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Nøkkeltall 2016

Konsernet Import

Detalj

2016  170 mill 
2015  118 mill 
2014   55 mill 
2013    27 mill

2016  2 306 
2015  2 173 
2014  1 957 
2013  2 087

2016  9,5 mrd 
2015  7,8 mrd 
2014  7,5 mrd 
2013  7,5 mrd

Omsetning

Driftsresultat Antall årsverk

2016  14,4 mrd 
2015  11,8 mrd 
2014  10,1 mrd 
2013  9,7 mrd

2016  284 mill 
2015  226 mill 
2014  195 mill 
2013  233 mill

2016  3,5 % 
2015  3,1 % 
2014  2,7 % 
2013  2,9 %

2016  505 mill 
2015  371 mill 
2014  275 mill 
2013  280 mill

2016  10,1 mrd 
2015  7,9 mrd 
2014  6,4 mrd 
2013  5,7 mrd

2016  16,4 % 
2015  16,0 % 
2014  13,3 % 
2013  12,9 %

2016  450 mill 
2015  296 mill 
2014  258 mill 
2013   228 mill

Omsetning Omsetning

Driftsresultat Driftsresultat 

Driftsmargin Markedsandel 

Resultat før skatt

14,4 mrd.

505 mill.

10,1 mrd.

9,5 mrd.

284 mill.

3,5 %

170 mill.2 306

16,4*
 %

450 mill.

2016  32 824 
2015  30 876  
2014  23 961 
2013  23 256

Antall registrerte nye kjøretøy

32 824*

ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSRAPPORT 2016

* Inkludert Kia Soul Electric importert via Tyskland
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Kapittel 1 

Om Bertel O. Steen
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Bertel O. Steen Holding AS eies 
og kontrolleres hundre prosent 
av familien Steen som er etter-
kommere etter gründeren, Bertel  
Otto Steen. Holdingselskapet 
er organisert i to virksomhets-
områder; ett konsern for bil og 
eiendom (Bertel O. Steen AS) og 
ett for øvrig virksomhet (Bertel O. 
Steen Invest AS). Videre omtales 
kun bil- og eiendomsvirksomheten. 

Bertel O. Steen AS består av 
bilimport, forhandlervirksomhet, 
verksteddrift, bilfinans og eiendom. 

Bilimport importerer bilmerkene 
Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, 
Citroën, DS, smart®, Fuso og  
Setra.

Forhandlervirksomhet består av 
et landsdekkende forhandler-
nett som distribuerer konsernets  
bilmerker. Salget skjer gjennom 
Bertel O. Steen Detalj AS med 
datterselskaper. 

Verksteddrift omfatter verksted-
tjenester som tilbys gjennom 
 konsernets lands dekkende for-

handler nett, og i tillegg Snap 
Drive AS som er en merkeuavhen-
gig verksteds kjede heleid av Bertel 
O. Steen AS. Snap Drive driver 20 
 verksteder  lokalisert i de største 
byene i Norge. 

Bilfinans består av selskapet  
Bertel O. Steen Finans AS, som til-
byr finansieringsløsninger gjennom 
et landsdekkende nettverk av for-
handlere som selger biler importert 
av Bertel O. Steen AS. 

Eiendom består av Bertel O. Steen 
Eiendom AS med datterselskaper, 
som eier og forvalter en eien-
domsportefølje på ca. 170 000 m2 
knyttet til bil- og annen nærings-
virk som het. Bil eiendommer utgjør 
om lag halvparten av porteføljen. •

Bertel O. Steen AS er et selskap heleid av Bertel O. Steen 
Holding AS. Selskapets hovedvirksomhets områder er  
bil og eiendom. Bertel O. Steen AS er morselskapet i bil- 
og eiendomskonsernet. Ved utgangen av 2016 hadde 
konsernet en omsetning på 14,4 milliarder kroner (11,8) 
og sysselsatte 2 306 årsverk (2 173). Hovedkontoret  
ligger i Lørenskog kommune.Dette er 

Bertel O. Steen AS
 Velkommen til  

 Bertel O. Steen

OM BERTEL O. STEEN 1.1ÅRSRAPPORT 2016 OM BERTEL O. STEEN 1.1ÅRSRAPPORT 2016
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 GT Roadster
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Marked og 
rammebetingelser

De makroøkonomiske forholdene 
viser tegn til bedring. Rentenivået 
i Norge er stabilt lavt og arbeids-
ledigheten er i ferd med å flate 
ut. I tillegg føres en politikk som 
 stimulerer til kjøp av utslippsfrie 
biler og hybridbiler. Dette er med-
virkende årsaker til at nybilsalget 
økte også i 2016. 

Samlet sett steg bilmarkedet 
med 4,1 prosent i forhold til 2015. 
Merkene i Bertel O. Steens porte-
følje økte i sum mer enn  markedet, 
med en vekst på 5,2 prosent mot 
2015. Regner man i tillegg med Kia 
Soul Electric importert via  Tyskland, 
er økningen på 6,3 prosent. 

Sterkt år for personbiler
På personbilsiden ble 2016 et svært  
godt år. Med 154 603  registreringer, 
økte nybilsalget med 2,6 prosent 
fra 2015, og er med det tidenes 
nest høyeste. 

Volummessig økte Bertel O. Steens  
merker fra 20 093 registrerte 
person biler i 2015, til 20 155 i 2016. 
Markedsandelen ble 13 prosent 
– eller 14,2 prosent medregnet  
2 135 Kia Soul Electric importert 
via Tyskland. 

Rekordhøy andel hybridbiler
2016 ble det store gjennom-
bruddsåret for ladbare hybrider. 

Allerede i 2015 opplevde biler 
med denne drivlinjen en formidabel 
økning, og sto for 5,2 prosent av 
personbilmarkedet. I 2016 endte 
markedsandelen på 13,4 prosent, 
opp 159 prosent fra året før. For 
Bertel O. Steens merker, utgjorde 
andelen 8 prosent. 

Tilbudet av ladbare hybridbiler 
 utvides kontinuerlig. Merkene i 
Bertel O. Steens portefølje er godt 
representert med Mercedes-Benz 
C-Klasse, GLC og GLE som 
storselgerne. Fra Kia kommer 
Niro og Optima stasjonsvogn 
som ladbare hybrider i løpet av 
2017,  begge er modeller som bør 
treffe det norske markedet godt. 
Merkene Peugeot, Citroën og DS 
vil tilby et bredt utvalg i segmentet 
fra 2019. 

Dersom de eksisterende for delene 
fra myndighetene videreføres, 
forventes det at andelen lad-
bare  hybrider vil øke ytterligere i 
omfang. Bertel O. Steens del av 
dette markedet er ventet å øke 
etter hvert som modellporteføljen 
blir bredere. 

De ikke-ladbare hybridbilene opp-
levde også vekst i 2016, og gikk 
fra 7,1 prosent markedsandel i 
personbilmarkedet i 2015 til 11,2 
prosent i 2016. Samlet sto hybrid-

bilene for nesten en fjerdedel av de 
nye, registrerte personbilene i 2016. 

Svak nedgang i elbilandelen
Elbilene kapret 15,7 prosent av 
det totale personbilmarkedet i 
2016, mot 17,1 prosent året før. 
I årets siste måneder økte salgs-
takten, sannsynligvis grunnet 
 introduksjonen av modeller med 
økt rekkevidde. 

Bertel O. Steens tilbud på elbil-
fronten har vært konstant i 2016 
med Mercedes-Benz B-Klasse 
Electric Drive og Kia Soul Electric 
som de to ledende modellene, 
i tillegg til Peugeot iOn, Citroën 
 C-Zero og smart® electric drive. 

Av det totale antallet  elektrisk 
drevne personbiler på registrerings- 
 statistikken, kan 15,1 prosent 
tilskrives merkene fra Bertel O. 
Steen. I tillegg kommer 2 135 Kia 
Soul Electric importert via Tyskland.

Det stadig bredere tilbudet av 
 elektriske modeller med økt rekke-
vidde kombinert med økonomiske 
insentiver, forventes å gi elektriske 
biler en vekst i 2017 og fremover.

Nytt lavnivå for diesel
Debatten rundt dieselbiler fortsatte 
i 2016, om enn i noe mindre  skala 
enn året før. Med mistenkelig-
gjøring rundt utslippsverdier, og 
overhengende «trusler» som mulige 
kjøreforbud på ekstra kalde dager 
i Oslo og høyere bompengeavgift, 
er det ikke uventet at salget av nye 
dieselbiler viser en nedadgående 
kurve. 

Andelen dieseldrevne nye person-
biler i 2016 endte på 31,5 prosent, 
mot 41,5 prosent året før.  Trekker 
man fra dieselhybridene, er 
 andelen 30,8 prosent (40,8 i 2015). 

De konvensjonelle drivstofftypene 
– diesel og bensin alene eller 
som ikke-ladbar hybrid – sto for  ‣2016

Norsk økonomi er fremdeles preget av 
lav oljepris og moderat økonomisk vekst. 
Likevel økte det totale bilsalget i 2016 
og endte på 197 991 enheter. Dermed 
fortsatte trenden med et jevnt stigende 
og høyt nivå på bilsalget i Norge som  
har vedvart siden 2013. 

OM BERTEL O. STEEN 1.2ÅRSRAPPORT 2016 OM BERTEL O. STEEN 1.2ÅRSRAPPORT 2016
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71 prosent av personbil markedet 
 totalt sett, mens andelen for 
 Bertel O. Steens merker var på 66 
prosent  inkludert Kia Soul Electric 
 importert via  Tyskland. 

Øvrige tendenser i markedet
SUV-modeller er fremdeles mest 
foretrukket blant nybilkjøperne i 
Norge. 32,3 prosent valgte en bil 
fra dette segmentet, tett etterfulgt 
av kompaktklassen på 32 prosent. 
Andelen firehjulsdrevne  personbiler 
fortsatte å øke, og endte i 2016 på 
39,4 prosent mot 37,7 i 2015. 

Premiummerkene markerer seg 
stadig mer på salgsstatistikken. 
Dette kan blant annet forklares 
med nedgangen i engangsavgiften 
fra 2016 for motorsterke modeller. 
For Bertel O. Steen har dette med-
ført sterk vekst og økt markeds-
andel for Mercedes-Benz.

I Norge er det satt et mål om at 
nyregistrerte personbiler skal ha 
et gjennomsnittlig CO2-utslipp 
på 85 g/km eller lavere fra 2020. 
Med  dagens NEDC-målemetode, 
 konstant forbedring av konven-
sjonelle motorer og den stadig 
større andelen elektriske og lad-
bare hybridbiler, tyder beregninger 
på at dette målet vil nås allerede 
i 2017. 

Markant fall i bruktbilimporten  
Euroen er den viktigste  valutaen 
i forhold til import av brukte 
 biler. I 2015 endte antallet brukt-
importerte biler på det laveste 
nivået siden 1995, mye på grunn 
av den svekkede kronekursen mot 
euro. I 2016 fortsatte nedgangen, 
og sank med en fjerdedel i forhold 
til året før. 

Prognosene antyder en moderat 
økning i bruktimporten fremover 
– og dermed en nedgang i nybil-
salget. Dette som en følge av en 
gradvis sterkere norsk krone. 

Økning i varebilmarkedet
Også markedet for lette nytte-
kjøretøy fikk et sterkt år i 2016. Ved 
årsslutt viste antall solgte kjøretøy 
36 008 enheter. Dette er en økning 
på 8,3 prosent i forhold til 2015. 

Som tidligere år ble desember en 
måned med spesielt høyt  antall reg-
istreringer, noe økningen i engangs - 
avgiften fra 1.1.2017 bidro til. 

Bertel O. Steen har attraktive vare-
biler i spekteret til Mercedes-Benz, 
Peugeot og Citroën. I 2016 sto 
disse tre for over en fjerdedel av 
salget med 25,7 prosent markeds-
andel. Dette er en klar forbedring 
fra andelen på 24,1 prosent i 2015. 
Peugeot og Citroën lå samlet sett 
som nr. 2 på salgsstatistikken for 
lette nyttekjøretøy i 2016. 

For varebiler utgjør diesel  fremdeles 
den største delen av drivlinjene, 
mens elektriske varebiler sto for 
snaue 2 prosent av salget i 2016. 

Vekst i markedet for lastebiler 
og busser 
Det totale salget av tyngre  lastebiler 
økte med 15,1 prosent i 2016 i 
 forhold til 2015. Bertel O. Steen, 
representert ved  Mercedes-Benz 
og Fuso, oppnådde lik andel 
som året før (14,3 prosent), men 
f remgang i antall solgte enheter. 

Markedet for busser er primært 
anbudsstyrt. Etter en nedgang i 
2015, økte salget i 2016 med 44,1 

prosent til 1 398 enheter totalt. 
 Antallet Mercedes-Benz busser 
solgt av Bertel O. Steen økte, mens 
markedsandelen gikk noe tilbake.  

Mercedes-Benz var det 3. største 
merket i lastebilsegmentet og nr. 2 
i bussegmentet i 2016. 

En bransje i endring
Bilbransjen er i en fase der 
 utviklingen skjer i høyt tempo. 
Gjennom avgiftspolitikken  endrer 
myndighetene forbrukernes 
 preferanser. Dette ser vi spesielt 
innenfor elbil, der subsidiene og 
støtteordningene har bidratt til å 
øke etterspørselen etter elbiler i 
det norske markedet. I tillegg ser 
vi at forbruksmønstre forandres, 
nye tilbydere kommer på banen 
og ny  teknologi introduseres. 
Dette må bilfabrikantene  forholde 
seg til, og for Bertel O. Steen er 
det  betryggende å se at våre 
 prinsipaler legger ned mye arbeid 
på dette feltet, med Daimler som 
en av de førende. 

På samme måte som bilprodu-
sentene, må også Bertel  O. Steen  
arbeide målrettet for å  tilpasse 
seg og lede an i de mange 
 omveltningene som  skjer i 
 bransjen. Gjennom 2016 har 
konsernet styrket avdelingen for 
strategi og forretningsutvikling. 
Teamet har trender og utvikling i 
markedet som sitt fokusområde, 
og er sentrale i utviklingen av nye 
produkter og tjenester fra Bertel 
O. Steen.•

 Kia Soul Electric

OM BERTEL O. STEEN 1.2ÅRSRAPPORT 2016 OM BERTEL O. STEEN 1.2ÅRSRAPPORT 2016
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Tidenes beste 
resultat for Bertel 
O. Steen bil- og 
eiendomskonsern

Konsernsjefens redegjørelse

Bertel O. Steen bil- og eiendoms-
konsern oppnådde tidenes beste 
resultat i 2016. Konsernet økte 
topplinjen med 2,6 milliarder, fikk en 
omsetningsrekord på 14,4 milliarder 
kroner og realiserte et driftsresultat på 
505 millioner kroner i 2016.

 Bjørn Maarud 
 Konsernsjef/CEO

 ‣

OM BERTEL O. STEEN 1.3ÅRSRAPPORT 2016 OM BERTEL O. STEEN 1.3ÅRSRAPPORT 2016

RESULTATER

I et sterkt totalmarked (197 991 
kjøretøy) som er opp 4,1 prosent 
fra 2015, har Bertel O. Steen økt 
totalt antall nye registrerte kjøretøy 
med 5,2 prosent (6,3 prosent 
inkl. Kia Soul Electric importert   
via  Tyskland). 

Konsernets totale markedsandel 
endte på 15,5 prosent i 2016 (16,4 
prosent inkludert Kia Soul  Electric 
importert via Tyskland). 

Bil- og eiendomskonsernet 
økte driftsinntektene med 2,6 
 milliarder kroner (opp 22 prosent) 
i 2016 og  endte på 14,4  milliarder 
kroner (11,8 milliarder i 2015). 

 Organisk  vokste konsernet med 
2,3  milliarder  kroner, til svarende 
21 prosent. Driftsresultatet (EBIT) 
endte på 505  millioner kroner i 
2016, en økning på 134 millioner 
kroner fra 2015 (36 prosent).

ØKNING FOR BILIMPORTEN

For konsernets bilimportører økte 
driftsinntektene med 27 prosent 
fra 7,9 milliarder kroner i 2015 
til 10,1 milliarder kroner i 2016. 
Driftsresultatet styrket seg fra 
226 millioner kroner i 2015 til 284 
millioner kroner i 2016. 

Mercedes-Benz 
2016 var tidenes beste år for 
 Mercedes-Benz personbil som 
økte markedsandelen fra 5,2 
prosent i 2015, til 5,9 prosent 
(inkl. smart®). Dette er den 
høyeste markeds andelen for 
 Mercedes-Benz personbiler i 
Norge noen sinne. God  bredde 
i produktporteføljen og gode 
prestasjoner fra bilimportøren og 
forhandlerapparatet er bakgrunnen 
for suksessen.

Mercedes-Benz nyttekjøretøy bidro 
også godt i 2016. På varebilsiden 
opplevde Mercedes-Benz et realt 
oppsving i 2016 og  endte på 10,5 
prosent markeds andel, en frem-
gang langt over gjennom snittet. 
Med 13 flere  registrerte biler enn 
Peugeot kapret Mercedes-Benz 
3. plassen på varebil statistikken. 
Buss avdelingen hadde flere store 
leveranser, mens den gjennomførte 
snuoperasjonen innenfor lastebil 
ga god effekt.

 
 

14,4 mrd.

Konsernet omsetning 
 
 
2016  14,4 mrd 
2015  11,8 mrd 
2014  10,1 mrd 
2013  9,7 mrd
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PSA Norge
Sammenslåingen av Peugeot, 
Citroën og DS til PSA Norge 
har vært en stor suksess. En ny 
og svært  moti vert ledergruppe 
 leverte gode resultater. Peugeot  
endte som det 8. mest solgte 
merket i Norge i 2016 og økte 
markedsandelen fra 9,9 prosent til 
10,5 prosent i varebilseg mentet. 
Ser vi på varebilene fra PSA  
(Peugeot og Citroën) under ett, så 
endte de franske modellene på en 
klar 2. plass i varebilsegmentet.

Bertel O. Steen kjøpte import-
virksomheten for Citroën og DS i 
2015 og har i 2016 arbeidet med 
å bedre driften av enhetene. Total 
markedsandel for Citroën og DS i 
2016, ble 1,9 prosent. 

Kia
Kia økte tilstedeværelsen i det 
norske markedet i 2016 og leverte 
6 406 biler (6 355), en økning på 
0,8 prosent fra året før. For å møte 
etterspørselen i markedet og på 
grunn av vanskelig tilgang på biler, 
måtte Bertel O. Steen importere et 
større antall Kia Soul Electric via 
Tyskland.  Disse bilene er inkludert 
i markedsandelen på 4,1 prosent i 
personbilsegmentet.

KLAR BEDRING 
FOR FORHANDLER-
VIRKSOMHETEN

Driften i konsernets egeneide for-
handlervirksomhet viste en klar 
bedring i 2016. Bertel O. Steen 
Detalj økte omsetningen med 21 
prosent til 9,5 milliarder kroner, opp 
fra 7,8 milliarder kroner i 2015. 

Salget av nye biler økte med 
17,1 prosent og brukte biler 
med 3,1 prosent. Omsetningen 
av verksted tjenester og deler 
hadde en vekst på 8,8 prosent. 
Omsetnings veksten og effektivi
sering av driften bidro til et  solid 

driftsresultat på 170 millioner 
 kroner, en økning på 44 prosent 
fra 2015. 

Servicemarkedet
Servicemarkedet er et viktig 
 område for Bertel O. Steen. Det 
er her vi skaper fornøyde kunder. 

I 2016 har vi økt satsingen 
gjennom å utvikle og implementere 
nye konsepter og tjenester.  
Gjennom konkurransen Race 
to Argentina ble det satt ekstra  
fokus på våre mekanikere. Etter 
flere konkurranse omganger fikk 
de fire flinkeste mekanikerne delta 
i teamet til Petter Solberg under 
VMfinalen i Argentina. Dette ble en 
fantastisk opplevelse for dem og 
var til stor inspirasjon for mange.

Gjennom samarbeidet med Petter 
Solberg og hans rallycross-team 
har vi skapt begeistring og stolthet 

i Bertel O. Steen. De som har 
fått oppleve Petter Solberg på 
nært hold, har sett viktigheten av 
entusiasme, konkurranseinstinkt 
og at det er laget som presterer.

VEKST I FINANSIERINGS-
PORTEFØLJEN 

Bertel O. Steen Finans oppnådde 
en vekst i  finans ierings porteføljen 
på 16,2 prosent til 6 199  millioner 
kroner i 2016. Dette er tidenes 
høyeste  finansierings portefølje.

SATSER VIDERE I EIENDOM

I eiendomsvirksomheten har det 
skjedd mye i 2016. Vi har ut-
arbeidet en ny strategi, fått på 
plass ny daglig leder og et nytt, 
svært kompetent styre.

 ‣

9,5 mrd.

Detalj omsetning 

2016  9,5 mrd 
2015  7,8 mrd 
2014  7,5 mrd 
2013  7,5 mrd

Bertel O. Steen Eiendom be-
sitter en eiendoms portefølje 
på over 3 milliarder kroner. For 
å sikre videre fleksibilitet i bil
anleggene, fortsetter konsernet  
å investere i egen eiendoms-
utvikling. Det betyr at vi skal eie 
i større grad enn tidligere, for å 
 oppnå  fleksi bilitet og ta del i verdi
stigningen innen eiendom.

Høsten 2016 kjøpte Bertel O. Steen 
Eiendom AS en tomt på nesten 
100 mål på Berger, nord for Oslo. 
Den har attraktiv beliggenhet i et 
område for  tran sport og logi stikk. 
Her skal konsernet etablere et nytt 
 sentrallager for Bertel O. Steen 
Logistikk. Det nye distribusjons-
senteret vil bli på 15 000 m2 +  
2 300 m2 kontorer/servicearealer. 
Byggestart blir medio 2017, med 
forventet ferdigstillelse i 2019. 

I Solheimveien 11-15 på  Lørenskog 
skal vi bygge et nytt bilanlegg i 
front av hovedkontoret til Bertel O. 
Steen. Dette arbeidet er på begynt i 
2017 og vil ha ferdig stillelse i 2019. 
Planen er å huse alle konsernets 
fem personbilmerker i et anlegg 
som blir på ca. 7 000 m2. 

ØKT OMSETNING FOR  
SNAP DRIVE 

Til tross for tilspisset konkurranse i 
servicemarkedet, økte Snap Drive 
omsetningen fra 233 millioner 
kroner i 2015 til 246 millioner kroner 
i 2016. Et svakere margin bilde, 
avvikling av en avdeling i Moss og 
omorgani sering i ledelsen, førte til 
et noe svakere driftsresultat enn 
året før. 

STYRKET 
PRESTASJONSKULTUR

Gjennom arbeidet med «Best på» 
har vi satt oss som mål å styrke 
prestasjonskulturen i Bertel O. 

Steen på tvers av virksomheten. 
Dette handler om fokus på å utvikle 
seg steg for steg hver dag. Det 
handler om å utvikle en sult etter 
kontinuerlig å prestere bedre som 
individ – og i samspill med  andre. 
I 2016 skapte vi resul tater som 
overgikk alle forventninger – en 
gedigen lagseier etter flott  innsats 
fra hver og en. 

Medarbeiderengasjement
Vi har jobbet målrettet med 
våre medarbeidere i 2016, 
blant  annet ved å involvere alle 
i  reisen mot  visjonen Norges 
beste bilhus. Dette har gitt et 
løft i organisa sjonen. To ganger 
pr. år måler konsernet energien 
og med arbeiderengasjementet 
i  selskapet. Vi ser nå at med-
arbeider engasjementet har tatt et 
realt sprang i riktig retning – og 
ligger godt over 24, som er målet 
for vår virksomhet. Det betyr at 
Bertel O. Steen kan karakteri-
seres som en «engasjert bedrift» 
der våre med arbeidere er tilfredse 
med og engasjerte i jobben sin.

Kultur og lederutvikling 
Kultur og lederutvikling har stått 
sentralt i 2016. Bertel O. Steen 
har blant annet startet et leder- og 
kultur utviklingsprogram med stor 
suksess. Vi gjennomfører «Ny som 
leder i Bertel O. Steen», kurs for 
førstegangs ledere og har fått på 
plass et onboardingprogram. Og 
for ikke å glemme, arrangeres to 
lederfora i året for å sikre god invol-
vering og forankring blant lederne.

Lærlinger
Bertel O. Steen har siden 1956 
satset bevisst på utdanning av 
lærlinger i egen regi. I denne 
perioden har selskapet  utdannet 
nærmere 2 000 mekanikere. 
 Konsernet har i dag et betydelig 
antall lærlinger fordelt på første og 
andre året. 

HMS OG YTRE MILJØ

Som et av Norges største og 
 eldste service- og handels selskap 
er  konsernet sitt samfunns ansvar 
bevisst. Bertel O. Steen er opptatt 
av å ta hensyn til medarbeiderne, 
kundene og omgivelsene. Sel skapet 
har et betydelig fokus på forsvarlig 
drift knyttet til helse, miljø og sikker-
het, og på tiltak for å beskytte vårt 
ytre miljø. 

Sykefraværet i konsernet var 
4,1 prosent i 2016, som er 0,2 
prosentpoeng lavere enn i 2015. 
Kon sernets sykefravær ligger godt 
under gjennomsnittet for Norge. 
Konsernet rapporterte 21 mindre 
uhell med personskader i 2016 mot 
20 uhell i 2015. Skadene  følges 
opp og rapporteres gjennom kon-
sernets etablerte HMS-rutiner. 
Konsernet arbeider kontinuerlig 
med tiltak for å forebygge uhell og 
ytterligere forbedre arbeidsmiljøet 
for selskapets medarbeidere.

Det er igangsatt et program for 
miljø ledelse i alle deler av kon-
sernet. Alle konsernets forhandler-
virksomheter er offentlig miljø
sertifiserte, enten som Miljøfyrtårn 
eller ISO 14001. I forbindelse med 
miljø arbeidet er det iverksatt 
en rekke tiltak, blant annet for å 
redu sere energiforbruket, for bedre 
avfalls håndteringen og forhindre 
skadelige utslipp.

SAMFUNNSANSVAR

Det stilles klare forventninger til oss 
som en betydelig aktør i nærings-
livet, om å opptre samfunns-
ansvarlig. Konsernet har i 2016 
igang satt en rekke tiltak, både 
internt og mot våre samarbeids-
partnere som skal sikre at vi 
opptrer på en ansvarlig måte. 

10,1 mrd.

Import omsetning  
 
2016  10,1 mrd 
2015  7,9 mrd 
2014  6,4 mrd 
2013  5,7 mrd
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Eksempelvis har vi:

 � innarbeidet etiske retnings-
linjer som alle ansatte må 
forplikte seg til å følge

 � et sterkt fokus på integritet, 
ikke minst i forholdet til  
kolleger og leverandører

 � meldt oss inn i UN Global 
Compact, i likhet med over  
8 000 bedrifter fra 170 land 

Dette forplikter Bertel O. Steen 
til drive virksomheten i over-
ensstemmelse med krav knyttet til 
menneske rettigheter, arbeidstaker-
rettigheter, miljø og korrupsjons-
bekjempelse.

Bertel O. Steen krever at våre 
leveran dører, samarbeids partnere 
og andre interessenter forplikter 
seg til og kan dokumentere at de 
oppfyller lovverk, forskrifter og 
 ansattes faglige og sosiale rettig-
heter, i tillegg til at de opptrer i hen-
hold til og respekterer konsernets 
etiske retningslinjer.  

Bertel O. Steen har nulltoleranse 
for korrupsjon.

Til å ivareta dette viktige arbeidet, 
er det opprettet en Compliance 
Officerstilling, som skal sørge 
for at alle i konsernet opptrer i 
overenstemmelse med lover og 
regler, og i henhold til konsernets 
interne rutiner og retningslinjer. Det 
er utviklet informasjonsmateriell og 
verktøy for dilemmatrening som 
blir distribuert for bruk i samtlige 
enheter i konsernet. I tillegg er 
sannferdighet og samfunnsansvar 
aktuelle temaer i ulike fora.

MULIGHETER  
OG UTFORDRINGER 

Bertel O. Steen tror på nok et godt 
bilår i 2017 – med et salg på ca.  

 191 100 kjøretøy. Vi ser at  ut viklingen 
av grønn og frem tidsrettet teknologi 
fortsetter i økt  tempo. Vi tror på fort-
satt vekst innenfor el- og hybrid biler 
og et løft innen elektriske biler innen-
for varebilsektoren. Her er vi godt  
posisjonert.

Fortsatt lave renter og svakt  styrket 
krone gir gode forutsetninger  
for kundene og vil holde kjøpe  -
kraften oppe.

Bertel O. Steen venter også tøff 
konkurranse i 2017 og i årene 
fremover – både fra eksisterende 
konkurrenter og fra nye aktører. Vi 
ser et marked i sterk endring der 
nye forbruksmønstre, ny teknologi 
og nye aktører etablerer seg. Om 
noen år vil norsk bilbransje være helt 
anner ledes enn det den er i dag. Ikke 
pga. én trend, eller én teknologisk 
nyvinning, men på grunn av mange 
parallelle tekno logiske fremskritt. 
Bertel O. Steen kommer til å øke 
innsatsen for å holde selskapet i 
forkant av de fire hoved trendene vi 
ser for bil bransjen. Samtidig må vi 
følge årvåkent med på endringene 
som trolig er nærmere i tid enn vi  
forestiller oss.

GOD START PÅ 2017

2017 har begynt bra for Bertel 
O. Steen. Etter årets fem første 
måneder er driftsinntektene 16,3 
prosent høyere enn for tilsvarende 
periode i fjor og drifts resultatet er 
45 prosent høyere. 

Året tegner spesielt godt på nytte
kjøretøysiden, der vi blant annet 
har sikret oss flere store kontrakter, 
som levering av 101 minibusser fra 
Mercedes-Benz til taxiselskaper på 
Romerike, en storordre på 85 biler 
til FH-Gruppen og 70 biler til Norsk 
Bibliotektransport. 

En betydelig ordre til Hertz på 754 
biler er også verdt å nevne. Totalt 

skal Bertel O. Steen levere nær   
1 000 biler til bilutleiesegmentet i 
 løpet av 2017. 

Det siste anbudet Bertel O. Steen 
vant er Sykehusinnkjøp. Det stat-
lige selskapet forestår innkjøp av 
biler til offentlige helseinstitusjoner 
og har en bilpark på om lag 1 400 
biler. Årlig uttak anslås til 330 biler, 
der Bertel O. Steen sin andel for-
ventes å bli 175 biler, eller 700 biler 
i avtaleperioden på fire år. Samtlige 
avtaler er vunnet som et resultat av 
tett samarbeid mellom forhandlere 
og Bertel O. Steen Fleet Sales, 
og er gode eksempler på lagspill  
i praksis.

Ved inngangen til 2017 ble nye 
Peugeot 3008 kåret til «Årets Bil 
i Europa 2017», samtidig som 
merket ble kåret til det ledende 
med tanke på lavt gjennom snittlig 
CO2-utslipp. I tillegg annonserte 
PSA i begynnel sen av mars  
at de har kjøpt Opel og Vaux-
hall fra General Motor, noe som 
 viser at vi representerer offensive 
 leverandører. 

Flere nye modeller fra samtlige 
merker er i vente, samtidig som vi 
planlegger å lansere nye  produkter 
og tjenester i servicemarkedet for 
å ta en betydelig større del av 
 mar kedet for privatleasing. 

Bertel O. Steens ambisjon er å 
bli best på kunde opplevelse. Her 
har vi et arbeid å gjøre, men målet 
er innen rekkevidde. Noen for-
handlere leverer svært godt, mens 
andre har et potensial. Våre initiativ 
for å bli «best på salg» vil få mye 
oppmerksomhet i 2017. 

Konsernets nye strategiplan for 
perioden frem mot 2022 skal 
ferdig stilles i 2017. Denne hensyn-
tar behovs endringene og tren-
dene i samfunnet og tilrettelegger 
for å utnytte mulighetene som 
 ligger i tekno logien. Utrullingen 

av  incadea, konsernets nye IT- 
plattform for forhandlerne har 
 prioritet i 2017, det samme gjelder 
arbeidet med bedriftskulturen – der 
verdiene, prestasjonskulturen og 
nøkkeløyeblikkene står sentralt. Og 
sist, men ikke minst, skal vi fort-
satt jakte på markedsandeler, økt 
 omsetning og marginer. 

I Bertel O. Steen skal vi være «best 
på å gjøre hver andre gode», vi skal 
la oss inspirere av våre  kollegaer, 
vi skal tørre å utfordre på en 
 konstruktiv måte og vi skal evne å 
skape enestående resultater i sam-
arbeid med andre – enten det er 
innen salg, i servicemarkedet eller 
i våre interne stabsfunksjoner. For 
å få til dette, må vi være best på 
ledelse. Vi har utviklet en rekke 
verktøy, i samarbeid med noen av 
våre beste medarbeidere, og flere 
hjelpemidler er på vei. 

Alt i alt står det stor  respekt av 
prestasjonene i 2016. At kon sernet 
har lykkes så godt, kan i noen grad 
tilskrives et godt marked, og litt 
av veksten skyldes oppkjøpene 
som er gjort. Men, i all hovedsak 
 kommer resultatene av at vi har 
hatt en god plan som er fulgt, vi 
har jobbet systematisk og lagt ned 
mye og hardt arbeid. Vi begynner 
nå å prestere godt som et lag, der 
innsatsen fra hver og en er helt 
avgjørende. Det er den enkelte 
medarbeider i Bertel O. Steen som 
skaper de gode resultatene – og 
som sikrer oss et godt utgangs-
punkt i jakten på å bli Norges  
beste bilhus.

Tusen takk til alle for viktige bidrag 
og flott innsats! •

 Peugeot 3008 –  
 Årets bil i Europa 2017
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Bjørn Maarud
Konsernsjef/CEO 

Kjetil Myhre
Direktør Mercedes-Benz 
Norge, personbil

Paul Halvorsen
Adm. direktør Bertel O. Steen 
Finans AS

Per Ragnar Johansen
Direktør Mercedes-Benz 
Norge, nyttekjøretøy

Marius Hayler
Adm. direktør  
Bertel O. Steen Detalj AS

Øivind Solbakken
Adm. direktør Bertel O. Steen 
Eiendom AS

Morten Harsem
Adm. direktør  
Snap Drive AS

Runar Myhre
IT-direktør/CIO

Rune Kristiansen
Direktør Bertel O. Steen 
Logistikk

Morten Gundersen
Direktør Bertel O. Steen 
Fleet Sales

André Sjåsæt
Direktør strategi  
og forretningsutvikling

Geir Olav Farstad
CFO & HR-direktør

Irene Solstad
Adm. direktør  
Kia Norge AS

Thorbjørn Myrhaug 
Direktør PSA Norge

Konsernledelsen består av konsernsjef/CEO, 
CFO & HR-direktør, direktør for strategi og 
forretningsutvikling og lederne for detaljvirksomheten, 
importvirksomhetene, verksteddriften, 
finansvirksomheten, eiendomsvirksomheten,  
IT, flåtesalg og logistikk. 

Konsernledelsen
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Oslo og Akershus
1 Bertel O. Steen Asker og   
 Bærum AS
2 Bertel O. Steen Autostern AS
3 Bertel O. Steen BilVenture AS,  
 avd. Ensjø
4 Bertel O. Steen BilVenture AS,  
 avd. Lørenskog
5 Bertel O. Steen Brobekk AS
6 Bertel O. Steen Oslo AS,  
 avd. Skøyen
7 Bertel O. Steen Oslo AS,  
 avd. Økern
8 Bertel O. Steen Romerike AS,  
 avd. Jessheim
9 Bertel O. Steen Romerike AS,  
 avd. Lillestrøm
10 Bertel O. Steen Vare Last  
 Buss AS, Lørenskog  

Buskerud
11 Bertel O. Steen Ringerike AS
 (Hønefoss) 
12 Bertel O. Steen Buskerud AS
 (Lier/Drammen)
 
Vestfold
13 Bertel O. Steen Vestfold AS,  
 avd. Tønsberg
14 Bertel O. Steen Vestfold AS,  
 avd. Sandefjord
15 Bertel O. Steen Vestfold AS,  
 avd. Larvik
 

Telemark
16 Bertel O. Steen Telemark AS
 (Skien) 

Agder
17 Bertel O. Steen Agder AS,  
 avd. Arendal
18 Bertel O. Steen Agder AS,  
 avd. Kristiansand
19 Bertel O. Steen Agder AS, avd.  
 Kristiansand Vare Last Buss
 
Rogaland
20 Bertel O. Steen Rogaland AS
 (Sandnes)
 
Hordaland
21 Bertel O. Steen Bergen AS,  
 avd. Arna
22 Bertel O. Steen Bergen AS,  
 avd. Minde
23 Bertel O. Steen Bergen AS,  
 avd. Åsane
 
Møre og Romsdal
24 Bertel O. Steen Møre og  
 Romsdal AS, avd. Volda
25 Bertel O. Steen Møre og  
 Romsdal AS, avd. Ålesund
26 Bertel O. Steen Møre og  
 Romsdal AS, avd. Molde 

Trøndelag
27 Motor-Trade AS, avd. Verdal
28 Prøven Bil AS, avd. Verdal 
29 Prøven-Motortrade AS
 (Stjørdal)
30 Bertel O. Steen BilVenture AS,  
 avd. Trondheim
31 Motor-Trade AS,  
 avd. Trondheim
32 Prøven Bil AS, avd. Trondheim
33 Trønderlinjen AS
 (Melhus)
34 Prøven Bil AS, avd. Orkanger
35 Prøven Bil AS, avd. Oppdal

Hedmark og Oppland 
36 Bertel O. Steen Lillehammer  
 Motorcentral AS
37 Bertel O. Steen Hedmark  
 og Oppland AS, avd. Gjøvik
38 Bertel O. Steen Hedmark  
 og Oppland AS, avd. Hamar 

Østfold
39 Bertel O. Steen Østfold AS,  
 avd. Moss Ryggeveien
40 Bertel O. Steen Østfold AS,  
 avd. Moss Vare Last Buss
41 Bertel O. Steen Østfold AS,  
 avd. Sarpsborg
42 Bertel O. Steen Østfold AS,  
 avd. Fredrikstad

Våre forhandlere

Medregnet frittstående forhandlere 
som tilbyr salg og service på bil-
merker importert av Bertel O. Steen, 
er konsernet representert på rundt 
200 steder i Norge.

OM BERTEL O. STEEN 1.5ÅRSRAPPORT 2016
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Våre verdier

FEM VERDIER

Verdiene sier noe om hvem vi er, hva vi står for og hvordan vi jobber. Men, 
hvordan skal vi egentlig bruke dem i hverdagen?

Verdier skal fungere som rettesnorer for hvordan vi tenker og handler – 
som en rød tråd i alt vi gjør. Når alle i en bedrift deler de samme verdiene, 
skapes en felles identitet og kultur.

Vi i Bertel O. Steen er stolte av verdiene våre. Det er viktig at alle forstår 
og etterlever disse – hver eneste dag. Dette er en forutsetning for å nå 
visjonen om å bli Norges beste bilhus.

«Vi er best på å skape gode kundeopplevelser»
Fornøyde og lojale kunder er en forutsetning for vår virksomhet. Vi klarer 
å skape gode kundeopplevelser når vi overgår kundens forventninger. I 
Bertel O. Steen setter vi alltid kunden i førersetet og ser på ethvert kunde-
møte som en mulighet til å skape unike opplevelser. Dette ansvaret ligger 
hos hver og en av oss – det er vi som utgjør forskjellen.

«Vi er best på å gjøre hverandre gode»
I Bertel O. Steen beundrer vi gode prestasjoner og unner hverandre 
suksess! Vi har tro på at de beste prestasjonene skapes gjennom lagspill. 
De største heltene er de som lar seg inspirere av sine kollegaer, som tør 
å utfordre på en konstruktiv måte og som evner å skape enestående 
resultater i samarbeid med andre.

«Vi er best på å vise glede og energi»
Entusiasme og glede er helt sentralt i et positivt arbeidsmiljø. Medarbeidere 
som byr på seg selv, som møter utfordringer med en positiv holdning og 
som brenner for faget sitt verdsettes derfor høyt i Bertel O. Steen. For vi 
vet at disse egenskapene også verdsettes høyt av våre kunder.

«Vi er best på å være oppriktige og holde det vi lover»
Sannferdighet betyr å være ærlig, tydelig og oppriktig i våre handlinger. 
Dette er en forutsetning for å skape tillit og et positivt omdømme. Alt vi 
sier og gjør skal tåle dagens lys, noe som er et utgangspunkt for å skape 
gode og varige relasjoner blant medarbeiderne og med våre kunder.

«Vi er best på å skape verdi for våre kunder, medarbeidere  
og for virksomheten»
Bertel O. Steen er en fremoverlent bedrift hvor hver medarbeider er 
opptatt av å levere gode prestasjoner og resultater. Vi gjør våre valg 
på basis av hva som skaper mest verdi for våre kunder, medarbeidere, 
forhandlere, leverandører og samfunnet forøvrig. På den måten sikrer vi 
en utviklende og inspirerende arbeidsplass og langsiktige og lønnsomme 
relasjoner med våre interessenter. •

Vår visjon

Visjon og verdier

De fleste virksomheter har en uttalt visjon. Men hva er egentlig en visjon? 
En visjon skal vise vei. En visjon skal motivere, inspirere og gi energi til 
hver enkelt. 

En visjon er en oppnåelig drøm som er satt for fremtiden. Et flagg i hori
sonten som vi skal strekke oss mot. 

I Bertel O. Steen har vi satt oss en ambisiøs visjon – vi skal bli Norges 
beste bilhus, og det skal vi klare innen utgangen av 2018. 

Men hva betyr det egentlig å være Norges beste bilhus? Det har vi definert 
gjennom fire likeverdige målsettinger:

 � Først og fremst skal vi ha de mest fornøyde medarbeiderne. Fornøyde 
medarbeidere er en forutsetning for å vinne kampen om kundene

 � Vi skal ha de mest for nøyde kundene og forhandlerne, det er her 
verdiene skapes

 � Vi skal maksimere potensialet til våre merker og ha en markedsandel 
som gir fornøyde leverandører

 � Vi skal ha fornøyde eiere, som får en fornuftig avkastning på sine 
inve steringer. God inntjening sikrer arbeidsplasser og gir oss mulighet 
til å investere i nye og fremtidsrettede områder

Lagspill

Entusiasme

Sannferdighet

Resultatorientert

Kunden først

NORGES BESTE BILHUS 2.1ÅRSRAPPORT 2016 NORGES BESTE BILHUS 2.1ÅRSRAPPORT 2016
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Endringslederen

Det har vært en utrolig fin reise, sier Bjørn 
Maarud etter tre år ved roret i Bertel O. 
Steen. Fra 2014-2016 har driftsresultatet 
vokst til en halv milliard. Og det to år før 
planen. Her ser konsernsjefen tilbake på 
tre år i selskapet. 

Det glimter i de blå øynene til Bjørn Maarud bak møtebordet på kontoret 
i Solheimveien.

– Kjøre kollektivt til jobb? Hehe. Nei, det skulle ganske mye til. Da måtte 
jeg ha mistet lappen, og det måtte ha vært for mye snø til å sykle. 

Konsernsjefen i Bertel O. Steen har ikke elsykkel, verken i garasjen eller 
i porteføljen. 

– Det skulle vi gjerne hatt! Men nå kommer en elektrisk sparkesykkel som 
tilleggsutstyr i bilene til Peugeot. Du kan parkere bilen og kjøre rundt med 
sparkesykkelen i byen. 

Det blir imidlertid en stund til Bjørn Maarud sparkesykler til job-
ben. Hvert minutt teller. Helt siden han ble konsernsjef har alt handlet  
om å gjennomføre endringer for å forbedre organisasjonen og skape 
resultater. Betingelsen for å ta jobben som konsernsjef var å få styrets 
støtte til å forandre selskapet. 

– Ikke fordi det var dårlig driftet, men fordi jeg mente at det fantes et 
uforløst potensial. Bjørn kjente selskapet godt etter 11 år i konsernstyret. 

– Bertel O. Steen hadde vært gjennom seks år med ustabilitet og mange 
lederskifter. Selskapet var understyrt. Strategi og planer manglet. I en sånn 
situasjon tar de lokale enhetslederne tak og gjør ting etter beste evne. 
Men, sannsynligheten for at de drar i samme retning er dessverre lik null.   ‣

OM BERTEL O. STEEN 2.1ÅRSRAPPORT 2016 NORGES BESTE BILHUS 2.2ÅRSRAPPORT 2016

 Bjørn Maarud 
 Konsernsjef/CEO



3736

– Det var ganske spennende, sier han med trykk på ganske. 

– Skal du dumme deg ut et sted, så er dette det rette stedet å gjøre det. 
Da jeg gikk opp på scenen holdt jeg hardt i talekortene mine så jeg ikke 
skulle miste dem om jeg snublet i trappa.

Opplevelsen ble god og minnerik. Det som gjorde mest inntrykk, var da han 
fremhevet tre medarbeidere og gav dem ros for jobben de gjør. 

– Det var mennesker på forskjellige steder i organisasjonen som ikke 
visste at de skulle få honnør. Å se hvordan de reagerte, det var sterkt. Et 
par av dem, i tillegg til de som satt i salen, svelget ganske tungt. 

Tema for arrangementet med navnet Pole Position var prestasjons kultur, 
grunnsteinen i «Best på»-strategien.

– Det betyr at vi tenker kunden først, at vi tenker resultater. Resultater i 
form av penger, og av å gjøre ting riktig første gang. Og hele tiden være 
bevisst verdiene våre. Vi har også definert viktige nøkkeløyeblikk. Det 
skal ikke ta mer enn ti sekunder fra en kunde kommer inn i butikken til 
du får øyekontakt med vedkommende. Du må hele tiden være på alerten. 
Og du må tenke helhet. 

En sterkere tilknytning til konsernet, særlig blant de som jobber med de 
ulike merkevarene, er også viktig. 

– Vi sier at du er ansatt i Bertel O. Steen, men for tiden er utplassert i 
Mercedes-Benz, Peugeot, Citroën eller Kia. Den hatten du har på hodet 
er Bertel O. Steen.

Da han startet tok Bjørn med seg konsulentene André Sjåsæt og Geir 
Olsen i konsulentselskapet AT Kearney til å hjelpe seg å sette kursen for 
konsernet. Begge hadde bistått Bjørn da han jobbet i Europris. Ballen 
begynte å rulle.

– Vi utarbeidet en strategiplan som jeg i ettertid ser var ganske konsulent-
skapt. Da jeg presenterte planen på huset, var mange spente. Men, 
skuldrene sank etter hvert. Folk så at dette var ikke noen revolusjon, 
men en evolusjon. 

21 TILTAK FOR Å FORBEDRE SELSKAPET

Planen omfattet endringer innen systemer, kultur og selskapsstruktur. En-
dringer i ledelsen sto øverst på listen. 

– Hver og en av lederne var det ikke noe galt med. Men det var for mye 
av den gamle kulturen, av de som sa: dette har vi prøvd før, dette funker 
ikke, dette klarer du aldri å få igjennom i Bertel O. Steen. Det var for lite 
av den nysgjerrigheten og engasjementet vi trengte for å sette ny fart.

Utskiftingen av folk i toppledelsen ble møtt med kraftig kritikk, ikke 
minst av mediene i bilbransjen.

– Vi ble kritisert for at vi hentet folk fra konkurrenter, og utenfor bransjen. 
Jeg syntes det var overraskende, og urettferdig. I andre bransjer er det 
vanlig. Men i denne bransjen var det visst ikke stuereint. 

Av de 14 som sitter i konsernledelsen i dag, er 10 personer hentet inn 
etter at Bjørn startet. De har vært der i 36 måneder eller mindre. 

Den største endringen, mener Bjørn, var at Bertel O. Steen fikk en 
tydelig kurs. Tanken om Norges beste bilhus ble lansert.

– Det handler om markedsandel, driftsresultat, kundetilfredshet og med-
arbeidertilfredshet. Det er dit vi skal, det er disse målene vi skal oppnå.

Prosjektet «Best på» ble satt i gang for å etablere en prestasjonskultur. 
Ledelsen reviderte selskapets verdier og endte på Entusiasme, Lagspill, 
Sannferdighet, Kunden først og Resultatorientert (ELSKR). 

– Å starte en kulturendring på toppen har vært helt utslagsgivende for 
det vi har fått til. Vi har 200 toppledere på Lederforum to ganger i året, 
der hvert forum fokuserer på en av verdiene. Vi har laget nytt materiell for 
rekrutteringsprosessen og innkjøringen av nye ledere og medarbeidere. 
Vi har etablert et topplederkurs der vi arbeider med ledelse og kultur 
i Bertel O. Steen. Alt dette er implementert for å jobbe strategien inn  
i organisasjonen. 

I januar 2016 deltok samtlige 2 300 medarbeidere i konsernet på et 
arrangement på The Qube på Gardermoen. Blendet av lyskastere, og 
med glimt av seg selv på fire store skjermer over scenen, møtte Bjørn 
alle medarbeiderne samtidig for første gang.   ‣

 Helt siden Bjørn 
Maarud ble konsernsjef, 
har det handlet om å  
forbedre organisasjonen  
og å skape resultater.  
Og hvert minutt teller.
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Hva blir de viktigste egenskapene for en konsernsjef i Bertel O. 
Steen om 5-6 år?
– Du skal være åpen for innovasjon, du skal tørre å feile og du skal tørre å 
innrømme feilen fort, sånn at du raskt kan rette den opp igjen. Vi forventer 
stor usikkerhet i forhold til hva som er den rette veien å gå. Det klassiske 
er at vi overvurderer det som kommer på kort sikt og undervurderer de 
langsiktige endringene. Dessuten tror jeg at fremtidens ledere vil ha større 
fordel av å være en teknokrat enn en universell leder. Man må forstå de 
nye teknologiske trendene for å kunne ta riktige avgjørelser; teknologi for 
sammenkobling av biler, mellom biler og infrastruktur, mobilitetsløsninger, 
bruk av apper og teknologi for bildelingssystemer. Det blir viktig å kunne 
lede et bredere spekter av mennesker, utvikle unge, godt utdannede 
medarbeidere i samspill med de som allerede er i bransjen i dag. 

Bransjen er fortsatt svært mannsdominert. Hva med kjønnsbalansen?
– Det er enklere å ansette kvinner nå enn før. De ser det som mer 
 spennende å jobbe med endringene som kommer med miljøkrav og ny 
tekno logi enn bare å selge eller skru på en bil. 

Bjørn forventer også polarisering på forhandlersiden. Innen eiendom er 
strategien å gå fra å leie til å eie lokaler. 

– Forhandlerlokaliseringene vil endres raskere, knutepunkter forandres, 
kundens kjøpsmønstre og bevegelser forandres. Vi må tilpasse oss, 
tenke fleksibilitet, vi må kunne flytte ut og bruke eiendommene til nye 
formål om nødvendig. Samtidig vil vi være med på verdiskapningen 
innen eiendom og bygge langsiktige verdier for fremtidige generasjoner 
av Bertel O. Steens eiere. 

Har du hatt noen morsomme kundemøter disse tre årene? 
– Haha! Jeg får kanskje ikke møte de mest morsomme kundene. Det er 
helst de andre som gjerne vil møte meg. Det var en som hadde bestilt en 
Gelendewagen med et bestemt skinninteriør. Han fikk bilen levert lørdag 
ettermiddag. På lørdag kveld hadde han funnet ut at interiøret ikke var 
akkurat som han hadde bestilt. Det ville han at jeg skulle ta hånd om 
ganske tidlig søndag morgen. Vi klarte å lande det. 

Hva har overrasket deg mest disse tre årene?
– Kulturen satt hardere i veggene enn det jeg hadde forventet. Det tok 
tid å få folk med på lag. Men da vi først fikk ut budskapene våre, fikk på 
plass verktøyene, «Best på»-strukturen og ble tydelige, har vi gått fra 
ustabile resultater og ustabil ledelse, til at vi nå har stabilitet og leverer 
bedre og bedre resultater. Det betyr mye. 

Hva tenker du om resultatet for 2016? 
– At vi nådde målet om en halv milliard i driftsresultat to år før tiden, 
det hadde vi ikke trodd før sent på høsten i fjor. Det er et godt utslag av 
prestasjonskultur. Alle tok i for at vi skulle klare det. Her er masse flinke 
mennesker, som er veldig glade i Bertel O. Steen. Lojaliteten til selskapet 
og til produktene våre er sterkere enn det jeg hadde forutsatt. Men når 
vi først fikk etablert en strategi og flere og flere drar i samme retning, så 
kommer de gode resultatene. Nå gjelder det å stå på videre! •

Hvordan har den tanken sunket inn?
– I grensesnittet mellom detalj og importører har vi revet ned mange høye 
murer. Vi har en bedre dialog. Det er flere som nå tenker «hva er best 
for konsernet» og ikke «hva er best for meg». Marius Hayler har vært 
kjempe flink til å jobbe med det. Vi er mer koordi nerte på kampanjer, 
tilgjengelighet på biler og prioritering av forhandlere. 

SALGET AV ELBILER HAR OVERGÅTT ALLE FORVENTINGER  

Høsten 2014 bestilte Bertel O. Steen et større antall elbiler fra Kia, uten 
å få gehør hos den koreanske produsenten. Noe måtte gjøres og Bertel 
O. Steen inviterte koreanske ledere fra Kia til Norge. 

– Jeg tok dem med på en kjøretur i en Tesla for å vise hvordan det fungerte 
i Norge med parkering og ladestasjoner. 

Koreanerne fikk hakeslepp da de så hvor tilrettelagt alt var for elbiler. 
Det fikk de også da Bjørn tok en tur i kollektivfeltet på Drammensveien.

– Jeg hadde aldri kjørt Tesla før og visste ikke hvor fort det gikk når man 
tråkket på gassen. Jeg glemmer aldri ansiktet til han ene. Jeg så nesten 
hjem til Korea i øya på´n. Da vi kjørte tilbake snakka de fælt seg imellom 
på koreansk i baksetet.

Etter kjøreturen fikk Bertel O. Steen de elbilene de trengte fra Kia. 

Selv om målet om driftsresultatet er nådd to år før tiden, har Bjørn ingen 
planer om å hvile på laurbærene. 

– Nei, det er nå den nye reisen begynner. Den som ikke tenker langsiktig 
fremover, vil få store utfordringer. Vi jobber knallhardt med strategien for 
perioden frem mot 2022. I de neste fem årene vil det skje enormt mye i 
bransjen. Nå er tiden inne for å posisjonere Bertel O. Steen i et fremtidig 
bilmarked, med nye tjenester og posisjoner i verdikjeden. 

Han spår en polarisering i bilbransjen.

– De store vil bli større. PSAs oppkjøp av Opel er et godt eksempel. PSA 
har med dette fått både tilgang til elektrisk teknologi, og etterlengtet 
produksjonskapasitet på SUVer og 4-hjulstrekkere. Vi er fornøyde med 
det. Samtidig blir det tøft for de små aktørene som står alene og ikke 
har ressurser til å være med på endringene innen el, hydrogen og nye 
teknologier. Det er kostbare endringer. 

«Mens strategien ble rullet ut skjedde det store endringer i 
bilmarkedet. Da vi skrev vår forrige strategiplan hadde jeg 
nesten ikke sett en Tesla.» 
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2.1

Viktige 
hendelser

2016

 Peugeot 3008
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Merkene fra PSA – Peugeot, 
 Citroën og DS – ble slått sammen 
til én enhet i mai 2016. I tillegg til en 
leder for hele PSA-organisasjonen, 
er ledere for de respektive merkene 
på plass. På servicemarkedet 
 arbeider samtlige medarbeidere 
med alle merkene, mens det for 
salg, produkt og markedsføring 
 opereres mer adskilt.

Peugeot og Citroën er sterke på 
varebiler, og opprettelsen av en 
felles varebilenhet har skapt gode 
synergieffekter. 

Peugeot 
Etter en periode uten nye  modeller, 
ble lanseringen av nye Peugeot 
3008 SUV høsten 2016 en real 
opptur. Bilen er senere kåret til 
Årets bil i Europa 2017. Peugeot 
oppnådde en markedsandel på 
3,1 prosent for personbiler, selv 
uten å ha et fullgodt alternativ 
på el- og hybridsiden. Regnes 
personbil markedet kun for biler 
med  konvensjonelle motorer, er 
andelen på 4,8 prosent

Den nye varebilen Peugeot Expert 
ble lansert i august, og kåret til 
«Yrkesbilmester 2016». Totalt gikk 
salget av Peugeots varebiler frem 
15 prosent. Store volum til Posten 
Norge, ISS og Norpost bidro godt 
til dette. 

Citroën
Citroën har lagt ned en betydelig 
innsats i arbeidet med ny merke-
varestrategi i 2016. I tillegg har 
samarbeidet med forhandlerne 
hatt fokus. Introduksjonen av den 
nye Citroën C3 i desember ble en 
milepæl. Modellen viser retningen 
for merket fremover, der Citroën 
skal spille på det unike ved  merkets 
design, komfort og historie. 

Den nye varebilen Citroën Jumpy 
som kom på det norske  markedet 
på ettersommeren, får svært 
gode skussmål fra kunder så vel 
som media. Med den nye Citroën 
Jumpy har kontraktinngangen på 
modellen doblet seg i forhold til 
forgjengeren. 

DS
DS er under etablering som et full-
verdig fransk alternativ i premium-
klassen. Salgstallene per i dag er 
beskjedne, men merket har en 
formidabel prosentvis økning på 
61,2 prosent fra 124 biler i 2015 til 
200 i 2016. 

DS er et viktig satsingsområde for 
Bertel O. Steen. Merket ble i 2016 
skilt fra Citroën, og arbeidet med 
å bygge og posisjonere DS i Norge 
er startet. Dette er en reise som 
forventes å sette fart når den første 
nye DS-modellen, DS 7, lanseres i 
januar 2018. 

I 2016 ble det besluttet hvilke for-
handlere som skal representere 
DS i Norge. Disse oppgraderes nå 
i henhold til nye forhandlerkrav. 

PSA

 DS 4 

 Peugeot Expert

 Citroën C3

 ‣
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Mercedes-Benz

2016 ble et godt år for  Mercedes- 
Benz, både for personbiler og 
varebiler. Merket ble det 4. mest 
solgte på personbilstatistikken, 
og 9 033 solgte enheter tilsvarte 
en markedsandel på 5,8 prosent. 
Dette er «all time high» og en vekst 
på 17,6 prosent fra 2015! Inklusiv 
smart® var markeds andelen på 
5,9 prosent.

Nye E-klasse sedan og stasjons-
vogn ble lansert i 2016, og merket 
har generelt en bred modellporte-
følje. Firehjulsdrift kan leveres 
på et bredt spekter, ren elektrisk 
drift  tilbys på B-klasse, mens 
 plug-in  hybrid drivlinje tilbys på 
sju  modeller. 

Mercedes-Benz har også markert 
seg innen markedsføring, og vant 

gull i Mediaforums pris for medie-
strategi 2016. 

I markedet for varebiler kom 
 Mercedes-Benz på pallen med 
en flott 3. plass på registrerings
statistikken. Sprinter er ledende i 
sin klasse for store varebiler, mens 
Vito ligger på en sterk 2. plass i 
 kategorien mellomstore varebiler. 

På lastebilsiden har Mercedes- 
Benz vunnet viktige kontrakter hos 
Posten og Tine. Buss avdelingen 
har inngått store avtaler med 
Norgesbuss, Nettbuss, Unibuss og 
Tide Buss, med Citaro leddbuss 
som mest solgte modell. I tillegg 
leverte Mercedes-Benz busser til 
en rekke andre kunder i 2016. 

 Mercedes-Benz AMG  
 E 63 S 4MATIC+

 Mercedes-Benz Actros

 Mercedes-Benz Citaro  
 leddbuss

 Mercedes-Benz  
 Sprinter, Vito og Citan

 ‣

TALL OG RAPPORTERÅRSRAPPORT 2016 TALL OG RAPPORTERÅRSRAPPORT 20163.1 3.1



4948

Snap Drive

Verkstedkjeden Snap Drive økte 
sin omsetning med 6 prosent fra 
233 millioner i 2015 til 247 millioner 
i 2016. Ny ledelse er på plass, og 
det er gjennomført en omfattende 
oppgradering i SAP-systemet hos 
alle verkstedspunktene. 

I 2016 ble et nytt verksted åpnet 
på Kokstad. Med det er Snap 
Drive tilstede på fire lokasjoner i 
Bergensområdet. Strategisk god 
beliggenhet er viktig for lønnsom 

verksteddrift, det er også den 
baken forliggende årsaken til at 
Snap Drive-verkstedet i Moss ble 
besluttet avviklet i 2016. 

Som en følge av et økende antall 
el- og hybridbiler på norske  veier, 
har Snap Drive valgt å styrke 
kompe tansen til sine fagteknikere 
på dette feltet gjennom omfattende 
kursing. Slik er kjeden bedre rustet 
for å møte dagens og fremtidens 
verkstedsbehov. 

Kia

I 2016 trillet over 6 000 nye Kia ut 
på norske veier, med Soul  Electric 
som den førende modellen. 
Lanseringene av ny Sportage, Niro 
hybrid, Optima stasjonsvogn og 
Optima sedan ladbar hybrid, traff 
også det norske markedet godt.

Kia har et sterkt fokus på forhandler-
leddet, og jobber  kontinuerlig med 
kursing, kompetanse heving og 
god dialog. Det har gitt positive 

resultater på forhandlertilfreds-
hetsundersøkelser der Kia har 
den største fremgangen av alle 
bil importørene i Norge.

Kias 7-års garanti er unik, og 
 topper fortsatt listen på forbruker-
rådets kåring av Norges beste 
 nybilgaranti.

 ‣

 Kia Niro

 Snap Drive Bergen
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Forhandlervirksomhet

2016 ble et rekordår for Bertel O. 
Steen Detalj, konsernets egen-
eide forhandlervirksomhet. Kjeden 
opplevde vekst på alle områder, 
og driftsresultatet endte på 170 
millioner kroner, en økning på 44 
prosent sammenlignet med 2015. 

Servicemarkedet er et viktig sats-
ingsområde, og Bertel O. Steen 
Detalj har i løpet av 2016 åpnet et 

topp moderne bilskade anlegg på 
Brobekk i Oslo. Et felles kunde-
senter er også på plass. Som 
et ledd i å styrke distribusjonen 
 gjennom den egeneide forhandler-
kjeden, ble oppkjøpet av Prøven 
Bil annonsert i 2016.•

Eiendom

2016 ble positivt for Bertel O. Steen 
Eiendom som økte både omsetning 
(opp 7 prosent) og driftsresultatet 
(opp 16 prosent). Ved utgangen av 
året hadde den samlede eiendoms-
massen med markedsverdi over 3 
milliarder kroner.

I løpet av 2016 har Bertel O. Steen 
Eiendom kartlagt, forberedt og til-
rettelagt for hvordan potensialet i 
eksisterende eiendomsporte følje 
kan utvikles. Selskapet har en 
 rekke eiendomsprosjekter  under 
be arbeidelse og utbygging, blant 
annet utbyggingen av nytt logistikk-
senter på Berger, nord for Oslo. 

Bertel O. Steen Finans hadde 
et historisk godt salgsår i 2016. 
Det ble finansiert totalt 10 973 
biler til en verdi av 3,3 milliarder 
kroner. Det er 33 prosent høyere 
enn i 2015. Salget ga en samlet 
finansieringsgrad på 37,2 prosent 
(41,5 prosent for nye biler og 29,3 
prosent for brukte biler).

Porteføljen steg til 30 593 biler og 
en verdi på 6,2 milliarder kroner. 
Det er en økning på 863  millioner 
fra 2015. Til tross for pressede 
rentemarginer opplever Bertel O. 
Steen Finans fortsatt en tilfreds-
stillende inntjening.

Bilfinans

 Bertel O. Steen Moss

 Bertel O. Steen Jessheim
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Styret i Bertel O. Steen AS består av fem 
aksjonærvalgte medlemmer og tre valgt blant 
de ansatte. Styrets leder er Sverre Leiro. 
Han har omfattende styre- og ledererfaring, 
og bakgrunn både fra NorgesGruppen AS, 
Hakon Gruppen AS og Orkla ASA.

1 Sverre Leiro (1947) 
 Styreleder

2 Bertel Otto Steen (1948)  
 Styremedlem 

5 Leif Erik Vik (1971) 
 Ansattrepresentant

4 Odd Christopher Hansen (1953)  
 Styremedlem

3 Sverre Rune Kjær (1959) 
 Styremedlem 

6 Ole Stefan Nedenes (1983) 
 Ansattrepresentant

7 Gisle Skansen (1961)  
 Styremedlem

8 Jens Martin Mosveen (1975)  
 Ansattrepresentant

Styret
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Styrets 
beretning

2016
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INNLEDNING

Hovedvirksomhetsområdene til 
Bertel O. Steen AS er bil og eien-
dom. I 2016 hadde konsernet en 
omsetning på 14,4 milliarder kroner 
(11,8) og sysselsatte ved årsslutt  
 2 306 årsverk (2 173). Hovedkon-
toret ligger i Lørenskog kommune.

Bilvirksomheten består av bil-
import, bildetalj, verksted drift og 
bilfinans. Eiendomsvirksomheten 
består av konsernets bileien-
dommer og andre næringseien-
dommer. Konsernet bedriver sin 
virksomhet i Norge. 

Bertel O. Steen AS har som visjon 
å bli Norges beste bilhus. Vi skal 
skape verdier for ansatte, kunder, 
eiere, leverandører og samfunnet 
ved å utvikle en prestasjons drevet 
organisasjonskultur.

Bertel O. Steen AS er eiet av  Bertel 
O. Steen Holding AS.  Bertel O. 
Steen Holding eier også inve-
sterings sel skapet Bertel O. Steen 
Invest AS.

Bilimport importerer kjøre tøy-
merk ene Mercedes-Benz, smart®, 
Peugeot, Citroën, DS, Kia, Fuso  
og Setra.

Bildetalj består av et lands-
dekkende forhandler nett som 
selger konsernets bilmerker, 
bruktbiler, servicemarkeds- og 
finansieringstjenester. Salget skjer  
 

gjennom Bertel O. Steen Detalj AS 
med datter selskaper. 

Verkstedkjeden Snap Drive AS er 
en frittstående kjede med 20 verk-
steder lokalisert i de største byene 
i Norge. 

Bilfinansiering består av selska-
pet Bertel O. Steen Finans AS 
som tilbyr finansieringsløsninger 
 gjennom et landsdekkende nett-
verk av forhandlere. 

Eiendom består av Bertel O. 
Steen Eiendom AS med datter-
sel  skap er, som eier og forvalter en 
eiendomsporte følje på ca. 170 000 
m2 knyttet til bil- og annen nærings-
virksomhet. Markeds verdien av ei-
endommene er på ca. 3,1 milliarder 
kroner, hvorav bileiendommer utg-
jør om lag halvparten av verdiene.

 
 

VIKTIGE HENDELSER 

Bil- og eiendomskonsernet,  Bertel 
O. Steen AS opp nådde tidenes 
beste resultat i 2016. Konsernet 
økte topplinjen med 2,6 milliarder 
kroner til 14,4 milliarder kroner og 
realiserte et driftsresultat på 505 
millioner kroner, en økning på 36 
prosent fra 2015.

I et sterkt totalmarked som er opp 
4,1 prosent fra 2015, har Bertel 
O. Steen økt det totale antallet 
nye registrerte kjøretøy med 5,2 
prosent (6,3 prosent inkl. Kia Soul 
Electric importert via Tyskland). 

Sterke merkevarer
Bertel O. Steen representerer 
noen av verdens sterkeste bil-
produsenter og merkevarer. Kon-
sernets portefølje inkluderer 
merkene Mercedes-Benz, smart®, 
Peugeot, Citroën, DS, Kia, Fuso og 
Setra, i tillegg til verkstedkjeden 
Snap Drive. 

2016 er tidenes beste år for 
 Mercedes-Benz personbil i Norge 
som oppnådde en markeds andel 
på 5,9 prosent (inkl. smart®). 
Økningen for merket kan tilskrives 
god bredde i produktporteføljen og 
gode prestasjoner fra bilimportøren 
og forhandlerapparatet.

Med bakgrunn i Mercedes-Benz, 
PSA og Kias brede  produktspekter 

505 mill.

Konsernet driftsresultat 

2016  505 mill 
2015  371 mill

og hva fabrikkene vil introdu sere 
av nye modeller og drivlinjer frem-
over, kan Bertel O. Steen konsta-
tere at konsernet  representerer 
offensive leveran dører med store 
 ambisjoner. 

Stor fremgang på varebil
I et godt varebilmarked i 2016 
økte Bertel O. Steen den samlede 
markedsandelen til 25,7 prosent 
(24,1), og ligger samlet sett kun 
2,9 prosentpoeng etter markeds-
lederen. Dette betyr at hver 
fjerde varebil som selges i Norge, 
 kommer fra Bertel O. Steen. 

Mercedes-Benz hadde en klar 
frem gang og endte på 10,5 prosent 
markedsandel og en 3. plass på 
varebil-statistikken. Varebilene fra 
PSA Norge (Peugeot og Citroën) 
endte samlet sett på 15,2 prosent 
markeds andel, noe som gir de 
franske modellene en klar 2. plass 
i varebilsegmentet. 

Bredt forhandlernett 
Bertel O. Steen har Norges bredeste 
forhandlernett verk, bestående 
av egeneide og frittstående for-
handlere. Disse repre senterer kon-
sernets merker på en god måte, og 
rangeres høyt av  kundene. Bertel 
O. Steen har  styrket innsatsen i å 
støtte og utvikle forhandlerne slik 
at de kan fokusere på sin kjerne- 
virksomhet. I 2016 har arbeidet 
med prestasjons kultur og definerte 
nøkkeløyeblikk gitt gode resultater, 
og bidratt til at forhandlernettver-
ket er ytterligere styrket. 

Driften i konsernets egeneide 
forhandler virksomhet har vist 
en klar bedring. Bertel O. Steen 
 Detaljs om setning endte på 9 471 
millioner kroner, opp 21 prosent fra 
2015, mens driftsresultatet endte 
på 170 millioner kroner, en økning 
på 44 prosent fra 2015. Styret er 
tilfreds med utviklingen. 

Samfunnsansvar 
Bertel O. Steens verdi, «sann-
ferdighet» og leveregelen om at 
«alt skal tåle dagens lys» er bak-
teppet for at konsernet har igang-
satt en rekke tiltak, både internt 
og mot selskapets samarbeids- 
partnere, for å sikre at vi opptrer 
på en  ansvarlig måte – i alle ledd. 

I 2016 har Bertel O. Steen inn-
arbeidet etiske retnings linjer 
som alle ansatte må for plikte 
seg til å følge, satt fokus på 
integritet, både i forholdet til 
kolleger og leveran dører, og 
meldt konsernet inn i UN Global  
Compact. Dette forplikter kon-
sernet til å drive virksom heten 
i overensstemmelse med krav 
knyttet til menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter, miljø og 
korrupsjonsbekjempelse.

Bertel O. Steen krever at leve-
randører, samarbeidspartnere 
og andre interessenter forplikter 
seg til, og kan dokumentere, at 
de oppfyller lovverk, forskrifter 
og ansattes faglige og sosiale 
rettigheter. Videre er det et krav 
at disse opptrer i henhold til, og 
respekterer konsernets etiske 
 retningslinjer. 

Bertel O. Steen har nulltoleranse 
for korrupsjon
Til å ivareta dette viktige  arbeidet er 
det opprettet en egen  stilling som 
Compliance Officer, med  ansvaret 

for å tilrettelegge, overvåke, kon-
trollere og rapportere at eksterne 
og interne retningslinjer, og lover 
etterleves i alle virksomheter og 
av samtlige medarbeidere i kon-
sernet. Noen episoder gjennom 
året har vist at dette arbeidet må 
prioriteres. Compliance Officer 
er også ansvarlig for konsernets 
varslingskanal og varslingsrutiner. 

Satser videre i eiendom
Bertel O. Steen besitter en eien-
domsportefølje med verdier på 
over 3 milliarder kroner. For å sikre 
videreutvikling og fleksibilitet i bil
anleggene vil konsernet fortsette å 
investere i anlegg. 

Bertel O. Steen Eiendom AS 
kjøpte i 2016 eien doms sel-
skapene Røykåsveien 9 AS ved 
hovedkontoret på Lørenskog og 
Grus Eiendom AS på Berger i 
Skedsmo kommune. Intensjonen 
med oppkjøpene er å ta kontroll 
på tilstøtende eiendommer 
til konsernets hoved kontor 
på Lørenskog for strategisk 
fleksibilitet, og bygging av nytt 
sentrallager for importørene.

Med en ny strategi, ny daglig 
leder og et nytt og kompetent 
styre skal eiendomsvirksomheten  
styrkes ytterligere. 

Bilavgifter
Det er dyrt å kjøpe bil i Norge. 
Landet har noen av verdens 

170 mill.

Detalj driftsresultat 

2016  170 mill 
2015  118 mill

 ‣

2 306 

Årsverk 

2016  2 306 
2015  2 173
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høyeste bilavgifter, og i tillegg 
en uforutsigbar avgiftspolitikk. 
Høsten 2016 pågikk det en bein-
hard politisk kamp om bilavgifter, i 
forbindelse med statsbudsjettet for 
2017. Resultatet, «den nye bilpak-
ken» ble at biler med lavt utslipp 
fortsetter å være billigere enn biler 
med høyt utslipp. Dette medfører 
at elbiler fortsatt slipper moms (i 
første omgang frem til 2020), og 
at CO2utslipp straffes hardere. 
Hybrider kommer dårligere ut og 
får økte avgifter, mens ladbare 
 hybrider er blant avgiftsvinnerne.

Gjennom avgiftspolitikken endrer 
myndighetene forbrukernes prefe-
ranser. Dette ser vi spesielt tydelig 
innenfor elbil, der subsidiene og 
støtteordningene som har bidratt 
til å øke etterspørselen etter el-
biler i det norske markedet, ikke 
ser ut til å forsvinne. For få år til-
bake ble bilistene oppfordret til 
å velge diesel biler, mens det nå 
finnes partier som snakker om å 
forby bensin- og dieselbiler i Norge 
om åtte år. 

El- og ladbare hybridbiler favori-
seres klart gjennom avgiftspoli-
tikken, for å oppfordre forbrukerne 
til å gjøre mer miljøvennlige valg. 
Dette gjør bilhold uforutsigbart for 
kundene, og utfordrende for bil-
bransjen i forhold til å endre seg så 
raskt som myndighetene ønsker.

For 2016 medførte «den nye bil-
pakken» at kunder med ladbare 
hybridbiler i bestilling, valgte å 
utsette uttaket av bilene til 2017. 
Dette påvirket resultatene for Bertel 
O. Steen i 2016, men har ført til en 
god inngang på 2017.

PÅ VEI MOT VISJONEN 
NORGES BESTE BILHUS

Visjon og strategi
Bertel O. Steen har som visjon å bli 
Norges beste bilhus. Det arbeides 

med å etablere en prestasjons-
kultur for å løfte konsernets resul-
tater videre. I 2016 har konsernet 
arbeidet med å forbedre presta-
sjonene i konkrete nøkkeløyeblikk 
med kunden i fokus, og å invol-
vere medarbeidere og frittstående 
forhandlere i reisen mot visjonen 
Norges beste bilhus. Dette har gitt 
et løft i hele organisasjonen.

Konsernet har også investert 
tungt i kompetanse bygging og 
fått på plass et omfattende 
leder utviklingsprogram. I  tillegg 
gjennom føres «Ny som  leder i Bertel 
O. Steen» og kurs for førstegangs-
ledere. Et  «Onboarding»-program 
for nye medarbeidere og to leder-
fora årlig sikrer god involvering  
og  forankring.

En bransje i endring
Bilbransjen vil være i stor endring 
fremover, der tekno logi og endret 
bruksmønster driver utviklingen av 
nye tjenester og konsepter. 

Bertel O. Steen ser fire mega
trender som allerede har begynt å 
påvirke samfunnet, og som i frem-
tiden har potensial til å endre alt for 
vår bransje.  

Elektrifisering
Norge er elbil-land nummer én i 
verden, med et elbilsalg som har 
tidoblet seg på fire år. Den tekno
logiske utviklingen har skutt fart 
og bilene får stadig lengre rekke-
vidde, og blir billigere og billigere. 
Alle bilprodu senter jobber med 
å utvikle nye og bedre  elektriske 
biler og markedet kommer til 
å oversvømmes av nye el- og 
 hybridbiler i løpet av få år. 

Digitalisering og Connectivity 
Digitalisering og Connectivity er 
grunnlaget for å kunne skape 
nye tjenester rundt bilen og dens 
funksjonalitet. Etterhvert for-
venter vi at «bil-til-bil» og «bil-
til-infra struktur-kommunikasjon» 

vil kunne skape tjenester som 
gir kunden en sikrere og enklere 
hverdag. Bilen kommer til å være 
en hub i menneskers hverdag. En 
innovativ, miljøvennlig og tekno-
logisk spennende plattform. 

Selvkjørende biler 
Selv om selvkjørende biler på 
norske veier ikke forventes i 
nær fremtid, så vil teknologien 
 overraske oss. Vi ser at den ene 
teknologiske utfordringen etter 
den andre overvinnes, selv om 
det fremdeles er mange regula-
toriske hindringer i veien. Men, når 
ramme betingelsene er på plass, vil 
vi se et hav av muligheter! Vi vil 
få selvkjørende busser, lastebiler 
som kan koble seg sammen, og 
sjåfører som kan ta hviletiden i fart. 
Og personbilene vil garantert følge 
tett etter.

Mobilitet 
Forbrukerne er i ferd med å gå 
fra «å eie til å leie». Mye tyder på 
at det samme kommer til å skje i 
bilbransjen. Bertel O. Steen for-
venter at kunder om få år kommer 
til å ønske totalpakker, hvor man 
deler på utgifter– og får tilgang til  
ulike bilmodeller.  

Mobilteknologi har gjort det mulig 
å etablere tjenester som Nabobil 
og Uber, som var helt utenkelige 
for bare få år siden. I dag har Uber 
titalls millioner brukere og flere 
hundre tusen sjåfører over hele 
verden, noe som har utfordret 
 eksisterende taxinæringer. 

Vi har til nå bare sett begynnelsen 
av en utvikling, der alt er mulig. 
Bertel O. Steen skal – og vil – være 
i front av denne utviklingen. 

Gjennom 2016 har Bertel O. Steen 
arbeidet med å rigge organi-
sasjonen for fremtiden, samtidig 
som konsernet følger årvåkent 
med for å tilpasse virksomheten til  
 

trendene i samfunnet generelt og 
til kundene i bilbransjen  spesielt. 

Med nye behov fra kundene, stadig 
strengere miljøkrav og ny tekno logi, 
ser konsernet mange muligheter 
både på kort og lang sikt. Eiere 
som vil investere i fremtiden og 
dyktige medarbeidere som  ivaretar 
strategi og forretnings utvikling, 
gjør at konsernet er bedre rigget 
enn de fleste andre i bransjen.

God innsats i 2016
Den positive utviklingen i 2016 kan 
i hovedsak tilskrives at  konsernet 
har utviklet og implementert en 
 ambisiøs strategi. Styret  mener 
konsernet er enda et skritt 
nærmere å realisere visjonen om 
å bli Norges beste bilhus!

Styret vil takke alle medarbeidere 
for god innsats i 2016.

Markedet og virksomhets- 
utviklingen i 2016 
Bilmarkedet i Norge var fortsatt 
godt i 2016. Et relativt godt 
arbeidsmarked, lavt rentenivå 
og svak krone har bidratt til økt 
etterspørsel etter våre produkter 
og tjenester, noe som har resultert 
i en fortsatt positiv utvikling av 
bilmarkedet i Norge. Det totale 
bilsalget i Norge ble på 197 991 
enheter, en økning på 4,1 prosent 
sammenlignet med 2015. 

Markedet for personbiler endte 
på 154 603 enheter, 2,6 prosent 
over 2015. Markedet for vare biler 
 vokste med 8,3 prosent i 2016 
til 36 008 enheter. Markedet for 
busser vokste med 44,1 prosent 
til 1 398 enheter, og markedet for 
lastebiler vokste med 15,1 prosent 
til 5 982 enheter i 2016. 

Samlet sett leverte konsernet en 
markedsandel på 15,5 prosent i 
2016, mot 15,3 prosent i 2015.

SELSKAPETS OG 
KONSERNETS RESULTATER

Bertel O. Steen AS
Selskapets omsetning økte i 2016 
med 27,9 prosent og endte på   
8 273 millioner kroner (6 471). Års
resultatet ble 190 millioner kroner 
i 2016 mot 320 millioner kroner i 
2015. Dette skyldes blant annet at 
det i 2016 ble inntektsført utbytte 
og konsernbidrag fra datterselskap 
med 96 millioner kroner, mot 305 
millioner kroner i 2015.

Selskapets kontantstrømmer fra 
drift var positiv med 366 millioner 
kroner i 2016 (62).

Konsernet
Driftsinntektene for 2016  endte på 
14 365 millioner kroner, som er en 
økning på 22 prosent sammen-
lignet med 2015.  Konsernet har 
hatt en positiv utvikling  innen 
alle virksomhetsområdene i 
2016. Med gode markeder 
innen for konsernets virksom-
hetsområder i 2016 leverte kon-
sernet et driftsresultat på 505  
millioner kroner mot 371 millioner 
kroner i 2015. Driftsresultatene i 
bilimport, bildetalj, bilfinans og 
eiendom trekker i positiv retning. 

Netto finanskostnader gikk ned 
med 17 millioner kroner fra 2015 
til 61 millioner kroner i 2016. 
 Netto realisert og urealisert tap på  

valuta forklarer det vesentligste  
av endringen. 

Konsernets resultat før skatte-
kostnad ble 450 millioner kroner i 
2016, som er 153,5 millioner kroner 
bedre enn året før.

Konsernets skattekostnad ble 
117 millioner kroner i 2016 (89). 
 Konsernets betalbare skatt ble 161 
millioner kroner i 2016 (33). 

Årsresultatet for konsernet ble 333 
millioner kroner i 2016 (208). 

Konsernets kontantstrøm fra 
ope rasjon elle aktiviteter endte 
i 2016 på 642 millioner kroner 
(-60), hvorav de resultatmessige 
kontant strømmene og reduksjon 
i kundefordringer bidro positivt, 
mens økning i varelager bidro neg-
ativt. Netto kontantstrøm fra inves-
teringsaktiviteter ble -357 millioner 
kroner (-382), hvor investeringer 
innenfor eiendomsvirksomheten 
utgjorde 23 millioner kroner (33) og 
opp kjøp nye virksomheter utgjorde 
92 millioner (225). Netto kontant-
strøm fra finansieringsaktiviteter 
endte på -283 millioner kroner 
(305), hvorav 111 millioner kroner 
er utbetaling av utbytte og konsern-
bidrag (94) og 173 millioner kroner 
er reduksjon av rentebærende  
gjeld (-399).

 

450 mill.

Konsernet resultat før skatt 

2016  450 mill 
2015  296 mill

 ‣
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Konsernets samlede endringer i 
kontantstrøm fra opera sjonelle, 
inve sterings- og finansielle 
 aktivi teter ble 2 millioner kroner i 
2016 (-138). 

Konsernets likviditetsbeholdning 
var 19 millioner kroner ved ut-
gangen av 2016 (17), mens likvi-
ditets reserven var 1 338 millioner 
kroner (1 167). Den samlede likvi-
ditetssituasjonen vurderes som 
tilfredsstillende. 

Konsernets rentebærende gjeld 
var 1 019 millioner kroner ved 
årsslutt 2016 (1 191). Konsernets 
egenkapitalandel var 37,4 prosent 
ved utgangen av 2016, hvilket 
er 1,1 prosentpoeng høyere enn  
året før. 

Bilimport
Bertel O. Steens samlede bil-
importvirksomhet inklusive dele-
salg økte driftsinntektene med 27 
prosent fra 7 943 millioner kroner 
i 2015 til 10 058 millioner kroner i 
2016. Driftsresultatet i importvirk-
somheten ble samlet sett 284 
millioner kroner, en økning på 
58 millioner kroner fra året før. 
Forbedret resultat hos Mercedes-
Benz personbil og nyttekjøretøy 
samt Peugeot forklarer det meste 
av økningen. 

Konsernet har en produktportefølje 
som totalt sett har møtt endringene 
i markedet godt, med god produkt-
bredde innen elektriske- og lad-
bare hybrid-modeller, moderne 

diesel og bensinmotorer, fire
hjulsdrift og SUV-modeller som 
tilfredsstiller markedskravene.

Konsernet registrerte totalt 30 689 
nye kjøretøy i 2016, en økning på  
3 180 kjøretøy fra året før. Det totale 
salget av konsernets merker i 2016 
ga en samlet markedsandel på 15,5 
prosent, som er 0,2 prosentpoeng 

bedre enn året før. I tillegg er  
2 135 Kia Soul Electric importert 
via Tyskland. Dette gir et beregnet 
tillegg på 0,9 prosentpoeng på 
konsernets markedsandel. Total 
markedsandel inkludert disse 
bilene er 16,4 prosent.

Alle konsernets merker har mer å 
gå på, derfor er økt markedsandel 
et viktig satsingsområde i 2017.

Mercedes-Benz hadde et godt 
år i 2016 med en økning på 23,6 
prosent fra 2015 og ble med dette 
det 3. mest solgte merket i 2016, 

opp fra 5. plass i 2015.  Samlet 
markedsandel endte på 7,1 
prosent (6,0). 

For personbiler økte markeds-
andelen fra 5,2 prosent i 2015 til 
5,9 prosent (inkl. smart®) i 2016. 
Dette er tidenes høyeste markeds-
andel for Mercedes-Benz person-
biler i Norge.

Mercedes-Benz varebiler fikk 
et løft i 2016 og opp nådde en 
markedsandel på 10,5 prosent, 
opp fra 7,9 prosent i 2015. Med 13 
flere registrerte biler enn Peugeot, 
kapret Mercedes-Benz 3. plassen 
på varebil statistikken, mye takket 
være god mottakelse i markedet av 
den populære varebilen Vito med 
firehjulstrekk.

For Mercedes-Benz lastebiler 
gikk markedsandelen ned fra 13,9 
prosent i 2015 til 13,7 prosent 
i 2016. Mercedes-Benz buss 
fikk redusert markedsandelen 
fra 28,5 prosent i 2015 til 23,7 
prosent i 2016. Dette til tross, 
bidro  Mercedes-Benz nytte-
kjøretøy godt til suksessen i 2016. 
Buss avdelingen hadde flere store 
leve ranser, og den gjennomførte 
snuoperasjonen innen for lastebil-
organisasjonen ga god effekt.

Mercedes-Benz er det 3. største 
merket i lastebilsegmentet og nr. 
2 i bussegmentet i 2016. 

284 mill.

Import driftsresultat 

2016  284 mill 
2015  226 mill

16,4*

 %

Import markedsandel 
 
 
2016  16,4 % * 
2015  16,0 % *

Peugeot var det 8. mest solgte 
merket i Norge i 2016, dette er 
samme plassering som i 2015. 
Total markedsandel ble 4,3 
prosent i 2016, en nedgang fra 
4,6 prosent året før. Markeds-
andelen for personbiler svekket 
seg til 3,1 prosent i 2016 mye 
grunnet fravær av ladbare hybrid- 
og elektriske modeller. Markeds- 
andelen i varebilsegmentet økte fra 
9,9 prosent til 10,5 prosent i 2016. 

Citroën og DS. Bertel O. Steen 
kjøpte import virksom heten for 
Citroën og DS i 2015 og har i 
2016 arbeidet med å bedre driften 
av enhetene. Markedsandelen 
i personbilsegmentet ble 1,3 
prosent (1,4) og markedsandelen 
i varebilsegmentet ble 4,7 prosent 
(6,3). Total markedsandel for 
Citroën og DS i 2016, ble 1,9 
prosent (2,2). 

Sammenslåingen av Peugeot, 
 Citroën og DS til PSA Norge 
har vært en suksess, der en ny 
og motivert ledergruppe leverte  
gode resultater. 

Kia har økt sin tilstedeværelse i 
det norske markedet i 2016. For 
å møte etterspørselen i markedet 
og på grunn av vanskelig tilgang 
på biler, har konsernet måttet 
importere et større antall biler 
via Tyskland. Inkludert bilene fra 
Tyskland, økte Kia antallet biler 
levert til det norske markedet til 

6 406 i 2016 (6 355), en økning 
på 0,8 prosent. Dette tilsvarer en 
markedsandel på 4,1 prosent i 
personbilsegmentet.

Snap Drive AS økte omsetningen 
fra 233 millioner kroner i 2015 til 
246 millioner kroner i 2016. Et noe 
svakere marginbilde,  avvikling av 
en avdeling i Moss og omorgani-
sering i ledelsen, bidro til en 
nedgang i driftsresultatet til 13 
millioner kroner i 2016 mot 19 
 millioner kroner i 2015.

Bertel O. Steen Spesialkjøretøy 
AS sin kjernevirksomhet er salg 
av spesialkjøretøy til Politiet, 
Forsvaret og offentlige etater, 
samt service og reservedels salg i 
forbindelse med dette. Selskapets 
omsetning ble på 48 millioner 
kroner i 2016 (46). Driftsresultatet 
ble på 3 millioner kroner i 2016 (3).

Forhandlerkjeden Bertel O. Steen 
Detalj AS med datterselskaper 
økte omsetningen i 2016 til 9 471 
millioner kroner, en vekst på 21 
prosent fra 2015. 

I 2016 steg nybilomsetningen 
med 39,2 prosent, og bruktbilom-
setningen med 8,0 prosent. Salg 
av deler og verkstedtjenester 
steg med henholdsvis 12,4 og 4,9 
prosent. Driftsresultatet i detalj-
virksomheten ble 170 millioner 
kroner i 2016, en økning på 52 
millioner kroner fra 2015.

Bilfinansieringsvirksomheten 
Bertel O. Steen Finans oppnådde 
en vekst i finansieringsporteføljen 
på 16,2 prosent i 2016 til 6 199 milli-
oner kroner. Total omsetning falt 
likevel til 58 millioner kroner i 2016, 
mot 70 millioner kroner året før. 
Dette skyldes lavere rente margin 
i porteføljen og økte provisjons-
utbetalinger. Driftsresultatet i 2016 
endte på 50 millioner kroner (60).

Bertel O. Steen Eiendom AS med 
datterselskaper oppnådde et 
drifts resultat på 117 millioner 
 kroner i 2016 (100). 

Eiendomsporteføljen er fullt ut-
leid med unntak av lager arealer 
på Lørenskog som er øre merket 
for frem tidig formål.  Offentlige 
virksomheter på lange kontrakter 
utgjør en vesentlig del av den ikke-
bil relaterte leie tagermassen.

ARBEIDSMILJØ

Konsernet er opptatt av å tilby 
sine medarbeidere utfordrende 
arbeidsoppgaver i et stimulerende 
arbeidsmiljø. For å ivareta ut vik-
lingen av organisa sjonen gjennom-
føres regelmessige målinger av 
med arbeidertilfredshet, forhandler-
tilfredshet og kundetilfredshet, 
og nødvendige tiltak iverksettes. 
Bertel O. Steen AS investerer store 
ressurser i kompetanse utvikling. 

Konsernet rapporterte 21 mindre 
uhell med person skader i 2016 
(20) samt 11 uhell som har med-
ført  lengere tids sykefravær (7). 
Skadene følges opp og rapporteres 
gjennom konsernets etablerte HMS- 
rutiner. Gjennom et nært samarbeid 
med bedriftshelse tjenesten blir 
den enkelte ivaretatt etter behov.  
Konsernet arbeider kontinuerlig 
med tiltak for å forebygge uhell.

 

 ‣

32 824* 

Antall registrerte nye kjøretøy 

2016  32 824 * 
2015  30 876 *
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Konsernets sykefravær ligger 
godt under gjennomsnittet for 
Norge. Sykefraværet i 2016 var 4,1 
prosent, som er 0,2 prosentpoeng 
lavere enn i 2015. Korttidsfraværet 
var 2,0 prosent i 2016, tilsvarende 
som i 2015. 

Styret er tilfreds med utviklingen. 

LIKESTILLING OG 
DISKRIMINERING

Konsernet arbeider for å ivareta 
likestilling i organisasjonen, sikre 
like muligheter og rettigheter  
og å hindre diskriminering på 
grunn av kjønn, alder, religion, 
politisk opp fatning, rase, hud-
farge,  nasjonal opp rinnelse,  etnisk 
opp rinnelse, legning eller sam- 
livsform.  Etter styrets oppfatning 
er det ikke  behov for spesielle tiltak  
på  området.

Konsernet har en kvinneandel 
på 12,1 prosent i 2016, som er 
 omtrent på samme nivå som i 
2015. Konsernet har en kvinne i 
konsernledelsen.

YTRE MILJØ OG 
SAMFUNNSANSVAR

Som et av Norges største og 
 eldste service- og handels selskap, 
er  konsernet sitt samfunns-
ansvar bevisst. 

Gjennom tilknytning til FN- organ-
isasjonen, UN Global Compact, 
forplikter konsernet seg til å følge 
organisasjonens ti grunnprinsipper 
knyttet til menneske rettigheter, 
 arbeidstakerrettigheter, miljø og 
antikorrupsjon.

Konsernet vektlegger miljø og 
miljørelaterte spørsmål. Alle kon-
sernets forhandlervirksomheter 
er offentlig miljø sertifiserte, enten 
som Miljøfyrtårn eller ISO 14001. I 

forbindelse med dette arbeidet er 
det iverksatt flere tiltak, blant  annet 
for å redusere energi forbruket. 
Det er også innført gode rutiner 
for avfallshånd tering, både for 
å forhindre skadelige utslipp og 
for å gi høyere gjenvinningsgrad  
på avfallet.

Det er gjennomført et grundig 
 arbeid med å redu sere om fanget 
av kjemikaliebruk i virksom hetene, 
noe som har ført til mer forsvarlig 
bruk og bedre oversikt. Kjemi-
kalier som brukes i virksomheten 
risikovur deres og registreres 
elektronisk i et nasjonalt register,  
EcoOnline.no. 

Konsernets forhandlere er med-
lemmer i Autoretur, et system for 
innsamling og gjenvinning av alle 
kasserte kjøretøyer. Medlemskap 
i Batteriretur sørger for forsvarlig 
innsamling av bilbatterier. Kon-
sernet er også medlem i Grønt 
Punkt, en nasjonal returordning 
for emballasje. 

Bertel O. Steens leverandører 
må fremlegge dokumentasjon på 
at de oppfyller kravene i helse-, 
 miljø- og sikkerhetslovgivningen, 
at de er lovlig organisert i henhold 
til gjeldende skatte- og arbeids-
miljøregelverk og i forhold til an-
sattes faglige og sosiale rettigheter.

Det er sterkt fokus på overholdelse 
av lover, forskrifter og eksterne og 
interne retningslinjer. 

RISIKO

Konsernet er blant annet ekspo-
nert for valutarisiko, renterisiko, 
prisrisiko, leverandør-/kunde-
risiko, endringer i markeds-
ut viklingen, avgiftspolitikk og 
en dringer i politiske ramme-
betingelser. Konsernets  bevisste 
håndtering av risiko er  nød vendig 
for å sikre verdiskaping for 

 aksjonærer, medarbeidere og for 
samfunnet. 

Se for øvrig omtale av konsernets 
risikoforhold i note 19 i konsernets 
årsregnskap.

REDEGJØRELSE FOR 
FORETAKETS UTSIKTER

Konsernet ser en større makro-
økonomisk usikkerhet i 2017, og 
forventer et svakere bil marked, 
med et person bilmarked på   
150 000 mot 154 603 i 2016. 

En vesentlig del av resultatopp-
nåelsen innenfor bil virksom heten 
kommer fra servicemarkedet. Kon-
sernet opplever sterk kon kurranse 
i dette markedet, men grunnet 
utstrakt satsing på å forbedre 
tjenestene i servicemarkedet, for-
venter konsernet i sum en styrket 
inntjening innenfor området i 2017. 

Konsernet har de senere årene 
operert i et sterkt bilmarked, men 
på lengre sikt er prognosene for 
bilmar kedet usikre. Konsernets 
styrkede satsing på sentrale strate-
giske initiativ, fokus på forbedrede 
prosesser og økt medarbeider-
engasjement, i tillegg til økt for-
handler- og kundetilfredshet, for-
ventes å bidra til økt lønnsomhet i 
et mer krevende marked.

I eiendomsmarkedet ventes det 
leienivåer som i 2016, og at eien-
domsverdiene i 2017 forblir på linje 
med året før. 

Bertel O. Steen Eiendom AS med 
datterselskaper har på bak-
grunn av god utleiegrad og 
 stabile  leietakere, god sikkerhet i 
 inntjeningen. 

Bertel O. Steen har i 2016 vist 
god fremgang på de fleste hoved
områdene for virksomheten. Det 
har vært jobbet fokusert med å 

styrke organisasjonens kompe-
tanse. Samtidig har konsernet 
arbeidet med å bringe med-
arbeidernes holdninger og atferd i 
tråd med selskapets etiske  normer 
og den prestasjons orienterte 
bedrifts kulturen som selskapet 
ønsker skal gjennomsyre hele 
 organisasjonen. Resultatene ser 
vi allerede, både i form av økte 
markedsandeler, bedrede mar-
giner og økt medarbeidertilfreds-
het. Dette arbeidet fortsetter med 
uforminsket styrke i tiden som 
kommer, og gir grunnlag for å tro på 
videre positiv utvikling både i for-
hold til Bertel O. Steens markeds-
posisjon og  bedriftens  lønnsomhet. 

Fokuset vil  dessuten være viktig 
for å kunne møte  perioder med 
vanske ligere markedsforhold, på 
en god måte.

FORTSATT DRIFT

I henhold til regnskapslovens 
paragraf 3-3 bekrefter styret at 
regnskapet er utarbeidet i sam-
svar med for utsetningen om fort-
satt drift.

Utover det som fremkommer av 
regnskapet, kjenner ikke styret til 
at det har inntruffet forhold i løpet 
av 2016, eller etter regnskapsårets 

utgang, som er av vesentlig be-
tydning for årsregnskapet.

Styret mener at årsregnskapet gir 
et rettvisende bilde av selskapets 
og konsernets økonomiske stilling. 

RESULTATDISPONERINGER

Bertel O. Steen AS fikk et års resultat 
i 2016 på 190 millioner  kroner. 
Med bakgrunn i dette foreslås det 
å utbetale et utbytte og konsern-
bidrag på 107 millioner, mens 
83 millioner foreslås overført til  
annen egenkapital. •

Sverre Leiro 
Styrets leder

Bertel O. Steen 
Styremedlem

Odd Christopher Hansen 
Styremedlem

Sverre Rune Kjær 
Styremedlem

Gisle Skansen 
Styremedlem

Ole Stefan Nedenes 
Styremedlem

Jens Mosveen 
Styremedlem

Leif Erik Vik 
Styremedlem

Bjørn Maarud 
Daglig leder 

Lørenskog, 4. april 2017
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 Note 2016 2015

Driftsinntekter  
Salgsinntekter  14 172 182  11 612 101 
Andre driftsinntekter  192 653  174 944 

Sum driftsinntekter 3 14 364 835  11 787 045 
   
Driftskostnader    
Varekostnader  10 814 875  8 695 224 
Lønnskostnader 6/7 1 626 142  1 445 279 
Av- og nedskrivninger 3/8 161 802  161 899 
Andre driftskostnader  1 256 778  1 113 578 

Sum driftskostnader  13 859 597  11 415 980 
   

Driftsresultat 3 505 239  371 065 
   
Finansposter  
Resultat fra investering i tilknyttet selskap 9 5 735  3 723 
Finansposter 3/4 (61 129) (78 394)

Sum finansposter  (55 394) (74 671)
   

Resultat før skattekostnad 3 449 844  296 394 
    
Skattekostnad 15 (117 290) (88 851)
    

Årsresultat 16 332 554  207 543 

Minoritetens andel av årets resultat 16 22 845  14 759 
Majoritetens andel av årets resultat 16 309 709  192 784 

Resultatregnskap
Alle beløp i 1 000 kroner

Årsregnskap 
og noter

Årsregnskapet, som er utarbeidet av 
selskapets styre og ledelse, må leses  
i sammenheng med styrets beretning 
og revisors beretning.

TALL OG RAPPORTERÅRSRAPPORT 2016 TALL OG RAPPORTERÅRSRAPPORT 20163.4 3.4
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 Note 2016 2015

Egenkapital og gjeld   

Egenkapital 
Aksjekapital 16 372 433  372 433 
Overkurs 16 598 000  598 000 
Annen egenkapital 16 1 266 464  1 066 366 
Minoritetsinteresser 16 44 249  42 167 

Sum egenkapital og minoritetsinteresser  2 281 147  2 078 967 
    
Gjeld    
 
Avsetning for forpliktelser    
Pensjonsforpliktelser 7 30 174  25 763 
Andre avsetninger for forpliktelser 12 0  356 812 

Sum avsetning for forpliktelser  30 174  382 575 
    
Annen langsiktig gjeld    
Gjeld til kredittinstitusjoner 13 947 086  1 108 985 
Øvrig langsiktig gjeld 13 107  560 

Sum annen langsiktig gjeld  947 193  1 109 545 
    
Kortsiktig gjeld   
Gjeld til kredittinstitusjoner 13 71 625  81 843 
Gjeld til aksjonærer og andre nærstående 18 78 563  83 019 
Leverandørgjeld  1 113 788  1 103 884 
Betalbar skatt 15 160 523  32 617 
Skyldige offentlige avgifter  204 224  212 339 
Foreslått utbytte 16 119 765  83 558 
Annen kortsiktig gjeld 12 1 089 130  561 764 

Sum kortsiktig gjeld  2 837 617  2 159 025 
    

Sum gjeld  3 814 984  3 651 145 
    

Sum egenkapital og gjeld  6 096 130  5 730 112 

Balanse
 
 Note 2016 2015

Eiendeler   
 
Anleggsmidler   
 
Immaterielle eiendeler   
Immaterielle eiendeler 8 14 728  8 832 
Utsatt skattefordel 15 166 422  98 592 
Goodwill 8 3 275  9 089 

Sum immaterielle eiendeler  184 425  116 513 
    
Varige driftsmidler    
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 8/13 1 650 596  1 567 764 
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 8/13 483 808  361 013 

Sum varige driftsmidler  2 134 404  1 928 777 

Finansielle anleggsmidler    
Andre aksjer og langsiktige fordringer 10/11 3 209  3 941 
Investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 9 37 356  32 810 

Sum finansielle anleggsmidler  40 565  36 751 

Sum anleggsmidler  2 359 393  2 082 041 

Omløpsmidler   

Varer 5 2 536 761  2 178 290 

Fordringer    
Kundefordringer 13 850 351  1 014 245 
Andre fordringer  119 465  212 703 
Forskuddsbetalte kostnader  158 973  168 795 
Fordring mot andre nærstående 18 52 220  57 486 

Sum fordringer  1 181 009  1 453 229 

Bankinnskudd og kontanter 14 18 967  16 552 

Sum omløpsmidler  3 736 737  3 648 071 

Sum eiendeler 3 6 096 130 5 730 112 

Balanse

TALL OG RAPPORTERÅRSRAPPORT 2016 TALL OG RAPPORTERÅRSRAPPORT 20163.4 3.4
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 Note 2016 2015

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter    
Resultat før skattekostnad  449 844  296 394 
Periodens betalte skatt  (32 617) (28 403)
Tap (gevinst) ved salg av anleggsmidler og aksjer  (6 736) (7 616)
Avskrivninger 8 161 802  161 899 
Nedskrivning varige driftsmidler  484  0 
Pensjonskostnad uten kontanteffekt  4 558  1 456 
Endring i avsetning for forpliktelser, uten kontanteffekt  (356 812) 70 035 
Endring i varer  (358 471) (362 042)
Endring i kundefordringer  163 894  (364 297)
Endring i leverandørgjeld  9 904  291 216 
Endring i andre kortsiktige poster  606 459  (119 066)

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  642 308  (60 424)
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter    
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler  165 610  133 020 
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 6 (427 236) (290 584)
Innbetalinger ved salg av aksjer/andeler i andre foretak  (4 545) 0 
Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak  500  0 
Endring i konsernmellomværender  0  0 
Utbetalinger ved kjøp av datterselskaper 20 (91 378) (225 383)
Innbetalinger ved nedbetaling av langsiktig fordring  100  500 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  (356 949) (382 447)
   
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld  0  1 106 321 
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld  (162 352) 0 
Endring i mellomværende med nærstående parter  1 061  (789 238)
Netto endring i kassekreditt  (10 218) 81 843 
Utbetalinger av utbytte  (83 558) (62 197)
Innbetaling (utbetaling) av konsernbidrag  (27 877) (31 950)

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  (282 944) 304 779 
    
Netto endring i likvider gjennom året  2 415  (138 091)
Likviditetsbeholdning 1.1  16 552  154 643 
    
Likviditetsbeholdning 31.12  18 967  16 552 

Kontantstrømoppstilling

Sverre Leiro 
Styrets leder

Bertel O. Steen 
Styremedlem

Odd Christopher Hansen 
Styremedlem

Sverre Rune Kjær 
Styremedlem

Gisle Skansen 
Styremedlem

Ole Stefan Nedenes 
Styremedlem

Jens Mosveen 
Styremedlem

Leif Erik Vik 
Styremedlem

Bjørn Maarud 
Daglig leder 

Lørenskog, 4. april 2017
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VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER

Grunnleggende regnskapsprinsipper
Årsregnskapet som består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, er satt 
opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved  klassi fisering 
av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler er vurdert til laveste av 
anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere 
enn bokført verdi, og verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk 
levetid avskrives planmessig.

Inntekter
Ved varesalg:
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. 
Dette vil normalt være tilfellet når varen er levert til kunden. 

Ved tjenestesalg:
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, 
i takt med at arbeidet utføres.

Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er 
en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter, fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige 
unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk 
valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Valutakursendringer resultatføres løpende 
i regnskapsperioden under andre finansposter.

Finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter brukes i forbindelse med styring av finansiell risiko. Sikring med valutaterminkontrakter 
benyttes når det foreligger en rimelig økonomisk begrunnelse. Terminkontrakter skal bokføres til virkelig verdi. 
Gevinst og tap som følge av realisasjon eller endring i virkelig verdi, resultatføres der derivatet ikke inngår i 
en sikringsrelasjon som tilfredsstiller kriteriene for sikringsbokføring. Rentederivater som rentebytteavtaler er 
inngått for å sikre forutsigbare fremtidige rentekostnader. Urealisert gevinst/tap bokføres løpende i regnskaps-
perioden under rentekostnader.

Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler
Aksjer og investering i ansvarlige selskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er vurdert til kost-
metoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. 
Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

PRINSIPPER FOR UTARBEIDELSE AV KONSERNREGNSKAPET

Konsernregnskapet omfatter Bertel O. Steen AS med datterselskaper, hvor Bertel O. Steen AS har bestemmende 
innflytelse som følge av juridisk eller faktisk kontroll. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet 
eier mer enn 50 % av aksjene  i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet.

Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i 
konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene 
følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt 
eller solgt i løpet av året, inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll 
opphører. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. 
Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapene, som oppføres i konsernregn
skapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identi-
fiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres 
med den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over 
de opp kjøpte eiendelenes forventede levetid.

Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig (men ikke bestemmende) innflytelse, over den 
finansielle og operasjonelle styringen (normalt ved eierandel på mellom 20 % og 50 %). Konsernregnskapet 
inkluderer konsernets andel av resultatet fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden 
fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Når konsernets tapsandel 
overstiger investeringen i et tilknyttet selskap, reduseres konsernets balanseførte verdi til null og ytterligere 
tap regnskapsføres ikke med mindre konsernet har en forpliktelse til å dekke dette tapet.

Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper, felleskontrollerte selskaper og datterselskaper
Investering i datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte selskaper vurderes til kostmetoden i 
selskapsregnskapene og egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Investeringen blir nedskrevet til virkelig 
verdi dersom verdifallet ikke er forbigående, og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Utbytte, 
konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. 
Overstiger utbyttet / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer 
den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i 
balansen til morselskapet. 

Note 1
Regnskapsprinsipper
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Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
Det foretas balanseføring av immaterielle eiendeler som både forventes å gi fremtidige inntekter og hvor 
 anskaffelseskost kan måles pålitelig. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes forventede økonomiske 
levetid. Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt 
lineært over forventet levetid.

Kostnader forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner, blir resultatført løpende. Kostnader ved større 
utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid, balanseføres. 

Varer
Varebeholdningen av biler er vurdert til laveste verdi av kostpris og antatt salgspris etter fradrag for salgs-
kostnader. Det foretas en individuell vurdering av den enkelte bil. Deler og utstyr er bokført til gjennomsnittlig 
anskaffelseskost (etter FIFOprinsippet). Det foretas nedskrivning for ukurans.

Kundefordringer og andre fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning 
til tap gjøres på grunnlag av en individuell konkret vurdering av enkeltfordringer. I tillegg gjøres det for øvrige 
kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Garantier, servicearbeid og gjenkjøpsforpliktelser
Garantiarbeid knyttet til tidligere salg vurderes til forventet kostnad for slikt arbeid. Estimatet beregnes med 
utgangspunkt i historiske tall for garantireparasjoner.

Ikke opptjent inntekt som er knyttet til inngåtte serviceavtaler, balanseføres som utsatt inntekt og inntektsføres 
når kostnaden påløper over serviceperioden.

Selskaper i konsernet har ved salg av biler finansiert med leasing, garantert for disse bilenes gjenkjøpsverdi. 
Gjenkjøpsverdien er fastsatt etter en definert beregning og avhenger av bilmodell, leieperiode og kjørelengde. 
Det avsettes for eventuelt forventet tap for disse gjenkjøpsforpliktelsene.

Nærstående parter
Alle transaksjoner mellom konsernselskap skjer på vanlige forretningsmessige vilkår.

Pensjoner
Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Pensjonsforpliktelser er vurdert til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene som er opptjent på balanse-
dagen. Fremtidige pensjonsytelser er beregnet med utgangspunkt i forventet lønn på pensjonstidspunktet. 

Netto pensjonsforpliktelser balanseføres som andre forpliktelser etter korrigering for estimatavvik. Netto verdi 
av overfinansierte ordninger balanseføres som langsiktig fordring. Periodens netto pensjonskostnad og brutto 
pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidler, inngår i lønnskostnader. Brutto pensjons-
kostnader består av nåverdien av periodens opptjening, rentekostnad av pensjonsforpliktelser og resultatført 
virkning av estimatendringer.

Ved regnskapsføring av pensjon, er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjenings grunnlag lagt 
til grunn. Estimatavvik og effekt av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjenings
tid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). 
Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene.

Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Selskapet har en AFP-ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. AFP-ordningen er en 
ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av 
lønn. Regnskapsmessig behandles pensjonsordningen som en tilskuddsplan.

For pensjonsordninger hvor det ytes et avtalt tilskudd fra arbeidsgiver og hvor pensjonsmidlene forvaltes 
separat (tilskuddsplaner), inngår tilskuddet i lønn og andre personalkostnader.

Skatter 
Årets skattekostnad består av betalbar skatt og endring utsatt skatt. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av 
årets skattemessige resultat. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom skattemessige 
og regnskapsmessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring. Ved endret skattesats påfølgende 
år legges ny skattesats til grunn for beregning av utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert 
netto i balansen.

Offentlige tilskudd 
Mottatte driftstilskudd som for eksempel statsstøtte til lærlinger, periodiseres sammen med de kostnader 
tilskuddet er ment å dekke. 

Tilskudd knyttet til SkatteFUNN bokføres til reduksjon av de regnskapsposter de vedrører.

Konsernbidrag
Konsernbidrag behandles som en egenkapitaltransaksjon og ikke som disponering av resultat. Konsernbidrag 
fra morselskap til datterselskap regnskapsføres som annen innskutt egenkapital korrigert for skatteeffekt med 
25 %. I morselskapets regnskap blir netto avgitt konsernbidrag tillagt kostprisen på aksjer i datterselskap, og 
mottatt konsernbidrag blir inntektsført som finansinntekt.

Endringer i konsernets sammensetning
Bertel O. Steen AS har i 2016 kjøpt Bertel O. Steen Bildrift AS (1.1.2016) fra søsterselskapet Bertel O. Steen 
Agri AS. Bertel O. Steen Eiendom AS har kjøpt selskapene Røykåsveien 9 AS (1.1.2016) og Grus Eiendom AS 
(20.6.2016). Det har ikke vært andre vesentlige endringer i konsernets sammensetning som har betydning for 
konsernregnskapet.

Kontantstrøm
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Likvider omfatter kontanter og bankinn-
skudd med bindingstid under 3 måneder.

Sammenligningstall
Ved endret klassifisering av regnskapsposter er sammenligningstallene omarbeidet tilsvarende. 

Langsiktige samarbeidsavtaler
Peugeot
Kontrakten med Automobiles Peugeot har løpt fra 1929. Ny kontrakt med Automobiles Peugeot  ble signert 
medio  2011, samtidig ble det signert nye forhandlerkontrakter. Disse er ikke tidsbestemte, men kan sies opp 
med 2 års oppsigelsestid.

Daimler
Kontrakten med Daimler AG har løpt fra 1929. Som en følge av EU-kommisjonens forordning nr. 1400/2002 
om gruppeunntak, ble det i 2003 tegnet ny avtale med 2 års gjensidig oppsigelsestid.

Kia Motors
Avtalen med Kia Motors har løpt fra 1993, og ble fornyet i 2003. I tråd med  EU-kommisjonens forordning nr. 
1400/2002 om gruppeunntak, løper avtalen nå med 2 års gjensidig oppsigelse.  

Citroën
Kontrakten med Automobiles Citroën ble signert i april 2015 i forbindelse med Bertel O. Steens oppkjøp av 
selskapet. Selskapet hadde før denne tid ikke en formell importøravtale. Den inngåtte avtalen kan de første 
5 årene kun sies opp ved vesentlig mislighold, og løper deretter automatisk videre i 5 nye år med mindre den 
sies opp med 6 måneders gjensidig varsel.
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 Forretningskontor Eier- og stemmeandel

Eiendomsvirksomhet  
Bedriftsveien 120 AS Lørenskog 100,0 %
Bertel O. Steen Eiendom AS Lørenskog 100,0 %
Bertel O. Steen Eiendomsdrift AS Lørenskog 100,0 %
Bertel O. Steen Osloeiendommer ANS Lørenskog 100,0 %
Bryggeriveien 5 AS Lørenskog 100,0 %
Dikveien 1 AS Lørenskog 100,0 %
Ekreveien 27 AS Lørenskog 100,0 %
Energiveien 11 AS Lørenskog 100,0 %
Grus Eiendom AS (nytt selskap fra juni 2016) Lørenskog 100,0 %
Hensmoen AS Lørenskog 100,0 %
Hvamveien 2 AS Lørenskog 100,0 %
Håvardstun AS Lørenskog 100,0 %
Industrigata 58 AS Lørenskog 100,0 %
Industriveien 7 B Eiendom AS Lørenskog 100,0 %
Lerstadveien 525 AS Lørenskog 100,0 %
Liamyrene 3 AS Lørenskog 100,0 %
Maridalsveien 85-87 AS Lørenskog 100,0 %
Prof. Koths vei 85 AS Lørenskog 100,0 %
Røykåsveien 9 AS (nytt selskap fra januar 2016) Lørenskog 100,0 %
Røykåsveien Eiendom AS Lørenskog 100,0 %
Sandakerveien 64 AS Lørenskog 100,0 %
Skolmar Eiendom AS Lørenskog 100,0 %
Slagenveien 67 AS Lørenskog 100,0 %
Sognsveien 90 AS Lørenskog 100,0 %
Solheimveien 11 AS  Lørenskog 100,0 %
Solheimveien 15 AS Lørenskog 100,0 %
Solheimveien 7 AS  Lørenskog 100,0 %
Svanedamsveien 6-8 AS Lørenskog 100,0 %
Vassbotnen 9 AS Lørenskog 100,0 %

Note 2
Konsernsammensetning
 Forretningskontor Eier- og stemmeandel

Bilimport  
Bertel O. Steen AS Lørenskog 100,0 %
Kia Bil Norge AS Lørenskog 100,0 %
CDS Norge AS Lørenskog 100,0 %
Chrysler Norge AS (slettet i desember 2016) Lørenskog 0,0 %
Nordisk Bilimport AS Lørenskog 100,0 %
Bertel O. Steen Spesialkjøretøy AS Lørenskog 100,0 %
Bertel O. Steen Bildrift (nytt selskap fra 1.1.2016) Lørenskog 100,0 %
  
Bilfinans  
Bertel O. Steen Finans AS Lørenskog 100,0 %
  
Verkstedkjede  
Snap Drive AS Skedsmo 100,0 %
  
Bildetalj  
Bertel O. Steen Detalj AS Lørenskog 100,0 %
Bertel O. Steen BilVenture AS Lørenskog 100,0 %
Bertel O. Steen Bil AS Lørenskog 100,0 %
Bertel O. Steen Aktiv Bil AS Lørenskog 100,0 %
Bertel O. Steen Oslo AS Oslo 100,0 %
Bertel O. Steen Romerike AS Skedsmo 100,0 %
Bertel O. Steen Asker og Bærum AS Bærum 100,0 %
Bertel O. Steen Vare-Last-Buss AS Lørenskog 90,1 %
Bertel O. Steen Møre og Romsdal AS Ålesund 100,0 %
Brabil AS (fusjonert 1.1.2016) Haram 0,0 %
Bertel O. Steen Ringerike AS Ringerike 100,0 %
Bertel O. Steen Vestfold AS Tønsberg 90,2 %
Bertel O. Steen Autostern AS Oslo 100,0 %
Bertel O. Steen Telemark AS Skien 100,0 %
Bertel O. Steen Hedmark og Oppland AS Ringsaker 100,0 %
Bertel O. Steen Lillehammer Motorcentral AS Lillehammer 100,0 %
Bertel O. Steen Østfold AS Fredrikstad 100,0 %
Bertel O. Steen Bergen AS Bergen 100,0 %
Bertel O. Steen Buskerud AS Lier 100,0 %
Bertel O. Steen Rogaland AS Sandnes 90,1 %
Motor Trade Holding AS Trondheim 50,0 %
Motor-Trade AS Trondheim 100,0 %
Trønderlinjen AS Melhus 100,0 %
Bertel O. Steen Agder AS Kristiansand 60,0 %
Bertel O. Steen Brobekk AS Oslo 100,0 %
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Note 5
Varer
 2016 2015

Nye biler 1 592 357  1 409 579 
Brukte biler 375 128  311 524 
Demobiler 347 257  267 381 
Deler 243 154  224 864 
Annet  45 207  34 997 
Ukuransavsetning (66 342) (70 055)

Sum varer 2 536 761  2 178 290 

Lønnskostnader mm. 2016 2015

Lønn 1 308 263  1 170 645 
Arbeidsgiveravgift 199 168  181 447 
Pensjonskostnader 59 542  41 012 
Andre ytelser 59 169  52 174 

Sum lønnskostnader 1 626 142  1 445 279 
 
Antall årsverk sysselsatt (i hele tall)  2 232   2 066 
 
Lån og sikkerhetsstillelser pr. 31.12.
Samlet lån til ansatte 2 576  2 845 
Konsernledelsen har ingen lån i selskapet  

Ytelser til ledende personer  
Lønn, bonus, pensjonskostnader og andre godtgjørelser til daglig leder 17 292  9 358 
Styrehonorar 1 760  1 458
Honorar til revisjonsutvalget 90  0 
Honorar til kompensasjonsutvalget 30  0 

Sum ytelser til ledende personer 19 172  10 816 
  

Lønnskostnaden for 2016 inkluderer ytelser som pensjon og bonus. Daglig leder har i 2016 samlede ytelser inkludert av setning 
til pensjon på tnok 17 300. Dette inkluderer følgende; tnok 5 000 som er fastlønn, feriepenger og innbetaling til kon sernets 
OTP-ordning. Konsernets bonusordning som for 2016 utgjør tnok 6 500 inkludert avsetning til feriepenger. Daglig leder har 
oppnådd kriterier som ble satt ved ansettelsen i 2013 innenfor en varighet på 5 år, noe som utgjør en engangs utbetaling på 
tnok 4 100. Videre har daglig leder mottatt tnok 500 i andre ytelser, og en pensjonskompensasjon på tnok 1 200. 

Daglig leder har på visse vilkår rett til lønn i 18 måneder etter fratreden fra sin stilling. Daglig leder har ingen avtale om kjøp 
av aksjer.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor og samarbeidende selskaper fordeler seg slik 2016 2015

Lovpålagte revisjonstjenester 2 353  3 202 
Attestasjonstjenester 0  486 
Skatterådgivning 1 675  919 
Andre tjenester utenfor revisjonen 1 231  870 

Sum revisjonstjenester 5 260  5 477 

Note 6
Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån ansatte m.m

Note 3
Segmentinformasjon

Note 4
Finansposter

Konsernet Bertel O. Steen AS består av forretningsområdene Bilimport, Bilfinans, Snap Drive AS, Bildetalj og Eiendom.
Hvilke selskap som inngår i de ulike forretningsområdene - se note 2.

Forretningsområdene viser følgende hovedtall for 2016:

 Bilimport  Snap
 inkl. staber Bilfinans Drive AS Bildetalj Eiendom Elimineringer Konsern

Driftsinntekter 10 177 038  58 218  246 475  9 470 831  228 851  (5 816 577) 14 364 835 
Av- og nedskrivninger 34 097  452  5 595  69 453  51 199  1 006  161 802 
Driftsresultat 179 144  49 528  11 603  169 580  116 905  (21 520) 505 239 
Netto finansresultat 66 253  341  (845) 157 454  85 280  (369 613) (61 129)

Resultat før skatt 245 397  49 869  10 758  329 431  202 185  (387 796) 449 844 
 

Eiendeler 4 680 408  136 260  70 800  2 264 279  1 655 846  (2 711 461) 6 096 130 

 
Forretningsområdene viser følgende hovedtall for 2015:

 Bilimport  Snap
 inkl. staber Bilfinans Drive AS Bildetalj Eiendom Elimineringer Konsern

Driftsinntekter 8 250 329  70 236  232 806  7 818 433  219 426  (4 804 185) 11 787 045 
Av- og nedskrivninger 45 179  380  5 100  69 180  47 185  (5 126) 161 899 
Driftsresultat 108 979  60 108  18 978  117 882  102 797  (37 679) 371 065 
Netto finansresultat 257 043  567  (646) 184 212  68 916  (588 485) (78 394)

Resultat før skatt 366 023  60 674  18 332  304 337  171 713  (624 684) 296 394 
 

Eiendeler 4 994 386  125 651  73 906  1 928 139  1 566 393  (2 958 363) 5 730 112 

 2016 2015

Annen renteinntekt 7 918  4 522 
Realisert og urealisert agio 0  0 
Annen finansinntekt 424  150 
Sum finansinntekt 8 342  4 672 
 
Rentekostnad til morselskap Bertel O. Steen Holding AS 0  (16 649)
Annen rentekostnad (32 506) (21 181)
Realisert og urealisert disagio (25 698) (36 423)
Annen finanskostnad (11 267) (8 812)
Sum finanskostnad (69 472) (83 065)
 

Sum netto finansposter (61 129) (78 394)
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Pensjonskostnad 2016 2015

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 0  4 661 
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 456  (18 095)
Avkastning på pensjonsmidler 0  (1 407)
Resultatført planendring 0  (1 287)
Resultatført virkning av estimatavvik 1 497  9 989 
Netto pensjonskostnad usikrede pensjoner 1 953  (6 138)
Innskuddsplan over drift 4 136  0 

Sum ytelsesplaner 6 089  (6 138)

Innskuddspensjon 29 320  28 344 
AFP-ordning 24 133  18 806 

Sum pensjonskostnader 59 542  41 012 
 
Pensjonsmidler/-forpliktelser
Opptjente pensjonsforpliktelser 15 945  22 965 
Ikke resultatført planendring (824) (534)
Netto pensjonsforpliktelser før arbeidsgiveravgift 15 121  22 431 
Periodisert arbeidsgiveravgift 2 256  3 185 
Netto pensjonsforpliktelser aktuar 17 333  25 763 
Netto pensjonsmidler aktuar (44) (147)
Pensjonsforpliktelse innskuddsplaner over drift 12 796  0 

Sum balanseførte pensjonsforpliktelser 30 085  25 616 

Forpliktelsen er knyttet til følgende pensjonsordninger: 
Usikrede pensjonsavtaler 17 377  25 616 
Pensjonsforpliktelse innskuddsplaner over drift 12 796  0 

Netto balanseført pensjonsforpliktelse 30 174  25 616 

Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente 2,50 % 2,50 %
Forventet lønnsregulering 2,25 % 2,25 %
Forventet pensjonsøkning 0,00 % 0,10 %
Forventet G-regulering 2,00 % 2,25 %

Konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernets pensjonsordninger 
tilfredsstiller kravene i denne loven. 

Innskuddsordning og avtalefestet pensjon (AFP) 
Konsernet har innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. Konsernet betaler faste bidrag til et forsikringsselskap. 
Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddet er betalt. Tilskudd utgjør fra 2 % til 6 % av den 
ansattes lønn over 1G. Ordningen omfatter 2 352 ansatte.
 
Aktuarmessige beregninger av ytelsesordninger 
Det ble foretatt en årlig aktuarberegning på gammel AFP-ordning og egenandel for AFP-pensjonister i gammel AFP-
ordning som ble avsluttet pr. 31.12.2015. Fjorårets kostnad for AFP-pensjon er inkludert i oppstillingen til høyre. 
Konsernet har usikret pensjonsforpliktelse som belastes direkte over drift. Ordningen omfatter 10 ansatte.
 
Usikret ytelsesordning - usikret innskuddsordning 
31.12.2015 ble tidligere ytelsesbasert pensjonsordning over drift for aktive ansatte, omdannet til ny usikret innskudds-
ordning over drift. Den nye ordningen inkluderer alle ansatte med lønn over 12G. Regnskapsmessig virkning av dette 
fremkommer i oppstillingen. Balanseførte forpliktelser og årets kostnad er inkludert i oppstillingen.

Sikret ytelsesordning
Konsernet har tidligere hatt et selskap som har hatt en sikret ytelsesordning som belastes direkte over drift. Denne 
sikrede ytelsesordningen ble avviklet pr. 31.12.2015 og ble erstattet med innskuddsordning med oppstart 1.1.2016. I 
konsernregnskapet for 2015 har dette gitt følgende effekt: Reduksjon av pensjonskostnader tnok 18 099 i inntekt, og 
forskuddsbetalt premie tnok 7 255.
 

Note 7
Pensjoner

TALL OG RAPPORTERÅRSRAPPORT 2016 TALL OG RAPPORTERÅRSRAPPORT 20163.4 3.4

Alle beløp i 1 000 kroner



8382

  Eier- og   Andel Kapital 
 Forretnings- stemme- Anskaffel- Inngående årets  innskudd/ Balanseført
Selskapets navn kontor andel seskost balanse 1.1 resultat overføringer verdi

 
UPL og BOSE Holding AS Hamar 50 % 14 853  25 801  3 813  0  29 614 
Bilskadesenteret Telemark AS Skien 25 % 303  737  509  (450) 796 
Bilskadesenteret Ringerike AS Hønefoss 33 % 900  130  (536) 500  94 
KAFO Holding AS Gjøvik 33 % 3 010  1 055  (3) 0  1 052 
Skade og Lakk AS Fredrikstad 33 % 3 480  1 047  5  0  1 052 
Tønne Karosseri og Lakk AS Verdal 20 % 402  648  540  (320) 868 
Bilhuset Brekstad AS Rissa 20 % 1 000  985  (70) 0  916 
Prøven Motortrade AS Stjørdal 50 % 50  0   0  0 
Stjørdal Bilskadesenter AS Stjørdal 33 % 400  557  180  (180) 557 
Hjørnetomta AS Stjørdal 50 % 691  805  5  0  810 
Leira Bil Brekstad AS Brekstad 20 % 100  86  (7) (79) 0 
Rosten Drift AS Trondheim 50 % 15  0  0  0  0 
Prøven Kverneland AS Trondheim 31 % 311  960  1 300  (662) 1 598 

Sum investeringer i FKV og TS   25 515  32 811  5 735  (1 191) 37 356 

Note 9
Investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet

Note 10 
Investeringer i andre aksjer og andeler

 Forretnings- Eier- og «Anskaffel- Balanseført
Andre aksjer og andeler kontor stemmeandel seskost» verdi

 
Nytt om Bil AS Asker 10 % 50  50 
Trøndelag Lakksenter AS Trondheim 13 % 500  500 
Lillehammer Bilskadesenter AS Lillehammer 17 % 195  195 
Autoringen AS Oslo 20 % 300  300 

Andre aksjer og andeler med eierandel under 10 %  2 129  1 470 

Sum andre aksjer og andeler   3 174  2 515 

 Tomt/  Driftsløsøre/   Immaterielle 
 bygning inventar o.l Goodwill eiendeler Sum 2016 Sum 2015 

Anskaffelseskost 1.1. 2 100 228  910 481  37 051  252 107  3 299 868  3 047 426 
Tilgang ved oppkjøp 111 942  0  0  0  111 942  139 080 
Tilgang 9 285  412 923  (4 085) 9 113  427 236  290 584 
Avgang (913) (272 919) (550) 0  (274 381) (177 223)

Anskaffelseskost 31.12. 2 220 542  1 050 486  32 416  261 220  3 564 664  3 299 868 
       
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1. 532 465  549 468  27 962  243 275  1 353 170  1 173 610 
+ Akkumulerte avskrivninger ved oppkjøp  0  0  0  0  0  69 370 
Årets avskrivninger 51 318  105 538  1 728  3 217  161 802  161 899 
Avgang akk.avskrivn. solgte driftsmidler (13 837) (88 328) (550) 0  (102 715) (51 708)

Akk. av- og nedskrivninger 31.12. 569 946  566 678  29 141  246 492  1 412 257  1 353 170 

Bokført verdi 31.12. 1 650 596  483 808  3 275  14 728  2 152 407  1 946 697 

Økonomisk levetid 20-50 år 3-10 år 5 år 5-10 år  
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær  
       
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler 93 836  6 075     
 
Driftsmidler avskrives etter et lineært prinsipp basert på den antatte levetid. Tomter avskrives ikke. 

Bilkonsernet har pr 31.12.2016 aktivert tnok 79 300 knyttet til ny IT-plattform for sine bilforhandlere. 
IT-plattformen er aktivert under driftsløsøre/inventar pr 31.12.2016, men er ikke avskrevet 
i 2016 da den ikke er tatt i bruk.

Bokført verdi av goodwill fordelt på virksomhetskjøp
CDS Norge AS     2 377 
Andre mindre virksomhetsoppkjøp     898 

Sum goodwill 31.12.     3 275 

Spesifikasjon av bokført verdi immaterielle eiendeler     
Bertel O. Steen AS - egenutviklet programvare     13 748 
Andre egenutviklede programvarer     980 

Sum immaterielle eiendeler 31.12.     14 728 

Note 8
Varige driftsmidler, goodwill og immaterielle eiendeler
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Note 13
Pantstillelser og garantiansvar

 2016 2015

Balanseført gjeld som er sikret ved pant o.l.:   
Benyttet del av trekkfasiliteter/pantelån 947 086  1 112 299 
Aktiverte lånekostnader 0  (3 313)
Annen langsiktig gjeld 107  560 
Gjeld til kredittinstitusjoner 71 625  81 843 

Sum 1 018 818  1 191 388 

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld:   
Kundefordringer 701 835  797 585 
Varelager 2 147 447  1 528 235 
Transportmidler, driftsløsøre, inventar o.l. 377 247  259 106 
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 470 756  1 474 404 

Sum 4 697 285  4 059 330 

Ubenyttet del av trekkrettigheter 1 042 914  879 923 

Ubenyttet del av kassekreditt 294 588  287 043 

Trekkfasilitet på tnok 1 300 000 i Bertel O. Steen Eiendom AS og  tnok 1 000 000 i Bertel O. Steen AS forfaller til betaling 
i 2020. Tnok 40 000 av den balanseførte gjelden forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt.   
 
Konsernets gjennomsnittlige innlånsrente var 2,30 % i 2016 (2,67 % i 2015). Se også note 19 vedrørende finansiell risiko.
  
Det er  ulike lånekrav mot bank, som hovedsakelig knytter seg til egenkapital, EBIT og maksimal opplåning. Alle lånekrav 
er oppfylte pr 31.12.16.

Note 11
Fordringer med forfall senere enn ett år

 2016 2015

Andre fordringer 694  794 

Note 12
Andre avsetninger for forpliktelser

 2016 2015

Langsiktige avsetninger   
Avsetning serviceavtaler 0  37 360 
Avsetning garantiansvar 0  203 821 
Avsetning for mulige tap på gjenkjøpsforpliktelse 0  57 549 
Avsetning for andre usikre forpliktelser 0  700 

Sum langsiktige avsetning for forpliktelser 0  299 430 

Kortsiktige avsetninger
Avsetning serviceavtaler 22 650  0 
Avsetning garantiansvar 255 816  0 
Avsetning for mulige tap på gjenkjøpsforpliktelse 58 513  0 
Kulanse 15 267  22 440 
Avsetning for andre usikre forpliktelser og tap på leiekontrakt 25 438  14 550 

Sum andre kortsiktige avsetninger for forpliktelser 377 684  36 989 

Verdi gjenkjøpsportefølje 2 271 377  2 039 473 

Se for øvrig note 1 for ytterligere beskrivelse av konsernets prinsipper knyttet til avsetninger for forpliktelser.
Selskapet har i 2016 reklassifisert avsetninger knyttet til serviceavtaler, garantiansvar og tap på gjenkjøpsforpliktelser da 
slike avsetninger er en del av varekretsløpet og således er en kortsiktig gjeld.
Tnok 363 000 av gjenkjøpsporteføljen knyttet til buss er sikret mot fabrikk i 2016, mot tnok 338 000 i 2015.
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Note 15
Skatt

 2016 2015

Årets skattekostnad fremkommer slik   
Betalbar skatt  131 167  168 999 
Skatteeffekt av avgitt konsernbidrag 0  (136 124)
Avsatt for lite (mye) tidligere år 0  474 
Virkning av endring av skatteregler 6 934  7 887 
Endring i utsatt skatt (20 812) 47 614 

Sum skattekostnad resultat 117 290  88 851 
   
Avstemming fra nominell til faktisk skattesats:   
Resultat før skatt 449 844  296 394 
Forventet skattekostnad etter nominell skattesats ( 25 % 2016 / 27 % 2015) 112 461  80 026 
Faktisk skattekostnad 117 290  88 851 

Forskjell mellom nominell og faktisk skattekostnad (4 829) (8 825)
   
Skatteeffekten av følgende poster:   
Kostnader uten fradrag/inntekter uten skatteplikt (3 028) (3 872)
Resultatført aksjeutbytte, aksjegevinster og aksjenedskrivninger (152) 133 
Resultat fra tilknyttet selskap 1 419  1 005 
Virkning av endring i skatteregler og -satser (2015) (6 934) (7 887)
Andre poster inkl skattefunn 3 866  1 797 

Sum forskjell (4 829) (8 825)
   
Effektiv skattesats 26 % 30 %
   
Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og 
underskudd til fremføring   
Skattefordel (-forpliktelse)   
Driftsmidler og immaterielle eiendeler (59 880) (55 573)
Varer 41 416  37 274 
Fordringer 2 617  4 150 
Gevinst og tapskonto (2 555) (3 099)
Forpliktelser 150 458  105 965 
Andre forskjeller 34 359  9 811 
Fremførbart underskudd 7  65 

Sum bokført utsatt skattefordel 166 422  98 592 

Utsatt skattefordel er oppført i balansen basert på forventninger
om fremtidige positive resultater i selskapet eller konsernet.  
 
Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:   
Betalbar skatt på årets resultat 245 759  168 999 
Skatteeffekt av mottatt (avgitt) konsernbidrag (114 591) (136 124)
Feil tidligere år/skattefunn 29 355  (258)

Sum betalbar skatt 160 523  32 617 

Note 14
Kassekreditt, bankinnskudd, garantier og valuta

 2016 2015

Ubenyttet del av kassekreditt 294 588  287 043 

Garantier   
Bankgaranti for å dekke skyldig skattetrekk 88 680  82 830 
Remburs mot bilfabrikk 54 518  62 530 
Andre garantier 127 850  142 646 
Morselskapsgaranti mot 3. part stilt på vegne av andre konsernselskap 111 463  20 600 
Husleiegarantier mot 3. part 177 568  79 486 
Bankinnskudd bundet for å dekke skyldig skattetrekk 3 452  3 144 

Sum garantier 563 531  391 236 

Kausjoner   
Øvrig kausjonsansvar 3 334  3 334 

Sum kausjoner 3 334  3 334 

Sum garantier og kausjoner 566 865  394 570 

Valutaterminkontrakter   
EUR-terminkontrakter - kjøpskontrakt (beløp i EUR) 112 629  107 724 
EUR-terminkontrakter - salgskontrakt (beløp i EUR) 4 000  7 050 
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Note 18
Transaksjoner med nærstående

Bilkonsernet selger biler, deler, IT-tjenester og andre administrative tjenester til Bertel O. Steen Invest-konsernet  
og til morselskapet Bertel O. Steen Holding AS. Alle transaksjoner mellom konsernselskap skjer på vanlige forretnings-
messige vilkår.

Ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 6.

Konsernets transaksjoner med nærstående 2016 2015

Inntekter   
Salg av biler og deler inkl verkstedstjenester 13 501  6 804 
Salg av IT og andre adm.tjenester 7 123  6 975 
Husleieinntekter 2 697  3 144 

Sum inntekter 23 321  16 924 

Kostnader
Kjøp av administrative tjenester 495  0 

Sum kostnader 495  0 

Bertel O. Steen AS har i 2016 kjøpt 100 % av aksjene i Bertel O. Steen Bildrift AS fra 
Bertel O. Steen Agri AS. Se for øvrig note 20 for ytterligere detaljer rundt transaksjonene.

Mellomværende med nærstående parter 2016 2015

Kortsiktig fordring   
Kundefordring mot Bertel O. Steen Invest AS m/datterselskaper 2 345  2 371 
Konsernbidrag fra Bertel O. Steen Invest AS m/datterselskaper 49 875  55 115 

Sum kortsiktig fordring 52 220  57 486 

Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld mot Bertel O. Steen Holding AS 15  27 
Konsernbidrag mot Bertel O. Steen Invest AS m/datterselskaper 66 500  75 500 
Konsernbidrag til Bertel O. Steen Holding AS 11 000  7 492 
Utbytte til Bertel O. Steen Holding AS 99 000  67 508 

Sum kortsiktig gjeld 176 515  150 527 

Note 16
Egenkapital

Note 17
Aksjekapital og aksjonærinformasjon

 Aksjekapital og Minoritets - 
 annen egenkapital interesser Sum

Egenkapital 1.1. 2 036 800  42 167  2 078 967 

Årets endring i kapital:   
Omregningsdifferanse/feil tidligere år (2 361) 1  (2 360)
Avsatt utbytte (99 000) (20 765) (119 765)
Netto avgitt konsernbidrag (8 250) 0  (8 250)
Årets resultat 309 709  22 845  332 554 

Egenkapital 31.12. 2 236 898  44 249  2 281 147 

Aksjekapitalen i Bertel O. Steen AS 31.12. består av følgende (i NOK)

 Antall  Pålydende Bokført

Sum aksjer 3 724 334 100 372 433 400

Bertel O. Steen AS har følgende aksjonærer:
    
Navn Ordinære aksjer Sum aksjer Eierandel Stemmeandel

Bertel O. Steen Holding AS 3 724 334 3 724 334 100 % 100 %

Sum 3 724 334 3 724 334 100 % 100 %

Hver aksje gir samme rett i selskapet.
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Note 20
Betydelige transaksjoner i regnskapsåret

Transaksjoner i 2016    
Bertel O. Steen AS har kjøpt 100 % av aksjene i Bertel O.Steen Bildrift AS fra søsterselskapet Bertel O. Steen Agri AS. 
Bertel O. Steen Eiendom AS har kjøpt 100 % av aksjene i Røykåsveien 9 AS samt Grus Eiendom AS.   
 
Transaksjoner i 2015    
Bertel O. Steen AS har kjøpt 100 % av aksjene i CDS Norge AS. I tillegg har Bertel O. Steen AS kjøpt aksjene i Snap Drive 
AS og  Bertel O. Steen Spesialkjøretøy AS fra Bertel O. Steen Invest-konsernet. 

Bertel O. Steen Eiendom AS har kjøpt 100 % av aksjene i Røykåsveien Eiendom AS og Industriveien 7 B Eiendom AS.

Konsernet solgte ingen datterselskaper.    
    
 Transaksjonene hadde følgende effekt på konsernregnskapet    
 

Oppkjøpseffekter     2016 2015

Kontanter     287  53 013 
Fordringer inkl utsatt skattefordel     9 961  38 346 
Driftsmidler inkl merverdier     112 442  82 091 
Varebeholdning     0  119 623 
Leverandørgjeld     0  (74 213)
Annen kortsiktig gjeld     (31 024) (139 706)

Netto identifiserbare eiendeler     91 666  79 154 
    
Goodwill     0  7 642 
Utsatt skattefordel     0  37 082 
Kontinuitetsgjennomskjæring Snap Drive AS      154 518 
    
Betalt i kontanter     91 666  278 396 
Overtatte kontanter     (287) (53 013)

Netto kontanter     91 378  225 383 

Note 19 
Finansiell risiko

Konsernets aktiviteter medfører finansiell risiko i hovedsak knyttet til valuta, renter, kreditt og likviditet. Konsernet styrer 
risikoen ut fra en målsetting om å sikre mest mulige forutsigbare kontantstrømmer, og for å sikre tilstrekkelig likviditet til 
å møte naturlige svingninger i arbeidskapitalbehovet.

Valutarisiko
Konsernets inntekter er i hovedsak i norske kroner, mens anslagsvis 55 % av varekostnadene er i fremmed valuta. 
Euro utgjør i all hovedsak kontantstrømmen i fremmed valuta. Risikoen søkes begrenset ved hjelp av terminkontrakter. 
Samtidig har også konsernet inngått valutaavtaler med leverandørene, som bidrar til å redusere transaksjons- og 
valutarisiko, hvor bilprodusentene i hovedsak bærer valutarisiko utover 2 måneder.

Pr 31.12.2016 hadde konsernet kjøpt terminkontrakter til tnok 996 378 og solgt terminkontrakter til tnok 37 365, netto 
tnok 959 014. Virkelig verdi ved utgangen av året er tnok 1 029 888. Urealisert kurstap på tnok 3 854 mellom anskaffelses
verdi og markedsverdi på balansedagen er bokført som disagio. Virkelig verdi er markedsverdien beregnet med grunnlag 
i den midtpris som de respektive bankene har fastsatt basert på aktuelle kurser i markedet på balansedagen.

Forfallsår for valutaterminer 2017 2018

Nominelt beløp kjøp Euro 996 378  0 
Nominelt beløp salg Euro  18 601  18 764 
Urealisert kurstap (3 930) 76

Likviditetsrisiko 
Konsernet opererer i en syklisk bransje med relativt store svingninger i arbeidskapitalen. Det er derfor risiko knyttet til 
kortsiktig tilgang på likviditet. Dette er sikret ved å ha en fleksibel kommitert finansiering hos eksterne banker, hvor trekk 
reguleres løpende ut fra behov. Det vises til note 13 om trekkrettigheter.

Renterisiko
Pr. 31.12.2016 hadde konsernet netto rentebærende gjeld på totalt tnok 947 000. Denne er basert på flytende markeds-
rente. Dette innebærer en renterisiko i forhold til utviklingen i korte renter knyttet til fremtidige rentekostnader. Denne 
risikoen reduseres ved at en del av gjelden byttes til fast rente gjennom fastrenteavtaler med våre hovedbankforbindelser.

Pr 31.12.2016 er tnok 341 000 sikret med renteswapavtaler til en gjennomsnittlig Nibor 3M på 1,24 %, og en gjennom-
snittlig gjenværende løpetid på 3,3 år. 36 % av låneporteføljen er knyttet til Swapavtaler. Swapavtalene hadde ved årsslutt 
en positiv markedsverdi på tnok 2 100. Denne er ført som urealiert renteinntekt.

Forfallsår for renteswapavtaler 2017 2018 2019 2020 2021 Senere

Nominelt beløp  0  20 000  105 000  105 000  111 000  0 
      
Forfallstidspunkt for langsiktig gjeld 2017 2018 2019 2020 2021 Senere

Nominelt beløp 0  0  0  2 300 000  0  40 000 
      
Gjelden i Bertel O. Steen AS og Bertel O. Steen Eiendom AS ble refinansiert i 2015, med 5 årig låneavtale.

Kredittrisiko
Risiko for at motparter ikke har evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav, da det historisk har vært lite tap på  
fordringer. Det vil være kredittrisiko knyttet til salg fra importørvirksomheten til eksterne forhandlere. Risikoen søkes sikret 
med bankgarantier fra frittstående forhandlere, gode kredittrutiner og tett oppfølging av utestående kundefordringer.
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Kapittel 4

Fremtid
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«I fremtiden  
vil du kanskje 
være mobil 
uten å eie  
en bil» 

 André Sjåsæt – 
 Direktør strategi  
 og forretningsutvikling
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I 2030 har han fortsatt en bil i garasjen. Men han kan justere 
utstyret på bilen etter hva han trenger. Firehjulstrekk når 
det er snø. Ekstra motorkraft når han skal kjøre på biltur på 
Autobahn eller trekke båten på henger. Barna hans har ikke 
egen bil. De har ikke en gang lappen. Det trenger de ikke.  
De leier eller deler selvkjørende biler etter behov. Eller de 
hopper på selvkjørende busser. 

Bilbransjens fremtid blir påvirket 
av fire hovedtrender i tiåret som 
kommer:  Elektrifisering, tilkopling, 
selvkjøringsteknologi og mobilitet. 
Den første trenden er tydelig for 
alle som kaster et blikk på hvilke 
biler som kjører forbi på norske 
 veier i dag. Klimaskeptikerne 
har blitt satt i baksetet av støtte-
ordninger og avgiftspolitikk.

– Norge er nok et særeksempel. 
Men at vi i fremtiden kommer til å 
gå mot grønn teknologi er udisku-
ta belt. Om det er elektrifisering 
som kommer til å stå seg, det 
gjenstår å se. Men teknologien 
kommer til å være miljøvennlig og 
utslippsfri. Og den kommer til å bli 
billigere, sier André. 

I dag er det dyrere å produsere en 
elbil enn en konvensjonell. Men 
insentivene fra myndighetene gjør 
at elbilene er etterspurt. Om noen 
år vil det være billigere å lage en 
el-bil enn en vanlig bensinmotorbil. 
Samtidig vil dagens ladeangst og 
rekkeviddefrykt forsvinne etter-
hvert. Rekkevidden øker for hvert 
år. Og laderne kommer til å bli 
kjappere og mer effektive. 

– I stedet for å spise en stor  middag 
på en kro mens bilen lader et par 
timer som i dag, kan du ta en pølse 

og lade ti minutter før du kommer 
deg videre. Det vil ligne veldig på 
den måten vi bruker bensinbil i 
dag, sier han. 

Forskere jobber med induksjons-
lading som kan ligge i asfalten ved 
trafikklys, og lade bilen mens du 
venter på grønt. Men ingen vet helt 
når det blir en realitet.  Mercedes 
har allerede en lader du kan  bygge 
ned i gulvet på garasjen. Men den 
trenger foreløpig hele natten på  
å lade.

Uansett både etterspørselen, 
insentiv ordningen og teknologi-
utviklingen tilsier at bilbransjen er 
nødt til å være med på det grønne 
skiftet. 

– Man må ha elbiler i porteføljen 
sin fra i dag av. Vi jobber  allerede 
med å få bygget inn fleksibilitet i 
bil bransjen. En ny faktor er den 
raske teknologiutviklingen. Hvis 
du kjøpte el-bil i forfjor, en ny 
 elektrisk Golf for eksempel, så ser 
du  kanskje at det kommer det en 
ny Golf i år med enda lengre rekke-
vidde. Hva skjer med verdien av 
den gamle bilen da?

Det er tredje påskedag 2030. I går leverte han fra seg 
den elektriske firehjulstrekkeren med skiboks som han 
brukte for å kjøre med familien opp på fjellet. Nå sitter 
han i den selvkjørende elbilen som han meldte inn behov 
for i dag morges. Den plukket ham opp til avtalt tid 
utenfor huset. Skjermen i seteryggen gir ham de faste 
nettavisene han har valgt seg.

– Fremtiden er «mobility on 
 demand». Vi ser for oss at det 
kommer til å bli et økosystem av 
mobilitetstjenester. Selvkjørende 
biler og minibusser, t-bane, jern-
bane, private elbiler. Vi tror at folk 
i mye mindre grad kommer til å eie 
transportmidlet sitt. Flere kommer 
til å være uten bil. Men de kommer 
fortsatt til å ha et stort behov for å 
være mobile, sier André Sjåsæt, 
direktør for strategi og forretnings-
utvikling.

Om 13 år er det liten sjanse for 
at André setter seg i den bensin-
drevne Mercedesen sin hver 

 morgen og kjører selv til jobb. 
Mange vil nok fortsatt eie en bil. 
Men det vil bli færre og færre. 
Og det vil være andre typer bil. 
 Elektriske, autonome, og kanskje 
delt med andre på en eller annen 
måte. Noen vil nok fortsatt oppleve 
bilen som sitt fristed og et frihets-
symbol. Slik talløse amerikanske 
filmer har vist. Noen vil sverge til 
«sitt» bilmerke.  

– Er du entusiast og «eksosmann», 
kommer stjerna, ringene eller løven 
til å være viktig. Men de som er 
 yngre i dag har ingen problemer 
med å dele bil. Den er ikke så 

knyttet til identiteten deres. Så vår 
forretningsmodell må endre seg slik 
at vi henvender oss til  majoriteten 
av de menneskene som ønsker å 
forflytte seg i fremtiden. 

– Veksten i vår industri kommer 
ikke fra økt bilsalg. Den kommer 
fra nye tjenester, sier han. 

Og da mener han at vi kommer til 
å kunne skru av og på funksjon-
alitet i de bilene vi eier, leier eller 
deler i fremtiden. Bertel O. Steen 
 kommer til å gå over til i større grad 
å selge tjenester enn å selge selve 
produktet bil.

 Selvkjørende   
 Mercedes-  Benz F 015
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Overraskende nok har det plutselig snødd over natten, en dag 
seint i april 2030. Solen har smeltet mye av snøen i vegbanen. 
Men i den undersolte hellingen ned mot innkjøringsrampen til 
motorveien er det fortsatt speilglatt. Det er ikke lett å se. Men 
bilen har allerede registrert faremomentet. 

En annen bil som passerte stedet en halvtime tidligere koplet inn 
antispinn-bremsene og lastet opp informasjonen slik at andre 
biler automatisk setter ned farten og kopler inn firehjulsdriften 
i den bakken. Den foreslår også automatisk en alternativ rute, 
siden snøfallet har ført til en ulykke lenger fremme. 

Han har et møte i byen denne dagen. Parkeringsplassen  
utenfor møtestedet er allerede reservert via kalenderappen  
og blir belastet automatisk når han kjører ut igjen.
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Og det går ekstra fort i dag. Om 
du treffer, så vokser kundebasen 
fort. Også vi må tørre å eks-
perimentere. Vi mener at man må 
 delta.  Historien har vist at det som 
er viktig å få til med organisasjonen 
er å bli lettbeint og dynamisk. Vi 
må ha lært oss å snu oss fort. Det 
er jo ikke de store som spiser de 
små, men de raske som spiser de 
trege, påpeker André.  

Fra å være et produktselskap, så 
skal Bertel O. Steen bli et tjeneste-
selskap. Det er der fremtiden 
 ligger. En bilselger kan ikke lenger 
bare fortelle hvorfor bilen er bra. 
Hun må fortelle hvilke problemer 
dette bilforholdet løser for deg. 
Og hvordan. Hun må vise hvordan 

 mobilitetstjenestene kunden får 
 nettopp hos denne leverandøren 
gjør livet enklere. 

– Vi setter ikke kryss over bilen, 
men vi fokuserer mer på alt det 
som ligger i randsonen, sier han.

Det er mange som snur seg mot 
bilindustrien i disse dager. Apple 
har søkt om å få drive bilprosjekt. 
Nye aktører som Tesla og Uber har 
snudd opp-ned på elbilsalget og 
på taxinæringen. 

Alle vil eie kundene og være nær-
mest kunden. Både teleoperatøren, 
forsikringsaktøren, bilforhandleren, 
bilprodusenten… 

– Vi kan ikke bare sitte og vente 
på hva bilfabrikkene finner opp. 
De kommer med mye flott, men vi 
må definere vår rolle i de nye tjene
stene. Vi skal ikke havne i baksetet 
i vårt eget marked. Prosessen fra 
idé til marked må gå mye fortere. 
Vi må gjøre det vanskeligere, eller 
mindre ønskelig om du vil, for 
 kunden å bytte. Noe så enkelt som 
at du får tilbake bilen nyvasket og 
ren når den kommer fra service. 
Eller at hos Bertel O. Steen kan jeg 
velge å eie bilen på den måten jeg 
har mest lyst til: «Det er så enkelt, 
de er så hyggelige og flinke!»

Mobilen blir ett med bilen.  Kanskje 
mer enn noe annet produkt 
 kommer nettopp transportmidlene 
vi bruker til å knyttes opp mot vår 
personlige telefon. 

– Det er få som skrur av mobilen 
sin i dag. Den er med over alt. Den 
kopler sammen det analoge og det 
digitale livet vårt. Unge mennesker 
har levd hele sitt liv tilkoplet nettet 
og hverandre. De vil forvente at 
også bilene de benytter vil være 
det, sier André. 

Bertel O. Steen forsøker å  komme 
fremtiden i forkjøpet. Å gjøre bilen 
mobil. De har laget sin egen app, 
for å knytte bilen til nettet. Appen 
kan lese av data på for eksempel 

en Peugeot 208, som igjen er grun-
nlag for tjenester.  

– Da har vi samarbeid med for 
 eksempel EasyPark for parkerings-
tjenester. Hvis vi kan tilby parkering 
i vår app, og andre kan tilby bil-
service i sin, så er det bra for alle 
parter, sier han.  

Og det er disse og mange flere 
tjenester som skal dekke frem-
tidens mobilitetsbehov. Det er  
slike  tjenester som skal kjenne-
tegne  bilhuset. 

– Bertel O. Steen representerer 
hele historien og det vi står for. Det 
å bygge inn kvalitet i den merke-
varen er viktig. Ikke bare kjøper 

de den bilen de vil ha, og får de 
verkstedstjenestene de vil ha. De 
skal også få alt det andre. Og med 
samme høye kvaliteten på tjene-
stene som på bilene, sier han.

Fortsatt tenker mange på høy-
statusmerket Mercedes når de 
ser signaturen til Bertel O. Steen. 
Men opp gjennom historien har 
selskapet hatt mellom 40 og 50 
forskjellige agenturer. 

– Det er jo en portefølje, som ikke 
er linket til én fabrikk. Det er noe 
av kvaliteten vår. Vi må fortsette å 
utvikle oss. Hvis vi ikke tar en aktiv 
rolle for å utvikle disse  tjenestene 
og teste dem ut for kundene, så 
kommer noen andre til å gjøre det. 

 ‣
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Deling er fremtiden. Det er ikke en 
gang science fiction. Det er her 
alle rede. Bilkollektiver har  eksistert 
i snart 20 år. Og den komponenten i 
fremtidens mobilitet, blir  tydeligere. 
Det blir vanskeligere og vanske-
ligere å eie bil i bykjernen. Derfor 
vil nok mange begrense seg til å 
skaffe seg en dele eller leiebil når 
de trenger det. Mange av de unge 
som bor i byen har aldri eid en bil, 
og kommer kanskje ikke til å gjøre 
det. Men de har bruk for en flek
sibel transportordning. 

– Denne utviklingen fører til etter-
spørsel etter fleksibelt bilhold. Vi 
jobber med å komme med våre 
varianter av leieprodukter, men 
 tester også ordninger rundt bil-
deling. For å lære. Vi må kunne 
 tilby både eie, leie, dele. Og vi må 
egentlig kunne tilby det fra i dag av,  
sier han. 

Foreløpig handler det om logistikk, 
volum og flåtehåndtering. Hvem 
kan ha hundre cabrioleter stående 
over vinteren? Hvilke aktører kan 
bære den flåten som trengs for å 
tilby «mobility on demand»? Det 
blir et spørsmål om hvem som skal 
kjøpe de bilene. 

– Noen må jo ta risikoen.  Kunden, 
oss eller bilfabrikanten. «Hvem 
eier bilen i fremtiden?» Det er ikke 
noe opplagt svar på det ennå,  
sier André. 

– Men det er det som gjør det så 
spennende. Det er  menneskenes 
samferdsel som skal løses 
på nytt fremover. Vi ønsker 
å være med å forme den ut-
viklingen. Bertel O. Steen skal 
være med å forme fremtidens  
mobilitets løsninger. •

Hvis du skal på Ikea for å kjøpe ny sofa i 2030, bytter 
du ut bilen din med en stor varebil. Om du skal på 
hytta, tar du ut en firehjulstrekker eller en kraftig bil med 
tilhengerfeste. Skal du på fotballcup, trenger du en 
syvseter. Og når du skal på spaweekend på Farris-bad 
med kona, henter du ut en cabriolet fra leieavdelingen 
eller fra deleappen til Bertel O. Steen.

 Citroën CXperience  
 konseptbil

 Mercedes-Benz  
 Future Truck 2025
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VÅRT STÅSTED

Bertel O. Steen er et av Norges 
største service- og handels selskap 
og sysselsetter rundt 2 300 med-
arbeidere. Bertel O. Steen skal 
være en trygg og stabil arbeidsgiver 
som opptrer profesjonelt og ryddig. 

I Bertel O. Steen er vi opptatt av å 
drive vår virksomhet etter samfunns-
ansvarlige og etiske prinsipper. Som 
en betydelig aktør i næringslivet 
stilles det store forventninger til oss 
på disse områdene. Likeledes er vi 
underlagt forventninger og krav fra 
våre leveran dører, ikke minst fra bil-
produsentene vi representerer.

For å oppfylle våre forpliktelser  
settes det krav til hele organisas-
jonen og alle våre medarbeidere. 
Våre kjerneverdier – kunden først, 
entusiasme, lagspill, sannferdighet 
og resultatorientert – skal reflek-
teres i all vår virksomhet. Et grunn-
leggende prinsipp er at alt vi sier 
og gjør skal tåle dagens lys. Kun 
det er godt nok som utgangs punkt 
for å skape gode og varige relas-
joner blant medarbeidere, kunder 
og forretningsforbindelser. 

I Bertel O. Steen ønsker vi også å 
fremme læring på arbeidsplassen 
og legger til rette for kompetanse-
heving innenfor de ulike arbeids-
feltene. Dette er viktig for å sikre at 
våre medarbeidere trives, utvikler 
seg og presterer. 

ÅRET OPPSUMMERT

Bertel O. Steen har gjennom 2016 
iverksatt en rekke tiltak, både 
internt og eksternt, mot våre 
samarbeids partnere og i forhold 
til samfunnet for øvrig.

United Nations Global Compact
UN (FN) Global Compact er FNs 
prinsipper for ansvarlig nærings-
virksomhet. I likhet med over  
8 000 bedrifter fra 170 land, har 
Bertel O. Steen sluttet seg til UN 
Global Compact. Det innebærer 
at vi for plikter oss til å drive vår 
virksomhet i tråd med ti defi
nerte grunn prinsipper knyttet til 
menneske rettigheter, arbeidstaker-
rettigheter, miljø og korrupsjons-
bekjempelse. Vi ønsker å bidra 
til at næringslivet utvikler seg 
samfunns ansvarlig og bærekraftig.

Compliance og integritet
Alle medarbeidere hos Bertel O. 
Steen skal opptre med re spekt 
og integritet overfor kunder, 
forretnings forbindelser, kolleger  
og andre man er i kontakt med.

Bertel O. Steen har utarbeidet et 
sett av etiske retningslinjer med 
spesifiserte kjøreregler for egen 
forretningsdrift, i tillegg til krav og 
forventninger til for bindelser og 
forretningspartnere. Vår Comp-
li ance policy tydeliggjør våre 
forventninger og krav til etter-
levelse av eksterne og interne 
lover, forskrifter og retningslinjer, 
herunder nulltoleranse i forhold til 
korrupsjon og annen økonomisk 
kriminalitet. Retningslinjene danner 
en ramme for hva Bertel O. Steen 
anser som sannferdig og etisk 
forsvarlig atferd, og er viktige for å 
skape tillit og lojalitet, både innad 
og utad. Alle medarbeidere plikter 
å sette seg inn i og å følge våre 
etiske retningslinjer.

Alle Bertel O. Steens forretnings-
forbindelser har klare forventninger 
til Bertel O. Steens virksomhets-
drift. På samme måte krever vi at  
 

Samfunnsansvar

våre leverandører, samarbeids-
partnere og andre forretnings-
forbindelser forplikter seg til og 
kan dokumentere at de oppfyller 
lovverk, forskrifter og ansattes 
faglige og sosiale rettigheter, 
og at de opptrer i henhold til og 
 respek terer våre etiske retnings-
linjer. Våre etiske retningslinjer er et 
fast vedlegg til avtaler som inngås 
med forretningspartnere. 

Compliance Officer
Med det sterke fokuset på sam-
funns  ansvar og forpliktelsene dette 
medfører, kommer også  behovet 
for å påse at disse etter leves. 
Derfor opprettet Bertel O. Steen, 
som en av de første i bransjen,  
en egen stilling som Compliance 
Officer i 2016. Med stillingen følger 
an svaret for å holde oppsyn med at 
vi og våre forretningsforbindelser 
opptrer i overenstemmelse med 
lover og regler.

Bertel O. Steen har også opprettet 
varslingskanaler som kan benyttes 
ved mistanke om eller avdekking 
av uregelmessigheter i forhold  
til etterlevelse av gjeldende regler 
og retningslinjer. 

Ytre miljø
Bertel O. Steen vektlegger miljø 
og miljørelaterte spørsmål. Alle 
våre forhandlervirksomheter er 
offentlig miljøsertifiserte, enten 
som Miljøfyrtårn eller ISO 14001. 
I forbindelse med dette arbeidet 
er det iverksatt flere tiltak, blant  
annet for å redusere energi-
forbruk. Det er også innført gode 
rutiner for avfallshånd tering, både 
for å for hindre skadelige utslipp 
og gi høyere gjenvinningsgrad  
på avfallet.

Konsernets forhandlere er med-
lemmer i Autoretur, et system 
for innsamling og gjenvinning 
av alle kasserte kjøretøyer. 
 Gjennom vårt medlem skap i 

Batteriretur sørger konsernet for  
for svarlig innsamling av bil-
batterier. Bertel O. Steen er 
også tilknyttet Grønt Punkt, 
en nasjonal returordning for  
emballasje. Kjemikalier som brukes 
i virksomheten risikovurderes og 
registreres elektronisk i et nasjonalt 
register, EcoOnline.no. Dette har 
medført mer forsvarlig bruk og  
bedre oversikt.

Utviklingskurs for medarbeidere
Bertel O. Steen tilbyr flere typer 
kurs til medarbeiderne som bidrar 
til faglig utvikling og trygghet i 
arbeids rollen. Kursene bidrar til 
å gjøre konsernets visjon, mål og 
strategi kjent hos våre ansatte, 
og er viktige i arbeidet med å inn-
arbeide våre verdier og ønsket  
kultur. Et annet viktig fora for 
dette arbeidet er «Lederforum», 
en  samling for mer enn 200 topp- 
og mellomledere hver vår og høst.
Her fokuseres det blant annet på 
prestasjonsledelse og konsernets 
verdier.

En web-basert kunnskaps portal 
 tilbyr interaktive opplærings-
moduler for alle medarbeidere. I 
tillegg til egne prosesser rundt nye 
med arbeidere, gjennomgår alle 
ny ansatte ledere spesifiserte kurs  
med grunn leggende ledelses-
opplæring. I 2016 startet også 
de første dyptgripende kultur- og 
lederutviklingsprogrammene for 
våre ledere. I løpet av 2017 vil 
vi ha fullført programmet for to  
grupper. Kultur- og leder utviklings-
programmene fortsetter for nye 
grupper i 2018. 

Lærlingordninger
Rekruttering og opplæring er  
viktige fokusområder for bil-
bransjen. Bertel O. Steen har i 
generasjoner satset på ut danning 
av lærlinger i egen regi, og har 
tett kontakt med skoleverket. 
 Konsernets egen eide forhandlere 

er godkjente lærlingbedrifter og til-
byr lærlingplasser for mekanikere, 
opprettere og lakkerere innenfor 
bil, buss og lastebil. 

VEIEN VIDERE

I Bertel O. Steen er vi bevisste 
det samfunnsansvaret som på-
hviler egen virksomhet. I kjøl-
vannet av FNs ti prinsipper for 
ansvarlig næringsvirksomhet, har 
FN  defi nert 17 mål for bærekraftig 
utvikling. Disse skal fungere som 
en felles, global arbeidsplan hvis 
ambisjon er å utrydde fattigdom, 
bekjempe ulikheter og stoppe 
klima endringene innen 2030. De 
17 bærekraftmålene skal fungere 
som en felles global retning for så 
vel nasjoner som næringsliv. 

Fremover skal Bertel O. Steen 
 definere hvilke av FNs bærekraft-
mål som naturlig hører inn under 
vår virksomhet, og intensivere inn-
satsen på disse områdene. 

Bertel O. Steen vil fortsette  arbeidet 
med å utvikle egne medarbeidere 
gjennom leder- og medarbeiderut-
vikling. Nye systemer vil sikre at 
vi kan tilby og følge opp kurs og 
kursdeltakelse enda tettere. 

Fremtidens bilhold vil se anner-
ledes ut enn i dag, preget av flek
sible mobilitetsløsninger, søm-
løst bilhold og nye  teknologier. 
Bertel O. Steen legger ned 
mye arbeid i å kunne møte de  
nye  trendene på en god måte.  
Vårt mål er å bidra til å sette  
standarder for nye løsninger og 
tjenester knyttet til mobilitet og  
miljøvennlig transport. • 
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Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog
Telefon +47 67 92 60 00

Besøksadresse
Solheimveien 7
1471 Lørenskog

www.bos.no


