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HVA KJENNETEGNER DE BESTE?
De beste er best fordi de har mot til å møte utfordringer og
utholdenhet til å nå målet. Å være best handler om å yte litt
mer - hver eneste dag. Som enkeltindivid og i samspill med
andre. Det handler om å ha en visjon, videreutvikle en kultur
og en sult etter kontinuerlig å prestere bedre. Petter Solberg
har blitt 3 ganger verdensmester i rally/rallycross fordi han
aldri gir opp. For oss i Bertel O. Steen handler det om å skape
de beste kundeopplevelsene, vise glede og energi og sammen
gjøre hverandre gode.
Vi skal holde det vi lover og være best på å skape verdi for våre
kunder, medarbeidere og virksomheten. I tråd med vår ambisjon
har vi gjennomført flere store og offensive grep, og vi er godt
posisjonert for veien videre.
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Våre verdier

VISJON OG VERDIER
Vår visjon
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 horisonten
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:

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

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

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

• Vi skal ha de mest fornøyde kundene
og forhandlerne, det er her verdiene
skapes

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

møte som en mulighet til å skape
unike opplevelser. Dette ansvaret
ligger hos hver og en av oss – det er
vi som utgjør forskjellen.

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.

#2 ENTUSIASME

Fem verdier

#3 LAGSPILL

#1 KUNDEN FØRST

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 skape gode kunde
opplevelser»
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

«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 gjøre hverandre gode»

#4 SANNFERDIGHET
«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.

#5 RESULTATORIENTERT
«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.
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CITROËN/DS
Bertel O. Steens oppkjøp av agenturet
for Citroën og DS ble effektuert 1. mai
2015, og er et strategisk viktig ledd
i konsernets ambisjon om å bli Norges
beste bilhus. Citroën opplevde en
sterk vekst for varebil, med en
markedsandel som gikk fra 5,9
prosent i 2014 til 6,3 prosent i 2015.
På personbilsiden fortsatte C4 Cactus
å skape oppmerksomhet. Modellen
mottok en rekke utmerkelser,

HØYDEPUNKTER 2015

KIA

BILFINANS

2015 ble et rekordår for Kia. Kia Bil
Norge leverte tilsammen 6 315 biler
inkludert over 1 600 Soul Electric
importert fra Tyskland. Dette utgjorde
en samlet markedsandel på 4,2
prosent. Også på deler og tilbehør ble
det satt omsetningsrekord, hvor
importøren for første gang passerte 100
millioner kroner. Kia kapret en soleklar
førsteplass i Forbrukerrådets kåring for
beste nybilgaranti i 2015 – en posisjon
de har hatt tidligere også.

Som en følge av forlenget bindingstid
for leasing, finansierte Bertel O. Steen
Finans noen færre biler i 2015 enn
i 2014. Likevel fortsatte økningen
i antall kontrakter i porteføljen, som
endte på 26 859 biler ved årets slutt.
Dette er en økning på 6,5 prosent
i forhold til året før. Forvaltningskapitalen økte også med 7,3 prosent
til 5 336 milliarder kroner.

Mercedes-Benz nyttekjøretøy leverte
solid i 2015. På varebilsiden ble nye
Mercedes-Benz Vito 4x4 svært godt

Prosessen med å etablere DS som et
eget merke, skjøt fart i 2015. Først ut
er flaggskipet DS 5 som fikk ny DSfront på våren, etterfulgt av DS 4 på
høsten. Samtidig ble versjonen DS 4
Crossback lansert.

EIENDOM

MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz personbil fikk i 2015
sitt beste år noensinne, både med
tanke på økonomiske resultater og
markedsandel. 7 420 biler ble registrert
og markedsandelen endte på 5,1
prosent. Merket lanserte hele seks
nye modeller, herunder den sentrale
B-Klasse Electric og CLA Shooting
Brake.

deriblant den prestisjetunge «World
Car Design of the Year 2015».

mottatt i markedet, og en fornyet
avtale med politiet ble inngått for Vito
og Sprinter.

Bertel O. Steen Eiendom styrket
satsingen innen både bilrelatert
eiendom og næringseiendom i 2015,
samtidig som moderniseringen og
videreutviklingen av forhandleranlegg
fortsatte. Omsetningen økte med 6
prosent, mens driftsresultatet endte
på samme nivå som året før.
Eiendomsporteføljen var fullt utleid
med unntak av et lagerareal på
Lørenskog som er øremerket
fremtidige formål.

Mercedes-Benz lastebiler innehar
fortsatt 3. plassen i segmentet, mens
Mercedes-Benz busser, som er ledende
i sitt segment, har hatt store
leveranser og vunnet flere viktige
anbud gjennom året.

PEUGEOT

FORHANDLERVIRKSOMHET

SNAP DRIVE

Peugeot hadde et godt år med økt
markedsandel på varebiler og
konsolidering av 3. plassen i segmentet.
Peugeot Partner ble kåret til Yrkesbilmester i tidsskriftet Yrkesbil. For personbiler fortsatte suksessen til Peugeot 308,
der blant annet SW-utgaven tok første
plassen i kåringen, Årets Firmabil 2015.
Peugeot lanserte i tillegg GT Lines for
modellene Peugeot 208, 308 og 508.
Bensinmotoren PureTech 1,2 l som finnes
i flere av PSA sine modeller, ble kåret til
«Engine of the Year» i sin kategori.

Bertel O. Steen Detalj bedret presta
sjonene innenfor alle forretnings
områdene i 2015. Omsetning av nybil
økte med 15,2 prosent og av bruktbil
med 10,1 prosent. Av landets største
forhandlergrupperinger, er det Bertel O.
Steen Detalj som har hatt størst vekst i
nybilsalget. Antall solgte verkstedtimer
er stabilt, mens marginene på bruktbil
og i servicemarkedet er forbedret.
I tillegg fikk Bertel O. Steen Detalj
god effekt av den sentraliserte
delelogistikken i 2015.

Overtakelsen av Snap Drive i 2015 er
en viktig brikke i strategien om å lede
an i servicemarkedet. Snap Drive viser
stabil lønnsomhet og hadde i 2015 en
vellykket lansering av ny nettside med
integrert funksjonalitet mot
forretningssystemet SAP. I løpet av
året har det vært fokus på å styrke
Snap Drive som merkevare. Slagordet
«Vi kan bil» er etablert på digitale
flater og i kampanjer.
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STERK ØKNING FOR BERTEL O. STEEN I 2015
KONSERNSJEFENS REDEGJØRELSE

Bil- og eiendomskonsernet Bertel O. Steen økte topplinjen med 17 prosent fra 10,1 milliarder
kroner i 2014 til 11,8 milliarder kroner i 2015 og slo med det omsetningsrekorden fra året før.
Driftsresultatet økte med 35 prosent fra 275 millioner kroner i 2014 til 371 millioner kroner i 2015.

Konsernets resultater
På toppen av 12 prosent organisk
vekst kom inntekter fra bilimportøren
CDS Norge AS og verkstedkjeden
Snap Drive AS. Konsernet kjøpte
begge selskapene i 2015, henholdsvis
i mai (Citroën) og juli. Førstnevnte
tilførte Bertel O. Steen 45 nye
forhandlere.
I konsernets portefølje er nå merkene
Mercedes-Benz, Peugeot, Citroën,
DS, Kia, smart®, Fuso og bussmerket
Setra, i tillegg til verkstedkjeden Snap
Drive. Konsernets totale andel av
bilmarkedet økte fra 13,3 prosent
i 2014 til 15,3 prosent i 2015 (16,0
prosent inkl. et antall nye Kia Soul
Electric importert via Tyskland).
Bertel O. Steen tar andeler i bil
markedet og sikter mot en total
markedsandel på 20 prosent innen
utgangen av 2018. Med en andel
i desember 2015 på 20,3 prosent*,
oppleves målet om 20 prosent
markedsandel, som oppnåelig.
Driftsresultatet økte med 35 prosent
fra 275 MNOK til 371 MNOK.
Resultatet før skatt økte med
14,7 prosent til 296 MNOK.
Bertel O. Steen har vært i en
omstillingsfase de siste to årene
og begynner nå å se resultatene
* Inkl. et antall nye Kia Soul Electric importert via Tyskland

av prosessen. Selskapet ser en klar
bedring i driften i vår egeneide
forhandlervirksomhet, der det
er investert tungt i nye rutiner og
systemer. Digitalisering og bedrifts
kultur står høyt på dagsordenen, det
samme gjør forretningsutvikling og
innovasjon. Men, utvikling og vekst
koster – og selskapet har mer å hente
på bunnlinjen.

Positiv utvikling
Mercedes-Benz personbil hadde et
rekordpreget 2015 med «all-timehigh» på kontraktsinngang gjennom
flere måneder. Merket endte på 5,1
prosent markedsandel og kapret også
posisjonen som nr. 2 i premiumsegmentet. De nye modellene
Mercedes-Benz GLC og CLA Shoot
ing Brake sjarmerte kundene,
samtidig som øvrige modeller
solgte godt.
Mercedes-Benz nyttekjøretøy fikk et
solid 2015, med blant annet flere nye
busskontrakter og en fornyet avtale
med politiet. Også de neste årene blir
Bertel O. Steen hovedleverandør av
de store patruljebilene med MercedesBenz Vito og transportkjøretøyet
Mercedes-Benz Sprinter.
Peugeot varebiler leverte på et høyt
nivå gjennom hele året og endte

på 9,9 prosent markedsandel. På
personbilsiden leverte Peugeot godt
i segmentene de er tilstede i. Best
selgeren Peugeot 308 ble kåret til
Årets firmabil i Norge.
Kia Bil Norge leverer også et godt
resultat i 2015. Importøren har jobbet
hardt med å skaffe nok av den populære
modellen Kia Soul Electric. For å dekke
etterspørselen har importøren tatt inn
biler fra Tyskland, som ved import til
Norge blir registrert som bruktbiler,
selv som de teknisk sett er nye.
Markedsandelen inkludert biler
importert via Tyskland, endte på
4,2 prosent. Merkets suverene 7-års
garanti på nye biler, gav Kia førsteplass
i Forbrukerrådets undersøkelse av
garantivilkår.
Gjennom avdelingen Fleet Sales
ble det levert nesten 7 000 biler på
eksisterende rammeavtaler i 2015.
Dette er «all-time-high». Posten bidro
godt, det samme gjorde NAV og
Staten vegvesen. Bilutleieselskapene
Hertz, Avis og Sixt er også betydelige
kunder. Avtalen med politiet om
levering av Mercedes-Benz Vito og
Mercedes-Benz Sprinter som ble
ivaretatt av Fleet Sales/Spesialkjøretøy, vil bidra til god omsetning
både i nybilsalget og på service
markedet for forhandlerne fremover.
Noe av suksessen til Fleet Sales kan

tilskrives arbeidet med å etablere
dedikerte næringsselgere hos
forhandlerne. Samarbeidet med
Bertel O. Steen Detalj har bidratt
til høy aktivitet og gode resultater.

Dobling for
detaljvirksomheten
Bertel O. Steen Detalj, som er
konsernets største forretningsenhet,
leverte gode resultater i 2015.
Forhandlervirksomheten bedret
prestasjonene på alle områder og
mer enn doblet driftsresultatet fra
55 MNOK til 119 MNOK. Bertel
O. Steen Detalj er den forhandler** Kilde: BilNytt.no

grupperingen i Norge som har størst
vekst i antall solgte nye biler i 2015
med en vekst på 29 prosent**, noe
selskapet er godt fornøyd med.

Styrker servicemarkedet
Overtakelsen av Snap Drive fra
søsterkonsernet, Bertel O. Steen
Invest AS har styrket posisjonen
i servicemarkedet, hvor selskapet
fra før har et betydelig antall
merkeverksteder.
Bertel O. Steen sentraliserer driften
der det er hensiktsmessig, for
eksempel innen delelogistikk.
Bertel O. Steen Logistikk fortsatte

utrullingen av nytt logistikkonsept
i 2015. Dette viste gode effekter
på kapitalbinding, ukurans og
effektivitet i forsyningskjeden.
Implementeringen av Citroën og
DS i prosesser og IT-løsninger kom
på plass i løpet av året, og er nå
en integrert del av virksomheten.
Nye servicekonsepter er innført og
et nytt kundesenter er åpnet. Skal
selskapet bli Norges beste bilhus
innen utgangen av 2018, må vi ta
enda bedre vare på kundene etter
at de har kjøpt bil. Målet er å ha
livslange kunderelasjoner.
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Satser i eiendom
Bertel O. Steen besitter en betydelig
eiendomsportefølje. Likevel satser
konsernet på å doble porteføljen
fra 2,5 til 5 milliarder kroner innen
utgangen av 2020. I et bilmarked
med svekket kronekurs og pressede
bilpriser, ønsker selskapet å spre
risiko gjennom å trappe opp i norsk
eiendom som er uavhengig av valuta.
Men, bil har rangen og selskapet vil
investere i eiendom til beste for bil.
Eiendomssatsingen er også styrket
med ny ledelse og nytt styre. Erfarne
bransjefolk er hentet inn for å øke
kompetansen og proaktiviteten.
Bertel O. Steen Eiendom vil
fortrinnsvis satse på store prosjekter
innen næringseiendom. Planer for å
utvikle tomten rundt hovedkontoret
på Lørenskog og andre prosjekter,
er i støpeskjeen.

Arbeidsmiljø
Konsernet er opptatt av å tilby sine
medarbeidere utfordrende arbeids
oppgaver i et stimulerende arbeids
miljø. For å sikre gode kundeopp
levelser må Bertel O. Steen ha med
arbeidere som kan sitt fag, men som
også har de rette holdningene og
utfører sine oppgaver med engasjement.
For å ivareta utviklingen av organisa
sjonen måles forhandlertilfredshet,
kundetilfredshet og medarbeider
tilfredshet regelmessig. En omfat
tende medarbeiderundersøkelse
gjennomført ved inngangen til 2016,
viser de beste resultatene noen sinne.
Engasjerte medarbeidere
Bertel O. Steen investerer store
ressurser i kompetanseutvikling
gjennom seminarer, kurs og lengre
utdanningsprogram i inn- og utland.
Selskapet har som mål at med

arbeiderne og lederne må ha de
rette holdningene og kunne
identifisere seg med selskapets
verdier som er;
• kunden først
• entusiasme
• lagspill
• sannferdighet
• resultatorientert
Bertel O. Steens verdier skal ikke bare
være fine ord på et stykke papir, men
være en rettesnor for hvordan alle
medarbeidere skal opptre i hverdagen.
De skal være retningsgivende for den
enkeltes oppførsel i situasjoner som
kalles nøkkeløyeblikk.
Nøkkeløyeblikkene er viktige treff
punkter hvor Bertel O. Steen har
mulighet til å overgå kundenes
forventninger, hvor selskapet skal
skille seg fra konkurrentene og
være best.
Gjennom en langsiktig satsing ønsker
konsernet å ta ut potensialet i organi
sasjonen ved å styrke lagånd og
prestasjonskultur. En prestasjons
kultur er en kultur som skaper og
gjenskaper prestasjoner på et stabilt
og stadig høyere nivå. Spesielt
kjennetegnes en slik kultur ved lysten
til å bli bedre og evnen til å feire
suksesser. Dette er av stor betydning
i Bertel O. Steen der vi har fokus på
å feire våre helter. Her ligger også
konsernets aller største potensial;
å ha medarbeidere som motiveres
av å være på et vinnerlag.
Lærlinger
Bertel O. Steen har i mer enn
40 år satset bevisst på utdanning
av lærlinger i egen regi. I denne
perioden har selskapet utdannet
mer enn 1 000 mekanikere.
Konsernet har i dag et betydelig
antall lærlinger fordelt på første
og andre året.

HMS
Som et av Norges største og eldste
service- og handelsselskap er
konsernet sitt samfunnsansvar
bevisst. Bertel O. Steen er opptatt
av å ta hensyn til medarbeiderne,
kundene og omgivelsene. Selskapet
har et betydelig fokus på forsvarlig
drift knyttet til Helse, Miljø og
Sikkerhet.
Sykefraværet i konsernet var 4,3
prosent i 2015, som er 0,3 prosent
poeng lavere enn i 2014. Konsernets
sykefravær ligger godt under gjen
nomsnittet for Norge. Konsernet
rapporterte 17 uhell med person
skader i 2015 mot 20 uhell i 2014.
Skadene følges opp og rapporteres
gjennom konsernets etablerte HMSrutiner. Konsernet arbeider kontin
uerlig med tiltak for å forebygge uhell
og ytterligere forbedre arbeidsmiljøet
for selskapets medarbeidere.
Det er igangsatt et program for
miljøledelse i alle deler av konsernet.
Våren 2016 er 33 av Bertel O. Steens
virksomheter offentlig miljøsertifiserte, enten som Miljøfyrtårn
eller ISO 14001. I forbindelse med
miljøarbeidet er det iverksatt en
rekke tiltak, blant annet for å
redusere energiforbruket, forbedre
avfallshåndteringen og forhindre
skadelige utslipp.

Optimistisk for
fremtiden
Bertel O. Steen ser en større makro
økonomisk usikkerhet for tiden
fremover og forventer tøffere
konkurranse i et krevende marked
med svak krone og økende arbeids
ledighet. Til tross for dette, har
konsernet økt takten ytterligere i
2016 og ligger godt foran fjoråret.

Bertel O. Steen skal ta ut potensialet
i pågående initiativ, fortsatt sikre
strategisk posisjonering og jobbe
målrettet med innovasjon. Selskapet
har stor tro på det uforløste potens
ialet som blant annet ligger i merkene
Citroën og DS, som Bertel O. Steen
overtok i 2015. Den viktigste opp
gaven i 2016 er å kapre de markeds
andelene konsernet har satt seg som
mål. Dette gjelder innenfor alle
merker og kategorier.
Etableringen av en «Best på»
prestasjonskultur med fokus på
å løfte hele organisasjonen mot
visjonen Norges beste bilhus er
godt i gang. Her ligger det betydelige
muligheter i å få hele Bertel O. Steenlaget med på reisen. Konsernet
trenger bidraget fra hver enkelt, og
må gripe nye muligheter i markedet.
Samarbeidet med forhandlerne er
avgjørende. Bertel O. Steen må være
best på lagspill – både med egeneide
og frittstående forhandlere.
For å sette et ekstra fokus på servicemarkedet i de neste årene, har Bertel
O. Steen inngått et samarbeid med
Petter Solberg. Petter og hans team
er definitivt et av verdens beste
mekanikerteam, hvor det å skru bil
og tenke prestasjoner henger tett
sammen. I følge Petter Solberg selv,
er en seier alltid en lagseier. Han
hadde ikke vært 3 x verdensmester
om han ikke hadde hatt med seg det
beste teamet. Denne mentaliteten
og teamdynamikken ønsker Bertel
O. Steen å bli inspirert av. For Bertel
O. Steens team må også prestere
overfor kundene – hver dag.
Selv om den økonomiske situasjonen
i Norge forventes å bli strammere
fremover, skjer det utrolig mye
spennende som gir nye muligheter.
Delingsøkonomi er et nytt begrep

innen forbrukeratferd og vi ser at
løsninger for mobilitet og bildeling
vokser frem. Netthandel er på vei
inn i bilbransjen og de første aktørene
er allerede i gang. Morgendagens
kunder ønsker å være tilkoblet – alltid.
De får inspirasjon fra nye kanaler, og
bruker sitt sosiale nettverk for
referanser.
Nye aktører posisjonerer seg for å
skape inntekter og kunderelasjoner
i vår bransje. Selvkjørende biler er på
vei, samtidig som «grønn teknologi»
med dieselbegrensninger og en bilfri
bykjerne vil sette sitt preg på bil
parken i enda større grad. Elbiler
har i flere år utgjort en viktig del av
markedet i Norge. Modellspekteret
utvides kontinuerlig og bilene får
stadig lengre rekkevidde. Salget
av ladbare hybrider oppnådde en
formidabel fremgang i 2015 som
følge av økt tilbud og tilgang på biler.
Det forventes at ladbare hybridbiler
vil utgjøre en stadig viktigere del
av bilparken fremover.
Disse endringene er ikke langt der
fremme – men skjer her og nå! Skal
vi forvalte arven i Bertel O. Steen
godt, må vi utnytte endringene
i samfunnet og være innovative
og endringsvillige.
Gjennom 2015 har vi jobbet med
resultatsikring og forbedringer på
tvers av enhetene i konsernet. Nå
rettes også fokuset mot nyskaping
og utvikling. I Bertel O. Steen er
innovasjon prioritert som en viktig
del av strategien videre.
Å jobbe med innovasjon vil kreve
nye arbeidsprosesser samtidig som
konsernet må ta raskere beslutninger.
Vi må arbeide etter en lærende
prosess hvor vi prøver og feiler, og
raskt tester ut nye ideer og løsninger
i markedet.

Ikke bare er innovasjon viktig for
å styrke konkurranseevnen på sikt,
men også for å utvikle Bertel O. Steen
videre. Dette vil være noe av det mest
spennende og krevende konsernet
gjør – det vil skape forpliktelse,
takhøyde og ikke minst passion
og engasjement for selskapet.
Jeg er optimistisk for fremtiden.
Med en offensiv lagånd i hele
organisasjonen og medarbeidere
som stiller opp for bedriften,
er alt mulig.

Bjørn Maarud
Konsernsjef
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–Her satt min far. Akkurat her.
Tore Steen legger hendene på
konferansebordet i “Osten”, Bertel
O. Steens gamle kontor i Parkveien
i Oslo.
Det er noe professoraktig over ham
med det hvite håret og de firkantede
stålbrillene rundt store øyne som lyser
av nysgjerrighet. Stemmen er litt
rusten, men vennlig og tydelig med en
spørrende klang, som om han hele
tiden vil vite om han er blitt forstått.
–Den gang var rommet delt i to.
Veggen gikk der, peker han.
Selv satt Tore på bakrommet. Han var
15 år og sommervikar på sentralbordet
hos bilimportøren.
–En venn av min far ringte, og jeg
hadde tullet med telefonen. Senere på
dagen kom far inn til meg og sa;
«Fridtjof Thue ringte og sa at han
mannen du har på sentralbordet, han
må du se å kvitte deg med». Det var
den attesten jeg fikk, ler han.
I sitt 91. år går Tore fortsatt på
kontoret. Etter 23 år som daglig leder
og seks år som styreleder i Bertel O.
Steen, går den høyreiste, hvithårede
gentlemanen nå på jobben som
kapitalist. På hovedkontoret på
Lørenskog åpner han post, investerer
og kontrollerer rundt en fjerdedel av

RELASJONSBYGGEREN
Han bygget opp Bertel O. Steen fra et beskjedent firma til å bli et av landets
største handelshus. 6. april 2016 fylte Tore Steen 90 år.

aksjene i konsernet sammen med sine
barn. Noen utpreget børshai er han
ikke. Til det har han for stor respekt
for hva det koster å bygge en bedrift.
–Du kan lese et regnskap, uten å ane
størrelsen av de invisible verdiene, det
som organisasjonen kan og det det
koster å bygge den opp. En bedrift har
mennesker, kunder, en funksjon.
Nedlegger du bedriften, er alt borte.
Det tar deg år å bygge det opp på nytt.
Etter artium i 1944 ble Tore læregutt
på verkstedet. Men, i desember ble
livet brutalt forandret. 18-åringen, som
var mobilisert i Milorg, ble arrestert av
det tyske statspolitiet og forhørt under
tortur. Etter to døgn forsto han at han
var mistenkt for å dele ut illegale
aviser. Han reddet livet med en opp
diktet historie og ble satt på enecelle
på Bredtvet og sendt i konsentra
sjonsleir på Berg i Tønsberg.
Hvordan har hendelsen preget deg?
Tore tenker seg om.
–Jeg vil si i positiv retning. Enecelle
var grusomt, men på Berg var vi 27
mann på brakken. Det var lite mat
og hard disiplin, en vanlig konsentra
sjonsleir etter tysk mønster. Men for
en ung mann å komme dit og få
treffe stortingsrepresentanter, prester,
skogsarbeidere og fiskere, mennesker
fra alle samfunnslag, det var

berikende. Det er ikke mange som får
en sånn erfaring. Man kom ut av det
med livet i behold.
Som nyutdannet siviløkonom kom
Tore hjem fra USA for å jobbe i farens
bedrift. Men han kom på kollisjonskurs med farens autoritære stil og tok
jobb som kontorsjef hos Thorstedt & co.
Etter et år ba faren Tore om å tre inn
i familiebedriften igjen.
Dette var i 1953, Tore var 27 og Bertel
O. Steen hadde rundt 20 ansatte. Tore
krevde å få et eget ansvarsområde og
ble leder for reservedelsomsetningen.
Tross farens skepsis fikk han gjennom
slag for en viktig utvikling av bedriften.
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–Vi var i en krise. Mercedesfabrikken
var kritiske til de dårlige lokalene og
den svake organisasjonen vi hadde,
forteller Tore.
Tore kontaktet GB Vold som drev
Norges mest avanserte bilverksted. De
kom godt overens og Bertel O. Steen
fikk kjøpe Volds verksted. Dermed ble
antall ansatte doblet.
–Det var svært gunstig for oss. Vi fikk
overta et verksted som var tipp topp
moderne og vi kunne skryte av det til
Mercedes.

Bedriftslederen
Tores far, Bertel Otto Steen, sto
formelt som daglig leder til han døde
som 86-åring. De tre sønnene skulle
fordele makten mellom seg og få
sving på systemet. For å slippe
konflikt, fikk alle hver sin lederpost,
noe som fungerte dårlig. Da Tore ville
søke seg bort fra selskapet tilbød styret
ham jobben som daglig leder. Han
tiltrådte 1. januar 1969.
–Det var med full aksept fra min bror
Erik, men ikke fra min eldste bror

Bertel Otto. Det må man forstå, rent
menneskelig.
Erik fortsatte i selskapet, og de to
brødrene samarbeidet godt. Som
daglig leder var Tore Steen brennende
engasjert i driften. Nære kolleger
husker ham som en markant leder,
en som kunne alt til fingerspissene
og var bestemt på sine ting. Han
brukte gjerne lørdagene til å besøke
forhandlere og innhentet førstehånds
kunnskap. Han var synlig i organisa
sjonen og i bransjen. Han var en
lederskikkelse uansett om det var

i samfunnet, hos forhandlere eller
på fabrikkene. Han var deltagende
i organisasjonen med tydelighet
og omsorg.

I møtet fikk Pettersen klar beskjed
om å være nøktern og ordentlig på
alle måter.

Jan Pettersen møtte Tore Steen for
første gang i 1977. Pettersen som da
var 29 år skulle bli første regionssjef
for Peugeot. Som en del av ansettelses
prosedyren fikk han hilse på direktøren.

–Vi skulle ha et godt forhold til
forhandlerne våre, behandle alle
forhandlere likt og alltid oppfylle
løftene overfor produsentene. For
oss som var ansatt, var han en form
for hærfører, forteller Pettersen.

–Å få møte Tore Steen var en
begivenhet. Da stilte man i dress, hvit
skjorte og slips. Det oste respekt av
Tore Steen.

Tidligere teknisk sjef i Peugeot og
leder i Bertel O. Steen Industri, Per O.
Lie, som var Steens kollega «i hundre
år», sier det slik:

–Tore var tilsynelatende ikke så
opptatt av de rundt seg, men i
realiteten var han det. Ofte kalte han
meg opp på kontoret sitt og sa: «Nå
må vi ut og gå». Da gikk vi rundt på
verkstedet og pratet med mekanikerne.
Tore kunne navnet på hver eneste en,
og kjente til alles historier. Hadde
noen en bekymring eller et problem,
søkte de råd hos Tore. Og de fikk
hjelp. Alle var glad i ham, sier Lie.
Tore Steen var opptatt av å ta vare på
kompetansen i selskapet. Selv i tøffe
år på slutten av 80-tallet var det
uaktuelt å si opp en mekaniker.
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–Interessen for mennesker har alltid
drevet Tore, sier Per O. Lie.
Tore Steen var også pinlig korrekt og
svært opptatt av dannede former.
–Det var en annen tid. Man var dis.
Tore Steen var man absolutt dis med,
forteller Jan Pettersen.
Men ikke alle hadde forstått omgangs
formen med administrerende direktør
Steen. En dag måtte en kontordame
overta for Tore Steens faste sekretær,
Unni Olsen. Akkurat denne dagen
hadde Steen et høytidelig møte på sitt
kontor med folk fra rederibransjen.
Da Steens kone Torgunn ringte
forværelset og ville snakke med sin
mann, ville ikke vikaren forstyrre
Steen som jo satt i det viktige møtet.
Men Fru Steen hadde det travelt. Hun
måtte snakke med sin mann
vedrørende et spørsmål fra en snekker
som pusset opp boligen i Madserud
alle. Snekkeren trengte svar straks. Til
slutt tok sekretæren, som var fra
Hallingdal, mot til seg og åpnet døren
inn til de høye herrer på Steens
kontor. Fra døråpningen ropte hun på
klingende hallingdialekt; «Du Tore, du
må ringe kjerringa di!»
Senere på dagen kom Tore Steen, noe
rød i ansiktet, inn til kontordamene
og sa forsiktig; «Jeg har registrert at
Dere er dus med mine kolleger. Jeg
lurer på om vi også kan være dus?»

Den sparsomme
Faren, Bertel O. Steen, giftet seg som
41-åring og var 50 år da yngstebarnet
Tore ble født. En forkjælt lillebror var
Tore ikke. Han ble strengt oppdratt til
å passe på det han hadde. Sykkel og
klokke måtte han spare til selv.
Nøkternheten tok han og broren Erik
med seg inn i bedriften. Det ble sagt
at Erik brukte matpapiret flere ganger.
Tore var ikke snauere. Kollega Jan
Pettersen husker godt hovedkontoret
i Waldemar Tranes gate.

–I Bertel O. Steen brukte man
ikke penger på lokaler man leide.
Rommene var så spartanske at det
grenset til kjempedårlige arbeids
forhold, ler Pettersen.
Da Pettersen skulle bytte kontor til et
fullstendig nedslitt lokale, måtte man
pusse opp. Det ble bestemt at man
skulle male to av fire vegger. Tore
Steen selv snobbet nedover. Han likte
ikke å være prangede. Selv om han
kunne velge og vrake blant de største
og mest luksuriøse Mercedesene,
kjørte han rundt i en mellomstor
Peugeot – til ergrelse for enkelte
i selskapet.
–Hvis ikke mannen som eier og har
vært store sjef kjører store biler, hvem
skal gjøre det da? ler Per O. Lie oppgitt.
I dag innrømmer Tore Steen nølende
at han har to biler. En Peugeot og en
Mercedes.
–Nøkternhet preget min far og har
preget hele vårt firma, i hvert fall så
lenge jeg satt ved roret, sier han.
Kan man spare seg til fant?
Tore Steen veiver med hånden
som om han helst vil avfeie hele
spørsmålet.
–Det kan man sikkert. Men hva går
et sånt ordtak ut på i grunnen? Spare
seg til fant? Hva legger man i det?
Jeg syntes ikke det er noe godt ordtak.
Far mente at når du tjente en krone,
skulle du legge til side tjuefem øre.
Det syntes jeg er en god leveregel.

Samfunnsaktøren
Tore Steen ruvet i samfunnslivet.
Han hadde toppverv i alt som fantes
av bil- og transportfaglige organisa
sjoner. Særlig markant var han som
mangeårig formann og ordfører
i Opplysningsrådet for Veitrafikken
hvor han fortalte politikerne om
betydningen av gode veier for å
ha et produktivt samfunn.

–Du vet, dette var ikke godt nok
forstått av norske myndigheter,
merkelig nok. Så enkelt og opplagt
som det er!
Han kjempet for økte bevilgninger til
veiutbygging, utover det han mente
var klattinvesteringer.
–Jeg husker en artikkel i Dagbladet.
Der sto det, «Nu skal det bli sving på
veibyggingen. To arbeidsløse er nu
satt inn i arbeid på Drammensveien».
I fullt alvor!
Gjennom vervene i organisasjonslivet
hadde Tore Steen god kontakt med det
politiske miljø, særlig med samferd
selskomiteen på Stortinget.
–Når Tore Steen uttalte seg, lyttet man.
Han ble oppfattet som en ærlig sjel
som kunne sine ting, sier Per O. Lie.
Tillit hos myndigheten fikk Tore fordi
han også fremmet synspunkter som
ikke var til bedriftens fordel – gjerne
til bilforhandlernes store irritasjon.
Som da importørene fant et smutthull
i tollreglene. En kombinert vareog stasjonsvogn kunne selges som
varebil og brukes som privatbil. Lave
avgifter gjorde bilen svært rimelig.
–Produktet solgte vilt, forteller Lie.
Men Tore Steen satte foten ned. Han
syntes ikke dette var riktig. Praksisen
var ikke i tråd med lovens intensjoner,
og Tore Steen sendte Lie til Veg
direktoratet for å be dem endre
regelverket.
Det var ikke siste gang Tore Steen
blandet seg inn i bilpolitikken. I første
del av 80-tallet ville finansminister
Rolf Presthus og statssekretær Morten
Steenstrup legge en personavgift på
små lette varebiler, ettersom mange
også brukte dem privat. En slik avgift
ville gi Folkevogn Transporter et
fortrinn. Skrekk og gru!

Tore Steen, Per O. Lie og Ludvig
Sletten satt seg ned på Steens kontor
og skrev et forslag til regelverk for
varebilers utforming. De foreslo
at varebiler skulle ha nummerskilt
med en annen farge, ingen vinduer
på sidene av bagasjerommet, og
en skillevegg mellom førersetet og
varerommet. Det siste for at ikke varer
og redskaper skulle brase inn i sjåfør
og sidemann.
Forslaget tok de med til Jan P. Syse
og Kaci Kullmann Five.
–Kaci mente det burde være vindu
i skilleveggen bak føreren, for å sikre
utsikt bakover når man rygget. Det
var jo greit og dermed var vi enige,
forteller Lie.
Kaci kalte Morten Steenstrup inn til
møte, og snart gikk det brev fra Syse
til Vegdirektoratet om nye varebil
bestemmelser. Bilene fikk skillevegger
og skiltene ble grønne.

Off-set
Det var som relasjonsbygger mellom
bedrifter at Tore Steen gjorde seg mest
bemerket utenom bilforretningen.
Bertel O. Steen landet en leveranse av
Mercedes feltvogner og lastebiler til
Forsvaret. Det åpnet for en ny type
virksomhet for selskapet. Industri
departementet krevde at når Norge
kjøpte forsvarsmateriell fra utlandet,
måtte den utenlandske leverandøren
kjøpe varer fra Norge. Bertel O. Steen
satte i gang med å finne norske under
leverandører. Avtalene kaltes off-set og
Bertel O. Steen ble en mektig megler
mellom norsk og tysk industri.
–Vi sørget for at over 400 norske
selskaper fikk levere til Thyssen og
deres datterselskaper, forteller Tore
Steen.
I 1986 leverte Bertel O. Steen Industri
seks Thyssen ubåter til Forsvaret til en
pris av 700 millioner per fartøy.

Var det rart å skulle kjøpe forsvars
materiell fra Tyskland etter å ha sittet
i tysk fangenskap?
–Overhode ikke. For å ta et lite
sidesprang. I august etter at freden
kom, møtte jeg min venn Arne
Sollund som jeg hadde sittet i fangen
skap med. Både han og jeg hadde vært
i Milorg. Vi snakket sammen om hvor
smålig vi syntes landssvikoppgjøret og
alt det var. Vi likte det så dårlig. Vi
hadde ikke noe hatkompleks.

Kompetansebyggeren
I storstuen i «Osten» blir Tore Steen
blir avbrutt. Inn døren kommer
Jan Pettersen som er for tidlig ute
til et møte. Det oppstår en hektisk
forvirring om hvem som skal sitte
i hvilket rom.
–Vi flytter til annen etasje! lyder
krigsropet fra Tore Steen.
–Vi flytter! Vi flytter! Sitter det noen
der? Kast ham ut! Jeg går opp! Du
kommer etter!
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Hærføreren på 90 forsvinner opp
trappen med lette skritt. I et lite rom
i annen etasje setter han seg med
ryggen til vinduet. Ansiktet blir en
skygge omkranset av lysende hvitt
hår som slipper motlyset gjennom.
–Vi satt alltid med ryggen mot vinduet
når vi forhandlet med fagforeningen,
smiler han.
Som aktiv i arbeidsgiverforeningen
ledet Tore Steen forhandlinger med
klubbene. En kjepphest var å få inn
flere lærlinger enn det fagforeningen
ønsket. Tariffavtalen tillot én lærling for
hver tredje fagarbeider. Det vil gi knap
phet på kvalifiserte folk hevdet Tore.
–Da sa en kar som het Ragnar Horn,
han var klubbformann fra Sørensen
og Balchen, kjekk kar og flink
forhandler, han sa: «Steen prater!
Dokumentér!»
Steen dokumenterte fremtidens
behov og fikk aksept for å øke inntak
av lærlinger.
–Vi tok inn seks lærlinger og satte en
mekaniker til å lede dem. Det er viktig
at en lærling ikke bare bli gående og
hente kaffe, men at han virkelig får
lære. Vi laget en plan med så og så
mange timer på girkasser, bakaksler,
bremser, elektrisk, hele den pakken
skulle de gjennom.
Han fortsetter ivrig.
–Og så hadde vi en pussig liten
historie. Gutta skal gå tre uker i
vaskehallen og vaske bil, sa jeg, og
da ble det protester. Gutta skal ikke
vaske, det var liksom ikke godt nok. Så
sa jeg at når du arbeider på et produkt,
skal du ha respekt for produktet, og
når produktet er renvasket og pent
så er det trivelig å ha med det å gjøre.
Da får du respekt for produktet og
så lærer du at det å vaske også er en
viktig sak. Det gikk inn det, gliser han.

Takket være Tore Steens engasjement
har Bertel O. Steen gjennom årene
tatt inn flere enn 1000 lærlinger.
Hva har du lært selv?
–Jeg har lært en masse. Både hva
man bør gjøre og hva man ikke bør
gjøre. Min første sjef, Birger Thorsted,
var en systematisk og dyktig leder.
Blant annet hadde han skrevet en
jobbinstruks til vår regnskapsdame.
En dag spurte jeg henne om noe
som ikke stemte. Da tok hun fram
jobbeskrivelsen og sa, det står ikke
her at jeg skal gjøre det. Det lærte
meg begrensingen av skriftlige
jobbinstrukser.
Tore Steen tenker seg om, og støtter
hodet med en hånd under haken.
–Du gir folk en oppgave, og folk
finner ulike måter de løser oppgaven
på. Mennesker er forskjellige. Noen
løser det på den måten, andre på en
annen måte. Noen har slike egen
skaper, noen er sjarmerende, andre
er mindre sjarmerende. Du kan ikke
sette en norm for sånt. Hakke no´ tro
på det.
Hvordan blir man en god leder?
–Du lærer i hvert fall ikke på skolen
og universiteter å bli leder. Livets
skole. Det er simpelthen en prosess.
Første gang du får et lederoppdrag er
du usikker, jeg tror ikke det finnes et
menneske som ikke er det. De fleste
er usikre. Og så lærer man.
Lærte du ledelse av din far?
–Vi var veldig forskjellige, men mange
sier at vi var like også. Jeg må si at far
var mer autoritær. Far var det gammel
dagse, som det sto respekt av. Og det
skal stå respekt av en leder, så det
er ikke det. Men det gammeldagse
regimet gjelder ikke lenger. Det at en
leder kan lede hva som helst, er bare
tøv. En leder må kjenne miljøet og

bedriften og det hele. Du må ha
bransjekunnskap. Du kommer ikke
unna det. Jeg hadde en dyp bransje
kunnskap. Det er en kjempefordel.
Nå skryter jeg litt, men jeg hadde
faktisk det.
Hvordan skal familien styre bedriften
fremover?
–Det viktigste er at bedriften fortsetter.
Det er et privilegium å eie en bit av
selskapet. Nå er vi kommet inn på et
spor som er riktig med profesjonell
ledelse. Så kan man... Han vifter med
hånden som for å jage en flue.
Den håndbevegelsen, betyr den
børsnotert?
–Nei, ikke børsnotert. Ikke nå i hvert
fall. Det setter så mange begrensinger.
Du kan ha en stor privat bedrift uten
at den trenger å være børsnotert.
Hva er du mest fornøyd med å ha
oppnådd?
–Jeg har fått en forholdsvis beskjeden
bedrift til å bli en bedrift av en viss
betydning, en av de største handels
bedriftene i Norge. Det har jeg lykkes
med. Eller vi, korrigerer han fort.
–Mine medarbeidere og jeg. Jeg
bruker aldri jeg. For det er ikke riktig.
Og så er det en ting til, avslutter han.
–Dette med at bedriften er til for
samfunnet, eller de ansatte, eller
eieren, det er bare tøv. Vi er til for
kunden! Det forklarte vi til alle som
begynte hos oss. Vi samlet en 16-18
medarbeider, og så fikk de den
medisinen.
Husk det! Vi er til for kunden!

Foto: Øivind Skar
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PETTER SOLBERG, 3 X VERDENSMESTER I RALLY/RALLYCROSS

”

JEG HAR LYKKES MED
HVERT ENESTE PROSJEKT
JEG HAR STARTET MED
INNEN MOTORSPORT.
FORDI JEG ALDRI GIR OPP!
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KONSERNLEDELSEN
DETTE ER BERTEL O. STEEN AS
Bertel O. Steen AS er et selskap heleid av Bertel O. Steen Holding AS. Selskapets hovedvirksomhetsområder er bil og eiendom. Ved utgangen av 2015 hadde konsernet en omsetning
på 11,7 milliarder kroner (10,1) og sysselsatte 2 173 årsverk (1 957). Hovedkontoret ligger
i Lørenskog kommune.
Bertel O. Steen Holding AS eies av
selskapene Raget AS og AS Bemacs
som kontrolleres 100 prosent av
familien Steen. Holdingselskapet er
organisert i to virksomhetsområder;
ett konsern for bil og eiendom (Bertel
O. Steen AS) og ett for øvrig virk
somhet (Bertel O. Steen Invest AS).
Videre omtales kun bil- og
eiendomsvirksomheten.
Bertel O. Steen AS består av
bilimport, forhandlervirksomhet,
bilfinans, verksteddrift og eiendom.
Bertel O. Steen Eiendom består av
konsernets bileiendommer og annen
næringseiendom.
Snap Drive AS ble solgt fra Bertel O.
Steen Detalj AS til Bertel O. Steen

Invest AS i desember 2012, men kjøpt
tilbake våren 2015. I konsernresultatet
til Bertel O. Steen AS for 2014 inngår
derfor ikke resultatpostene til Snap
Drive AS.
Bilimport importerer bilmerkene
Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Citroën,
DS, smart®, Fuso og Setra. Daihatsu
har besluttet å trekke seg ut av
Europa, men Bertel O. Steen vil
fortsatt ivareta import av deler for å
betjene eksisterende kunder.

Bjørn Maarud
Konsernsjef/CEO

Geir Olav Farstad
Konserndirektør
Økonomi/Finans og HR

André Sjåsæt
Direktør, strategi og
forretningsutvikling

Marius Hayler
Adm. direktør
Bertel O. Steen Detalj AS

Kjetil Myhre
Direktør
Mercedes-Benz personbil

Per Ragnar Johansen
Direktør,
Mercedes-Benz nyttekjøretøy

Thorbjørn Myrhaug
Direktør
PSA Norge

Irene Solstad
Adm. direktør
Kia Bil Norge AS

Morten Harsem
Adm. direktør
Snap Drive AS

Øivind Solbakken
Adm. direktør
Bertel O. Steen Eiendom AS

Paul Halvorsen
Adm. direktør
Bertel O. Steen Finans AS

Morten Gundersen
Direktør
Bertel O. Steen Fleet Sales

Rune Kristiansen
Direktør
Bertel O. Steen Logistikk

Runar Myhre
IT-direktør/CIO

Bilfinans består av selskapet Bertel O.
Steen Finans AS, som tilbyr finansi‑
eringsløsninger gjennom et lands
dekkende nettverk av forhandlere
som selger biler importert av Bertel
O. Steen AS.
Eiendom består av Bertel O. Steen
Eiendom AS med datterselskaper,
som eier og forvalter en betydelig
eiendomsportefølje på ca. 170 000 m2
knyttet til bil- og annen nærings
virksomhet. Bileiendommer utgjør
om lag halvparten av porteføljen.

Forhandlervirksomhet består av et
landsdekkende forhandlernett som
distribuerer konsernets bilmerker.
Salget skjer gjennom Bertel O. Steen
Detalj AS med datterselskaper.
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MARKED OG RAMMEBETINGELSER 2015
Mørke skyer på økonomihimmelen preget året 2015. Økende arbeidsledighet, svekket norsk krone
og utfordringer i oljebransjen har ført til noe mer pessimisme blant husholdningene i Norge. Det har
derimot ikke gitt utslag på bilsalget. Tallenes tale viste et totalsalg på 190 106 kjøretøy i 2015, som
tilsvarer en økning på 5,5 prosent sammenlignet med året før.

Hvorfor bremser ikke bilmarkedet?
Forutsetningene for en nedgang er
definitivt tilstede, men den totale
bilomsetningen øker allikevel. Det
ser ut til at lavt, stabilt rentenivå i
kombinasjon med fortsatte subsidier
for el- og hybridbiler veier opp for
effekten av lav økonomisk vekst og
større usikkerhet i arbeidsmarkedet.
Markedet for personbiler endte på
150 686 enheter i 2015 som er 4,5
prosent over fjoråret, og det nest
høyeste etter «all time high»-året
1986. I de mest utsatte distriktene
som er preget av problemene i
oljeindustrien, ser man derimot en
svak tilbakegang i personbilsalget
året sett under ett.
Rekordhøy andel elbiler
Elbiler har i flere år utgjort en svært
viktig del av markedet i Norge.
Modellspekteret utvides kontinuerlig
og bilene får stadig lengre rekkevidde.
I 2015 ble det solgt 25 779 personbiler
med elektrisk drivlinje. Dette er
tidenes høyeste og representerer
en økning på 43 prosent fra året før.
Veksten var spesielt kraftig i begyn
nelsen av året. Markedsandelen for
elektriske biler endte på 17,1 prosent.
Konsernets tilbud på elbilfronten har
vært konstant i 2015 med MercedesBenz 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 statistikken for
nybilregistreringer, kan 12,5 prosent
tilskrives merkene fra Bertel O. Steen.
I tillegg importerte Kia Bil Norge AS
1 653 Kia Soul Electric fra Tyskland
som ikke figurerer på de offisielle
registreringsstatistikkene.
Dreining mot ladbare hybridbiler
Salget av ladbare hybrider oppnådde
en formidabel fremgang i 2015 som
følge av økt tilbud og tilgang på biler.
7 964 registrerte enheter er en økning
på 374 prosent fra året før. Markeds
andelen for plugin hybrider endte på
5,2 prosent ved årets slutt.
Ladbare hybridbiler vil uten tvil
utgjøre en stadig viktigere del av bil
parken. Bruksområdet til en plugin
hybrid er vesentlig større enn for
en elektrisk bil. Følgelig er salget
forventet å ta seg ytterligere opp.
I 2015 var konsernet representert
med Mercedes-Benz C-Klasse, GLE
og S-Klasse plugin hybrid. De andre
merkene har modeller med ladbar
drivlinje på trappene, med Kia Optima
først ut. Denne modellen lanseres på
ettersommeren 2016. PSA-merkene
Peugeot, Citroën og DS kan tilby et
bredt utvalg av plugin hybrider fra
og med 2019.
– I tiden fremover må
bilprodusentene tilby ulike typer
drivlinjer som svarer til folks
forskjellige behov, sier konsernsjef

Bjørn Maarud. I Norge er dagens
incentiver for elektriske og ladbare
biler viktige faktorer for nybilkjøperen. Det er avgjørende for å
oppnå en god markedsandel, å være
tungt til stede i disse segmentene.
Bensin vs diesel
Flere forhold som «Dieselgate», NOxutslipp og foreslått kjøreforbud for
personbiler med dieselmotorer på
spesielt kalde dager i Oslo, har ført til
debatt rundt dieselbiler i 2015. Salget
av personbiler med dieselmotorer har
fortsatt sin nedadgående kurve, og
andelen er redusert fra 48,8 prosent
i 2014 til 40,9 prosent i 2015.
For varebiler utgjør diesel derimot
fremdeles den største delen av
drivlinjene, mens den for busser
og lastebiler er dominerende.
SUV og firehjulstrekk
Den norske bilkunden har en
forkjærlighet for SUV og for
firehjulstrekk. Andelen firehjulsdrevne personbiler endte på 37,7
prosent i 2015 mot 34 prosent året
før. SUV-segmentet, som i 2015 besto
av 80 prosent 4WD, har gått frem
12,5 prosent fra 2014.
Svak krone, lav bruktbilimport
Euroen er den viktigste valutaen
i forhold til import av brukte biler.
Som en følge av svekket norsk krone
mot euro, avtok bruktbilimporten
i 2015 og antallet importerte brukte

biler ble det laveste siden 1995. Det
er ventet at kronen vil styrke seg noe
de kommende årene og bruktbilomsetningen gradvis øke.
Vekst i varebilmarkedet
De forespeilede nedgangstidene har
foreløpig heller ingen innvirkning
på salget av lette nyttekjøretøy. I 2015
ble det registrert 33 254 nye varebiler,
en vekst på 12,3 prosent i forhold til
året før. En kraftig økning i engangsavgiften på de aller fleste varebilmodellene fra 1.1.2016, forklarer
en rekordhøy vekst på nærmere
70 prosent i desember 2015.
Alle konsernets merker hadde en
positiv utvikling i varebilsegmentet.
Mercedes-Benz og Peugeot økte i takt
med markedet med henholdsvis +12,0
og +13,0 prosent, mens Kia og Citroën
endte godt over markedet med +17,4
og +20,5 prosent.
Nedgang i markedet for busser og
lastebiler
Markedet for busser gikk ned med
4,4 prosent til 970 enheter, mens
markedet for lastebiler gikk ned
med 4,6 prosent til 5 196 enheter.
For Mercedes-Benz busser gikk
markedsandelen ned til 28,5 prosent
mot 32,2 i 2014, mens for lastebiler
var utviklingen positiv med en
markedsandel på 13,9 prosent mot
13,3 året før. Mercedes-Benz er det
3. største merket i lastebilsegmentet
og nr. 1 i bussegmentet i 2015.
Garantivilkår
Forbrukerrådet har siden 2011 hatt
fokus på norske bilgarantier. Høsten
2013 ble «Den store bilgarantiguiden»
publisert for annen gang, der garanti
vilkårene til de 20 største bilmerkene
i Norge ble rangerte. Publiseringen
har hatt stor innvirkning på de ulike

bilimportørenes garantivilkår som
stadig har forbedret seg.

WLTP som etter planen tas i bruk
fra høsten 2017.

Høsten 2015 gikk Forbrukerrådet
enda grundigere til verks, ved å
innføre et nytt poengsystem som
tydelig viser hvilke importører som
strekker seg aller lengst. Som i 2013,
tok Kia en overlegen seier. Peugeot
sikret seg en god andre plass. Hoved
årsaken til at Kia ender opp på en
soleklar førsteplass, er at merket er
alene om å tilby 7-års nybilgaranti.
Hos øvrige bilmerker er nybil
garantien 5 år.

Store endringer
Bilbransjen står overfor store
endringer som forventes å få
konsekvenser for bilfabrikantene,
importørene, bilforhandlerne og
kundene. Trendene i industrien
går mot en digital transformasjon
av industrien og det enkelte leddet
i verdikjeden. Dette så man tydelig
konturene av i 2015.

Rangeringen viser at Kia og Peugeot
har de beste garantivilkårene, med
Mercedes-Benz på en solid fjerde
plass. Blant de fire merkene med
best garantivilkår finner vi altså tre
av Bertel O. Steens merker.
Dieselskandalen
En sak som fikk særdeles mye
oppmerksomhet i 2015 var den såkalte
«Dieselgateskandalen». I september
2015 innrømmet Volkswagen at
11 millioner dieselbiler verden over
er utstyrt med en programvare som
er designet for å lure utslippstestene.
Både Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT
og Porsche er omfattet, og enorme
børstap og utsikt til gigantiske bøter
er under oppseiling for Volkswagen.
Siden saken ble kjent har også andre
bilprodusenter kommet i søkelyset for
tilsvarende praksis.
Daimler, PSA (Peugeot, Citroën og
DS) og Kia har alle bekreftet at de
forholder seg til NEDC-målemetoden
de er pålagt av myndighetene å bruke
og avviser manipulering av testene.
Samtlige har også stadfestet at de
støtter den nye, strengere og mer
virkelighetsnære testsyklusen

Det er forventet at nye aktører vil
posisjonere seg inn i verdikjeden.
Fabrikkene vil søke økt direkte
kontroll over kunden gjennom
«connectivity», mens det i forhandler
leddet blir enda viktigere å dra nytte
av stordrift for å kunne investere
i konsepter og teknologi. Kunden
vil bevege seg fra «bil som eiendel»
til «mobilitet som en tjeneste»,
samtidig som ny og grønn teknologi
får økt gjennomslag, særlig i byer
og tettsteder.
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ÅRSBERETNING 2015
Viktige hendelser
Innledning
Hovedvirksomhetsområdene til Bertel O.
Steen AS er bil og eiendom. I 2015 hadde
konsernet en omsetning på 11,8 milliarder
kroner (10,1 milliarder kroner i 2014) og
sysselsatte ved årsslutt 2173 årsverk (1957
årsverk i 2014). Hovedkontoret ligger
i Lørenskog kommune.
Bilvirksomheten i konsernet består av bil
import, bildetalj, verkstedkjede og bilfinans.
Eiendom består av konsernets bileien
dommer og andre næringseiendommer.
Bilimport importerer bilmerkene MercedesBenz, Fuso, smart®, Peugeot, Kia, Citroën,
DS og bussmerket Setra.
Bildetalj består av et landsdekkende
forhandlernett som selger konsernets
bilmerker, samt bruktbiler, ettermarkeds-

og finansieringstjenester. Salget skjer
gjennom Bertel O. Steen Detalj AS med
datterselskaper.
Verkstedkjeden Snap Drive AS er en
frittstående kjede med 21 verksteder
lokalisert i de største byene i Norge.
Bilfinans består av selskapet Bertel O. Steen
Finans AS som tilbyr finansieringsløsninger
gjennom et landsdekkende nettverk av
forhandlere, som selger biler importert
av Bertel O. Steen AS.
Eiendom består av Bertel O. Steen Eien
dom AS med datterselskaper, som eier og
forvalter en betydelig eiendomsportefølje
på ca. 170 000 m2 knyttet til bil- og annen
næringsvirksomhet. Markedsverdien av
eiendommene er på ca. 2,9 milliarder
kroner, hvorav bileiendommer utgjør om
lag halvparten av verdiene.
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Mercedes-Benz, Fuso,
smart®, Peugeot, Kia,
Citroën, DS og Setra.
BILMERKENE
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Konsernet har foretatt flere oppkjøp i 2015.
I januar ble Bertel O. Steen Spesialkjøre
tøy AS kjøpt fra Bertel O. Steen Invest AS.
I mai ble kjøpet av Citroën Norge AS fra
PSA Automobiles Citroen gjennomført.
I juli ble Snap Drive AS kjøpt fra Bertel O.
Steen Invest AS. Kjøp av importvirksom
heten til Citroën og DS, Snap Drive AS
og Bertel O. Steen Spesialkjøretøy AS er en
del av konsernets offensive vekststrategi.
I tillegg kjøpte Bertel O. Steen Eiendom AS
eiendomsselskapene Røykåsveien Eien
dom AS og Industriveien 7B Eiendom AS.
Intensjonen med oppkjøpene er å ta
kontroll på tilstøtende eiendommer til
konsernets hovedkontor for strategisk
fleksibilitet.

Markedet og virksomhetsutviklingen i 2015
Bilmarkedet var fortsatt godt i 2015. Det
totale bilsalget i Norge ble på 190 106
enheter, en økning på 5,5 prosent
sammenlignet med 2014. Markedet for
personbiler endte på 150 686 enheter, 4,5
prosent over 2014. Markedet for varebiler
vokste med 12,3 prosent i 2015 til 33 254
enheter. Markedet for busser gikk ned med
4,4 prosent til 970 enheter, og markedet for
lastebiler gikk ned med 4,6 prosent til 5196
enheter i 2015.
Konsernets bilmerker leverte varierende
resultater i 2015. I segmentet for
personbiler opplevde Mercedes-Benz
fremgang med en markedsandel på
5,1 prosent (4,6 prosent i 2014), mens
Citroën og Peugeot har utviklet seg negativt
med en markedsandel på henholdsvis 1,4
prosent (1,9) og 3,7 prosent (4,5). Kia har
uendret markedsandel på 2,5 prosent.
I varebilsegmentet bedret Peugeot sin
markedsandel til 9,9 prosent (9,8), mens
Mercedes-Benz oppnådde en uendret

markedsandel på 7,9 prosent. I markedet
for tyngre lastebiler oppnådde MercedesBenz en forbedring i markedsandelen
til 13,9 prosent (13,3), og er fortsatt nr. 3
i segmentet. I markedet for busser opp
nådde Mercedes-Benz en andel på 28,5
prosent (32,2) og er med det fremdeles
nr. 1 i segmentet.
Samlet sett leverte konsernet en markeds
andel på 15,3 prosent i 2015 inkludert
Citroën, mot 13,3 prosent i 2014.

Selskapets og konsernets
resultater
Bertel O. Steen AS:
Selskapets omsetning gikk i 2015 opp
med 12 prosent og endte på 6474 millioner
kroner. Årsresultatet gikk opp med 226
millioner kroner og endte på 320 millioner
kroner.
Totalkapitalen i selskapet gikk opp med
426 millioner kroner fra 2014, og ble på
4259 millioner kroner i 2015.
Egenkapitalen har gått opp med 178
millioner kroner fra 2014, og endte på
2009 millioner kroner i 2015, som gir en
egenkapitalandel på 47,2 prosent (47,8).
Selskapets kontantstrømmer fra driften var
positiv med 62 millioner kroner i 2015 (50).
Konsernet:
Driftsinntektene for 2015 endte på 11 780
millioner kroner, som er en økning på
17 prosent sammenlignet med 2014.
For Mercedes-Benz og Kia opplevde
man samlet sett en positiv utvikling,
mens Peugeot fikk redusert sine inn
tekter grunnet svakere markedsposisjon
i personbilsegmentet enn for fjoråret.
Omsetning som følge av oppkjøp utgjør
500 millioner kroner, ca 5 prosent
av omsetningen.
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Med gode markeder innenfor konsernets
virksomhetsområder i 2015 leverte kons
ernet et driftsresultat på 371 millioner
kroner mot 275 millioner kroner i 2014.
Driftsresultatene i bilimport, bildetalj og
bilfinans trekker i positiv retning. Resultatet
i 2015 ble i tillegg påvirket av oppkjøpene av
CDS Norge AS, Snap Drive AS og Bertel O.
Steen Spesialkjøretøy AS med til sammen
10 millioner kroner.

Konsernets samlede endringer i kontant
strøm fra operasjonelle, investerings- og
finansielle aktiviteter ble -138 millioner
kroner i 2015 (43).
Konsernets likviditetsbeholdning var 17
millioner kroner ved utgangen av 2015,
mens likviditetsreserven var 1167 millioner
kroner. Den samlede likviditetssituasjonen
vurderes som tilfredsstillende.

Netto finanskostnader økte fra 19 millioner
kroner i 2014 til 78 millioner kroner i 2015.
Netto realisert og urealisert tap på valuta
forklarer det vesentligste av endringen.

Konsernets rentebærende gjeld var 1274
millioner kroner ved årsslutt 2015, som er
en økning fra 793 millioner ved utgangen
av 2014.

Konsernets resultat før skattekostnad
ble 296 millioner kroner i 2015, som er
38 millioner kroner bedre enn året før.

Konsernets egenkapitalandel var 36,3
prosent ved utgangen av 2014, hvilket er
7,7 prosentpoeng lavere enn året før.

Konsernets skattekostnad ble 89 millioner
kroner i 2015, mot 69 millioner kroner
i 2014. Konsernets betalbare skatt ble 33
millioner kroner i 2015, mot 28 millioner
kroner i 2014.
Årsresultatet for konsernet ble 208 milli
oner kroner i 2015, mot 189 millioner
kroner i 2014.
Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle
aktiviteter endte i 2015 på -60 millioner
kroner (321), hvorav de resultatmessige
kontantstrømmene bidro positivt, mens
betydelig økning i lager og kundefordringer
bidro negativt. Netto kontantstrøm fra
investeringsaktiviteter ble -382 millioner
kroner (-159), hvor investeringer innenfor
eiendomsvirksomheten utgjorde 54
millioner kroner (94) og oppkjøp nye
virksomheter utgjorde 225 millioner (33).
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter endte på 305 millioner kroner
(-119), hvorav 94 millioner kroner er
utbetaling av utbytte og konsernbidrag
(71 millioner kroner i utbetalt utbytte)
og 399 millioner kroner er økning av
rentebærende gjeld (-48).

Bilimport
Konsernet registrerte totalt 27 509 nye
kjøretøy i 2015, en økning på 3608 kjøretøy
fra året før.
Konsernets merker utgjorde totalt 29 021
registrerte nye kjøretøyer i 2015. Det totale
salget av konsernets merker i 2015 ga en
samlet markedsandel på 15,3 prosent, som
er 2 prosentpoeng bedre enn konsernets
merker året før. I tillegg er 1653 Kia Soul
Electric importert via Tyskland, og gir et
beregnet tillegg på 0,7 prosentpoeng av
konsernets markedsandel. Total markeds
andel inkludert disse bilene er 16,0 prosent.
Utviklingen innenfor de ulike merkene og
segmentene er forskjellig, men i sum noe
svakere enn konsernets ambisjon.
Mercedes-Benz Norge registrerte totalt
11 314 kjøretøy i 2015, en økning på 13,1
prosent fra 2014. Mercedes-Benz var det 5.
mest solgte merket i 2015, uendret fra 2014.
Samlet markedsandel endte på 6,0 prosent
(5,6). For personbiler økte markedsandelen
fra 4,6 prosent i 2014 til 5,1 prosent i 2015.
Mercedes-Benz varebiler oppnådde en

29 021
REGISTRERTE NYE
KJØRETØY

markedsandel på 7,9 prosent i 2015,
uendret fra 2014. For Mercedes-Benz
lastebiler økte markedsandelen fra 13,3
prosent i 2014 til 13,9 prosent i 2015,
mens Mercedes-Benz buss fikk redusert
markedsandel fra 32,2 prosent i 2014 til
28,5 prosent i 2015. Mercedes-Benz er
det 3. største merket i lastebilsegmentet
og nr. 1 i bussegmentet i 2015.

oppkjøp av CDS Norge AS forklarer det
vesentligste av økningen. Driftsresultatet
i importvirksomheten ble samlet sett 226
millioner kroner, som er 31 millioner
kroner bedre enn året før. Forbedret resultat
hos Mercedes-Benz nyttekjøretøy samt
forbedrede resultater hos Mercedes-Benz
personbiler og Kia forklarer det vesentligste
av økningen.

Peugeot Norge registrerte totalt 8827 kjøre
tøy i 2015, en reduksjon på 6,7 prosent fra
2014. Peugeot var det 8. mest solgte merket
i Norge i 2015, dette er samme plassering
som i 2014. Total markedsandel ble 4,6
prosent i 2015 (5,2). Markedsandelen for
personbiler svekket seg 3,7 prosent i 2015
(4,5), mens markedsandelen i varebil
segmentet økte fra 9,8 prosent til 9,9
prosent i 2015.

Snap Drive AS opplevde også i 2015
et marked preget av sterk konkurranse
om kundene. Selskapets omsetning ble
redusert fra 239 millioner kroner i 2014
til 233 millioner kroner i 2015. Bedret
marginbilde og stabil kostnadsmasse
bidro til et driftsresultat på 19 millioner
kroner, uendret fra 2014.

Kia Bil Norge AS registrerte 4662 kjøretøy
i 2015, som er en økning på 5,2 prosent fra
2014. Kia var det 13. mest solgte person
bilmerket i 2015 og oppnådde en total
markedsandel på 2,5 prosent. Dette er
samme plassering og markedsandel som i
2014. Markedsandelen i personbilsegmentet
var stabil på 3,1 prosent i 2014 og 2015. I
tillegg har Kia Bil Norge AS importert 1653
Kia Soul Electric fra Tyskland som ikke er
med på OFV sine statistikker. Inkludert
disse er markedsandel for personbil 4,1
prosent og for totalmarkedet på 3,3 prosent.
CDS Norge AS registrerte 4 218 kjøretøy
i 2015, som er en reduksjon på 6,1 prosent
mot 2014. Markedsandelen i personbil
segment ble på 1,4 prosent (1,9) og
markedsandelen i varebilsegment ble
på 6,3 prosent (5,9). Total markedsandel
i 2015 ble 2,2 prosent (2,5).
Bertel O. Steens samlede bilimport
virksomhet inklusive delesalg økte
driftsinntektene med 28 prosent fra 6201
millioner kroner i 2014 til 7943 millioner
kroner i 2015. Veksten i salget av MercedesBenz personbiler, Kia personbiler samt

Bertel O. Steen Spesialkjøretøy AS sin
kjernevirksomhet er salg av spesialkjøretøy
til Politiet, Forsvaret og offentlige etater,
samt service og reservedelssalg i forbindelse
med dette. Selskapets omsetning ble på 46
millioner kroner i 2015, som er på nivå med
2014. Driftsresultatet ble på 3 millioner
kroner i 2015 (1).
Totale driftsinntekter for Bertel O. Steen
Detalj AS med datterselskaper, ble 8302
millioner kroner i 2015, en vekst på 10,6
prosent vekst fra 2014. I 2015 steg
nybilomsetningen med 15,2 prosent, og
bruktbilomsetningen med 10,1 prosent.
Salg av deler og verkstedtjenester steg
med henholdsvis 7,5 og 2,2 prosent.
Driftsresultatet i detaljvirksomheten ble
118 millioner kroner i 2015, en økning
på 108 millioner kroner fra 2014.
Bertel O. Steen Finans AS oppnådde
en vekst i finansieringsporteføljen på 7,3
prosent i 2015 til 5336 millioner kroner.
Total omsetning ble 70 millioner kroner i
2015, mot 56 millioner i 2014. Et fallende
rentenivå, vesentlig økning i porteføljen og
økte provisjoner var de vesentligste driverne
bak driftsresultatet i 2015 på 60 millioner
kroner (48).

15,3%
TOTAL MARKEDSANDEL
NYE KJØRETØY
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Bertel O. Steen Eiendom AS med
datterselskaper oppnådde et driftsresultat
på 100 millioner kroner i 2015 (103).
Eiendomsporteføljen er fullt utleid med
unntak av lagerarealer på Lørenskog
som er øremerket for fremtidig formål.
Offentlige virksomheter på lange kontrakter
utgjør en vesentlig del av den ikkebilrelaterte leietagermassen.
Annet
Ny IT-plattform for bilforhandlerne blir
implementert i siste halvdel av 2016 og
i 2017.
Visjon og strategi
Bertel O. Steen har visjonen om å bli
Norges beste bilhus innen utgangen av
2018. Strategien er å løfte konsernets
posisjon på fire konkrete hovedområder:
1) kunde- og forhandlertilfredshet,
2) attraktiv arbeidsgiver,
3) markedsandel og 4) driftsresultat.
I 2015 har vi redefinert visjon og verdisett
hvor prestasjonskultur er et fundament
som tas helt ut til konkrete nøkkeløyeblikk
med kunden i fokus. Vi har i 2015 påbegynt
og gjennomført flere strategiske initiativ og
tatt betydelige steg på veien mot vår visjon.
Markedsposisjonen er styrket gjennom
flere strategiske oppkjøp. Satsning på
servicemarkedet er forsterket gjennom
definering av egen organisasjon i Bertel
O. Steen Detalj og tiltak igangsatt på tvers
i konsernet for å bedre kundeopplevelse
og resultat.
Eiendomsstrategien er også revidert, hvor
nytt mål er å doble eiendomsporteføljen
innen utgangen av 2020. Konsernet har
styrket eiendomssatsingen med ny
ledelse og nytt styre i 2016.
Styret vil takke alle medarbeidere for
god innsats i 2015.

Arbeidsmiljø
Konsernet er opptatt av å tilby sine
medarbeidere utfordrende arbeidsoppgaver
i et stimulerende arbeidsmiljø. For å ivareta
utviklingen av organisasjonen gjennom
føres regelmessige målinger av med
arbeidertilfredshet, forhandlertilfredshet
og kundetilfredshet, og nødvendige tiltak
iverksettes. Bertel O. Steen AS investerer
store ressurser i kompetanseutvikling.
Konsernet rapporterte 17 uhell med
personskader i 2015, hvorav 8 har medført
lengere tids sykefravær, mot 20 uhell i 2014,
uten lengere tids sykefravær. Skadene følges
opp og rapporteres gjennom konsernets
etablerte HMS-rutiner. Gjennom et nært
samarbeid med bedriftshelsetjenesten blir
den enkelte ivaretatt etter behov. Konsernet
arbeider kontinuerlig med tiltak for å
forebygge uhell.
Konsernets sykefravær ligger godt under
gjennomsnittet for Norge. Sykefraværet
i 2015 var 4,3 prosent, som er 0,3 prosent
poeng lavere enn i 2014. Korttids-fraværet
var 2,0 prosent i 2015 mot 2,1 prosent
i 2014. Styret er tilfreds med det relativt
lave sykefraværet.

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
oppfatning, rase, hudfarge, nasjonal
opprinnelse, etnisk opprinnelse, legning
eller samlivsform. Etter styrets oppfatning
er det ikke behov for spesielle tiltak på
området.
Konsernet har en kvinneandel på
12,1 prosent i 2015, som er omtrent på
samme nivå som i 2014. Konsernet har en
kvinne i konsernledelsen.

Ytre miljø og
samfunnsansvar
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BERTEL O. STEEN
EIENDOM AS MED
DATTERSELSKAPER

Som et av Norges største og eldste
service- og handelsselskap er konsernet
sitt samfunnsansvar bevisst.
Konsernet vektlegger miljø og miljørelaterte
spørsmål. Våren 2016 er alle våre forhand
lervirksomheter offentlig miljøsertifiserte,
enten som Miljøfyrtårn eller ISO 14001.
I forbindelse med dette arbeidet er det
iverksatt flere tiltak, blant annet for å
redusere energiforbruk. Det er også innført
gode rutiner for avfallshåndtering, både for
å forhindre skadelige utslipp og gi høyere
gjenvinningsgrad på avfallet. Det er
gjennomført et grundig arbeid med
å redusere omfanget av kjemikaliebruk
i virksomhetene, noe som har medført
mer forsvarlig bruk og bedre oversikt.
Kjemikalier som brukes i virksomheten
risikovurderes og registreres elektronisk
i et nasjonalt register, EcoOnline.no.
Konsernets forhandlere er medlemmer
i Autoretur, et system for innsamling og
gjenvinning av alle kasserte kjøretøyer,
og medlemmer i Batteriretur som sørger
for forsvarlig innsamling av bilbatterier.
Konsernet er også medlem i Grønt Punkt,
en nasjonal returordning for emballasje.
Konsernets leverandører må fremlegge
dokumentasjon på at de oppfyller kravene
i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen,
og at de er lovlig organisert i henhold til
gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk
når det gjelder ansattes faglige og sosiale
rettigheter.

Risiko
Konsernet er eksponert for valutarisiko,
renterisiko, prisrisiko, leverandør-/
kunderisiko, endringer i markedsutviklingen, avgiftspolitikk og endringer
i politiske rammebetingelser. Konsernets
håndtering av risiko er nødvendig for

å sikre verdiskaping for aksjonærer,
medarbeidere og samfunnet.
Se for øvrig omtale av konsernets
risikoforhold i note 16 i konsernets
årsregnskap.

Redegjørelse for foretakets
utsikter
Konsernet ser i 2016 en større makro
økonomisk usikkerhet, og forventer et
svakere bilmarked, med et personbil
marked på 145 000 mot 150 686 i 2015.
Konsernets ambisjon er en total markeds
andel på 20 prosent innen utløpet av 2018.
En vesentlig del av resultatgenereringen
innenfor bilvirksomheten kommer fra
servicemarkedet. Konsernet opplever sterk
konkurranse i dette markedet, men grunnet
en utstrakt satsing på servicemarkedet
forventer konsernet i sum en styrket
inntjening innenfor området i 2016.
Konsernet har de senere år operert i et
sterkt bilmarked, men på lengre sikt er
prognosene for bilmarkedet usikre. Denne
usikkerheten knytter seg til en svekket
krone. Konsernets styrkede satsing på
sentrale strategiske initiativ, fokus på
forbedrede prosesser og økt medarbeider
engasjement og forhandler- og kunde
tilfredshet, er forventet å sikre konsernet
økt lønnsomhet også i et mer krevende
marked.
I eiendomsmarkedet forventes det leie
nivåer og eiendomsverdier i 2016 på linje
med 2015. Et fortsatt lavt rentenivå påvirker
eiendomsverdiene positivt. Bertel O. Steen
Eiendom AS med datterselskaper har på
bakgrunn av god utleiegrad og stabile
leietakere, god sikkerhet i inntjeningen.
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Fortsatt drift
I henhold til regnskapslovens paragraf 3-3
bekrefter styret at regnskapet er utarbeidet
i samsvar med forutsetningen om fortsatt
drift.
Utover det som fremkommer av regnskapet
kjenner ikke styret til at det har inntruffet
forhold i løpet av 2015, eller etter regn
skapsårets utgang, som er av vesentlig
betydning for årsregnskapet.

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

Resultatdisponeringer
Bertel O. Steen AS fikk et årsresultat i 2015
på 320 millioner kroner. Med bakgrunn i
dette foreslås det å utbetale et utbytte og
konsernbidrag på 73 millioner, mens 247
millioner foreslås overført til annen
egenkapital.

Kr
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ÅRSRESULTAT

13.9 %
MARKEDSANDEL LASTEBIL

Lørenskog, 14. april 2016

NR. 1
MERCEDES-BENZ ER LEDENDE
I SEGMENTET FOR BUSS
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DOLORES SEQUID ESTIO
DOLORES SEQUID ESTIO

Fra venstre: Ole Stefan Nedenes, Jens Martin Mosveen, Odd Christopher Hansen, Sverre Leiro, Bertel Otto Steen, Sverre Rune Kjær, Leif Erik Vik, Gisle Skansen

STYRET
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.

Styrets sammensetting
Sverre Leiro (1947) – Styreleder
Odd Christopher Hansen (1953) –
Styremedlem
Sverre Rune Kjær (1959) – Styremedlem

Bertel Otto Steen (1948) – Styremedlem
Gisle Skansen (1961) – Styremedlem
Ole Stefan Nedenes (1983) –
Ansattrepresentant

Jens Martin Mosveen (1975) –
Ansattrepresentant
Leif Erik Vik (1971) – Ansattrepresentant
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KONSERNREGNSKAP 2015

RESULTATREGNSKAP FOR KONSERNET

KONSERNREGNSKAPET FOR BERTEL O. STEEN AS

Alle beløp i 1000 kroner

Note

2015

2014

11 605 117

9 928 703

Driftsinntekter
Salgsinntekt

2

Annen driftsinntekt

2

Sum driftsinntekter

174 944

167 200

11 780 061

10 095 903

Driftskostnader
8 696 360

7 335 311

Lønnskostnad

Varekostnad
5

1 444 143

1 378 619

Ordinær avskrivning

6

161 899

155 532

Annen driftskostnad

5

Sum driftskostnader
Driftsresultat

RESULTATREGNSKAP
BALANSE
KONTANTSTRØMOPPSTILLING
NOTER

41
42
44
46

Årsregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse,
må leses i sammenheng med årsberetningen og
revisjonsberetningen.

951 699
9 821 161

371 065

274 742

Resultat fra investering i tilknyttet selskap

7

3 723

2 339

Finansposter

3

(78 394)

(18 837)

296 394

258 244

Resultat før skattekostnad

INNHOLD

1 106 594
11 408 996

Skattekostnad på resultat

12

(88 851)

(68 925)

Årsresultat

13

207 543

189 318

Minoritetens andel av årets resultat

(14 759)

(11 228)

Majoritetens andel av årets resultat

192 784

178 090
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BALANSE FOR KONSERNET

BALANSE FOR KONSERNET

EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

Alle beløp i 1000 kroner

Note

2015

2014

Alle beløp i 1000 kroner

Note

2015

2014

EIENDELER

EGENKAPITAL

Anleggsmidler

Innskutt egenkapital

Immaterielle eiendeler

Aksjekapital

13

372 433

372 433

Immaterielle eiendeler

6

8 832

21 870

Overkurs

13

598 000

598 000

Utsatt skattefordel

12

98 592

84 882

Sum innskutt egenkapital

970 433

970 433

Goodwill

6

1 066 366

1 100 602

Sum immaterielle eiendeler

9 089

2 959

116 513

109 711

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom

6/10

1 567 764

1 529 044

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

6/10

361 013

319 943

1 928 777

1 848 987

Sum varige driftsmidler

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

13

Minoritetsinteresser

13

SUM EGENKAPITAL OG MINORITETSINTERESSER

42 167

43 460

2 078 967

2 114 495

GJELD
Avsetning for forpliktelser

Finansielle anleggsmidler
Andre aksjer og langsiktig fordring
Investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virks.

7/8

3 941

7 659

7

32 810

26 921

36 751

34 579

Sum finansielle anleggsmidler

Pensjonsforpliktelser

5

25 763

25 678

Andre avsetninger for forpliktelser

9

356 812

286 777

382 575

312 455

Sum avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld

Sum anleggsmidler

2 082 041

1 993 277

Omløpsmidler
Varer

Gjeld til kredittinstitusjoner

10

1 108 985

2 515

Øvrig langsiktig gjeld

10

560

710

1 109 545

3 224

81 843

0

Sum annen langsiktig gjeld
4/10

2 178 290

1 696 625
Kortsiktig gjeld

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

7/10
7/15

Forskuddsbetalte kostnader
Fordring mot andre nærstående

15

Sum fordringer

1 014 245

649 948

212 703

99 924

168 795

140 756

57 486

65 274

1 453 229

955 902

Gjeld til kredittinstitusjoner

10

Gjeld til aksjonær og andre nærstående

15

Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter

11

16 552

154 643

Sum omløpsmidler

3 648 071

2 807 171

SUM EIENDELER

5 730 112

4 800 448

884 118
738 454

32 617

28 403

212 339

220 734

13/15

83 558

62 197

9

561 764

436 367

Sum kortsiktig gjeld

2 159 025

2 370 273

SUM GJELD

3 651 145

2 685 953

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

5 730 112

4 800 448

Foreslått utbytte
Annen kortsiktig gjeld

Bankinnskudd, kontanter o.l.

12

83 019
1 103 884
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Lørenskog, 14. april 2016

KONTANTSTRØMSOPPSTILLING FOR KONSERNET
2015

2014

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad

296 394

258 244

Periodens betalte skatt

(28 403)

(81 278)

Tap (gevinst) ved salg av anleggsmidler og aksjer
Ordinære avskrivninger
Pensjonskostnad uten kontanteffekt
Endring i avsetning for forpliktelser, uten kontanteffekt
Endring i varer
Endring i kundefordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i andre kortsiktige poster
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

(7 616)

(1 737)

161 899

155 532

1 456

(1 072)

70 035

109

(362 042)

(8 976)

(364 297)

15 293

291 216

(17 032)

(119 066)

1 491

(60 424)

320 573

133 020

109 776

(290 584)

(237 666)

0

(15)

(225 383)

(32 774)

500

1 234

(382 447)

(159 444)

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak
Utbetalinger ved kjøp av datterselskaper
Innbetalinger ved nedbetaling av langsiktig fordring
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld

1 106 321

2 366

Endring i konsernmellomværender

(789 238)

(50 000)

Netto endring i kassekreditt

81 843

0

Utbetalinger av utbytte

(62 197)

(70 892)

Innbetaling (utbetaling) av konsernbidrag

(31 950)

0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

304 779

(118 525)

(138 091)

42 604

154 643

112 039

16 552

154 643

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter 1.1
Kontanter og kontantekvivalenter 31.12
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR KONSERNET
BERTEL O. STEEN AS

Note 1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet som består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling
og noteopplysninger, er avlagt i samsvar
med regnskapslovens bestemmelser og
god regnskapsskikk i Norge.
Konsolideringsprinsipper
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 mellom
værende mellom selskapene i konsernet er
eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet
etter ensartede prinsipper, ved at datter
selskapet følger de samme regnskaps
prinsipper som morselskapet.
Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskaps
føring av virksomhetssammenslutninger.
Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av
året inkluderes i konsernregnskapet fra det
tidspunktet kontroll oppnås og inntil
kontroll opphører.
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 resultat fra til
knyttedeselskaper 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.
Regnskapsprinsipper for vesentlige
regnskapsposter:
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
klassifisering 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 forventes ikke å være forbi
gående. 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 sammen
heng mellom utgifter og inntekter fastsettes
fordelingen etter skjønnsmessige kriterier.
Øvrige unntak fra sammenstillings
prinsippet 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 balanse
dagens kurs. Valutakursendringer resultat
føres 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 sikringsbok
føring. Rentederivater som rentebytteavtaler
og FRAer er inngått for å sikre fremtidige
rentekostnader og er urealisert gevinst/tap
på fastrenteposisjoner som er knyttet til rente
bærende balanseposter regnskapsføres ikke.
Immaterielle eiendeler og varige
driftsmidler
Det foretas balanseføring av immaterielle
eiendeler som både forventes å gi frem
tidige 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.

Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper,
felleskontrollerte selskaper og datterselskaper
Investering i datterselskaper, tilknyttede
selskaper og felleskontrollerte selskaper
vurderes til kostmetoden i selskaps
regnskapene 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 andel
av opptjent resultat etter anskaffelses
tidspunktet, representerer den overskytende
del tilbakebetaling av investert kapital, og
utdelingene er fratrukket investeringens
verdi i balansen til morselskapet.
Andre aksjer og andeler klassifisert som
anleggsmidler
Aksjer og investering i ansvarlige selskaper
hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse,
er vurdert til kostmetoden. Investeringene
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall
som forventes ikke å være forbigående.
Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres
som annen finansinntekt.
Varer
Beholdninger av varer vurderes til laveste
av gjennomsnittlig anskaffelseskost og
netto salgsverdi.
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.
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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 balansedagen. Fremtidige
pensjonsytelser er beregnet med utgangs
punkt i forventet lønn på pensjonstids
punktet. Pensjonsmidler er vurdert til
markedsverdi på balansedagen.
Netto pensjonsforpliktelser balanseføres som
andre forpliktelser etter korrigering for
estimatavvik. Netto verdi av overfinansierte
ordninger balanseføres som langsiktig
fordring. Periodens netto pensjonskostnad,
brutto pensjonskostnad fratrukket estimert
avkastning på pensjonsmidler, inngår i
lønnskostnader. Brutto pensjonskostnader
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
opptjeningsgrunnlag lagt til grunn.
Estimatavvik og effekt av endrede
forutsetninger amortiseres over forventet
gjenværende opptjeningstid i den grad de
overstiger 10 % av den største av pensjons
forpliktelsene 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 pensjons
midlene forvaltes separat (tilskuddsplaner)
inngår tilskuddet i lønn og andre
personalkostnader.
Skatter
Skatter resultatføres når de påløper slik at
skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt knyttet til
egenkapitaltransaksjoner er ført mot
egenkapitalen.
Skattekostnaden består av betalbar skatt
(skatt på årets skattepliktige inntekt) og
endring i netto 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.
Konsernbidrag
Konsernbidrag behandles som en egen
kapitaltransaksjon. I morselskapets regnskap
blir netto avgitt konsernbidrag tillagt kost
prisen på aksjer i datterselskap, og mottatt
konsernbidrag blir inntektsført som finans.
Endringer i konsernets sammensetning
Bertel O. Steen AS har i 2015 kjøpt CDS
Norge AS (1.5.2015), samt Bertel O. Steen
Spesialkjøretøy AS fra Bertel O. Steen
Industri AS og Snap Drive AS fra søster
selskapet Bertel O. Steen Invest AS (1.7.2017).
Bertel O. Steen Eiendom AS har kjøpt sel
skapene Røykåsveien Eiendom (1.11.2015) og
Industriveien 7 B Eiendom AS (15.12.2015).
Det har ikke vært andre vesentlige endringer
i konsernets sammensetning som har
betydning for konsernregnskapet.
Sammenligningstall
Ved endret klassifisering av regnskapsposter
er sammenligningstallene omarbeidet
tilsvarende.

Note 2
Inntekter

2015

2014

Salg av biler inkl verksted og deler

11 605 117

9 928 703

Andre driftsinntekter:
Provisjonsinntekter og gevinst ved salg av driftsmidler
Eiendomsvirksomhet
Sum andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

73 081
101 863
174 944
11 780 061

73 994
93 205
167 200
10 095 903

Pr. geografisk område
Salg i Norge
Salg i Europa forøvrig
Sum driftsinntekter

11 726 512
53 548
11 780 061

10 069 004
26 899
10 095 903

2015

2014

4 522
0
150
4 672

6 838
16 034
123
22 995

Rentekostnad til morselskap Bertel O. Steen Holding AS
Annen rentekostnad
Realisert og urealisert disgio
Annen finanskostnad

(16 649)
(21 181)
(36 423)
(8 812)

(24 811)
(12 040)
0
(4 980)

Sum finanskostnad

(83 065)

(41 832)

Sum netto finansposter

(78 394)

(18 837)

Pr. virksomhetsområde
Salgsinntekter:

Note 3

Finansposter
Annen renteinntekt
Realisert og urealisert agio
Annen finansinntekt
Sum finansinntekt
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Note 4
Varer

Demobiler
Nye biler
Deler
Annet
Ukurans
Sum varer

2015

2014

249 783
1 409 579

230 496
958 390

224 864
34 997
(52 458)

217 411
39 372
(43 749)

2 178 290

1 696 625

Alt lager er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for ukurans.

Note 5

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, pensjoner mm
2015

2014

1 175 152

1 112 524

181 447
36 507
51 037

171 174
46 034
48 888

1 444 143

1 378 619

Antall årsverk sysselsatt

2 066

1 985

Lån og sikkerhetsstillelser pr. 31.12.
Samlet lån til ansatte

2 845

2432

Lønnskostnader mm.
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum lønnskostnader

Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensjonskostnad
Annen godtgjørelse

Daglig leder er omfattet av konsernledelsens bonusordning. I tillegg har daglig
leder en bonusordning fra morselskapet
Bertel O. Steen Holding AS. 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.

Daglig leder
8 648
46
333

Det er utbetalt tnok 1730 i styrehonorar
i 2015. I tillegg har styrets leder andre
godtgjørelser med tnok 107.
Styrets leder har ingen avtale om bonus,
opsjoner eller sluttverderlag.

Kostnadsført godtgjørelse til Deloitte AS og
samarbeidende selskaper fordeler seg slik:
Lovpålagte revisjonstjenester
Attestasjonstjenester
Skatterådgivning
Andre tjenester utenfor revisjonen

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
Konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjon
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Konsernets pensjonsordninger tilfreds
stiller kravene i denne lov.
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. Kostnadsført tilskudd utgjør tnok
28 344. Ordningen omfatter i alt 2034
personer. Kostnadsført tilskudd til AFP
utgjør tkr. 18 806.
Aktuarmessige beregninger av
ytelsesordninger
Det foretas en årlig aktuarberegning på
gammel AFP-ordning og egenandel for
AFP-pensjonister i gammel AFP-ordning
som avsluttes pr. 31.12.2015. Årets kostnad
for AFP-pensjon er inkludert i oppstillingen
på neste side.

2015

2014

3 202
486

2 848
93

919
870

34
855

Konsernet har usikret pensjonsforpliktelse
som belastes direkte over drift.
Ordningen omfatter i alt 41 personer
Usikret ytelsesordning
31.12.2015 ble tidligere ytelsesbasert
pensjonsordning over drift for aktive
ansatte omdannet til ny usikret ordning
over drift. Den nye ordningen inkluderer
alle ansatte med lønn over 12G.
Regnskapsmessig virkning av dette
fremkommer nedenfor.Balanseførte
forpliktelser og årets kostnad er inkludert
i oppstillingen på neste side.
Sikret ytelsesordning
Konsernet har hatt et selskap som har hatt
en sikret ytelsesordning som belastes
direkte over drift. Denne sikrede ytelse
ordning ble avviklet pr. 31.12.2015 og ble
erstattet med innskuddsordning med
oppstart 1.1.2016. Effekten på konsern
regnskapet for 2015 er:
Reduksjon av pensjonskostnader (18 099)
Forskuddsbetalt pensjonspremie utgjør
7 255.
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Pensjonskostnad

2015

2014

4 661
5
(18 099)

2 731
2 251
0

Avkastning på pensjonsmidler
Resultatført planendring
Resultatført virkning av estimatavvik
Netto pensjonskostnad

(1 407)
0
8 702
(6 138)

0
0
1 627
6 609

Pensjonsmidler / -forpliktelse
Opptjente pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler ( til markedsverdi )
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
Netto pensjonsforpliktelser før arbeidsgiveravgift
Periodisert arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelser
Netto pensjonsmidler

22 965
0
(534)
22 431
3 185
25 763
147

25 689
0
(5 080)
20 608
3 552
25 678
1 518

Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avvikling av sikret ytelse

Herav forpliktelse knyttet til:
Avtalefestet pensjon
Usikrede pensjonsavtaler
Netto balanseført pensjonsforpliktelse
Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente
Forventet lønnsregulering
Forventet pensjonsøkning
Forventet G-regulering
Forventet avkastning på fondsmidler

Note 6

Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 1.1.
Tilgang ved oppkjøp
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.

Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
+Akkumulerte avskrivninger ved oppkjøp
Årets ordinære avskrivninger
Avgang akk.avskrivn. solgte driftsmidler
Akk. av- og nedskrivninger 31.12.
Bokført verdi 31.12.

0
25 616
25 616

1 779
22 411
24 190

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
Årlig leie av ikke balanseførte driftmidler

2,50%
2,25%
0,10%
2,25%
3,30%

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede
forutsetninger innen forsikring.

3,00%
3,00%
0,10%
3,00%
3,80%

Tomt/
bygning

Driftsløsøre/
inventar o.l.

Goodwill

Immaterielle
eiendeler

2015
Sum

2014
Sum

1 991 192
77 365
32 370
(699)
2 100 228

780 508
53 298
253 198
(176 524)
910 481

28 634
8 417
0
0
37 051

247 092
0
5 015
0
252 107

3 047 426
139 080
290 584
(177 223)
3 299 868

2 984 321
39 891
237 666
(214 452)
3 047 426

462 148
25 655
45 147
(486)
532 465

460 565
42 939
97 186
(51 222)
549 468

25 675
775
1 512
0
27 962

225 222
0
18 053
0
243 275

1 173 610
69 370
161 899
(51 708)
1 353 170

1 123 629
861
155 532
(106 413)
1 173 610

1 567 764

361 013

9 089

8 832

1 946 697

1 873 816

Inntil 50 år
Lineær

Inntil 10 år
Lineær

Inntil 5 år
Lineær

Inntil 20 år
Lineær

93 836

5 419

Driftsmidler avskrives etter et lineært prinsipp basert på den antatte levetid. Tomter avskrives ikke.

Bokført verdi av goodwill fordelt på virksomhetskjøp
Industriveien 7 B Eiendom AS

2015
3 270

CDS Norge AS
Andre mindre virksomhetsoppkjøp
Sum goodwill 31.12.

3 085
2 734
9 089

Spesifikasjon av bokført verdi immaterielle eiendeler
Bertel O. Steen AS - egenutviklet programvare
Andre egenutviklede programvarer
Sum immaterielle eiendeler 31.12.

8 170
661
8 832
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Note 7

Note 9

Aksjer og andeler

Andre avsetninger for forpliktelser

Investeringer i felleskontrollert
virksomhet og tilknyttet
virksomhet
UPL og BOSE Holding AS
Bilskadesenteret Telemark AS
Bilskadesenteret Ringerike AS

Forretnings
kontor

Eierandel og
stemmeandel

Anskaffelses
kost

Inngående
balanse 1.1

Andel årets
resultat

Hamar
Skien
Hønefoss

50%
25%
33%

14 853
303
400

23 316
762
776

2 485
175
(646)

KAFO Holding AS
Skade og Lakk AS
Tønne Karosseri og Lakk AS
Bilhuset Brekstad AS
Prøven Motortrade AS
Stjørdal Bilskadesenter AS
Hjørnetomta AS
Leira Bil Brekstad AS
Rosten Drift AS
Prøven kverneland AS
Sum investeringer i FKV og TS

Gjøvik
Fredrikstad
Verdal
Rissa
Stjørdal
Stjørdal
Stjørdal
Brekstad
Trondheim
Trondheim

33%
33%
20%
20%
50%
33%
50%
20%
50%
31%

3 010
3 480
402
1 000
50
400
691
100
15
311
25 015

970
1 466
516
985
0
(781)
681
86
0
0
28 777

85
(318)
332
0
(500)
1 338
124
0
0
648
3 723

Kapital- Balanse-ført
innskudd/oververdi
føringer
0
25 801
(200)
737
0
130
0
(100)
(200)
0
500
0
0
0
0
311
311

1 055
1 047
648
985
0
557
805
86
0
959
32 810

2015
Langsiktige avsetninger:
Avsetning serviceavtaler

2014

94 743

87 554

Avsetning garantiansvar
Avsetning for mulige tap på gjenkjøpsforpliktelse
Avsetning for andre usikre forpliktelser
Sum langsiktige avsetning for forpliktelser

203 821
57 549
700
356 812

148 386
50 836
0
286 777

Kortsiktige avsetninger
Kulanse og andre avsetninger
Andre usikre forpliktelser
Avsetning til tap på leiekontrakt
Sum andre kortsiktige avsetninger for forpliktelser

22 440
8 635
5 914
36 989

16 455
4 782
8 483
29 721

2 039 473

1 887 232

Verdi gjenkjøpsportefølje

Se for øvrig note 1 for ytterligere beskrivelse av konsernets prinsipper knyttet til avsetninger for forpliktelser.
Tnok 338 354 av gjenkjøpsporteføljen er sikret mot fabrikk i 2015, mot tnok 211 101 i 2014.

Andre aksjer og andeler

Nytt om Bil AS
Trøndelag Lakksenter AS
Lillehammer Bilskadesenter AS
Autoringen AS
Andre aksjer og andeler med eierandel under 10%
Sum andre aksjer og andeler

Forretnings
kontor

Eierandel og
stemme-andel

Anskaffelses
kost

Balanseført
verdi

Asker
Trondheim
Lillehammer
Oslo

10%
13%
17%
20%

50
500
195
300
2 130
3 175

50
500
195
300
1 955
3 000

Note 8

Fordringer med forfall senere enn ett år

Andre fordringer

2015

2014

794

1 294

56

57

BERTEL O. STEEN AS
ÅRSRAPPORT 2015

Note 10

Note 11

Pantstillelser og garantiansvar

Kassekreditt, bankinnskudd, garantier og valuta
2015

2014

Balanseført gjeld som er sikret ved pant o.l.:
Benyttet del av trekkfasiliteter

1 112 858

0

Aktiverte lånekostnader
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Kortsiktig gjeld til Bertel O. Steen Holding AS
Sum

(3 313)
560
81 843
0
1 191 948

0
710
2 515
790 118
793 343

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld:
Kundefordringer
Varelager
Transportmidler, driftsløsøre, inventar o.l.
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Sum

797 585
1 528 235
259 106
1 474 404
4 059 330

434 980
1 228 761
74 735
1 297 154
3 035 630

879 923
287 043

279 882
116 752

Ubenyttet del av trekkrettigheter
Ubenyttet del av kassekreditt

Trekkfasilitet på mnok 1 100 knyttet til
Bertel O. Steen Eiendom samt Bertel O.
Steen AS forfaller i 2020. Mnok 42,2 av den
balanseførte gjelden forfaller mer enn 5 år
etter regnskapsårets slutt.
Konsernets gjennomsnittlige innlånsrente
var 2,67 % i 2015 (2,82 % i 2014). Se også
note 16 vedrørende finansiell risiko.
Covernants-krav Bilvirksomhet:
1. Lånet skal ikke overstige 70 prosent av
sum varelager, biler og kundefordringer.
2. Gjeldsandelen skal ikke i løpet
regnskapsåret være høyere enn
3,5:1 mot EBITDA
3. Egenkapitalandelen skal ikke i løpet
av regnskapsåret være mindre enn
27 prosent.

Covernants-krav Eiendomsvirksomhet:
1. Lånet i forhold til markedsverdien av
eiendommer i konsernet skal ikke
overstige 77,5 %;
2. Rentedekning skal ikke i noen periode
være mindre enn 1,60;1;
3. Akkumulert netto årlige leieinntekter fra
sikkerhetsstillere ihht “BOS leieavtaler”
skal ikke i noen periode være mindre
enn NOK 90.000.000;
4. Gjennomsnittlig vektet levetid av “BOS
leieavtaler” skal ikke være mindre enn
48 måneder, og beløpet av årlig leie ihht
“BOS leieavtaler” for hvert av de
kommende fire etterfølgende tolvmåneders perioder skal ikke være
mindre enn NOK 90.000.000.
Pr 31. desember 2015 var covernants
innenfor kravene.

2015

2014

Ubenyttet del av kassekreditt

287 043

116 752

Garantier
Bankgaranti for å dekke skyldig skattetrekk
Remburs mot bilfabrikk
Andre garantier
Bankinnskudd bundet for å dekke skyldig skattetrekk
Sum garantier

82 830
62 530
142 646
3 144
291 150

75 700
54 285
166 008
2 832
298 825

Kausjoner
Kausjonsansvar konsernselskaper
Øvrig kausjonsansvar
Sum kausjoner

100 086
3 334
103 420

127 732
757 288
885 020

Valutaterminkontrakter
EUR-terminkontrakter - kjøpskontrakt (beløp i EUR)
EUR-terminkontrakter - salgskontrakt (beløp i EUR)

107 724
7 050

53 166
7 300
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Note 12

Skattekostnad
Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt
Skatteeffekt av avgitt konsernbidrag
Avsatt for lite (mye) tidligere år
Virkning av endring av skatteregler (2015)
Endring i utsatt skatt
Sum skattekostnad resultat
Avstemning fra nominell til faktisk skattesats:
Resultat før skatt

2015

2014

168 999

111 405

(136 124)
474
7 887
47 614

(82 987)
15
0
40 493

88 851

68 925

Sum betalbar skatt

2015
168 999
(136 124)
(258)

2014
111 405
(82 987)
(15)

32 617

28 403

Note 13

Egenkapital og aksjonærinformasjon
296 394

258 244

Forventet skattekostnad etter nominell skattesats ( 27 %)
Faktisk skattekostnad
Forskjell mellom nominell og faktisk skattekostnad

80 026
88 851
(8 825)

69 726
68 925
800

Skatteeffekten av følgende poster :
Kostnader uten fradrag / inntekter uten skatteplikt
Resultatført aksjeutbytte, aksjegevinster og aksjenedskrivninger
Resultat fra tilknyttet selskap
Virkning av endring i skatteregler og -satser (2015)
Andre poster

(3 872)
133
1 005
(7 887)
1 797

(1 999)
(7)
631
0
2 175

Sum forskjell

(8 825)

800

30%

27%

Effektiv skattesats
Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring:
Skattefordel (-forpliktelse)
Driftsmidler og immaterielle eiendeler
Varer
Fordringer
Gevinst og tapskonto
Forpliktelser
Andre forskjeller
Fremførbart underskudd
Sum bokført utsatt skattefordel

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:
Betalbar skatt på årets resultat
Skatteeffekt av mottatt (avgitt) konsernbidrag
Feil tidligere år

Egenkapital:
Egenkapital 1.1.

Innskutt annen EK
2 071 035

Minoritetsinteresser
43 460

Sum
2 114 495

476
(154 518)
(67 508)
(5 469)
192 784
2 036 800

(1)
0
(16 050)
0
14 759
42 167

474
(154 518)
(83 558)
(5 469)
207 543
2 078 967

Årets endring i kapital:
Andre endringer
Kapitalendringer 1)
Avsatt utbytte
Netto avgitt konsernbidrag
Årets resultat
Egenkapital 31.12.

1) Kapitalendring skyldes kjøp av aksjer i Snap Drive AS som er bokført ihht konsernkontinuitet.

Aksjekapital og aksjonærinformasjon:
Aksjekapitalen i Bertel O. Steen AS 31.12. består av følgende ( i nok):

Sum aksjer
(55 573)
37 274
4 150
(3 099)
105 965
9 811
65
98 592

Utsatt skattefordel er oppført i balansen basert på forventninger om fremtidige positive resultater i selskapet eller konsernet.

(51 435)
34 582
4 235
(4 540)
96 256
5 268
514
84 882

Selskapet har følgende aksjonærer:
Navn
Bertel O. Steen Holding AS
Sum
Hver aksje gir samme rett i selskapet.

Ordinære aksjer
3 724 334
3 724 334

Antall
3 724 334

Pålydende
100

Bokført
372 433 400

Sum aksjer
3 724 334
3 724 334

Eierandel
100%
100%

Stemmeandel
100%
100%
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Note 14

Kia Motors						
Vesentlige samarbeidsavtaler			 Avtalen med Kia Motors har løpt fra 1993,
og ble fornyet i 2003. I tråd med EUPeugeot						 kommisjonens forordning nr. 1400/2002
om gruppeunntak løper avtalen nå med 2
Kontrakten med Automobiles Peugeot har
løpt fra 1929. Ny kontrakt med Automobiles års gjensidig oppsigelse.
Peugeot ble signert medio 2011, samtidig
Citroën
ble signert nye forhandlerkontrakter. Disse
er ikke tidsbestemte, men kan sies opp med Kontrakten med Automobiles Citroën ble
signert i april 2015 i forbindelse med Bertel
2 års oppsigelsestid.
O. Steens oppkjøp av selskapet. Selskapet
Daimler
hadde før denne tid ikke en formell
Kontrakten med Daimler AG har løpt fra
importøravtale. Den inngåtte avtalen kan de
1929. Som en følge av EU-kommisjonens
første 5 år kun sies opp ved vesentlig
forordning nr. 1400/2002 om gruppemislighold, og løper deretter automatisk
unntak, ble det i 2003 tegnet ny avtale med
videre i 5 nye år med mindre den sies opp
2 års gjensidig oppsigelsestid.
med 6 måneders gjensidig varsel.

Mellomværende med nærstående parter
Kortsiktig fordring
Kundefordring mot Bertel O. Steen Invest AS m/ datterselskaper
Konsernbidrag fra Bertel O. Steen Invest AS m/ datterselskaper
Sum kortsiktig fordring

2015

2014

2 371
55 115
57 486

3 224
62 050
65 274

27
0
75 500
7 492
67 508
150 527

50
790 118
85 000
9 000
51 000
935 168

Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld mot Bertel O. Steen Holding AS
Kortsiktig lån til Bertel O. Steen Holding AS
Konsernbidrag mot Bertel O. Steen Invest AS med datterselskap
Konsernbidrag til Bertel O. Steen Holding AS
Utbytte til Bertel O. Steen Holding AS
Sum kortsiktig gjeld

Note 16

Finansiell risiko

Note 15

Transaksjoner med nærstående
Bilkonsernet selger biler, deler, IT-tjenester
og andre administrative tjenester til Bertel
O. Steeen Invest-konsernet samt mor
selskapet Bertel O. Steen Holding AS.

Konsernets transaksjoner med nærstående
Inntekter
Salg av biler og deler inkl verkstedstjenester
Salg av IT og andre adm.tjenester
Hulsleieinntekter
Sum inntekter

Alle transaksjoner mellom konsernselskap
skjer på vanlige forretningsmessige vilkår.
Ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 5.

2015

2014

6 804
6 975
3 144
16 924

21 562
12 774
7 391
41 727

16 649
16 649

24 811
24 811

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 56 %
av varekostnadene er i fremmed valuta.
Euro utgjør i all hovedsak kontantstrøm i
fremmed valuta. Risikoen søkes begrenset
ved hjelp av terminkontrakter. Samtidig
har også flere av Konsernets bilimportører
inngått valutaavtaler med leverandørene,

som bidrar til å redusere transaksjons- og
valutarisiko, hvor bilprodusent i hovedsak
bærer valutarisiko utover 2 måneder.
Pr 31.12.2015 hadde konsernet kjøpt
terminkontrakter til 996 mnok, og solgt
terminkontrakter til mnok 66, netto mnok
930. Virkelig verdi ved utgangen av året
er 1 099 mnok. Urealisert kursgevinst
på 37 mnok mellom anskaffelsesverdi og
markedsverdi på balansedagen er bokført
som agio. Virkelig verdi er markedsverdien
beregnet med grunnlag i den midtpris som
de respektive bankene har fastsatt basert på
aktuelle kurser i markedet på balansedagen.

Kostnader
Rentekostnader
Sum kostnader

Bertel O. Steen AS har i 2015 kjøpt 100% av aksjene i Snap Drive AS samt Bertel O. Steen Spesialkjøretøy AS fra
Bertel O. Steen Invest-konsernet.
Se for øvrig note 13 og 18 for ytterligere detaljer rundt transaksjonene.

Forfallsår for valutaterminer
Nominelt beløp kjøp av Euro (i tnok)
Nominelt beløp salg Euro (i tnok)
Urealisert kursgevinst ( i tnok)

2016
995 800
46 956
39 216

2017
0
9 300
-965

2018
0
9 400
-1 027

62

63

BERTEL O. STEEN AS
ÅRSRAPPORT 2015

Note 17

Likviditetsrisiko					 Dette innebærer en renterisiko i forhold
Konsernet opererer i en syklisk bransje
til utviklingen i korte renter knyttet til
med relativt store svingninger i arbeidsfremtidige rentekostnader.Denne risikoen
kapitalen. Det er derfor risiko knyttet til
reduseres ved at en del av gjelden byttes
kortsiktig tilgang på likviditet. Dette er
til fast rente gjennom fastrenteavtaler
sikret ved å ha en fleksibel kommitert
med våre hovedbankforbindelser.
rammefinansiering i morselskap, hvor
trekk reguleres løpende ut fra behov.
Pr 31.12.2015 er 230 mnok sikret med
Det vises til note 10 om trekkrettigheter.
renteswapavtaler til en gjennomsnittlig
Nibor 3M på 1,38 %, og en gjennomsnittlig
Renterisiko
gjenværende løpetid på 3,99 år. 21 % av
Pr. 31.12.2015 hadde Konsernet netto
låneporteføljen er knyttet til Swapavtaler.
rentebærende gjeld på totalt 1 110 mnok.
Swapavtalene hadde ved årsslutt en positiv
markedsverdi på 0,2 mnok.
Denne er basert på flytende markedsrente.

Betydelige transaksjoner i regnskapsåret
Bertel O. Steen AS har i 2015 kjøpt 100% av
aksjene i CDS Norge AS. I tillegg har Bertel
O. Steen AS kjøpt aksjene i Snap Drive AS
samt Bertel O. Steen Spesiakjøretøy AS fra
Bertel O. Steen Invest-konsernet.

2016

2017

2018

2019

2020

Senere

0

0

20 000

105 000

105 000

0

Forfallstidspunkt for
langsiktig gjeld
Nominelt beløp (i tnok)

2016

2017

2018

2019

2020

Senere

0

0

0

0

2 300 000

42 000

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.

Konsernet har ikke solgt noen datterselskap
i 2015.

Transaksjonene hadde følgende effekt på
konsernregnskapet pr 31.12.2015:

Forfallsår for
renteswapavtaler
Nominelt beløp (i tnok)

Gjelden i Bertel O. Steen AS og Bertel O. Steen Eiendom AS er refinansiert i 2015, med 5 årige låneavtaler.

Bertel O. Steen Eiendom AS har kjøpt 100%
av aksjene i Røykåsveien Eiendom AS samt
Indistriveien 7 B Eiendom AS i 2015.

Kontanter
Fordringer
Driftsmidler inkl merverdier
Varbeholdning
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Netto identifiserbare eiendeler

Oppkjøpseffekter
53 013
38 346
82 091
119 623
(74 213)
(139 706)
79 154

Goodwill
Utsatt skattefordel
Kontinuitetsgjennomskjæring Snap Drive AS

7 642
37 082
154 518

Betalt i kontanter
Overtatte kontanter
Netto kontanter

278 396
(53 013)
225 383
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Note 18

Konsernsammensetning
Forretningskontor

Eierandel og
stemmeandel

Bilvirksomhet:
Bertel O. Steen AS
Kia Bil Norge AS
CDS Norge AS (nytt selskap i 2015)
Chrysler Norge AS
Nordisk Bilimport AS
Bertel O. Steen Spesialkjøretøy AS (nytt selskap i 2015)
Bertel O. Steen Finans AS
Snap Drive AS (nytt selskap i 2015)
Bertel O. Steen Detalj AS
Bertel O. Steen BilVenture AS
Bertel O. Steen Bil AS
Bertel O. Steen Aktiv Bil AS
Bertel O. Steen Oslo AS
Bertel O. Steen Romerike AS
Bertel O. Steen Asker og Bærum AS
Bertel O. Steen Vare-Last-Buss AS
Bertel O. Steen Møre og Romsdal AS
Brabil AS
Bertel O. Steen Ringerike AS
Bertel O. Steen Vestfold AS
Bertel O. Steen Autostern AS
Bertel O. Steen Telemark AS
Bertel O. Steen Hedmark og Oppland AS
Bertel O. Steen Lillehammer Motorcentral AS
Bertel O. Steen Østfold AS
Bertel O. Steen Bergen AS
Bertel O. Steen Buskerud AS
Bertel O. Steen Rogaland AS
Motor Trade Holding AS
Motor-Trade AS
Trønderlinjen AS
Bertel O. Steen Agder AS
Bertel O. Steen Bilskade AS

Forretnings kontor

Eierandel og
stemmeandel

Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Eiendomsvirksomhet:
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Skedsmo
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Oslo
Skedsmo
Bærum
Lørenskog
Ålesund
Haram
Ringerike
Tønsberg
Oslo
Skien
Ringsaker
Lillehammer
Fredrikstad
Bergen
Lier
Sandnes
Trondheim
Trondheim
Melhus
Kristiansand
Oslo

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
90,1 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
90,2 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
90,1 %
50,0 %
100,0 %
100,0 %
60,0 %
100,0 %

Bertel O. Steen Eiendom AS
Ekreveien 27 AS
Bedriftsveien 120 AS
Bryggeriveien 5 AS
Dikveien 1 AS
Energiveien 11 AS
Hensmoen AS
Industrigata 58 AS
Lerstadveien 525 AS
Liamyrene 3 AS
Maridalsveien 85-87 AS
Prof. Koths vei 85 AS
Slagenveien 67 AS
Solheimveien 7 AS
Svanedamsveien 6-8 AS
Vassbotnen 9 AS
Solheimveien 11 AS
Solheimveien 15 AS
Skolmar Eiendom AS
Sognsveien 90 AS
Sandakerveien 64 AS
Bertel O. Steen Eiendomsdrift AS
Bertel O. Steen Osloeiendommer ANS
Hvamveien 2 AS
Røykåsveien Eiendom AS (nytt selskap i 2015)
Industriveien 7 B Eiendom AS (nytt selskap i 2015)
Håvardstun AS
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Bertel O. Steen AS
Postboks 52, 1471 Lørenskog
Telefon +47 67 92 60 00
Besøksadresse:
Solheimveien 7, 1473 Lørenskog
www.bos.no

