftermarkedet. Ellers er
leasing jo helt enkelt bare et andet regnestykke.
Der er ikke noget hokus pokus i det, hvor det dog er
vigtigt at sammenligne ”æbler og æbler”. Eksempelvis
oplever vi mange eksempler på ekstremt billige tilbud på
finansiel leasing på brugte biler typisk hentet i Tyskland,
hvor kunden står for restværdien på bilen. Her skal man
som kunde se sig for og huske tilstrækkelig afskrivning
på bilen i leasingperioden. Markedet og kunderne er
heldigvis på vej til at blive mere oplyst, ligesom vi som
branche har et ansvar for, at kunderne træffer deres
beslutninger på et veloplyst grundlag.
Er I ikke bange for, at I overlader styring til nogle af de
store leasingselskaber?
Vi har et godt samarbejde med de store leasingselskaber.
Den tillidskløft, som måske tidligere har været, er væk,
og vi ser i dag i højere grad hinanden som partnere i en
værdikæde. Min interesse er derfor primært, at dem,
som skal sidde eller sidder bag rattet (red. brugerne),
vælger ”mit” mærke og ”mig” som forhandler. Det er
jo kun et spørgsmål om at have styr på sine data om
brugerne, og så have en strategi for, hvordan de ikke
bare knyttes til mærket, men også til forhandleren i et
setup, hvor beslutninger kan påvirkes. Hvis man sætter
sig ned og overlader hele initiativet, kunderne og alle
brugerne til leasingselskaberne, har man måske bare selv
givet fortabt. Man kan ligeså godt se i øjnene, at det er
den vej, markedet bevæger sig, og det handler om at
være forandringsparat og finde en måde, hvorpå man
kan navigere i det.

samhandelspartnere, ligesom jeg ser, brugerne er det.
Det gælder om, at vi kontinuerligt tilpasser os og påvirker vores marked, så vi synliggør, at vi er dygtige nok
til at skabe en efterspørgsel og et behov efter ”vores”
produkter.
Hvor ser du leasingmarkedet om fem år?
Jeg tror fortsat, der vil være en stigende udvikling
af kunder, der tiltales af fleksibiliteten og de øgede
muligheder ved leasing. Samtidig tror jeg ikke, vi har
set en ende på salgskurven for nye biler. Leasing vil
fortsætte med at bidrage til denne vækst, så længe der
er et velfungerende aftagermarked for de brugte biler.
Omkring selve leasingformen tror jeg, at man finder nye
løsninger og måder at konkurrere med hinanden på.
Eksempelvis tror jeg, at gnidningsfri fleksibilitet på forbrug i højere grad bliver en konkurrenceparameter. Det
er i hvert fald det, vi kan mærke, markedet efterspørger.
I dag skal kunderne betale en høj pris for at forbruge
mere end oprindeligt aftalt. Man kunne f.eks. forestille
sig, at kunderne i stedet kan vælge at aflevere deres bil
afhængig af, om en bestemt periode eller et bestemt
kilometerforbrug kommer først. Samtidig er vi jo i den
grad blevet en kultur, der, når vi har et behov, også vil
have det opfyldt. Og når behovet så ændrer sig, så vil vi
videre til det ”nye”. Denne trend understreger også et
behov og et krav for en højere grad af fleksibilitet, som
leasingmarkedet kan vinde på.
Samtidig er vi jo i den grad blevet en kultur, der når vi
har et behov, også vil have det opfyldt. Og når behovet
så ændrer sig, så vil vi videre til det ”nye”.

Så du er ikke bange for at miste kunden i en priskonkurrence med leasingselskaberne?
Nej – for leasingselskaberne er jo også vores kunder og
Autoanalyse 2015
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Leasingmarkedet i Danmark –
leasing af brugte biler

Som beskrevet tidligere i Autoanalysen har markedet for
billeasing både for private og virksomheder oplevet betydelig vækst over de seneste år, og tilsvarende forventes
betydelig vækst i de kommende år.
Denne udvikling gælder ligeledes for segmenterne
luksusbiler og sportsvogne, hvor flexleasing (leasing på
forholdsmæssig afgift), samt splitleasing (hvor der indgås
uafhængige leasingaftaler på forholdsmæssig afgift med
hhv. arbejdsgiver og arbejdstager) fortsat vinder indpas.
Da der forventes en betydelig vækst i disse segmenter i
de kommende år, kan det ligeledes forventes, at antallet
af biler, der er leaset på flex- og splitleasing, vil stige
betydeligt.
Et broget marked?
Markedet for flex- og splitleasing er i dag kendetegnet
ved et stort antal mindre udbydere, herunder udbydere
der har mindre end 10 kontrakter, samt et antal større
udbydere. Herudover tilbyder en række selskaber flexog splitleasing, hvor den faktiske aftale indgås med en
underleverandør.
Markedet for flexleasing og særligt splitleasing er ikke
i fuldt omfang reguleret fra lovgivers side, og således
er praksis i vidt omfang i dag reguleret ved en række
bindende svar, særligt for splitleasing.
Der hersker derfor nogen usikkerhed omkring, hvorledes
leasingaftalerne skal opbygges, ligesom kreativiteten i
kampen om kunderne blandt flere leasingselskaber er
stor. Flere kunder oplever således at modtage tilbud og
kontrakter, der er væsentligt forskellige på en række
parametre, hvor omkostningerne varierer betydeligt, og
hvor leasingaftalens opbygning og indre sammenhænge
er svære at gennemskue.
Dette medvirker efter vores opfattelse i betydeligt
omfang til, at flex- og splitleasing blandt mange stadig
opfattes som produkter, der bygger på en aggressiv
udnyttelse af reglerne, samt produkter der ligger i en
”gråzone”. I markedet ses således en tendens til øget
transparens og gennemskuelighed i kontrakterne - både
blandt de etablerede og nye udbydere.
I takt med den øgede konkurrence på markedet for flexog splitleasing ses et betydeligt fald i indtjeningen hos
leasingselskaberne. Over de seneste år er selskabernes
16

porteføljer således vokset betydeligt, uden det har haft
stor påvirkning på indtjeningen. Således ses et øget pres
på leasingselskabernes effektivitet og indtjening, og den
øgede professionalisering i markedet styrkes også af, at
flere af de større etablerede bilkoncerner er gået ind i
leasingmarkedet med egne produkter.
De umiddelbare fordele ved en flex- eller splitleasingaftale
Fordelene ved indgåelse af en flex- eller splitleasingaftale
er mange og ikke kun af direkte økonomisk karakter.
Nedenfor er opliste en række af de umiddelbare fordele:

FLEXLEASING
• Værditabet i kontrakten er begrænset til ”metallet”,
da bilen ved kontraktens udløb kan handles eksklusive
afgifter og moms.
• Biler uden afgift vil efter endt brugstid nemmere kunne handles uden for landets grænser.
• Forsikringspræmien vil normalt være betydeligt lavere
end for en tilsvarende bil på fuld afgift, da det jo kun
er ”metallet” og ikke afgiften, der skal forsikres.
• Eventuelle ændringer i afgiftssystemet får ikke indflydelse på det underliggende aktivs værdi.
• Fleksibiletet ved ”sæsonleasing”.

SPLITLEASING
• Da splitleasingaftalerne indgås på forholdsmæssig
afgift, er fordelene ved en flexlea-singaftale også
gældende for splitleasingaftalerne.
• Den private bruger undgår beskatning af fri bil mod
betaling af en leasingydelse, der vil være lavere end
skatten.
• Firmaet får en lavere leasingydelse, idet den private
bruger betaler en del af denne.

Ovenstående er naturligvis ikke udtømmende, og der er
således flere, umiddelbart mindre væsentlige fordele –
af økonomisk karakter, men også oplevede fordele for
den enkelte bruger. De oplevede fordele for den enkelte
bruger ses også som en mulighed for leasingselskaberne,
der i højere grad forsøger at differentiere produkterne
ved eksempelvis at tilbyde en række fordelagtige tillægsydelser.

Hvor er usikkerhederne?
Der knytter sig en række usikkerheder til flex- og splitleasingaftaler, og nedenfor er forsøgt redegjort for de
umiddelbart væsentligste af disse.

FLEXLEASING
• Grundlaget for opgørelsen af den forholdsmæssige
afgift til afregning (markedsværdi) er forkert/mangelfuldt.
• Beskatningsgrundlaget (for erhvervsleasing) er opgjort
forkert.
• Manglende overholdelse af formelle krav til kontrakterne, herunder leasingudbyders ”Storkundeaftale”
med SKAT.
• Forkert fastsættelse af restværdi i kontrakterne.
• Skattemæssig behandling ved ”sæsonleasing” er ikke
korrekt.

SPLITLEASING
• Da splitleasingaftalerne indgås på forholdsmæssig
afgift, er de fleste af usikkerhederne ved en flexleasingaftale også gældende for splitleasingaftalerne.
• Manglende løbende fordeling af 1. gangsydelse/depositum.
• Manglende løbende akkumuleret fordeling af månedlige leasingydelser og driftsomkostninger.
• Manglende registrering af kørte kilometer.
• Forkert registrering af erhvervsmæssig kørsel.
• Splitleasing kan ikke anvendes i virksomhedsskatteordningen.

Ved manglende overholdelse af gældende regler vil SKAT
kunne underkende leasingaftalen på forholdsmæssig afgift, ultimativt med den konsekvens, at der skal afregnes
fuld afgift af bilen.

modeller og gældende regulering, hvilket i mange
tilfælde ses udnyttet af udbydere, der enten er urimeligt
aggressive eller mangler forståelse for produkterne.
Med en øget transparens i markedet og et forventet
øget fokus fra SKAT på udbyderne må det forventes, at
markedet i fremtiden bliver endnu mere effektivt, samt at
de kontrakter og modeller, der i dag er i en ”grå zone”,
bliver reduceret betydeligt.
Således må der i fremtiden forventes en stigning i
antallet af leasingkontrakter, ligesom en mere konsistent
anvendelse af koncepterne må forventes – til gavn for
både leasingmarkedet, bilforhandlerne og ikke mindst
forbrugerne.
SKAT har igennem de seneste år haft leasing på forholdsmæssig afgift på deres kontrolaktivitetsplan, og en
række udbydere har fået udtaget et større antal kontrakter til gennemgang.
Således kunne et håb være, at gennemgangen vil give
anledning til, at SKAT skærper og præciserer reglerne,
således at det sikres, at udbyderne efterlever reglerne - til
gavn for leasingmarkedet generelt samt for statskassen
og forbrugerne!

Jesper Blom
Partner
Telefon: 3093 6787
Mail: jblom@deloitte.dk

Mads Albrechtsen
Revisor med speciale i bilbranchen
Telefon: 3093 6005
Mail: malbrechtsen@deloitte.dk

For splitleasing kan usikkerhederne yderligere få en betydelig effekt, da SKAT vil kunne underkende aftalerne,
hvilket vil medføre beskatning af fri bil hos den private
leasingtager, som udgangspunkt uden mulighed for at
modregne de privat betalte leasingydelser.
Afrunding
Flex- og splitleasing er attraktive produkter til finansiering
af særligt luksusbiler og sportsvogne. Det er imidlertid
et marked, hvor der hersker nogen usikkerhed omkring
Autoanalyse 2015
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”Det er vores vurdering, at udviklingssamarbejder og fortsat
konsolidering i branchen er nødvendig for at løfte den digitale
udfordring, forhandlerne står overfor.”
Deloitte
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Vi har igen i år analyseret bilforhandlernes resultater
og udviklingstendenser. Vi har opdelt bilforhandlerne
således:
• Mindre bilforhandlere med 15-25 ansatte
(Udgør ca. 48 pct. af bilforhandlerne i analysen)
• Mellemstore bilforhandlere med 26-75 ansatte
(Udgør ca. 43 pct. af bilforhandlerne i analysen)
• Store bilforhandlere med over 75 ansatte
(Udgør ca. 9 pct. af bilforhandlerne i analysen)
Analysen er baseret på virksomheder registreret som
”detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser”.
Vores analyse omfatter 285 virksomheder med mere
end 14 ansatte, som er aktie- eller anpartsselskaber, der
offentliggør årsrapporter. Analysen omfatter årsrapporter
offentliggjort frem til oktober 2015. De mindste autoforhandlere mellem 2 og 14 ansatte behandles særskilt i
efterfølgende kapitel.
Analysen opdateres hvert år, og årets tal sammenholdes
med vores tidligere analyser. Der er ikke nødvendigvis
fuldstændigt sammenfald med de autoforhandlere
(selskaber), der har været med i vores tidligere analyser.
Selskaberne kan f.eks. have ændret aktivitet, der kan
være sket sammenlægning med andre forhandlere,
lukning mv.
Som tidligere er der ikke udarbejdet omsætningsafhængige nøgletal, da det kun er få bilforhandlere, der oplyser
omsætningen.
Overordnede konklusioner
Årets analyse udviser en positiv tendens i indtjeningen,
der er stigende for andet år i træk. Vores analyse viser,
at det særligt er forhandlerne beliggende i Jylland og på
Fyn, der realiserer en forbedret indtjening. Forhandlernes
indtjening i Region Hovedstaden er uændret og falder i
Region Sjælland i forhold til året før.
Der er tale om beskedne stigninger i indtjeningen pr.
ansat for forhandlerne under ét, men forbedringen ses
særligt i andelen af forhandlere, der realiserer underskud
er faldende. Således realiserer ca. 1 ud af 6 forhandlere underskud i 2014/15 mod 1 ud af 5 forhandlere i
2013/14. Dette er en mærkbar forbedring.

Andelen af forhandlere, der realiserer underskud, varierer
meget i forhold til forhandlerstørrelsen. For de mellemstore forhandlere mellem 25 og 75 ansatte har 1 ud af
10 forhandlere underskud i 2014/15. Omvendt realiserer
hver fjerde af de store forhandlere med over 75 ansatte
et underskud i 2014/15, hvilket efter vores opfattelse
kan henføres til den fortsatte konsolidering, vi ser i branchen. Det er vores erfaring, at opkøb påvirker resultatet
negativt i opkøbsåret, og indtil den opkøbte virksomhed
er blevet fuldt integreret, og der kan realiseres stordriftsfordele.
Den primære årsag til den forbedrede indtjening og det,
at flere forhandlere under ét realiserer overskud, er efter
vores opfattelse det stabile bilsalg, der de seneste fem
år har sat rekord. Der sælges fortsat mange mikrobiler,
men i 2014 og 2015 er antallet af solgte mikrobiler
faldet samtidig med, at bilsalget har slået rekord. Der er
med andre ord solgt flere større biler, hvor avancen er
tilsvarende større.
Når de kommende regnskaber offentliggøres, forventer
vi en fortsat forbedret indtjening hos forhandlerne grundet det store salg, der er realiseret i 2015, herunder skiftet til de lidt større biler. Endvidere vil vi forvente, at den
nedsatte registreringsafgift vil påvirke salget af de større
biler positivt. Et usikkerhedsmoment er, hvor disponeret
forhandleren har været i forbindelse med nedsættelse af
registreringsafgiften.
I forhold til indtjeningen pr. ansat er det væsentligt at
bemærke, at der er tale om resultatet før renter pr.
ansat. Branchen har historisk set store pengebindinger
i bilhuse og biler, som typisk giver væsentlige renteomkostninger pr. ansat. Tallene viser en branche, der fortsat
skal have stort fokus på indtjeningen, hvilket også ses
på branchens afkastningsgrader, der må anses som utilfredsstillende under hensyntagen til den risiko, forhandleren påtager sig.
Vi ser stort set uændret binding i varelagrene. Det er
som sidste år de store forhandlere, der har den største
binding i lagre pr. ansat. Der er generelt set fortsat en
lavere egenfinansieringsandel hos de store forhandlere end hos de mindre og mellemstore forhandlere.
Tilsvarende er likviditetsgraden hos de store forhandlere
fortsat noget lavere end hos de mindre og mellemstore
forhandlere.

Antal ny-registreringer og bestanden af personbiler
Personbilsalget slog i 2015 rekord for femte år i træk. I
forhold til året før er antallet af solgte mikrobiler faldet
med 5 pct., og tilsvarende er salget af de større biler steget. Reduktionen på registreringsafgiften vil vi forvente
vil rykke salget yderligere mod de lidt større biler.
Siden 2012 er der i gennemsnit kommet ca. 40.000 flere
biler på vejene om året, og som det fremgår af seneste
udgaver af Blitz, Bilbranchens kvartalsvise branche- og
konjunkturanalyse, skyldes det hovedsagligt tilkøb af
mikrobiler, som supplerer snarere end erstatter familiens
større familiebil.
Skiftet til de mindre biler har påvirket eftermarkedet og dermed værkstedsomsætningen - fremadrettet og i
analysens seneste år. Den effekt kompenseres delvist ved
det større salg af de lidt større biler, vi har set de sidste
par år.
Andel med overskud
Ser vi på andelen af bilforhandlere med overskud, er
det fortsat de mellemstore forhandlere, hvor flest
realiserer overskud. Således realiserer 9 ud af 10 af de
mellemstore forhandlere overskud i 2014/15. Dog er
de mellemstore forhandleres indtjening pr. ansat faldet
fra 56 t.kr. til 53 t.kr.
Ligeledes har færre mindre forhandlere også underskud.
Således realiserer 81 pct. overskud i 2014/15, hvilket er
en forbedring på 6 pct. point. Tilsvarende er indtjeningen forbedret fra 57 t.kr. til 63 t.kr. i år.
73 pct. af de store forhandlere har overskud, hvilket er et
fald på 4 pct. point i forhold til sidste år. Til gengæld er
indtjeningen steget pænt fra 36 t.kr. til 45 t.kr.
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Primært resultat pr. ansat
Det primære resultat pr. ansat viser, hvor stor indtjening
før renter den enkelte ansatte har bidraget med i året.
Indtjeningen pr. ansat hos forhandlerne har historisk set
fulgt hinanden, hvor de mindre og mellemstore forhandlere har haft en større indtjening pr. ansat i forhold til de
store forhandlere. Den samme tendens ses i andelen af
forhandlere med overskud. Flere mindre og mellemstore forhandlere realiserer overskud i forhold til de store
forhandlere.
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De mindre forhandlere fortsætter sidste års positive
tendens og realiserer en indtjening pr. ansat, der er 63
t.kr., hvilket er en stigning på 6 t.kr. og en stigning for
andet år i træk.
De mellemstore forhandlere realiserer et mindre fald i
indtjeningen på 3 t.kr. og realiserer en indtjening på 53
t.kr. Set over en to-årig periode er der dog stadig tale
om en forbedring på 7 t.kr.
I 2014/15 er overskuddet steget mest hos de store
forhandlere, hvor indtjeningen øges med 9 t.kr. til
45 t.kr. Indtjeningen stiger for andet år i træk.
Der er i de seneste år sket en del opkøb og fusioner. Vi
oplever, at det primært er de store aktører, der er aktive i
opkøb. Det er vores erfaring, at opkøb påvirker resultatet
negativt i opkøbsåret, indtil den opkøbte virksomhed er
blevet fuldt integreret, og der kan realiseres stordriftsfordele. Dette skal medtages i vurderingen, når der ses på
resultatet for de store forhandlere. Som det fremgik af
de forskellige produktivitetscases i sidste års analyse, er
det dyrt at investere på den korte bane, men nødvendigt
for at sikre en indtjening på den lange bane.
Primært resultat pr. ansat opdelt i regioner
Der ses store regionale forskelle i indtjeningen i branchen. Region Hovedstaden har fortsat den laveste indtjening pr. ansat, der med 33 t.kr. er uændret i forhold til
året før. Årsager til den lavere indtjening kan efter vores
opfattelse henføres til et øget omkostningsniveau, hvor
lokaleomkostninger og lønninger generelt er på et højere
niveau samt den kortere afstand mellem forhandlerne, hvilket medfører en øget konkurrence. Den øgede
købekraft i regionen kan ikke opveje dette og ses ikke i
indtjeningen hos forhandlerne. Region Hovedstaden er
den region, hvor flest forhandlere realiserer underskud.
I 2014/15 realiserede 3 ud af 10 forhandlere i Region
Hovedstaden underskud, hvilket er uændret i forhold til
2013/14.
Som tidligere er det fortsat de jyske og fynske forhandlere,
der realiserer den bedste indtjening pr. ansat. Begge regioner har oplevet en stigning i indtjeningen for to år i træk.
Forhandlerne i Region Sjælland oplever et fald i indtjeningen pr. ansat på 7 t.kr. til 46 t.kr. Over de sidste to år
er indtjeningen dog steget 15 t.kr.
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Afkastningsgraden viser afkastet af den investerede
kapital. Her ses på det primære resultat i forhold til de
samlede aktiver.
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Varelager pr. ansat
En væsentlig del af pengebindingen hos bilforhandleren
er varelageret. Varelageret har stor effekt på likviditet,
finansieringsomkostninger samt soliditet.

8,4%
7,4%

7,0%
6,0%

Afkastningsgraden må fortsat betragtes som utilfredsstillende set i forhold til den risiko, der er forbundet med at
drive en bilforretning.
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Som det fremgår ovenfor, har soliditeten været nogenlunde stabil de seneste år for de tre forhandlersegmenter. Det ses, at de mindre og mellemstore forhandlere
ligger på omkring 28-30 pct., mens de store forhandlere
ligger på omkring 20 pct.
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Det er vores erfaring, at de store forhandlere ofte
kan opnå fornuftige lånevilkår uden at skulle fremvise
den samme soliditet som de mindre og mellemstore
forhandlere. En årsag hertil er, at vi ofte ser, at de store
forhandlere har finansielt stærke ejere. Derfor sker der en
optimering af egen- og fremmedfinansiering.

I forbindelse med reduktionen af registreringsafgiften i
november 2015 blev forhandlernes værdi af de indregistrerede biler, der var tillagt 180 pct. registreringsafgift
med ét mindre værd, fordi registreringsafgiften blev
nedsat til 150 pct. Det er vores erfaring, at forhandlernes
lagre ud over personbiler tillagt 180 pct. også omfatter
ikke-indregistrerede personbiler, varebiler, reservedelslager samt personbiler under skalaknækket, og som derfor
blot er tillagt 105 pct. registreringsafgift. Dette omfatter
også en del brugte biler, hvor effekten af nedsættelsen
afhænger af alder og værdi. Det er derfor vores opfattelse, at tabet for de fleste forhandlere er håndterbart,
og alt andet lige vil reduktionen i afgiften og deraf vores
forventning til øget omsætning medvirke til en forbedret
indtjening.
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For forhandlere, der primært handler med de dyre biler
og desuden har store lagre med biler med fuld afgift
indeholdt, er tabet naturligvis væsentligt større end for
den gennemsnitlige forhandler.
Likviditetsgrad
Likviditetsgraden viser omsætningsaktiver i forhold til
kortfristet gæld. Det er en indikator for, hvorvidt bilforhandleren er i stand til at betale den gæld, der forfalder
inden for et år. For bilbranchen er denne relativt uændret
i perioden.
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Vi kan se, at den større soliditet hos de mindre forhandlere afspejles i en bedre likviditetsgrad. Tilsvarende ses
den mindre soliditetsgrad hos de store bilforhandlere
også i likviditetsgraden, der ligger på et forholdsvist lavt
niveau over perioden. Årsagen til den lavere likviditetsgrad hos de store forhandlere er, som omtalt under
soliditetsgraden, en større grad af optimering af egenog fremmedfinansiering.
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Figur 12: Tre vigtigste konkurrenceparametre målt blandt forhandlere med salg af nye biler
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Soliditetsgrad
Ved kreditvurderingen af en virksomhed er soliditetsgraden et væsentligt nøgletal. I forhold til en kreditvurdering skal soliditetsgraden være så stor som mulig, da det
viser, hvor stor en del af virksomheden, der er finansieret
af ejerne.

De store bilforhandleres pengebinding i lageret pr. ansat
har været stigende de seneste fire år. Der ses også en
svagt stigende lagerbinding hos de mellemstore forhandlere. For de mindre forhandlere er lageret på niveau med
sidste år.
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I året ses ikke den store ændring i afkastningsgraden.
Der er tale om en forbedring på ca. 1 pct. point for
de mindre forhandlere, hvilket kan henføres til den
forbedrede indtjening pr. ansat i året. De mellemstore
forhandlere har realiseret et mindre fald, hvilket også kan
henføres til det mindre fald i indtjeningen pr. ansat, der
er realiseret. De store forhandlere realiserer et fald på ca.
1 pct. point, hvilket primært kan henføres til den øgede
pengebinding, f.eks. i lagre.

Forhandlerne har typisk finansieret 20-30 pct. af aktiverne (soliditetsgraden), så langt de fleste forhandlere
er afhængige af finansiering fra leverandører mv. samt
bankfinansiering. Rentebetalingen, der ofte er væsentlig,
skal dækkes af dette afkast.
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Kilde: Bilbranchensmedlemsundersøgelse, marts 2016
Note: Spørgsmål stillet til virksomhedslederen: Hvad er efter din mening de tre vigtigste indsatsområder,
som kan forbedre din virksomheds konkurrenceevne i de kommende fem år (vælg maks. 3)?
Stikprøve: 85 interviews med indehavere, direktører, filialchefer i nybilsforhandlere.
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En ny medlemsundersøgelse foretaget i marts i år viser,
at Bilbranchens medlemmer har rettet et skarpt fokus på
digital innovation. Især nybilforhandlerne arbejder stadig
intensivt på at udvikle og tilpasse forretningsmodellen og
strategien til nye efterspørgselsmønstre.
Forhandlerne fokuserer først og fremmest på implementering af nye digitale løsninger. Medlemmerne mener
primært, at disse initiativer skal sikre virksomhedens konkurrenceevne i de kommende fem år. Fælles for de fire
højest prioriterede konkurrencefremmende tiltag blandt
medlemmerne er deres fokus på nye forretningsområder
og digitalisering i virksomheden.
Sidste års medlemsanalyse påpegede et stort behov
for at møde kunden dér, hvor kunden er. Der er ifølge
undersøgelsen fra i år nu en bred enighed blandt 40 pct.
af medlemmerne om, at en forøget online tilstedeværelse
hører til blandt de vigtigste konkurrencefremmende tiltag.
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Medlemmerne har samtidig en forståelse af, at de
digitale løsninger ikke kan stå alene. For at komme
foran konkurrenterne vurderer mere end en tredjedel,
at de også er nødt til at tænke utraditionelt og svarer,
at udvikling af unikke kundekoncepter hører til blandt
de tre vigtigste konkurrencefremmende initiativer. Det
bør dog bemærkes, at der allerede er en klar tendens
til, at mange af de nye kundekoncepter, som lanceres i
bilbranchen, i stigende grad er digitale.
En væsentlig barriere for, om de digitale initiativer vil
lykkes, bliver for virksomhederne at sikre sig, at nye tiltag
integreres med resten af forretningen. I undersøgelsen
kommer dette til udtryk ved, at knap en tredjedel af de
adspurgte bilforhandlere vurderer, at integrationen mellem digitale og fysiske enheder er blandt virksomhedens
tre vigtigste indsatsområder.
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Kilde: Bilbranchensmedlemsundersøgelse, marts 2016
Note: Spørgsmål stillet til virksomhedslederen: Hvad er efter din mening de tre vigtigste indsatsområder,
som kan forbedre din virksomheds konkurrenceevne i de kommende fem år (vælg maks. 3)?
Stikprøve: 85 interviews med indehavere, direktører, filialchefer i nybilsforhandlere.
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Analysen er baseret på virksomheder registreret som
”detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser”.
Vores analyse omfatter 321 virksomheder med mellem 2
og 14 ansatte, som er aktie- eller anpartsselskaber, der
offentliggør årsrapporter. Analysen omfatter årsrapporter
offentliggjort frem til oktober 2015.
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Som tidligere er der ikke udarbejdet omsætningsafhængige nøgletal, da det kun er få bilforhandlere, der oplyser
omsætningen.
Overordnede konklusioner
Det primære resultat hos de mindste forhandlere
udgør 118 t.kr. pr. ansat, hvilket er det højeste niveau i
analysens fire år. Indtjeningen varierer historisk set ikke
meget for de mindste forhandlere, der har været stabilt
omkring 110 t.kr. pr. ansat de seneste fire år. På trods
heraf realiserer 1 ud af 4 forhandlere underskud i år. En
del forhandlere kæmper med røde tal på bundlinjen.

2014/15

2013/14

2014/15

Pengebindingen i lagre har ikke ændret sig i året og
udgør fortsat omkring 700 t.kr. pr. ansat.

Andel med overskud
I 2014/15 realiserede 1 ud af 4 af de mindste bilforhandlere underskud. På trods heraf er der i året tale om
en forbedring på 4 pct. point, og 76 pct. af de mindste
forhandlere realiserede overskud i 2014/15, hvilket er
den højeste andel i analysens fire år.
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Det primære resultat pr. ansat viser, hvor stor indtjening
før renter den enkelte ansatte har bidraget med i året.
Det primære resultat hos de mindste forhandlere udgør
118 t.kr. pr. ansat, hvilket er det højeste niveau i analysens fire år og en forbedring på 12 t.kr. i forhold til året
før. Indtjeningen varierer historisk set ikke meget for de
mindste forhandlere, der har været stabil omkring 110
t.kr. pr. ansat de seneste fire år.
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Afkastningsgraden viser afkastet af den investerede
kapital. Her ses på det primære resultat i forhold til de
samlede aktiver. Forrentningen er steget 2 pct. point til
10 pct. Dette er en naturlig konsekvens af det forbedrede resultat og den uændrede pengebinding i lagre.
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Det er vores opfattelse, at en afkastningsgrad på ca. 10
pct. for en lille forhandler må betragtes som tilfredsstillende.
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Det bemærkes, at det primære resultat er før renteomkostninger, og at de mindste bilforhandlere ofte har
en stor pengebinding i lagre, hvilket øger finansieringsbehovet.
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Analysen opdateres hvert år, og årets tal sammenholdes
med vores tidligere analyser. Der er ikke nødvendigvis
fuldstændigt sammenfald med de autoforhandlere
(selskaber), der har været med i vores tidligere analyser.
Selskaberne kan f.eks. have ændret aktivitet, der kan
være sket sammenlægning med andre forhandlere,
lukning mv.

60%

Soliditetsgraden er steget 1 pct. point til 29 pct. Da
pengebindingen i lagre ikke er ændret, er det vores
opfattelse, at forbedringen af soliditeten primært kan
henføres til den forbedrede indtjening.

78%

66%

2013/14

2012/13

2%

som kan forbedre din virksomheds konkurrenceevne i de kommende fem år (vælg maks. 3)?
Stikprøve: 85 interviews med indehavere, direktører, filialchefer i nybilsforhandlere.
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Kilde: Bilbranchensmedlemsundersøgelse, marts 2016
Note: Spørgsmål stillet til virksomhedslederen: Hvad er efter din mening de tre vigtigste indsatsområder,
brugtbilssalg.
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Vi har i lighed med sidste år valgt at behandle autoforhandlerne med mellem 2 og 14 ansatte særskilt. Dette
skyldes, at der er stor forskel i forretningsmodellen hos
de mindste forhandlere og de mellemstore forhandlere.
De mindste forhandlere omfatter også en stor andel af
rene brugtvognsforretninger, hvor forhandlere med 15
eller flere ansatte som oftest er autoriserede forhandlere
med et andet forretningskoncept. De autoriserede forhandlere er underlagt en lang række yderligere krav og
deraf følgende omkostningsstruktur, og kan således ikke
direkte sammenlignes med de mindste forhandlere.
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Soliditetsgrad
Soliditetsgraden viser hvor stor en del af virksomheden,
der er finansieret af ejerne. Soliditetsgraden er steget
1 pct. point til 29 pct. Da pengebindingen i lagre ikke
er ændret, er det vores opfattelse, at forbedringen af
soliditeten primært kan henføres til den forbedrede
indtjening.
Typisk ser vi, at finansieringskilder stiller krav til en soliditet på omkring 30 pct. De forhandlere, der soliditetsmæssigt ligger i den lave ende, må derfor forvente krav
om yderligere reduktion i pengebindingerne, f.eks. lagre
og reducerede muligheder for udlodning til ejerne.
Varelager pr. ansat
En væsentlig del af pengebindingen hos bilforhandleren
er varelageret. Varelageret har stor effekt på likviditet,
finansieringsomkostninger samt soliditet.
Pengebindingen i lagre har ikke ændret sig i året og
udgør fortsat omkring 700 t.kr. pr. ansat.
Pengebindingen på lageret er over de seneste 4 år
reduceret med ca. 80 t.kr. pr. ansat for de mindste forhandlere til det nuværende niveau på 680 t.kr. pr. ansat.
Dette niveau er stadig større end for bilforhandlere med
mere end 14 ansatte, hvilket efter vores vurdering kan
forklares med en forholdsmæssig større brugtvognshandel hos de mindste bilforhandlere.
Likviditetsgraden
Likviditetsgraden viser omsætningsaktiver i forhold til
kortfristet gæld. Likviditetsgraden ligger nogenlunde
stabil på omkring 1,8.
De mindste bilforhandleres soliditet ligger på et tilfredsstillende og stabilt niveau, som afspejles i likviditetsgraden. Der er ikke noget, der indikerer, at den gennemsnitlige mindste forhandler ikke skulle være i stand til betale
sine forpligtelser, når disse forfalder.
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Analysen er baseret på virksomheder registreret som
”Engroshandel med person- og varebiler og minibusser”.
Vores analyse omfatter 17 virksomheder, som er aktieeller anpartsselskaber, der offentliggør årsrapporter.
Analysen omfatter årsrapporter offentliggjort frem til
december 2015.

Der er beregnet samme nøgletal som for bilforhandlere.
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Importørernes forbedrede indtjening ses også ved, at
samtlige 17 importører i analysen realiserer overskud. Kun
63 pct. af importørerne realiserede overskud året før.
Den forbedrede indtjening kan efter vores opfattelse
henføres til segmentfordelingen af det rekordhøje salg.
Der sælges fortsat mange mikrobiler, hvor avancen er
lav, men antallet af solgte mikrobiler er faldet i både
2014 og 2015, mens personbilsalget begge år har slået
rekord. Med andre ord sælges der flere større biler, hvor
avancen er bedre.
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Andel med overskud
Andelen af importører med overskud ligger på 100 pct. i
2014/2015, da samtlige af de 17 analyserede importører
realiserer overskud i året. Dette er en væsentlig forbedring i forhold til året før, hvor kun 63 pct. af importørerne realiserede overskud.
Primært resultat pr. ansat
Det primære resultat pr. ansat viser, hvor stor indtjening
før renter, den enkelte ansatte har bidraget med i året.
Da der er relativt få importører, er det primære resultat
pr. ansat opgjort vægtet for bilimportørerne. Det vil sige
den samlede indtjening divideret med det samlede antal
ansatte hos bilimportørerne.
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Bilimportørerne har fortsat en solid egenfinansieringsandel (41 pct. i 2014/15), og likviditetsgraden er konstant
omkring 2,0.
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Overordnede konklusioner
Analysen af bilimportørernes økonomi viser, at indtjeningen pr. ansat er steget med 33 pct. til 821 t.kr. i 2014/15
mod 615 t.kr. året før. Der er stadig et stykke vej op til
indtjeningen i rekordåret 2011/12, hvor indtjeningen
var 1.334 t.kr, men importørerne realiserer et primært
resultat pr. ansat, der fortsat er væsentligt over bilforhandlerne.
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Analysen opdateres hvert år, og årets tal sammenholdes
med vores tidligere analyser. Der er ikke nødvendigvis
fuldstændigt sammenfald med de importører (selskaber),
der har været med i vores tidligere analyser. Selskaberne
kan f.eks. have ændret aktivitet, der kan være sket sammenlægning med andre importører, lukning mv.
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Vi har i år også analyseret bilimportørernes resultater og
udviklingstendenser.
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Analysen af bilimportørernes økonomi viser, at indtjeningen pr. ansat er steget med 33 pct. til 821 t.kr. i 2014/15
mod 615 t.kr. året før. Der er stadig et stykke vej op til
indtjeningen i rekordåret 2011/12, hvor indtjeningen var
1.334 t.kr.
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Den forbedrede indtjening kan efter vores opfattelse
henføres til segmentfordelingen af det rekordhøje salg.
Der sælges fortsat mange mikrobiler, hvor avancen er
lav, men antallet af solgte mikrobiler er faldet i både
2014 og 2015, mens bilsalget begge år har slået rekord.
Med andre ord sælges der flere større biler, hvor avancen
er tilsvarende bedre.
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Der ses store udsving i indtjeningen pr. ansat mellem de
forskellige importører og mærkerne imellem.
Afkast af investeret kapital
Afkastningsgraden viser afkastet af den investerede
kapital. Her ses på det primære resultat i forhold til de
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samlede aktiver. Som det også fremgår af indtjeningen,
er afkastningsgraden steget i året. I år er afkastningsgraden 9 pct., der må anses som tilfredsstillende.

Figur 23: Varelager pr. ansat t.kr.

Soliditetsgrad
Bilimportørerne har finansieret en pæn del af deres virksomhed, og soliditeten har de seneste år været omkring
40-45 pct. Dermed har de store bilforhandlere en soliditetsgrad, der er under halvdelen af bilimportørernes.

3.500

I 2014/15 er soliditetsgraden forbedret 1 pct. point,
hvilket primært henføres til årets forbedrede resultat, idet
der er en øget pengebinding i lagrene.
Varelager pr. ansat
Bilimportørerne har en større pengebinding i lagre end
bilforhandlerne, hvilket er naturligt i betragtning af
importørens rolle i forhold til bilforhandleren. Pengebindingen udgør 3.302 t.kr. i 2014/15, hvilket er en stigning
på 26 pct. i forhold til året før.
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Faldet i registreringsafgiften fra 180 pct. til 150 pct.
vil ikke påvirke importørernes lagre direkte, da der, alt
andet lige, er tale om ikke-indregistrerede biler.
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Likviditetsgraden
Likviditetsgraden har været omkring 2,0 de seneste år og
udgør 2,1 i 2014/15. Den gennemsnitlige bilimportør ser
ikke ud til at have problemer med at betale den kortfristede gæld. Det er også en naturlig konsekvens af den
relativt høje egenfinansieringsandel (soliditeten). Årets
fald i likviditetsgraden kan primært henføres til en større
pengebinding i lagre.
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Figur 25: Lastbilmarkedet - Antal nyregistreringer og bestanden primo årsskiftet
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Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Bilstatistik
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Figur 26: Andel med overskud
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Vi har igen i år analyseret lastbilforhandlernes resultater
og udviklingstendenser.
Analysen er baseret på virksomheder registreret som
”Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.”, branchekode 451920. Vores analyse omfatter
40 virksomheder, som er aktie- eller anpartsselskaber, der
offentliggør årsrapporter. Analysen omfatter årsrapporter
offentliggjort frem til december 2015.
Analysen opdateres hvert år, og årets tal sammenholdes
med vores tidligere analyser. Der er ikke nødvendigvis
fuldstændigt sammenfald med de forhandlere (selskaber), der har været med i vores tidligere analyser. Selskaberne kan f.eks. have ændret aktivitet, der kan være sket
sammenlægning med andre forhandlere, lukning mv.
Som tidligere er der ikke udarbejdet omsætningsafhængige nøgletal, da det kun er få lastbilforhandlere, der
oplyser omsætningen.
Overordnede konklusioner
Analysen af lastbilforhandlernes økonomi viser en indtjening pr. ansat, der har været stigende de seneste fire år.
Indtjeningen i perioden 2011/12 til 2014/15 er således
steget fra 131 t.kr. til 167 t.kr. pr. ansat. Indtjeningen i
2014/15 er med 167 t.kr. pr. ansat på niveau med året
før (166 t.kr. pr. ansat).
Den forbedrede indtjening kan efter vores opfattelse henføres til det stabilt stigende salg af lastbiler i perioden.
Den stigende og stabile indtjening ses også i antallet af
forhandlere, der realiserer overskud. Således realiserer
5 ud af 6 forhandlere overskud i 2014/15. Dette er en
forbedring i forhold til de tidligere år, hvor antallet af
forhandlere med underskud næsten er halveret.
Når de kommende regnskaber offentliggøres, forventer
vi en fortsat forbedret indtjening hos forhandlerne, grundet det store salg, der er realiseret i 2015.

1,50

Branchen har i 2014/15 forøget lagerbindingerne, der
udgør
1.149 t.kr. pr. ansat i 2014/15 mod 853 t.kr. året
1,00
før. Lagerbindingen i 2014/15 er på det højeste niveau
siden
krisen og indikerer efter vores opfattelse en øget
0,50
optimisme og et øget aktivitetsniveau. De øgede lagerbindingerne
og en indtjening, der er på niveau med året
0,00
før, aflæses også
i afkastningsgraden.
2011/12
2012/13 Afkastningsgraden
2013/14
er i år faldet
fra 10 pct. til 9 pct. i forhold til sidste år.
Bilimportører
Soliditetsgraden udgør 35 pct. i år, hvilket er uændret i
forhold til året før.

Antal ny-indregistrerede lastbiler og bestanden af
lastbiler
I 2015 blev solgt 4.756 lastbiler, hvilket isoleret set er
en stigning på 29 pct. Salget i 2014 er dog væsentligt
påvirker af nye EU normer, hvor der i december 2013 var
tale om en fremrykning af salget, som således ikke er til
stede i 2014. Tages der højde herfor, har der været et
svagt stigende salg af lastbiler de seneste år.

2014/15
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Det ændrer ikke ved, at salget af lastbiler i 2015 er
mærkbart større og det højeste siden krisen (2008). Det
øgede salg kan efter vores opfattelse henføres til en bedring i samfundsøkonomien/aktiviteten samt et efterslæb
fra kriseårene.

Figur 27: Primært resultat pr. ansat i t.kr.
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Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Bilstatistik

Bestanden af lastbiler indregistreret i Danmark fortsætter
med at falde. Faldet udgør i 2015 kun 0,5 pct. Det er
især de mindre lastbiler under 16 tons, der bliver færre
af. I 2015 udgjorde salget af nye ”lette” erhvervskøretøjer 8 pct. af det samlede lastbilsalg, mens de ”lette”
køretøjer i gennemsnit udgjorde 25 pct. af den samlede
lastbilbestand. Det danske eftermarkedspotentiale
afhænger dog i vid udstrækning også af udenlandsk
indregistrerede lastbiler, som ikke indgår i denne statistik.
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Andel med overskud
I 2014/15 realiserer 5 ud af 6 forhandlere overskud. Dette er en forbedring i forhold til de tidligere år, hvor antallet af forhandlere med underskud næsten er halveret.
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Indtjeningen pr. ansat har i 2014/15 været på niveau
med sidste år. At flere forhandlere realiserer overskud
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Primært resultat pr. ansat
Det primære resultat pr. ansat har været stabilt stigende
de seneste 4 år. Indtjeningen er i perioden 2011/12 til
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Figur 28: Afkastningsgrad
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samlede aktiver. Afkastningsgraden har i perioden generelt været stigende.
Afkastningsgraden er dog i 2014/15 faldet fra 9,6 pct.
året før til 9,1 pct. Faldet kan henføres til de øgede
lagerbindinger. En afkastningsgrad på 9 pct. må anses
som tilfredsstillende.
Soliditetsgrad
Ved kreditvurderingen af en virksomhed er et væsentligt
nøgletal soliditetsgraden. I forhold til en kreditvurdering
skal soliditetsgraden være så stor som mulig, da det
viser, hvor stor en del af virksomheden, der er finansieret
af ejerne.
Som det fremgår ovenfor, udgør soliditetsgraden 35
pct., hvilket er uændret i forhold til året før. At soliditetsgraden ikke falder som følge af den øgede lagerbinding
kan henføres til en fortsat stabil indtjening og indikerer
efter vores opfattelse også en tilbageholdenhed med
udlodninger til ejerne.
Varelager pr. ansat
Lagerbindingerne pr. ansat er i 2014/15 steget væsentligt til 1.149 t.kr. fra 853 t.kr. året før. Lagerniveauet er
på niveau med 2012/13. Lagerbindingen i 2014/15 er på
det højeste niveau siden krisen og indikerer efter vores
opfattelse en øget optimisme og et øget aktivitetsniveau
i branchen.
Likviditetsgrad
Likviditetsgraden viser omsætningsaktiver i forhold til
kortfristet gæld, og det er en indikator for, hvorvidt forhandleren er i stand til at betale den gæld, der forfalder
inden for et år. For lastbilforhandlerne er likviditetsgraden steget i året til 1,63 i forhold til 1,53 året før. Likviditetsgraden har været stigende de seneste år, hvor den
er steget fra 1,27 i 2011/12 til det nuværende niveau
på 1,63. En forklaring herpå er den stabile indtjening og
den forbedrede soliditet, vi ser i branchen.
Umiddelbart bør den gennemsnitlige forhandler i branchen kunne betale den gæld, der forfalder inden for et år.
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Definitioner på anvendte nøgletal

(Resultat før finansielle poster, skat og ekstraordinære poster)

Primært resultat
pr. ansat

Antal ansatte

Resultat før finansielle poster, skat og ekstraordinære poster

Afkast af investeret kapital

Samlede aktiver (fratrukket rentebærende indestående)

Egenkapital

Soliditetsgrad

Balancesum

Varebeholdninger

Varelager pr. ansat

Antal ansatte

Omsætningsaktiver

Likviditetsgrad

Produktivitetstallet

Kortfristet gæld

Primært resultat + (gennemsnitlig timeløn * arbejdstimer i gennemsnit * antal ansatte)
arbejdstimer i gennemsnit * antal ansatte

Produktivitetstallet
2014/15: 15-25 ansatte: timeløn 225 kr., 26-75 ansatte: timeløn 237 kr., over 75 ansatte: timeløn 262 kr.
2013/14: 15-25 ansatte: timeløn 233 kr., 26-75 ansatte: timeløn 237 kr., over 75 ansatte: timeløn 264 kr.
2012/13: 15-25 ansatte: timeløn 229 kr., 26-75 ansatte: timeløn 236 kr., over 75 ansatte: timeløn 255 kr.
Lønbegrebet er fortjeneste inkl. genetillæg, hvilket omfatter løn, overtidsbetaling, genebetalinger, løn under fravær, værdi af personalegoder, samt pension fra såvel medarbejder som arbejdsgiver.
Arbejdstimer i gennemsnit er opdelt i virksomhedsstørrelser således:
2014/15: 15-25 ansatte: 1.489 timer, 26-75 ansatte: 1.553 timer, over 75 ansatte: 1.559 timer.
2013/14: 15-25 ansatte: 1.558 timer, 26-75 ansatte: 1.580 timer, over 75 ansatte: 1.528 timer.
2012/13: 15-25 ansatte: 1.513 timer, 26-75 ansatte: 1.557 timer, over 75 ansatte: 1.552 timer.
Kilde: DA’s Strukturstatistik for branchekode 45.11.20
Afskrivninger på kapitalapparatet medregnes normalt i produktiviteten. Afskrivninger varierer marginalt på tværs af forhandlerstørrelse.
De er ikke lagt til i produktivitetsligningen ovenfor. Dette er for at sikre sammenlignelighed mellem autoforhandlere med eget bilhus
og bilforhandlere, der lejer sig ind.
Regionstal
Tal for regioner er opdelt efter postnumre således:
Region Hovedstaden: Postnummer <3999.
Region Sjælland: Postnummer 4000-4999.
Region Syddanmark: Postnummer 5000-7099.
Region Midt- og Nordjylland: >7100.
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Deloittes branchegruppe
for autobranchen

´Branchegruppens formål er at udvikle og levere
løsninger, som skaber værdi for vores kunder.
Vi tilbyder integrerede rådgivningsydelser, og
vores filosofi er, at vi kan tilføre værdi til enhver
opgave - lille som stor.

Køb & salg
af virksomheder

Løbende
rådgivning

Revision & regnskab

Økonomi &
finansiering

Bilbranchen

Branchegruppen består af et tværfagligt team af revisorer og rådgivere med viden og indsigt i autobranchen.
Branchegruppens medlemmer betjener dagligt en lang
række virksomheder inden for autobranchen. Vores
viden og indsigt i autobranchens vilkår vokser derfor
dag for dag.
Hvad angår fagområder fordeler vi os på alt fra revision,
regnskab, økonomi, finansiering, IT-løsninger, skat og
moms, køb og salg af virksomheder til anden relateret
rådgivning. Fordi vi arbejder tæt sammen med vores
kunder i branchen, er vi i stand til at forstå de udfor
dringer, som virksomhederne står overfor. Og vi kan se
de muligheder og løsninger, som kan være med til at
gøre en forskel - for såvel den enkelte virksomhed som
for branchen som helhed.

Analysen er udarbejdet af:

Bilbranchen er branche- og arbejdsgiverforeningen
for virksomheder, der har bilen som det
forretningsmæssige omdrejningspunkt. Vi er en af
de største arbejdsgiverforeninger i DI, og vi taler på
vegne af knap 600 medlemmer, som repræsenterer
godt 15.000 medarbejdere.
Bilbranchen er for alle typer virksomheder, der beskæf
tiger sig med biler og bilrelaterede produkter og ydelser.
Vores medlemmer er autoriserede forhandlere af personvogne og lastbiler, værksteder, grossister samt
underleverandører. De favner vidt i størrelse, fra de
meget store virksomheder til de mindre og mellemstore,
der henter forretningsmæssig sparring og viden i foreningen.
En full service-forening
Vi er en full service-forening med stærke kompetencer
inden for arbejdsgiverforhold, erhvervsvilkår og brancheindsigt samlet under ét tag. Det kommer dig som medlem til gode. Et medlemskab af Bilbranchen giver dig
adgang til en lang række services og ydelser, som
hjælper dig til at drive en lønsom forretning.

Som medlem kan du frit trække på vores
sekretariat, som står til rådighed med rådgivning
om branchejura, personalejura, uddannelse,
arbejdsmiljø og meget mere.
Er der brug for flere muskler i en konkret sag, har du
adgang til de 170 advokater i DI, som yder juridisk
bistand til organisationens medlemmer.
Vi afholder løbende seminarer, kurser, konferencer og
gåhjemmøder, hvor vi sætter fokus på relevante temaer.
Du har også adgang til statistik- og brancheanalyser,
lønstatistikker, konjunkturbarometer, prisindeks samt
løbende nyhedsinformation om erhvervs- og arbejds
giverforhold.
Kort sagt sørger vi for, at du får indsigt i udviklingen og
tendenser i branchen, så du altid har et validt, faktuelt
grundlag at træffe dine beslutninger på.

Medlemsfordele
Analysen er udarbejdet af:
Adgang til rådgivning på en lang række fagområder
heriblandt personale- og branchejura, arbejdsmiljø,
HR og uddannelse

Skat & moms
IT-løsninger

Lars B. Nielsen
Deloitte
Vesterballevej 25A
7000 Fredericia
Tlf. +45 3070 3728
larnielsen@deloitte.dk

Christian Hansen
Deloitte
Ndr. Ringgade 70A
4200 Slagelse
Tlf. +45 3093 4799
chansen@deloitte.dk

Adgang til relevante brancheanalyser, analyseværktøjer, statistikker, branchenyheder og udviklingstendenser i branchen
Adgang til regionale medlemsmøder, forskellige
netværk, medlemsarrangementer og konferencer
Dækning af DI’s konkurrencedygtige
overenskomster
DI’s feriepengegaranti, der giver en betydelig
likviditetsgevinst

Thomas Møller Sørensen
Branchedirektør
Bilbranchen
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Tlf. +45 3377 3383
tms@di.dk

Frederik Funder
Konsulent
Bilbranchen
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Tlf. +45 3377 3572
ffpe@di.dk

Anders Fink Kjærgaard
Konsulent
Bilbranchen
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Tlf. +45 3377 3638
anfk@di.dk

Adgang til Bilbranchens og DI’s uddannelsestilbud
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Om Deloitte
Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række
brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde
service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes
ca. 225.000 medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard.
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