
2018 – Ökade intäkter genom förvärv, men svag avslutning på året

1 oktober - 31 december 2018

● Intäkterna ökade till 2 922 (1 507) MSEK. Justerat för förvärvet av FTZ och Inter-Team, valutaeffekter och 

   räknat på jämförbart antal vardagar ökade intäkterna med 5 procent. Försäljning i jämförbara enheter minskade 

   med 1 procent, i lokal valuta.

● EBITA uppgick till 107 (134) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 4 (9) procent. EBITA har påverkats  

   negativt av jämförelsestörande poster om 53 (positivt 2) MSEK.

● EBIT uppgick till 57 (96) MSEK och EBIT-marginalen uppgick till 2 (6) procent. EBIT har påverkats negativt 

   av jämförelsestörande poster om 53 (negativt 7) MSEK.

● Bruttomarginalen uppgick till 44,0 (55,2) procent.

● Resultat per aktie, såväl före som efter utspädning, uppgick till 0,18 (2,07) SEK.

● Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 46 (246) MSEK.

1 januari - 31 december 2018

● Intäkterna uppgick till 7 951 (6 000). Justerat av förvärvet av FTZ och Inter-Team, valutaeffekter och räknat på

   jämförbart antal vardagar ökade intäkterna med 3 procent. Försäljning i jämförbara enheter minskade med 1

   procent, i lokal valuta.

● EBITA uppgick till 553 (649) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 7 (11) procent. EBITA har påverkats 

   negativt av jämförelsestörande poster om 89 (positivt 9) MSEK.

● EBIT uppgick till 407 (522) MSEK och EBIT-marginalen uppgick till 5 (9) procent. EBIT har påverkats 

   negativt av jämförelsestörande poster om 89 (0) MSEK.

● Bruttomarginalen uppgick till 49,9 (54,6) procent.

● Resultat per aktie, såväl före som efter utspädning, uppgick till 6,56 (10,05) SEK.

● Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 331 (496) MSEK.

● Nettoskulden uppgick till 4 098 (1 444) MSEK.

● Styrelsen föreslår ingen aktieutdelning (föregående år 4,46 SEK)
1)

.

SAMMANDRAG AV KONCERNENS 

RESULTATUTVECKLING 

MSEK 

Intäkter 2 922 1 507 94 7 951 6 000 33

Rörelseresultat före av- och

nedskrivningar av immateriella

anläggningstillgångar (EBITA) 107 134 -21 553 649 -15

Rörelseresultat (EBIT) 57 96 -41 407 522 -22

Resultat efter finansiella poster 17 87 -80 477 475 0

Resultat efter skatt 8 75 -89 268 368 -27

Resultat per aktie, SEK 0,18 2,07 -91 6,56 10,05 -35

EBITA-marginal, % 4 9 7 11

EBIT-marginal, % 2 6 5 9

Rörelseresultat (EBIT)

JUSTERAT FÖR 

JÄMFÖRELSESTÖRANDE 

POSTER MSEK

Rörelseresultat (EBIT), exkl.

jämförelsestörande poster 110 103 7 496 522 -5

Nedskrivning av lager DAB-produkter -20

Avyttring Marinshopen -6

Förvärvskostnader FTZ och Inter-Team -23

Hantering av renoverade reservdelar
2)

-28 -15

-25 -25

Jämförelsestörande poster 2017 summa -7 0

Jämförelsestörande poster, totalt -53 -7 -89 0

Rörelseresultat (EBIT) 57 96 -41 407 522 -22

1)
 4,46 är omräknat med antal utestående aktier per 2018-12-31, 56 353 372. Faktiskt utbetald utdelning var 7 kr per 35 901 487 aktier.

2)
Hantering av renoverade reservdelar om totalt -28 MSEK, varav -13 MSEK avser helår 2018 och -15 MSEK avser helår 2017. Historiska perioder är ej justerade

för detta. 
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Vd:s kommentar 

2018 – Ökade intäkter genom förvärv, men svag avslutning på året

Året 2018 har kantats av både framgångar och utmaningar. Det framgångsrika förvärvet av FTZ och Inter-Team innebar att vi

nästan fördubblade vår storlek och positionerade oss ytterligare i konsolideringen av den nordiska marknaden samt tog vårt första

steg ut i Kontinentaleuropa. Jag är samtidigt besviken på att vi inte lyckats växa i vår svenska och norska kärnaffär - försäljning av

reservdelar till verkstäder - som i grunden är en stabil och lönsam verksamhet. När marknadstillväxten uteblir har vi för stor

kostnadskostym. Därtill genomförde vi ett antal mindre verksamhetsförvärv i Sverige och Norge under året som förvisso ökade våra

intäkter men spädde ut rörelsemarginalerna ytterligare.

I fjärde kvartalet ökade koncernens intäkter med 94 procent till 2 922 (1 507) MSEK. Rensat för förvärven av FTZ och

Inter-Team, blev försäljningstillväxten 6 procent i kvartalet, positivt påverkad av de mindre verksamhetsförvärven och stark

NOK. Försäljningen i jämförbara enheter, det vill säga försäljningen rensat för alla förvärv under året, sjönk med 1 procent i lokal

valuta. Trots att jag inte är nöjd med försäljningsutvecklingen i jämförbara enheter,bedömer jag att vi har behållit våra

marknadsandelar på en svag marknad. I kvartalet sjönk även FTZs försäljning med cirka 1 procent i lokal valuta och Inter-Teams

försäljning ökade 5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2017 (före förvärvstillfället).

Bruttomarginalen sjönk till 44,0 procent (55,2) i kvartalet. Som förväntat påverkades bruttomarginalen kraftigt negativt av FTZ och

Inter-Team, som har lägre bruttomarginaler än koncernen som helhet. Bruttomarginalen påverkades marginellt även negativt av

ökade kostnader till följd av stark EUR och felaktig hantering av renoverade reservdelar.

Rörelseresultatet i linje med kommunicerad preliminär information

Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 57 (96) MSEK i fjärde kvartalet, negativt påverkat av jämförelsestörande

poster om totalt 53 (negativt 7) MSEK. Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster blev 110 (103) MSEK,

vilket är i linje med den preliminära informationen om fjärde kvartalet som kommunicerades den 17 januari.

Justerat för jämförelsestörande poster påverkades rörelseresultatet av framförallt lägre försäljning i jämförbara enheter och lägre

bruttomarginal. Även förvärv av mindre verksamheter under året har påverkat koncernens lönsamhet negativt i kvartalet då de

initialt har haft låg rörelsemarginal. 

Marknadsutvecklingen

Den milda starten på vintern och långa julledigheten var troligen den bidragande orsaken till en ovanligt svag efterfrågan på bildelar

och verkstadstjänster på alla våra huvudmarknader under fjärde kvartalet. En utveckling som kännetecknade stora delar av

Europa. Under januari och början av februari har vi sett att efterfrågan har stabiliserats. För det första halvåret 2019 bedömer vi

att marknaden åter kommer växa med 1–2 procent i Norden och 4–5 procent i Polen.

Norska marknaden har kommit längst i omställningen till fossilfri bilflotta och vi börjar där se en förändrad eftermarknad för

bildelar och verkstadstjänster. Både våra norska och svenska verksamheter deltar aktivt i omställningen, där en stor andel av

fordonsteknikerna i våra anslutna verkstäder är utbildade inom el- och hybridteknik. I Norge har MECA under 2018 utvecklat en

certifiering för elbilsverkstäder. Under första halvåret 2019 kommer omkring hälften av alla MECA-verkstäder i Norge att vara

certifierade för att serva, reparera och besiktiga (PKK) el- och hybridfordon. Vi breddar även vårt sortiment successivt med

reservdelar och tillbehör till elbilar i takt med att efterfrågan ökar.

Framtidsutsikter

Under 2019 kommer vårt fokus fortsatt vara att driva lönsam tillväxt i alla våra koncernbolag, med betoning på lönsamhet.

Koncernens bruttomarginal kommer även framåt att vara lägre än tidigare år med anledning av FTZ och Inter-Team, vilket är i

linje med våra beräkningar inför förvärvet.

Vi tar nu krafttag för att höja effektiviteten och justera vår kostnadsstruktur i hela koncernen. Ett kostnadsbesparingsprogram har

initierats som ska resultera i kostnadsreduceringar om 65 MSEK på årsbasis, varav 30 MSEK kommer att uppnås från och

med det tredje kvartalet 2019, och full effekt från och med det fjärde kvartalet 2019. Som en del av programmet kommer vi att 

agera på olönsamma verksamheter samt effektivisera vår organisation och prioritera projekt, vilket bidrar till att vi kan öka takten 

i våra strategiska projekt som utgör plattformen för kärnverksamheten och vår framtida tillväxt.

Från årsskiftet har vi även höjt försäljningspriserna på våra svenska och norska marknader för att kompensera för de högre

inköpskostnaderna, till följd av stark EUR.

Arbetet med att integrera FTZ och Inter-Team samt generera inköpssynergier på 100 MSEK från och med 2021 går enligt plan.

Även sammanslagningen av MECAs och Mekonomens centrallager i Sverige löper på enligt plan och ska generera

kostnadsbesparingar på 50 MSEK från och med år 2020.

Styrelsen föreslår slopad utdelning för 2019. Med denna rekommendation har styrelsen tagit hänsyn till hur man bäst ska prioritera

användningen av bolagets kassaflöde mot bakgrund av bolagets bägge mål att minska hävstångseffekten och betala utdelningar.

Med högre skuldnivåer och lägre resultat än förväntat under fjärde kvartalet 2018 anser styrelsen att det är klokt att minska den 

föreslagna utdelningen till dess att skuldnivåerna i förhållande till resultatet förbättras. Styrelsen fortsätter att stödja det långsiktiga

målet att betala 50 procent av vinsten som utdelning.

Med de nyligen genomförda prisjusteringarna, kommande inköpssynergier, fokus på lönsamhet och med hjälp av

besparingsprogrammet och våra duktiga ledare och medarbetare, ser jag med tillförsikt på 2019. Ett år då vi fortsätter utveckla

vår verksamhet och skapar mervärde för våra kunder och aktieägare.

Pehr Oscarson

Vd och koncernchef
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DET HÄR ÄR MEKONOMEN GROUP

Mekonomen Group består av norra Europas ledande bilservicekedjor med egen grossistverksamhet, drygt 460

butiker och över 3 400 anslutna verkstäder under koncernens varumärken. Alla har vi en sak gemensamt: vi gör

billivet enklare och mer prisvärt för våra kunder. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda

och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag.

Affärsidé

Mekonomen Groups affärsidé är att med tydliga och innovativa koncept, hög kvalitet och en effektiv

logistikkedja erbjuda konsumenter och företag lösningar för ett enklare och mer prisvärt billiv.

Affärsflöde

Mekonomen Groups fem segment FTZ, Inter-Team, MECA, Mekonomen och Sørensen og Balchen, svarar för

sina egna grossistverksamheter. Varutillförseln sker främst från leverantörer i Europa och Asien. Via våra butiker

säljs och levereras reservdelar och tillbehör till våra anslutna verkstäder samt till övriga B2B-kunder,

samarbetande butiker och konsumenter.

KONCERNENS INTÄKTER

TOTALA INTÄKTERS

FÖRDELNING, MSEK

Nettoomsättning, extern per segment

FTZ 836 - - 1 088 - -

Inter-Team 490 - - 638 - -

MECA 508 477 7 2 008 1 907 5

Mekonomen 670 679 -1 2 684 2 683 0

Sørensen og Balchen 168 176 -4 739 778 -5

Övriga segment 190 135 41 622 482 29

Summa nettoomsättning koncernen 2 864 1 467 95 7 779 5 850 33

Övriga rörelseintäkter 59 41 44 172 150 15

KONCERNENS INTÄKTER 2 922 1 507 94 7 951 6 000 33

TILLVÄXT EXKL. FTZ OCH INTER-TEAM

PROCENT

2018 Kv 4 Kv 4 Kv 4 Kv 4

Underliggande ökning 5,7 -1,8 -7,3 5,2

Valutaeffekt 2,7 1,6 4,7 2,1

Effekt vardagar -1,7 -1,1 -1,5 -1,6

Nominell ökning 6,6 -1,3 -4,1 5,7

FÖRSÄLJNING I JÄMFÖRBARA ENHETER

 - tillväxt jämfört med samma period föregående år, lokal valuta

PROCENT

Försäljningstillväxt i jämförbara enheter 

1 oktober - 31 december 2018

Intäkterna ökade till 2 922 (1 507) MSEK. Justerat för positiva valutaeffekter om 32 MSEK och förvärvet av FTZ

och Inter-Team, ökade intäkterna med 4 procent. Antalet vardagar var en färre i Sverige, Finland och Norge under

kvartalet jämfört med föregående år. Räknat på jämförbara vardagar och justerat för valutaeffekter ökade intäkterna

med 5 procent. Försäljningen i jämförbara enheter minskade med 1 procent. Försäljningsminskningen av

DAB-produkter påverkade intäkterna negativt med ca 16 MSEK jämfört med föregående år.
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1 januari - 31 december 2018

Intäkterna ökade till 7 951 (6 000) MSEK. Justerat för positiva valutaeffekter om 88 MSEK och förvärvet av FTZ

och Inter-Team, ökade intäkterna med 2 procent. Antalet vardagar var en färre i Sverige och Finland samt två färre i

Norge under helåret jämfört med föregående år. Räknat på jämförbara vardagar och justerat för valutaeffekter 

ökade intäkterna med 3 procent. Försäljningen i jämförbara enheter minskade med 1 procent.

Försäljningsminskning av DAB-produkter påverkade intäkterna negativt med ca 136 MSEK jämfört med

föregående år.

KONCERNENS RESULTAT

1 oktober - 31 december 2018

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar, EBITA

EBITA uppgick till 107 (134) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 4 (9) procent. EBITA har påverkats 

negativt av jämförelsestörande poster om 53 (positivt 2) MSEK, avseende hantering av reservdelar om 28 MSEK, 

både i 2017 och 2018, som returneras till leverantörer för renovering samt integrationskostnader om 25 MSEK. 

Valutakurseffekter på balansräkningen har påverkat EBITA i kvartalet negativt med 3 (negativt 5) MSEK.

Försäljningsminskning av DAB-produkter påverkade EBITA negativt med ca 4 MSEK jämfört med föregående år. 

Rörelseresultat, EBIT

EBIT uppgick till 57 (96) MSEK och EBIT-marginalen uppgick till 2 (6) procent. EBIT har påverkats negativt av

jämförelsestörande poster om 53 (negativt 7) MSEK, avseende hantering av reservdelar om 28 MSEK, både i 

2017 och 2018 som returneras till leverantörer för renovering samt integrationskostnader om 25 MSEK. 

Valutakurseffekter på balansräkningen har påverkat EBIT i kvartalet negativt med 3 (negativt 5) MSEK. 

Försäljningsminskning av DAB-produkter påverkade EBIT negativt med ca 4 MSEK jämfört med föregående år. 

Resultatet i övrigt

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 17 (87) MSEK. Räntenettot uppgick till -17 (-6) MSEK och övriga

finansiella poster uppgick till -22 (-3) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 8 (75) MSEK. Resultat per 

aktie, såväl före som efter utspädning, uppgick till 0,18 (2,07) SEK.

1 januari - 31 december 2018

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar, EBITA

EBITA uppgick till 553 (649) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 7 (11) procent. Resultatet har påverkats

negativt av jämförelsestörande poster om 89 (positivt 9) MSEK, varav 20 MSEK var hämförligt till nedskrivning av 

lager av DAB-produkter för den norska marknaden, 23 MSEK var hänförligt till kostnader för förvärvet av FTZ och 

Inter-Team, 6 MSEK var hänförligt till avyttring av Marinshopen samt 15 MSEK avseende hantering av

reservdelar, under 2017, som returneras till leverantörer för renovering samt integrationskostnader om 25 MSEK.

Valutakurseffekter på balansräkningen har påverkat EBITA negativt med 3 (negativt 1) MSEK. 

Försäljningsminskning av DAB-produkter påverkade EBITA negativt med ca 18 MSEK jämfört med föregående år. 

Rörelseresultat, EBIT

EBIT uppgick till 407 (522) MSEK och EBIT-marginalen uppgick till 5 (9) procent. Resultatet har påverkats 

negativt av jämförelsestörande poster om 89 (0) MSEK, varav 20 MSEK var hämförligt till nedskrivning av lager  

av DAB-produkter för den norska marknaden, 23 MSEK var hänförligt till kostnader för förvärvet av FTZ och 

Inter-Team, 6 MSEK var hänförligt till avyttring av Marinshopen samt 15 MSEK avseende hantering av

reservdelar, under 2017, som returneras till leverantörer för renovering samt integrationskostnader om 25 MSEK.

Valutakurseffekter på balansräkningen har påverkat EBIT negativt med 3 (negativt 1) MSEK. 

Försäljningsminskning av DAB-produkter påverkade EBIT negativt med ca 18 MSEK jämfört med föregående år. 

Resultatet i övrigt

Resultatet efter finansiella poster ökade till 477 (475) MSEK. Räntenettot uppgick till -47 (-25) MSEK och 

övriga finansiella poster uppgick till 117 (-23) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 268 (368) MSEK.

Skattekostnaden har påverkats negativt av 93 MSEK (positivt 17) av nedskrivning av uppskjuten skattefordran

avseende koncernavdrag för tidigare underskott i Danmark med anledning av förvärvet av FTZ. Bolagsskatten i

Sverige kommer sänkas i två steg från 2019 vilket får effekt på beräkningen för  uppskjuten skatt i balansräkningen,

vilket har påverkat skattekostnaden positivt med 7 MSEK. Resultat per aktie, såväl före som efter utspädning,

uppgick till 6,56 (10,05) SEK.
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FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten för fjärde kvartalet uppgick till 46 (246) MSEK och för helåret till

331 (496) MSEK. Betald skatt uppgick till 54 (-117) MSEK för det fjärde kvartalet och för helåret till 199 (66)

MSEK. Likvida medel uppgick till 205 (254) MSEK. Soliditeten uppgick till 35 (43) procent. Långfristiga

räntebärande skulder uppgick till 3 232 (1 453) MSEK. Kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 1 081 (255)

MSEK. 

Nettoskulden uppgick till 4 098 (1 444) MSEK, en minskning med 1 525 MSEK under det fjärde kvartalet främst

med anledning av nyemissionen och ökning med 2 653 MSEK sedan årsskiftet. Ökningen av nettoskulden under

året är främst hänförligt till upptagna lån i samband med förvärvet av FTZ och Inter-Team om 4 564 MSEK,

utdelning om 260 MSEK, samt en effekt av amoteringar, investeringar och ett operativt positivt kassaflöde. Under

kvartalet har lån amorterats med 1 698 och under helåret med 1 997.

INVESTERINGAR

Under fjärde kvartalet uppgick investeringar i anläggningstillgångar till 52 (30) MSEK och under helåret till 221

(164) MSEK. Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar uppgick till 28 (15) MSEK för fjärde

kvartalet och till 84 (60) MSEK för helåret. Investering i pågående nyanläggning för centrallager i Strängnäs har

gjorts med 7 (6) MSEK i fjärde kvartalet och 104 (77) MSEK under helåret. Investeringarna i centrallagret uppgår

nu totalt till 194 MSEK.

Bolags- och rörelseförvärv har under fjärde kvartalet uppgått till 28 (12) MSEK och för helåret till 4 406 (68) MSEK,

varav 0 (0) MSEK avser bedömd tilläggsköpeskilling för fjärde kvartalet och 3 (13) MSEK för helåret. Under

kvartalet har även tilläggsköpeskillingar utbetalats om 0 (1) MSEK och under helåret om 5 (4) MSEK. Förvärvade

tillgångar uppgick totalt till 2 850 (25) MSEK och övertagna skulder till 1 385 (10) MSEK för helåret. Förutom 

goodwill, som uppgick till 1 865 (22) MSEK har övervärden på immateriella anläggningstillgångar identifierats

avseende kundrelationer 829 (34) MSEK. Uppskjuten skatteskuld hänförlig till förvärvade immateriella

anläggningstillgångar uppgick till 300 (3) MSEK. Förvärvade minoritetsandelar uppgick till 1 (0) MSEK för fjärde

kvartalet och för helåret till 1 (8) MSEK. Avyttrade minoritetsandelar uppgick till 1 (0) MSEK under fjärde kvartalet

och helåret. Avyttrade verksamheter uppgick till 0 (0) MSEK i fjärde kvartalet och till 6 (10) MSEK för helåret. 

FÖRVÄRV OCH ETABLERINGAR

Fjärde kvartalet

Under det fjärde kvartalet har koncenen förvärvat fem verkstäder i Uddevalla, Lidingö, Ljusdal, Härnösand och

Åbro samt köpt tre butiker i Sunne, Hagfors och Uddevalla och tre biltvättsanläggningar i Sverige.

Tidigare under året

Den 6 juli 2018 ingick Mekonomen ett avtal om att fövärva samtliga aktier i bildelsdistributörerna FTZ Autodele

& Verktøj A/S ("FTZ") i Danmark och INTER-TEAM Sp.z.o.o. (”Inter-Team”) i Polen. Efter att godkännande från

relevanta myndigheter erhållits fullföljdes förvärvet av FTZ och Inter-Team den 3 september 2018. Betalningen

för aktierna har tillfullo erlagts kontant och total köpeskilling uppgick till 404 MEUR, omräknat per

transaktionsdagens kurs till 4 284 MSEK. FTZ och Inter-Team är inkluderade i  Mekonomens finansiella

rapportering från förvärvsdatumet den 3 september 2018.

Koncernen har förutom FTZ och Inter-Team förvärvat 13 verkstäder i Värnamo, Gislaved, Hedemora, Trollhättan,

Strömstad, Borås, Gävle, Nynäshamn, Eskilstuna, Lund, Rosersberg, Nödinge, Nybro i Sverige samt verkstäder i

Jaren, Trondelag, Sandefjord och Sköyen i Norge. Förvärv har även skett av 65 procent av andelarna i Allt i Bil AB

med sju verkstäder i Sverige, som i sin tur förvärvat Bilglascentralen med verksamhet i Göteborg samt 51 procent

av andelarna i Mekster AB med försäljning av reservelar via internet. Dessutom har etablering skett av fyra

verkstäder i Karlskoga, Karlshamn, Skellefteå och Kiruna. Förvärv har även gjorts av fyra butiker i Sverige, i

Hedemora, Vårby, Kristinehamn respektive Söderhamn. Dessa förvärv har enbart en marginell effekt på

koncernens omsättning och resultat.

Se sidan 18-19 avseende preliminära effekter av genomförda förvärv.

Antal butiker och bilverkstäder

Totalt antal butiker i kedjorna uppgick vid periodens utgång till 467 (336), varav antal egna butiker 396 (263).

Antalet anslutna bilverkstäder uppgick till totalt 3 416 (2 045). Se fördelning i tabell på sidan 17.

MEDARBETARE

Medelantalet anställda uppgick under perioden var 3 181 (2 231) personer. Se fördelning i tabell på sidan 17.
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UTVECKLING PER SEGMENT

I syfte att anpassa segmentsrapportering till förändrad intern organisation och styrning har en ny

segmentsindelning implementerats. Koncernen rapporterades från och med det första kvartalet till och med det

andra kvartalet 2018 i tre segment, MECA, Mekonomen och Sørensen og Balchen. Jämförelsetalen har omräknats.

För ytterligare information, se avsnitt ”Redovisningsprinciper”. Från Q3 2018 rapporteras även de två nya enheterna

FTZ och Inter-Team i var sitt tillkommande segment. 

SEGMENT FTZ

FTZ

MSEK

Nettoomsättning, extern 836 - - 1 088 - -

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av

immateriella anläggningstillgångar (EBITA) 37 - - 50 - -

Rörelseresultat (EBIT) 36 - - 49 - -

EBITA-marginal, % 4 - 5 -

EBIT-marginal, % 4 - 5 -

Antal butiker / varav egna

Antal AutoMester 423 -

Antal Din BilPartner 136 -

Antal HELLA Service Partner 336 -

Antal CarPeople 26 -

Segment FTZ inkluderar i huvudsak grossist- och butiksverksamhet i Danmark och ingår i denna rapport från

september, det vill säga endast fyra månader. Verksamheten i FTZ har generellt lägre bruttomarginal än Mekonomen

Group som helhet, vilket kompenseras med generellt lägre rörelsekostnader.

I fjärde kvartalet rapporterade FTZ en försäljningsminskning med cirka 1 procent jämfört med samma period 2017

(före förvärvstillfället), negativt påverkad av svag eftermarknad för bildelar och verkstadstjänster i Danmark.

Rörelseresultatet påverkades negativt av jämförelsestörande poster om 18 MSEK avseende kostnader relaterade till

integrationsarbetet.

Nettoomsättningen uppgick till 836 (-) MSEK för kvartalet och till 1 088 (-) MSEK för helåret. EBIT uppgick till

36 (-) MSEK för det fjäde kvartalet och rörelsemarginalen till 4 (-) procent. 

SEGMENT INTER-TEAM

INTER-TEAM

MSEK

Nettoomsättning, extern 490 - - 638 - -

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av

immateriella anläggningstillgångar (EBITA) 0 - - 0 - -

Rörelseresultat (EBIT) 0 - - -1 - -

EBITA-marginal, % 0 - 0 -

EBIT-marginal, % 0 - 0 -

Antal butiker / varav egna

Antal O.K. Serwis 175 -

Antal INTER DATA SERVICE 290 -

Segment Inter-Team inkluderar i huvudsak grossist- och butiksverksamhet i Polen samt exportverksamhet och

ingår i denna rapport från september, det vill säga endast fyra månader. Verksamheten i Inter-Team har generellt
lägre marginaler än Mekonomen Group som helhet.

Inter-Team redovisade i fjärde kvartalet en försäljningsökning om cirka 5 procent jämfört med samma period 2017

(före förvärvstillfället), vilket är i linje med vår bedömda tillväxt på 4-5 procent årligen på den polska

eftermarknaden för bildelar och verkstadstjänster. Rörelseresultatet påverkades negativt av jämförelsestörande

poster om 7 MSEK avseende kostnader relaterade till integrationsarbetet.

Nettoomsättningen uppgick till 490 (-) MSEK för kvartalet och till 638 (-) MSEK för helåret. EBIT uppgick till 0

(-) MSEK för det fjärde kvartalet och rörelsemarginalen till 0 (-) procent. 
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SEGMENT MECA
MECA

MSEK

Nettoomsättning, extern 508 477 7 2 008 1 907 5

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av

immateriella anläggningstillgångar (EBITA) 44 45 -2 260 273 -5

Rörelseresultat (EBIT) 41 42 -3 249 265 -6

EBITA-marginal, % 9 9 13 14

EBIT-marginal, % 8 9 12 14

Antal butiker / varav egna

Antal MECA Car Service 717 722

Segment MECA inkluderar i huvudsak grossist- och butiksverksamhet i Sverige och Norge, samt fleetverksamhet

i Sverige. 

MECA uppvisade en god försäljningsutveckling i fjärde kvartalet trots svag eftermarknad för bildelar och

verkstadstjänster i Sverige och Norge. Nettoomsättningen påverkades positivt av ett antal mindre förvärv och stark

norsk krona mot svenska kronan. Rörelseresultatet påverkades negativt av höga inköpskostnader, med anledning av

stark euro, och initialt låga rörelsemarginaler i de förvärvade verksamheterna.

Nettoomsättningen uppgick till 508 (477) MSEK för kvartalet, varav nettoomsättningen i den svenska

verksamheten blev 251 (249) MSEK och i den norska verksamheten blev 257 (228) MSEK. För helåret uppgick

nettoomsättningen till 2 008 (1 907) MSEK, varav nettoomsättningen i den svenska verksamheten blev 959 (949)

MSEK och i den norska verksamheten 1 049 (958) MSEK. Valutaeffekten på nettoomsättningen mot NOK var

positiv med 13 MSEK under kvartalet och positiv med 35 MSEK under helåret. Antalet vardagar var en färre i 

både Sverige och Norge jämfört med motsvarande kvartal föregående år och en vardag färre för Sverige och två

färre i Norge för helåret. Den underliggande nettoomsättningen ökade med 6 procent under kvartalet och ökade

med 4 procent under helåret. MECA:s EBIT uppgick till 41 (42) MSEK för det fjärde kvartalet och

rörelsemarginalen uppgick till 8 (9) procent.

SEGMENT MEKONOMEN 

MEKONOMEN 

MSEK

Nettoomsättning, extern 670 679 -1 2 684 2 683 0

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av

immateriella anläggningstillgångar (EBITA) 51 89 -43 295 325 -9

Rörelseresultat (EBIT) 50 79 -36 290 313 -7

EBITA-marginal, % 8 13 11 12

EBIT-marginal, % 7 11 11 11

Antal butiker / varav egna

Antal Mekonomen Bilverkstad 746

Antal MekoPartner 236
1) Marinshopen ingår från och med 1 januari 2018 i "Övriga segment" istället för i segment Mekonomen, jämförelsetalen är inte omräknade. Marinshopens nettoomsättning

uppgick till 4 MSEK för fjärde kvartalet 2017 och till 26 MSEK för helåret 2017. EBIT uppgick till -2 MSEK i fjärde kvartalet 2017 och till -12 MSEK, inklusive nedskrivning

 av goodwill om -9 MSEK, för helåret 2017. 

Segment Mekonomen inkluderar i huvudsak grossist-, butiks- och fleetverksamhet i Sverige och Norge. 

Den svaga eftermarknaden för bildelar och verkstadstjänster i Sverige och Norge hade negativ effekt på

Mekonomen-segmentets nettoomsättning i fjärde kvartalet, vilket delvis kompenserades av positiv effekt från stark

norsk krona mot svensk krona. I kvartalet påverkades rörelseresultatet negativt av höga inköpskostnader med

anledning av stark euro och jämförelsestörande poster om -28 (negativ 7) MSEK i kvartalet. De jämförelsestörande

posterna avser felaktig hantering av reservdelar, under 2017 och 2018, som har returnerats till leverantörer för

renovering.

Nettoomsättningen uppgick till 670 (679) MSEK för kvartalet, varav nettoomsättningen i den svenska

verksamheten blev 457 (468) MSEK och i den norska verksamheten blev 214 (211) MSEK. För helåret uppgick

nettoomsättningen till 2 684 (2 683) MSEK, varav nettoomsättningen i den svenska verksamheten blev 1 800 (1

816) MSEK och i den norska verksamheten 884 (867) MSEK. Valutaeffekten på nettoomsättningen mot NOK var

positiv med 11 MSEK under kvartalet och positiv med 29 MSEK under helåret.  Antalet vardagar var en färre i 

både Sverige och Norge jämfört med motsvarande kvartal föregående år och en vardag färre för Sverige och två 

färre i Norge för helåret. Den underliggande nettoomsättningen minskade med 2 procent under kvartalet och var

huvudsakligen oförändrad under helåret. Mekonomens EBIT uppgick till 50 (79) MSEK för fjärde kvartalet och

rörelsemarginalen uppgick till 7 (11) procent. 

86 / 76

förändring %

224

175 / 145

jan - dec jan - dec

jan - dec

förändring %

förändring %

85 / 80

20182018

jan - decokt - dec okt - dec 

2018

okt - dec 

förändring %2017

okt - dec 

2017

172 / 143

2018

721

2017 2017

7 (24)



SEGMENT SØRENSEN OG BALCHEN

SØRENSEN OG BALCHEN

MSEK

Nettoomsättning, extern 168 176 -4 739 778 -5

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av

immateriella anläggningstillgångar (EBITA) 24 27 -8 107 120 -11

Rörelseresultat (EBIT) 24 27 -9 106 120 -11

EBITA-marginal, % 15 15 14 15

EBIT-marginal, % 15 15 14 15

Antal butiker / varav egna

Antal BilXtra 

Segment Sørensen og Balchen inkluderar i huvudsak grossist- och butiksverksamhet i Norge.

Nettoomsättningen i Sørensen og Balchen påverkades positivt av stark norsk krona mot svensk krona i kvartalet,

men negativt av den svaga norska eftermarknaden för bildelar och verkstadstjänster. Sørensen og Balchen är det

segment i koncernen som har störst andel försäljning direkt till konsument och är därmed mer exponerad för den

ökade konkurrensen inom detaljhandeln och för den sjunkande försäljningen av DAB-produkter. I kvartalet har

Sørensen og Balchen dock fortsatt uppvisa en effektiv kostnadskontroll.

Nettoomsättningen uppgick till 168 (176) MSEK för kvartalet och till 739 (778) MSEK för helåret.

Valutaeffekten på nettoomsättningen mot NOK var positiv om 8 MSEK under fjärde kvartalet och positiv med

24 MSEK under helåret. Antalet vardagar var en färre i Norge jämfört med fjärde kvartalet föregående år och två

färre under helåret. Den underliggande nettoomsättningen minskade med 7 procent under fjärde kvartalet och 

minskade med 7 procent under helåret. EBIT uppgick till 24 (27) MSEK för fjärde kvartalet och rörelsemarginalen 

uppgick till 15 (15) procent. 

ANTAL VARDAGAR PER KVARTAL OCH LAND

Mekonomen har i sin verksamhet inga egentliga säsongseffekter. Däremot påverkar antalet vardagar såväl

omsättning som resultat.

ANTAL VARDAGAR

PER LAND 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016

Sverige 63 64 61 60 59 62 65 65 66 62 63 64 250 251 253

Norge 62 65 61 60 58 62 65 65 66 62 63 64 249 251 253

Danmark - - - - - - 65 - - 62 - - 250 - -

Polen - - - - - - 64 - - 63 - - 251 - -

Finland 63 64 61 61 60 63 65 65 66 61 62 63 250 251 253

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Bolaget har gjort en genomgång och bedömning av operativa och finansiella risker samt osäkerhetsfaktorer enligt

årsredovisningen för 2017. Sedan dess har två stora bolag (FTZ och Inter-Team) tilkommit. Vår bedömning är att
det inte medfört att några nya väsentliga riskområden tillkommit, men att valuta- och ränteexponering ökat till följd 

av ökad utlandsverksamhet och större lån. En fullständig bedömning av påverkan kommer redovisas i 

årsredovisningen för 2018. För effekt på resultatet före skatt vid förändring i valutakurser, se årsredovisning 2017 

sidan 38. För en fullständig redogörelse av de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för 2017. 

MODERBOLAGET, "ÖVRIGA SEGMENT" OCH "ÖVRIGA POSTER"

Moderbolagets verksamhet omfattar i huvudsak koncernledning och finansförvaltning. Moderbolagets resultat efter

finansnetto uppgick till -34 (-18) MSEK för fjärde kvartalet och till 54 (-49) MSEK för helåret, exklusive 

aktieutdelning från dotterföretag om 271 (0) för kvartalet och 612 (315) MSEK för helåret. Medelantalet

anställda var 5 (5). Mekonomen AB har under fjärde kvartalet sålt varor och tjänster till koncernföretag för

sammanlagt 11 (3) MSEK och under helåret för 30 (34) MSEK

"Övriga segment" inkluderar affärsverksamhet och rörelsesegment för vilka information ej lämnas separat. Häri

ingår Mekonomens grossist- och butiksverksamhet i Finland, Meko Service Nordic med verkstadsverksamheten

BilLivet, verkstadsverksamheten Speedy, verkstadsverksamheten i Allt i Bil, verksamheten med Tunga Fordon,

ProMeister Solutions, Preqas, verksamheten i Mekster, tjänsten Mekonomen billeasing, joint venture i Polen

(InterMeko Europa), Lasingoo Norge och koncerngemensamma funktioner inkluderande även Mekonomen AB

(publ). Mekonomens butiksverksamhet på Island har avyttrats under första kvartalet och Marinshopen har avyttrats

under andra kvartalet.

Verksamheten med Tunga Fordon, ProMeister Solutions, Preqas och MECA Scandinavia AB rapporterades

tidigare som en del av MECA men är från och med första kvartalet 2018 en del av "Övriga segment",

jämförelsetalen har omräknats.

Enheterna som rapporteras i "Övriga segment" uppnår ej kvantitativa gränsvärden för att rapporteras separat och

nyttan bedöms vara begränsad för de finansiella rapporternas användare att de rapporteras som egna segment.

EBIT för "Övriga segment" uppgick till -56 (-32) MSEK i fjärde kvartalet och -184 (-98) MSEK för helåret. 

"Övriga poster" inkluderar förvärvsrelaterade poster hänförliga till Mekonomen AB:s direkta förvärv. Aktuella

förvärvsrelaterade poster är avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar avseende förvärven MECA, 

Sørensen og Balchen, FTZ och Inter-Team om -39 (-19) MSEK för fjärde kvartalet och -103 (-77) MSEK för helåret.
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HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Styrelsen för Mekonomen AB beslutade den 24 augusti 2018, under förutsättning av bolagsstämans godkännande,

att öka bolagets aktiekapital genom en nyemission med företerädesrätt för Mekonomens aktieägare. Styrelsens

beslut godkändes av aktieägarna vid en extra bolagsstämm den 26 september 2018.

Teckningskursen fastställdes till 79 kronor per aktie.

Resultatet av företrädesemissionen, där teckningsperioden löpte ut 18 oktober 2018 visade att

företrädesemissionen blev övertecknad. Mekonomen tillfördes genom företrädesemissionen  ca 1 621 MSEK

före emissionskostnader och skatt. Nettobeloppet uppgick till 1 588 MSEK. Genom företrädesemissionen

ökar Mekonomens aktiekapital med 51 287 837,50 SEK till 141 041 055,00 SEK och antalet aktier har ökat

med 20 515 135 aktier. Antalet aktier uppgår efter företrädesemissionen till 56 416 622 aktier. 

Mekonomen AB har även under december genomfört ett återköp av 63 250 egna aktier för att täcka bolagets

åtagande enligt de av årsstämman 9 maj 2018 beslutade "LTIP 2018". Till följd av förvärvet av FTZ och Inter-Team 

har målen i LTIP 2018 inte nåtts. Styrelsen har beslutat att inte ändra målen, utan istället föreslå för årsstämman att

besluta om ett nytt program för 2019.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Den 11 januari slutfördes, i en separat transaktion, förvärvet av Nordic Forum Holding, så som tidigare

kommunicerats. Förvärvet är inte väsentligt.

Mekonomen Groups resultat kommer att från och med det första kvartalet 2019 att följas och rapporteras i fyra

segment. De nya segmenten kommer att vara MECA/Mekonomen, Sørensen og Balchen, FTZ samt Inter-Team. I

MECA/Mekonomen segmentet ingår även Preqas, Speedy samt Meko Service Nordic.

Mekonomen Groups ledningsstruktur har från och med den 14 februari 2019 förändrats i syfte att bättre anpassas 

till den nya koncernens struktur.

Koncernledningen består från och med den 14 februari 2019 av följande personer:

Pehr Oscarson, vd och koncernchef 

Åsa Källenius, CFO 

Tobias Narvinger, Inköp & Varuförsörjningsdirektör

Gabriella Granholm, Kommunikation & Marknadsdirektör 

Robert Hård, Juridik & Hållbarhetsdirektör 

Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Mekonomen Group tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som antagits av EU. Denna

delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. Samma

redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisningen förutom IFRS 15 och

IFRS 9 som beskrivs nedan. Denna delårsrapport består av sidorna 1-24 och ska läsas i sin helhet.

Nya standarder och tolkningar som trätt i kraft från och med den 1 januari 2018 har inte medfört någon väsentlig

effekt på Mekonomen Groups finansiella rapporter för delårsperioden. 

Mekonomen har under kvartal 4 ingått säkringsrelationer i enlighet med IFRS 9 Finansiella instrument. Lån som

upptogs i samband med ett förvärv i Danmark säkrar valutarisken i nettoinvesteringen. Valutaomräkningen av den

del av lånet som ingår i säkringsrelationen redovisas därmed från 1 oktober 2018 i övrigt totalresultat.

Mekonomen har även ingått nya säkringsrelationer avseende kassaflödessäkringar för ränterisk, för att binda

räntan i rörlig upplåning. Värdeförändring på derivaten som ingår i kassaflödessäkringen redovisas i övrigt

totalresultat.

Från och med den 1 januari 2018 tillämpar Mekonomen Group IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder och IFRS

9 Finansiella instrument. Varken IFRS 15 eller IFRS 9 har en väsentlig påverkan på Mekonomen Groups

finansiella rapporter, utöver utökade upplysningskrav. Införandet av IFRS 15 har i all väsentlighet inte påverkat

intäktsredovisningen i resultaträkningen för koncernen. Balansomslutningen i balansräkningen har ökat med 6

MSEK i fjärde kvartalet 2018 på grund av bruttoredovisning av avsättningar för returer av varor. Koncernen har

valt att använda framåtriktad övergångsmetod varför jämförelsetalen inte har omräknats. Införandet av IFRS 9 har

inte heller påverkat resultaträkningen eller balansomslutningen för koncernen med väsentliga belopp.

Nedskrivning av kundfordringar och lånefordringar sker enligt den förenklade modellen i IFRS 9. Koncernen har

valt att använda framåtriktad övergångsmetod varför jämförelsetalen inte har omräknats. 

IFRS 16 Leasing är en ny redovisningsprincip som träder ikraft från och med den 1 januari 2019 och ersätter IAS

17. Enligt den nya standarden ska i princip alla leasingavtal redovisas med en nyttjanderättstillgång och en

leasingskuld i balansräkningen och en kostnad i resultaträkningen fördelad på avskrivningar i rörelseresultatet

och räntekostnader i finansnettot. Koncernen kommer främst påverkas genom de leasingavtal som avser hyra av

lokaler samt leasing av fordon. Koncernen har valt den framåtriktade metoden och kommer i enlighet med

standarden inte att räkna om jämförelseåret samt eget kapital kommer inte påverkas då storleken på

nyttjanderätten värderas till motsvarande som leasingskulden, justerat för eventuella förutbetalda eller upplupna

leasingavgifter relaterade till leasingavtalet, redovisade per 31 december 2018.

Koncernen har valt att tillämpa flertalet av de lättnadsregler som finns i samband med övergången till IFRS 16

varav de mest väsentliga avser att exkludera leasar som vid övergångstidpunkten har en återstående löptid på

max 12 månader. Utöver lättnadsreglerna i samband med övergången kommer koncernen löpande att tillämpa de

praktiska undantag som innebär att leasar med en leasingperiod om max 12 månader samt leasingavtal där den

underliggande tillgången har ett lågt värde exkluderas från beräkningen av leasingskuld och tillgång. Dessa

kommer istället att kostnadsföras linjärt i resultaträkningen. Koncernen förväntar sig att skulden för

leasingåtaganden per 1 januari 2019 kommer att uppgå till ca 2 000 MSEK exklusive förutbetalda 

leasingavgifter och nyttjanderätten till ca 2 000 MSEK. Eget kapital kommer inte att påverkas vid övergången

till IFRS 16. 

Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt årsredovisningslagen och RFR 2 och tillämpar samma

redovisningsprinciper och värderingsmetoder som i den senaste årsredovisningen. 

SEGMENTSRAPPORTERING

Mekonomen Group implementerade per 1 januari 2018 en ny organisation för att bättre anpassas till affären.

Organisationsförändringen och den därtill ändrade interna styrningen påverkar även segmentsrapporteringen. Från

och med första kvartalet till och med det andra kvartalet 2018 presenterades Mekonomen Group med tre

segment, MECA, Mekonomen och Sørensen og Balchen. 

Segment MECA består av MECA Sweden och MECA Norway. Segment Mekonomen består av Mekonomen

Sweden och Mekonomen Norway. Sørensen og Balchen är oförändrat. Verksamheterna Tunga fordon,

ProMeister Solutions, Preqas och MECA Scandinavia AB som tidigare rapporterades som en del av MECA ingår

nu i "Övriga segment". Jämförelsetalen har omräknats. Marinshopen som tidigare ingick i Mekonomen Sweden

rapporterades tom avyttringen i maj 2018 också i "Övriga segment", jämförelsetalen har ej omräknats.

MECA Sweden och MECA Norway liksom Mekonomen Sweden och Mekonomen Norway har slagits samman

till segment MECA respektive Mekonomen då verksamheterna i Sverige och Norge arbetar under samma

varumärke, säljer genom sina butiker liknande produkter till samma slags kundkategorier och driver affären under

liknande förutsättningar.

Från och med September 2018 redovisas de nya verksamheterna FTZ och Inter-Team i varsitt separat segment.
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TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK INFORMATION

Information Period Datum

Bokslutskommuniké januari - december 2018

Delårsrapport januari - mars 2019

Delårsrapport januari - juni 2019

Delårsrapport januari - september 2019

Bokslutskommuniké januari - december 2019

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma 2018 kommer att hållas den 2 maj 2019 i Stockholm. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig

genom publicering på Mekonomens hemsida senast den 11 april 2019.

AKTIEUTDELNING

Styrelsen föreslår ingen aktieutdelning för 2018.

VALBEREDNING

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 9 maj 2018 har Mekonomen etablerat en

valberedning. Valberedningen skall bereda och till årsstämman den 2 maj 2019 lämna förslag till val av

ordförande vid årsstämman, antal ledamöter och suppleanter i styrelsen, val av styrelseordförande och övriga

ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och

arvodering till revisor, samt riktlinjer för utseende av valberedning.

Valberedningen inför årsstämman 2018 utgörs av John Quinn, LKQ Corporation, Evert Carlsson, Swedbank

Robur Fonder, Caroline Sjösten, Fjärde AP-fonden samt Kristina Åkesson, Didner & Gerge Småbolagsfond. John

Quinn har utsetts till valberedningens ordförande. Mekonomens styrelseledamot, Helena Skåntorp, är adjungerad

till valberedningen. 

Stockholm den 14 februari 2019

Mekonomen AB (publ), org.nr 556392-1971

Pehr Oscarson

Vd och koncernchef

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pehr Oscarson, vd och koncernchef Mekonomen AB, tel 08-464 00 00

Åsa Källenius, CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 00

Helena Effert, IRO Mekonomen AB, tel 08-464 00 00

Denna information är sådan information som Mekonomen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019

klockan 07.30.

Bokslutskommunikén publiceras på svenska och engelska. Den svenska versionen utgör originalversion och har 

översatts till engelska. 

2019-08-23

2019-11-08

2020-02-07

2019-02-14

2019-05-02
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FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I

SAMMANDRAG, MSEK

Nettoomsättning 2 864 1 467 7 779 5 850

Övriga rörelseintäkter 59 41 172 150

Summa intäkter 2 922 1 507 7 951 6 000

Handelsvaror -1 604 -658 -3 901 -2 654

Övriga externa kostnader -531 -339 -1 581 -1 249

Personalkostnader -653 -361 -1 832 -1 386

Rörelseresultat före av- och ned-

skrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar (EBITDA) 134 150 637 710

Av- och nedskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar -28 -15 -84 -60

Rörelseresultat före av- och

nedskrivningar av immateriella

anläggningstillgångar (EBITA) 107 134 553 649

Av- och nedskrivningar av immateriella 

anläggningstillgångar -50 -39 -146 -127

Rörelseresultat (EBIT) 57 96 407 522

Ränteintäkter 3 1 6 4

Räntekostnader -20 -7 -53 -29

Övriga finansiella poster -22 -3 117 -23

Resultat efter finansiella poster 17 87 477 475

Skatt -9 -12 -209 -107

PERIODENS RESULTAT 8 75 268 368

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 9 74 260 361

Minoritetsdelägare -1 1 8 7

PERIODENS RESULTAT 8 75 268 368

Resultat per aktie före och efter utspädning,

SEK 0,18 2,07 6,56 10,05

KONCERNENS RAPPORT ÖVER

TOTALRESULTAT, MSEK

Periodens resultat 8 75 268 368

Övrigt totalresultat:

  Komponenter som inte kommer att  

  omklassificeras till årets resultat:

  - Aktuariella vinster och förluster 0 0 -2 0

  Komponenter som senare kan komma att 

  omklassificeras till årets resultat:

  - Valutadifferenser vid omräkning av  

    utländska dotterbolag -80 -20 -129 -51

  - Lånesäkring mot nettoivestering
 1)

4 - 4 -

  - Kassaflödessäkringar 
2)

-1 1 1 3

Övrigt totalresultat netto efter skatt -77 -20 -125 -48

PERIODENS TOTALRESULTAT -68 55 143 320

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -66 55 135 313

Minoritetsdelägare -2 0 8 7

PERIODENS TOTALRESULTAT -68 55 143 320

1)
 Lån som upptogs i samband med ett förvärv i Danmark säkrar valutarisken i nettoinvesteringen och valutaomräkningen redovisas i enligthet med IFRS 9 

2)
  Innehav av finansiella räntederivat för säkringsändamål, värderade enligt nivå 2 definierade i IFRS 13.

jan - dec

2017

okt - dec 

2018

jan - dec

2017

okt - dec 

2017 2018

jan - dec

jan - dec

2017

okt - dec 

2018

okt - dec 

2018
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK

TILLGÅNGAR
 1)

Immateriella anläggningstillgångar 5 745 2 686 2 757

Materiella anläggningstillgångar 490 254 181

Finansiella anläggningstillgångar 77 62 46

Uppskjutna skattefordringar 0 93 77

Handelsvaror 2 816 1 382 1 279

Kortfristiga fordringar 1 530 823 821

Likvida medel 205 254 291

SUMMA TILLGÅNGAR 10 863 5 554 5 452

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
1)

Eget kapital 3 853 2 379 2 324

Långfristiga skulder, räntebärande 3 232 1 453 1 338

Uppskjutna skatteskulder 474 168 163

Långfristiga skulder, icke räntebärande 20 18 24

Kortfristiga skulder, räntebärande 1 081 255 404

Kortfristiga skulder, icke räntebärande 2 203 1 280 1 199

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 863 5 554 5 452
1)  

Redovisade värden för finansiella tillgångar och skulder är antingen värderade till verkligt värde eller utgör en god approximation av verkligt värde.

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 

I SAMMANDRAG, MSEK

Eget kapital vid årets ingång 2 379 2 324 2 155

Periodens totalresultat 143 320 442

Nyemission, netto inklusive emissionskostnader 1 588 - -

Återköp av egna aktier -6 - -

Förvärv/försäljning av minoritetsandelar 6 -7 -14

Aktieägartillskott från minoritetsägare 3 - -

Utdelning till aktieägare -260 -258 -259

EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 3 853 2 379 2 324

Varav minoritetens andel 25 16 14

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I

SAMMANDRAG, MSEK

Den löpande verksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring i rörelsekapital, exklusive 

betald skatt 141 142 652 675

Betald skatt -54 117 -199 -66

Kassaflöde från den löpande verksam-

heten före förändring i rörelsekapital 87 259 453 609

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital:

Förändring i varulager -271 -51 -336 -127

Förändring i fordringar 223 43 78 -74

Förändring i skulder 7 -5 135 88

Ökad (-) / Minskad (+) bindning i rörelsekapital -41 -14 -122 -113

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 46 246 331 496

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten -82 -61 -4 407 -229

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten -100 -120 4 044 -295

PERIODENS KASSAFLÖDE -135 65 -32 -27

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN 346 194 254 291

Kursdifferens i likvida medel -6 -4 -18 -9

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 205 254 205 254

31 december31 december 31 december

2018

okt - dec 

2018

31 december

okt - dec 

2017

2016

2018

jan - dec

2017

jan - dec

20172018

31 december31 december

2017

2016
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UPPLYSNINGAR OM FINANSIELLA INSTRUMENT SOM VÄRDERATS TILL VERKLIGT VÄRDE I BALANSRÄKNINGEN

Nedan visas hur de finansiella instrumenten har värderats till verkligt värde i balansräkningen. Detta görs genom att dela in värderingarna i

tre nivåer, vilka beskrivs i årsredovisningen 2017, Not 11. Mekonomens samtliga finansiella instrument ingår i Nivå 2, exklusive

tilläggsköpeskillingar som ingår i nivå 3. Aktuella tilläggsköpeskillingar uppgår dock till ej väsentliga belopp.

De metoder och antaganden som främst använts för att fastställa verkligt värde på de finansiella instrument som redovisas i tabellen nedan

beskrivs i årsredovisningen 2017, Not 11. Det är samma typer av finansiella instrument i delårsrapporten som i årsbokslutet 2017.

KONCERNENS DERIVATINSTRUMENT 

VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE I 

BALANSRÄKNINGEN, MSEK

FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Derivat:  Valutaswapar  -  -

              Ränteswapar  -  -

SUMMA - -

FINANSIELLA SKULDER

Derivat:  Valutaswapar  -  -

              Ränteswapar 3 4

SUMMA 3 4

KONCERNENS FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER PER VÄRDERINGSKATEGORI 31 december 2018 Summa 

MSEK

FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar - 54 - 54 54 22 77

Kundfordringar - 868 - 868 868 - 868

Övriga kortfristiga fordringar - - - - - 662 662

Likvida medel - 205 - 205 205 - 205

SUMMA - 1 128 - 1 128 1 128 684 1 812

FINANSIELLA SKULDER

Långfristiga skulder, räntebärande 3 - 3 229 3 232 3 232 - 3 232

Långfristiga skulder, icke räntebärande - - 8 8 8 12 20

Kortfristiga skulder, räntebärande 1 - 1 080 1 081 1 081 - 1 081

Leverantörsskulder - - 1 363 1 363 1 363 - 1 363

Övriga kortfristiga skulder - - 12 12 12 828 840

SUMMA 3 - 5 692 5 695 5 695 840 6 536

1)
 Derivatinstrument använda för säkringsändamål

2018

anskaffningsväre

31 december

Ej finansiella till-

instrument 
1)

Balansräkning

i sammandrag

Derivat- tillgångar upplupet skulder upplupet

2017

31 december

Summa redovisat

värde

FinansiellaFinansiella 

Verkligt värde

gångar o skulderanskaffningsvärde
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KVARTALSDATA, SEGMENT 2018 2017

Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1

NETTOOMSÄTTNING, MSEK 
1)

FTZ 1 088 836 252 - - - - - - -

Inter-Team 638 490 147 - - - - - - -

MECA 2 008 508 467 543 490 1 907 477 442 495 493

Mekonomen 
 2) 3)

2 684 670 656 726 631 2 683 679 650 703 651

Sørensen og Balchen 739 168 180 209 182 778 176 178 211 213

Övriga segment 
4)

622 190 148 154 130 482 135 103 119 125

KONCERNEN 7 779 2 864 1 850 1 633 1 432 5 850 1467 1372 1529 1482

EBITA, MSEK

FTZ 50 37 14 - - - - - - -

Inter-Team 0 0 0 - - - - - - -

MECA 260 44 51 104 61 273 45 58 93 77

Mekonomen 
 2)

295 51 92 108 45 325 89 80 90 67

Sørensen og Balchen 107 24 29 39 14 120 27 27 39 28

Övriga segment 
4)

-159 -49 -30 -50 -31 -70 -26 -8 -19 -17

KONCERNEN 553 107 155 202 89 649 134 157 203 155

EBIT, MSEK 

FTZ 49 36 13 - - - - - - -

Inter-Team -1 0 0 - - - - - - -

MECA 249 41 48 102 59 265 42 56 91 75

Mekonomen 
 2)

290 50 90 107 43 313 79 79 89 66

Sørensen og Balchen 106 24 29 39 14 120 27 27 39 28

Övriga segment 
4)

-184 -56 -36 -55 -37 -98 -32 -15 -26 -24

Övriga poster 
5)

-103 -39 -26 -19 -19 -77 -19 -19 -19 -19

KONCERNEN 407 57 118 173 60 522 96 127 174 126

INVESTERINGAR, MSEK 
6)

FTZ 10 10 0 - - - - - - -

Inter-Team 3 2 1 - - - - - - -

MECA 17 6 3 4 4 15 4 2 4 5

Mekonomen 124 11 7 55 50 96 11 69 8 8

Sørensen og Balchen 6 0 1 3 2 3 0 0 1 1

Övriga segment 
4)

62 23 13 16 10 49 14 7 15 13

KONCERNEN 221 52 25 78 66 164 30 79 28 27

EBITA-MARGINAL, %

FTZ 5 4 5 - - - - - - -

Inter-Team 0 0 0 - - - - - - -

MECA 13 9 11 19 12 14 9 13 19 15

Mekonomen 
 2) 3)

11 8 14 14 7 12 13 12 12 10

Sørensen og Balchen 14 15 16 18 8 15 15 15 18 13

KONCERNEN 7 4 8 12 6 11 9 11 13 10

EBIT-MARGINAL, %

FTZ 5 4 5 - - - - - - -

Inter-Team 0 0 0 - - - - - - -

MECA 12 8 10 18 12 14 9 13 18 15

Mekonomen
 2) 3)

11 7 13 14 7 11 11 12 12 10

Sørensen og Balchen 14 15 16 18 8 15 15 15 18 13

KONCERNEN 5 2 6 10 4 9 6 9 11 8

1) 
Nettoomsättningen för respektive segment är från externa kunder.

2)
 Marinshopen ingår från och med 1 januari 2018 i "Övriga segment" istället för i segment Mekonomen, jämförelsetalen är inte omräknade. Marinshopens nettoomsättning

uppgick till 4 MSEK för fjärde kvartalet 2017 och EBIT uppgick till -2 MSEK,  för perioden januari - december 2017 uppgick nettoomsättningen till 26 MSEK och EBIT till -12

MSEK  inklusive nedskrivning av goodwill om -9 MSEK. Marinshopen har avyttrats externt under andra kvartalet 2018.

3) 
Intäkterna för Mekonomen för andra kvartelet 2017 har omräknats avseende korrigerad omsättning om 24 MSEK från extern omsättning till intern omsättning. Ingen

påverkan på EBIT. För ytterligare information se pressmeddelande den 23 augusti 2017.

4)
 "Övriga segment" inkluderar Mekonomens grossist- och butiksverksamhet i Finland, Meko Service Nordic med verkstadsverksamheten Billivet, verkstadsverksamheten

Speedy, verkstadsverksamheten Allt i Bil, verksamheterna med Tunga Fordon, ProMeister Solutions, Preqas, verksamheten i Mekster, tjänsten Mekonomen billeasing, joint

venture i Polen (InterMeko Europa), Lasingoo Norge och koncerngemensamma funktioner inkluderande även Mekonomen AB (publ). Mekonomens butiksverksamhet på

Island har avyttrats under första kvartalet och Marinshopen har avyttrats under andra kvartalet 2018. 

5) 
"Övriga poster" inkluderar förvärvsrelaterade poster hänförliga till Mekonomen AB:s direkta förvärv. Aktuella förvärvsrelaterade poster är avskrivningar på förvärvade

immateriella tillgångar avseende förvärven MECA, Sørensen og Balchen, FTZ och Inter-Team.

6)
 Investeringar är exklusive bolags- och rörelseförvärv. 
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INTÄKTSFÖRDELNING PER LAND

MSEK

Danm Polen Sverige Norge Totalt Danm Polen Sverige Norge Totalt

FTZ 836 836 - -

Inter-Team 490 490 - -

MECA 251 257 508 249 228 477

Mekonomen 457 214 670 468 211 679

Sørensen og Balchen 168 168 176 176

Övriga segment 190 135

Summa nettoomsättning koncernen 2 864 1 467

Övriga intäkter 59 41

KONCERNENS INTÄKTER 2 922 1 507
Fördelning av intäkter per land utifrån vilket land som genererar intäkterna för respektive segment.

INTÄKTSFÖRDELNING PER LAND

MSEK

Danm Polen Sverige Norge Totalt Danm Polen Sverige Norge Totalt

FTZ 1 088 1 088 - -

Inter-Team 638 638 - -

MECA 959 1 049 2 008 949 958 1 907

Mekonomen 1 800 884 2 684 1 816 867 2 683

Sørensen og Balchen 739 739 778 778

Övriga segment 622 482

Summa nettoomsättning koncernen 7 779 5 850

Övriga intäkter 172 150

KONCERNENS INTÄKTER 7 951 6 000

KVARTALSDATA, 2018

MSEK Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1

Intäkter 
2)

7 951 2 922 1 887 1 673 1 469 6 000 1 507 1 414 1 560 1 518 5 937 1 508 1 432 1 573 1 424

EBITDA 637 134 177 219 106 710 150 172 218 170 656 121 168 203 163

EBITA 553 107 155 202 89 649 134 157 203 155 594 103 154 189 149

EBIT 407 57 118 173 60 522 96 127 174 126 481 74 125 161 121

Finansnetto 70 -39 114 -3 -2 -47 -9 -8 -18 -13 -35 -2 -13 -9 -11

Resultat eft. finans 477 17 233 170 58 475 87 119 156 113 446 72 112 152 110

Skatt -209 -9 -147 -38 -15 -107 -12 -30 -38 -27 -105 -6 -31 -40 -27

Periodens resultat 268 8 85 131 43 368 75 89 118 86 342 66 82 112 83

EBITDA-marginal, % 8 5 9 13 7 12 10 12 14 11 11 8 12 13 11

EBITA-marginal, % 7 4 8 12 6 11 9 11 13 10 10 7 11 12 10

EBIT-marginal, % 5 2 6 10 4 9 6 9 11 8 8 5 9 10 9

Res. per aktie, SEK 6,56 0,18 2,30 3,53 1,15 10,05 2,07 2,43 3,22 2,33 9,32 1,83 2,20 3,02 2,28

EK per aktie, SEK 67,9 67,9 64,4 66,3 68,8 65,8 65,8 64,3 61,6 66,3 64,4 64,4 63,0 59,3 62,5

Kassafl p aktie, SEK 8,3 0,9 4,9 6,5 0,2 13,8 6,8 2,2 3,7 1,0 15,1 5,8 2,2 6,4 0,8

Avkastning på EK, %
3)

9,7 9,7 13,7 14,0 13,6 15,6 15,6 15,3 15,2 14,9 15,1 15,1 15,9 17,6 18,7

Börskurs vid periodens slut 91,5 91,5 126,4 123,8 142,6 149,3 149,3 184,5 167,0 176,5 171,5 171,5 167,0 182,0 201,0

1)  
Intäkterna för andra kvartalet 2017 har omräknats avseende korrigerad omsättning om 24 MSEK från extern omsättning till intern omsättning. Ingen påverkan på EBIT. 

   För ytterligare information se pressmeddelande den 23 augusti 2017.

2)
 Nyckeltalet avkastning på eget kapital är beräknat på rullande 12 månader för respektive kvartal.

2018 2017

Intäktsfördelning per land

jan - dec jan - dec

2017

Intäktsfördelning per land

2016 
1)

2017

okt - dec 

2018

okt - dec 
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NYCKELTAL

Avkastning på eget kapital, % - - 9,7 15,6

Avkastning på totalt kapital, % - - 6,8 9,1

Avkastning på sysselsatt kapital, % - - 9,1 12,2

Soliditet, % 35,5 42,8 35,5 42,8

Nettoskuld, MSEK 4098 1 444 4098 1 444

Nettoskuld/EBITDA, ggr - - 6,44 2,03

Bruttomarginal, % 44,0 55,2 49,9 54,6

EBITDA-marginal, % 4,6 9,9 8,0 11,8

EBITA-marginal, % 3,7 8,9 7,0 10,8

EBIT-marginal, % 1,9 6,4 5,1 8,7

Resultat per aktie, SEK 0,18 2,07 6,56 10,05

Eget kapital per aktie, SEK - - 67,9 65,8

Kassaflöde per aktie, SEK 0,9 6,8 8,3 13,8

Antal aktier vid periodens utgång

Genomsnittligt antal aktier under perioden

ANTAL BUTIKER OCH 

VERKSTÄDER 31 december 31 december 31 december 31 december 31 december

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Antal butiker

Egenägda 51 - 79 - 80 76 143 145 36 39 7 3 396 263

Samarbetande 0 - 3 - 5 10 29 30 28 29 6 4 71 73

Summa 51 0 82 0 85 86 172 175 64 68 13 7 467 336

Antal verkstäder

Mekonomen Bilverkstad - - - - - - 721 746 - - 59 46 780 792

MekoPartner - - - - - - 224 236 - - - - 224 236

Speedy - - - - - - - - - - 39 35 39 35

BilXtra - - - - - - - - 258 258 - - 258 258

MECA Car Service - - - - 717 722 - - - - 4 2 721 724

Allt i Bil - - - - - - - - - - 8 - 8

AutoMester 423 - - - - - - - - - - - 423

Din BilPartner 136 - - - - - - - - - - - 136

HELLA Service Partner 336 - - - - - - - - - - - 336

CarPeople 26 - - - - - - - - - - - 26

O.K. Serwis - - 175 - - - - - - - - - 175

INTER DATA SERVICE - - 290 - - - - - - - - - 290

Summa 921 0 465 0 717 722 945 982 258 258 110 83 3 416 2 045

1) Marinshopen ingår från och med 1 januari  2018 tom avyttringen i maj 2018 i "Övriga segment" istället för i segment Mekonomen, jämförelsetalen är inte omräknade på

grund av oväsentlighet. 

MEDELANTAL ANSTÄLLDA

FTZ 389 -

Inter-Team 449 -

MECA 628 567

Mekonomen 939 955

Sørensen og Balchen 256 253

Övriga segment
1)

521 455

Summa 3 181 2 231

1) "Övriga segment" inkluderar Mekonomens grossist- och butiksverksamhet i Finland, Meko Service Nordic medverkstadsverksamheten Billivet, verkstadsverksamheten

Speedy, Verkstadsverksamheten Allt i Bil, verksamheterna inom Tunga Fordon, ProMeister Solutions, Preqas, verksamketen i Mekster, tjänsten Mekonomen billeasing, joint

venture i Polen (InterMeko Europa), Lasingoo Norge och koncerngemensamma funktioner inkluderande även Mekonomen AB (publ). Mekonomens butiksverksamhet på

Island har avyttrats under första kvartalet och Marinshopen under andra kvartalet 2018. 

35 901 487

FTZ Inter-Team MECA Mekonomen
Sørensen og 

Balchen

2018

56 353 372

51 045 485

2017 2017

okt - dec okt - dec jan - dec

Övriga 

segment 
1)

2018

56 353 372

39 718 604

jan - dec

35 901 487

2017

35 901 487

31 december

2018

jan - dec

35 901 487

Koncern

31 december

jan - dec
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PRELIMINÄRA EFFEKTER AV GENOMFÖRDA FÖRVÄRV UNDER 2018

Den 6 juli 2018 ingick Mekonomen ett avtal om att förvärva samtliga aktier i bildelsdistributörerna FTZ

Autodele & Værktøj A/S ("FTZ") i Danmark och INTER-TEAM Sp.z.o.o. (”Inter-Team”) i Polen. Efter att

godkännande från relevanta myndigheter erhållits fullföljdes förvärvet av FTZ och Inter-Team den 3 september

2018. Betalning för aktierna har tillfullo erlagts kontant och total köpeskilling uppgick till 404 MEUR, omräknat

per transaktionsdagens kurs till 4 284 MSEK. Fördelning av total köpeskilling framgår av nedan tabell.

Aktieköpavtalet mellan Mekonomen och Hella Holding International GmbH omfattade, utöver förvärv av bolagen

FTZ och Inter-Team, att Mekonomen på vissa villkor skulle kunna komma att förvärva Nordic Forum Holding A/S,

det tidigare holdingbolaget för FTZ och Inter-Team. Efter räkenskapsårets utgång har förvärvet av holdingbolaget

genomförts i syfte att fullfölja avtalet och transaktionen är inte av väsentlig betydelse för Mekonomen. Nordic

Forum har ingen aktiv verksamhet efter 2018 och kommer inte att användas i sin tidigare roll som holdingbolag

eller kommersiell motpart för sina dotterbolag, förvärvet är endast en praktisk följd av de tidigare förvärven.

Förvärvet av FTZ och Inter-Team passar väl in i Mekonomen Groups strategi om att vara del av den pågående

konsolideringen i Europa. Affären är strategisk för Mekonomen Group som nu tar nästa steg i sin tillväxtresa.

Genom FTZ stärker Koncernen sin ställning som ledande bildelsdistributör i Norden och blir genom FTZ, som

innehar 28 procents marknadsandel i Danmark, den ledande bildelsdistributören i Danmark. Genom Inter- Team

etablerar Mekonomen Group en stark marknadsposition i Polen och kommer kunna ta del av den snabbväxande

och fragmenterade polska bildelsmarknaden, som dessutom karaktäriseras av en äldre bilpark än i de nordiska

länderna. De förvärvade bolagen ska fortsätta utvecklas inom ramen för befintlig bolagsstruktur och varumärken

inom sina egna segment i Koncernen.

Genom förvärven av FTZ och Inter-Team nära fördubblas Mekonomen Groups omsättning. Förvärvet förväntas

generera årliga synergier om 100 MSEK, varav majoriteten utgörs av inköpssynergier, med full effekt under

2021. Koncernen ökar samtidigt antalet butiker från omkring 330 till drygt 460 och antalet anslutna verkstäder

från 2 000 till över 3 400.

FTZ och Inter-Team är inkluderade i Mekonomens finansiella rapportering från förvärvsdatumet den 3 september

2018.

Förutom för FTZ och Inter-Team, vilka särredovisas nedan, lämnas information om bolagsförvärv i aggregerad

form då varje enskilt förvärv inte bedöms vara av väsentlig storlek att särredovisa. Samtliga övriga förvärv har

betalats kontant. För vidare information om övriga förvärv, se även avsnitt Förvärv och etableringar, sidan 5.

Under räkenskapsåret 2018 har FTZ och Inter-Team tillsammans påverkat koncernens nettoomsättning med 1

726 MSEK samt rörelseresultatet positivt med 49 MSEK exklusive förvärvskostnader om 23 MSEK och

exklusive planmässiga avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar identifierade i samband med förvärvet

om 26 MSEK. Övriga förvärv har enbart haft en marginell effekt på koncernens omsättning och resultat.

Hade förvärvet av FTZ respektive Inter-Team genomförts per den 1 januari 2018 hade påverkan på koncernens

nettoomsättning samt påverkan på rörelseresultatet under räkenskapsåret 2018 uppgått till:

MSEK

Nettoomsättning, extern 3 288 1 882 5 170

Rörelseresultat
1)

341 19 360

1) Exklusive planmässiga avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar identifierade i samband med förvärvet om totalt 77 MSEK.

Summan av övriga förvärv hade haft en oväsentlig påverkan på omsättning och resultat om de genomförts vid

ingången av året.

Förvärvsrelaterade kostnader uppgår till 23 MSEK för räkenskapsåret 2018. Förvärvskostnaderna är i allt

väsentligt hänförliga till förvärvet av FTZ och Inter-Team. Dessa kostnader inkluderas inte i total köpeskilling i

nedan tabell utan har redovisats som övriga kostnader i koncernens resultaträkning.

FTZ Inter-Team Totalt
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Nedan presenteras den preliminära förvärvsanalysen avseende förvärvade verksamheter:

Preliminära effekter av förvärv 

MSEK

Värdet av förvärvade tillgångar och skulder

Immateriella anläggningstillgångar 8 3 1 11

Materiella anläggningstillgångar 76 51 20 148

Finansiella anläggningstillgångar 8 6 0 14

Uppskjutna skattefordringar  -   1  -   1

Varulager 559 605 18 1 182

Kortfristiga fordringar 596 207 10 813

Likvida medel 640 37 4 681

Långfristiga skulder -12 -469 -1 -482

Uppskjutna skatteskulder -25  -    -   -25

Kortfristiga skulder -581 -273 -23 -878

Förvärvade nettotillgångar 1 269 168 29 1 465

Varumärken 518 30 - 548

Kundrelationer 778 22 29 829

Goodwill 1 766 29 70 1 865

Uppskjutna skatteskulder -285 -10 -5 -300

Förvärvade minoritetsandelar, övervärde redovisat mot eget kapital 1 1

Summa identifierbara nettotillgångar 4 045 239 123 4 407

Total köpeskilling -4 045 -239 -123 -4 407

 - varav kontant del -4 045 -239 -120 -4 404

 - varav skuldförda tilläggsköpeskillingar  -    -   -3 -3

Likvida medel i de förvärvade företagen 640 37 4 681

Avgår reglering av de förvärvade enheternas skulder till säljaren
1)

 -   -469  -   -469

Tillkommer utbetalade tilläggsköpeskillingar avseende tidigare år  -    -   -5 -5

Påverkan på koncernens likvida medel -3 405 -670 -121 -4 196

Verkligt värde på förvärvade fordringar uppgår till 813 MSEK.

Varumärken har obestämbar livslängd. Kundrelationer uppgår till 829, varav 800 MSEK är hänförliga till

förvärvet av FTZ och Inter-Team och bedöms ha en livslängd på 10 år. Resterande kundrelationer om 29 MSEK

bedöms ha en livslängd om 5 år. Vad gäller livslängd och avskrivningstider för övriga immateriella tillgångar

hänvisas till årsredovisningen 2017.

Uppkommen goodwill är i huvudsak hänförligt till värdet av geografisk expansion och en starkare

marknadsposition, speciellt i Norden. Uppkommen goodwill är vidare hänförlig till förväntade specifika synergier

i Mekonomen, nya kunder och, till en begränsad omfattning, den sammanlagda arbetskraften. Dessa fördelar har

inte redovisats separat från goodwill eftersom de inte möter kriterierna för redovisning av identifierbara

immateriella tillgångar. Förvärvet av FTZ och Inter-Team väntas generera årliga synergier om 100 MSEK, varav

majoriteten utgörs av inköpssynergier. Synergierna kommer gradvis med början under andra halvåret 2018 och

förväntas nå full effekt under 2021. Kostnader om 60 MSEK bedöms uppstå i samband med arbetet att realisera

synergierna och uppnå integration. FTZ och Inter-Team ska fortsätta agera som egna bolag i sina befintliga

bolagsstukturer, därmed uppstår inga betydande integrationskostnader över tid.

Av den goodwill som uppkommit i samband med förvärven förväntas 25 MSEK vara skattemässigt avdragsgill.

Övriga Summa

Inter-TeamFTZ förvärv förvärv
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FINANSIELLA RAPPORTER MODERBOLAGET

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

I SAMMANDRAG, MSEK

Rörelsens intäkter 26 16 81 81

Rörelsens kostnader -42 -34 -120 -112

Rörelseresultat (EBIT) -16 -18 -39 -31

Finansnetto 
1) 253 -1 705 298

Resultat efter finansiella poster 237 -18 666 267

Bokslutsdispositioner 73 171 73 171

Skatt -9 -16 -122 -11

PERIODENS RESULTAT 301 136 617 427

1)
 I finansnetto ingår för kvartalet  utdelning på andelar i dotterföretag om 271 (0) MSEK och för helåret 612 (315) MSEK.

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER

TOTALRESULTAT, MSEK

Periodens resultat 301 136 617 427

PERIODENS TOTALRESULTAT 301 136 617 427

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 8 055 3 248

Kortfristiga fordringar hos koncernföretag 1 338 1 502

Övriga kortfristiga fordringar 27 29

Likvida medel 79 152

SUMMA TILLGÅNGAR 9 499 4 931

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 4 765 2 817

Obeskattade reserver 247 252

Avsättningar 3 3

Långfristiga skulder 3 224 1 446

Kortfristiga skulder hos koncernföretag 123 145

Övriga kortfristiga skulder 1 137 269

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 499 4 931

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

I SAMMANDRAG, MSEK

Eget kapital vid årets ingång 2 817 2 642

Periodens totalresultat 617 427

Nyemission, netto inklusive emissionskostnader 1 588 -

Återköp av egna aktier -6 -

Utdelning till aktieägare -251 -251

EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 4 765 2 817

2018

okt - dec okt - dec 

2018

jan - dec

okt - dec 

2018

okt - dec 

2018
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ALTERNATIVA NYCKELTAL 

Mekonomen tillämpar från och med delårsrapporten januari - juni 2016 riktlinjerna för alternativa nyckeltal

utfärdade av ESMA*. Ett alternativt nyckeltal är ett finansiellt mått över historisk eller framtida

resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde som inte är definierat eller specificerat i IFRS.

Mekonomen anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till bolagets ledning, investerare och

andra intressenter för att värdera företagets prestation. De alternativa nyckeltalen är inte alltid jämförbara med

mått som används av andra företag eftersom inte alla företag beräknar dessa mått på samma sätt. Dessa ska

därmed ses som ett komplement till mått som definieras enligt IFRS. För definitioner av nyckeltal, se sidan 23.

För relevanta avstämningar av de alternativa nyckeltal som inte direkt går att utläsas eller härledas ur de

finansiella rapporterna, se nedan. För historiska avstämningar av alternativa nyckeltal se även komplement till

årsredovisningen 2016 och 2017 på vår webbplats http://www.mekonomen.com/sv/alternativa-nyckeltal/.

*The European Securities and Markets Authority.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL

MSEK

Periodens resultat 268 368

- Minus Minoritetens andel av periodens resultat -8 -7

Periodens resultat exklusive minoritetens andel 260 361

- Dividerat med EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS

  AKTIEÄGARE, genomsnitt senaste fem kvartalen 
1)

2 670 2 315

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL, % 9,7 15,6

 

1)
 EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL 2018

MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE, MSEK Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1

Eget kapital 3 853 2 340 2 398 2 487 2 379 2 323 2 224 2 396 2 324 2 276 2 139 2 257

 - Minus Minoritetens andel av eget kapital -25 -29 -18 -17 -16 -15 -12 -15 -14 -13 -10 -13

EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT 

TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE 3 828 2 311 2 380 2 469 2 363 2 308 2 212 2 381 2 311 2 263 2 129 2 244

EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL 

MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE, 

genomsnitt senaste fem kvartalen 2 670 2 366 2 347 2 347 2 315 2 295 2 259 2 266 2 218 2 175 2 132 2 144

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL

MSEK

Resultat efter finansiella poster 477 475

- Plus Räntekostnader 53 29

Resultat efter finansnetto plus räntekostnader 530 504

- Dividerat med BALANSOMSLUTNING, genomsnitt senaste fem kvartalen
 2)

7 787 5 518

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL, % 6,8 9,1

  

2)
 BALANSOMSLUTNING 2018

MSEK Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1

Balansomslutning 10 863 11 111 5 798 5 608 5 554 5 590 5 465 5 528 5 452 5 466 5 481 5 387

BALANSOMSLUTNING, 

genomsnitt senaste fem kvartalen 7 787 6 732 5 603 5 549 5 518 5 500 5 479 5 463 5 430 5 424 5 410 5 439

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL

MSEK

Resultat efter finansiella poster 477 475

- Plus Räntekostnader 53 29

Resultat efter finansnetto plus räntekostnader 530 504

- Dividerat med SYSSELSATT KAPITAL, genomsnitt senaste fem kvartalen 
3)

5 809 4 117

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL, % 9,1 12,2
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3)
 SYSSELSATT KAPITAL 2018

MSEK Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1

Balansomslutning 10 863 11 111 5 798 5 608 5 554 5 590 5 465 5 528 5 452 5 466 5 481 5 387

- Minus Uppskjutna skatteskulder -474 -449 -147 -157 -168 -142 -149 -155 -163 -142 -148 -158

- Minus Långfristiga skulder, icke räntebärande -20 -13 -11 -16 -18 -35 -35 -32 -24 -25 -25 -9

- Minus Kortfristiga skulder, icke räntebärande -2 203 -2 334 -1 370 -1 228 -1 280 -1 259 -1 162 -1 178 -1 199 -1 205 -1 154 -1 087

SYSSELSATT KAPITAL 8 166 8 316 4 271 4 207 4 087 4 153 4 119 4 162 4 066 4 094 4 155 4 133

SYSSELSATT KAPITAL,

genomsnitt senaste fem kvartalen 5 809 5 007 4 167 4 146 4 117 4 119 4 119 4 122 4 107 4 122 4 136 4 165

BRUTTOMARGINAL

MSEK

Nettoomsättning 2 864 1 467 7 779 5 850

- Minus Handelsvaror -1 604 -658 -3 901 -2 654

Summa 1 260 809 3 878 3 196

- Dividerat med Nettoomsättning 2 864 1 467 7 779 5 850

BRUTTOMARGINAL, % 44,0 55,2 49,9 54,6

RESULTAT PER AKTIE

MSEK

Periodens resultat 8 75 268 368

- Minus Minoritetsdelägares andel 1 -1 -8 -7

Periodens resultat hänförligt till 

moderbolagets aktieägare 9 74 260 361

- Dividerat med Genomsnittligt antal aktier
 4)

RESULTAT PER AKTIE, SEK 0,18 2,07 6,56 10,05

EGET KAPITAL PER AKTIE

MSEK

Eget kapital 3 853 2 379

 - Minus Minoritetens andel av eget kapital -25 -16

EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS 

AKTIEÄGARE 3 828 2 363

- Dividerat med Antal aktier vid periodens slut
 4)

EGET KAPITAL PER AKTIE, SEK 67,9 65,8

KASSAFLÖDE PER AKTIE

MSEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten 46 246 331 496

- Dividerat med Genomsnittligt antal aktier
 4)

KASSAFLÖDE PER AKTIE, SEK 0,9 6,8 8,3 13,8

4)
 GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER

Antal aktier vid periodens slut

- Multiplicerat med antal dagar som Antal

  aktier vid periodens slut varit oförändrat 

  under perioden 8 92 8 365

Antal aktier vid annan tidpunkt under perioden 0 0

Antal aktier vid annan tidpunkt under perioden 0 0

Antal aktier vid annan tidpunkt under perioden 0 0

- Multiplicerat med antal dagar som Antal

  aktier vid annan tidpunkt har funnits under

  perioden 24 0 297 0

- Multiplicerat med antal dagar som Antal

  aktier vid annan tidpunkt har funnits under

  perioden 12 0 12 0

- Multiplicerat med antal dagar som Antal

  aktier vid annan tidpunkt har funnits under

  perioden 48 0 48 0

- Total dividerad med antal dagar under

  perioden 92 92 365 365

GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER

35 901 487

35 901 48756 353 372
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okt - dec
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2017 2017
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NETTOSKULD

MSEK

Långfristiga skulder, räntebärande 3 232 1 453 1 338

 - Minus räntebärande långfristiga skulder och avsättningar avseende

  pensioner, leasing, derivat och liknande förpliktelser -7 -7 -11

Kortfristiga skulder, räntebärande 1 081 255 404

 - Minus räntebärande kortfristiga skulder och avsättningar avseende

  pensioner, leasing, derivat och liknande förpliktelser -3 -2 -2

 - Minus Likvida medel -205 -254 -291

NETTOSKULD 4 098 1 444 1 437

FINANSIELLA DEFINITIONER 

Avkastning på eget kapital Periodens resultat, exklusive minoritetens andel, i procent av genomsnittligt eget kapital hänförligt till moder-

bolagets aktieägare. Genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare beräknas som eget

kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare vid periodens slut adderat med de fyra närmast föregående

kvartalens eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare vid periodernas slut dividerat med fem.

Avkastning på sysselsatt Resultat efter finansnetto ökat med räntekostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

kapital Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som sysselsatt kapital vid periodens slut adderat med de fyra

närmast föregående kvartalens sysselsatta kapital vid periodernas slut dividerat med fem.

Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansnetto ökat med räntekostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Genomsnittlig balansomslutning beräknas som balansomslutning vid periodens slut adderat med fyra

närmast föregående kvartalens balansomslutning vid periodernas slut dividerat med fem.

Bruttomarginal Nettoomsättning minus kostnaden för handelsvaror i procent av nettoomsättningen. 

Bruttovinst Intäkter minus kostnaden för handelsvaror.

EBIT-marginal Rörelseresultat (EBIT) efter avskrivningar i procent av rörelsens intäkter.

EBITA Rörelseresultat efter planenliga avskrivningar men före av- och nedskrivningar av immateriella

anläggningstillgångar.

EBITA-marginal EBITA i procent av rörelsens intäkter.

EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

EBITDA-marginal EBITDA i procent av rörelsens intäkter.

Eget kapital per aktie Eget kapital exklusive minoritetens andel i relation till antal aktier i slutet av perioden.

Kassaflöde per aktie Rörelsens kassaflöde från löpande verksamhet i relation till genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal

aktier  beräknas som antalet aktier vid periodens slut multiplicerat med de antal dagar detta antal funnits

under perioden och adderat med eventuellt annat antal aktier under perioden multiplicerat med de antal dagar

detta eller dessa antal funnits under perioden, summan divideras med antal dagar under perioden. 

Likvida medel Likvida medel består av kassamedel hos finansinstitut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från

anskaffningstidpunkten understigande tre månader, vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för

värdefluktuationer. Likvida medel redovisas till dess nominella belopp.

Nettoskuld Kort- och långfristiga räntebärande skulder för upplåning, d v s exklusive pensioner, leasing, derivat och

liknande förpliktelser, med avdrag för likvida medel.

Resultat per aktie Periodens resultat exklusive minoritetens andel i relation till genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal

aktier beräknas som antalet aktier vid periodens slut multiplicerat med de antal dagar detta antal funnits

under perioden och adderat med eventuellt annat antal aktier under perioden multiplicerat med de antal dagar

detta eller dessa antal funnits under perioden, summan divideras med antal dagar under perioden. 

Soliditet Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital Balansomslutning reducerad med ej räntebärande skulder och avsättningar inklusive uppskjuten skatteskuld.

31 december 31 december

2018 2017 2016

31 december
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FÖRETAGSSPECIFIK ORDLISTA OCH DEFINITIONER

Anslutna verkstäder Verkstäder som inte är egna/egenägda, men bedriver verksamhet under koncernens

varumärken/verkstadskoncept (Mekonomen Bilverkstad, MekoPartner, MECA Car Service, BilXtra och Speedy).

B2B Försäljning av varor och tjänster mellan företag (business-to-business).

B2C Försäljning av varor och tjänster mellan företag och konsument (business-to-consumer).

DAB-produkter Tillbehör till bilen anpassade till digital lösning för radiosändning. DAB är en förkortning för Digital Audio

Broadcasting.

Egna/egenägda butiker Butiker vars verksamhet bedrivs i dotterföretag, direkt eller indirekt majoritetsägda, av Mekonomen AB. 

Egna/egenägda verkstäder Verkstäder vars verksamhet bedrivs i dotterföretag, direkt eller indirekt majoritetsägda, av Mekonomen AB. 

EMV Egna märkesvaror, till exempel Mekonomen Groups egna märkesvaror ProMeister och Carwise.

Fleetverksamhet Mekonomen Groups erbjudande till företagskunder omfattande service och reparation av bilar, försäljning av 

reservdelar och tillbehör samt däckhotell.

Försäljning i jämförbara Försäljning i jämförbara enheter omfattar extern försäljning, i lokal valuta, i majoritetsägda butiker,

enheter grossistförsäljning till samarbetande butiker, extern försäljning i majoritetsägda verkstäder och

internetförsäljning. 

Försäljning till Kundgrupp Försäljning till anslutna verkstäder samt försäljning i egenägda verkstäder.

Anslutna verkstäder

Försäljning till Kundgrupp Egenägda butikers kontantförsäljning till andra kundgrupper än Anslutna verkstäder och Övriga B2B-kunder,

Konsument samt koncernens e-handelsförsäljning till konsument.

Försäljning till Kundgrupp Försäljning till samarbetande butiker.

Samarbetande butiker

Försäljning till Kundgrupp Försäljning till företagskunder som inte är anslutna till något av Mekonomen Groups koncept, inklusive

Övriga B2B-kunder försäljning inom  Fleetverksamheten.

Jämförbara enheter Butiker, majoritetsägda verkstäder och internetförsäljning som varit i drift den senaste 12-månadersperioden

samt hela den föregående jämförelseperioden.

Jämförelsestörande poster Händelser eller transaktioner med betydande effekter, vilka är relevanta för att förstå den finansiella

utvecklingen vid jämförelse av resultatet för den aktuella perioden med tidigare perioder, inklusive

omstruktureringsprogram, kostnader relaterade till större juridiska tvister och nedskrivningar samt vinster och

förluster från förvärv eller avyttring av verksamheter, dotterbolag, intressebolag och joint ventures eller poster

av liknande karaktär.

Konceptverkstäder Anslutna verkstäder

Lasingoo Bilportalen vars uppgift bland annat är att förenkla för bilägare att välja och boka verkstad och som Mekonomen 

Group äger tillsammans med branschaktörer.

ProMeister Mekonomen Groups egna varumärke för högkvalitetsreservdelar med fem års garanti.

ProMeister-försäljning Försäljning av Mekonomen Groups egna varumärke ProMeister - Huvudsakligen reservdelar men även tillbehör.

Reservdelar till bil Delar som är nödvändiga för bilens funktion.

Samarbetande butiker Butiker som inte är egna/egenägda, men bedriver verksamhet under koncernens varumärken/butikskoncept.

Tillbehör till bil Produkter som inte är nödvändiga för bilens funktion, men förhöjer upplevelsen eller utökar användandet av

bilen, till exempel bilvårdande produkter, takboxar, bilbarnstolar etc.

Underliggande Omsättning justerat för antal jämförbara vardagar och valutaeffekter. 

nettoomsättning 

Valutaeffekter på balans- Påverkan av valuta avseende realiserade och orealiserade omvärderingar av utländska kortfristiga icke

räkningen räntebärande fordringar och skulder.

Valutatransaktionseffekter Påverkan av valuta avseende internförsäljning från Bileko Car Parts AB samt från MECA Car Parts AB till

respektive land.

Valutatranslationseffekter Påverkan av valuta vid omräkning av utländska dotterföretags resultat till SEK.

Övriga rörelseintäkter Består huvudsakligen av hyresintäkter, marknadsföringsbidrag och valutakursvinster inom Mekonomen Group.

Mekonomen AB (publ)

Postadress:

Box 19542

SE-104 32  Stockholm

Besöksadress: 

Solnavägen 4, plan 10, Stockholm

Tel: +46 (0) 8 464 00 00

E-post: ir@mekonomen.se 

www.mekonomen.com 
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