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Motor trade 2000 
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Under år 2000 fanns det enligt Statistiska centralbyråns företagsregister 18 883 
företag inom motorhandeln. Dessa företag sysselsatte 63 239 personer och om-
satte 267,6 miljarder kr. Jämfört med 1999 har antal företag och antal anställda 
ökat något medan nettoomsättningen ökat med 7 procent. 

Företag verksamma inom handel med motorfordon stod för drygt 60 procent av 
motorhandelns omsättning samt 45 procent av samtliga anställda. 

De allra flesta företag inom motorhandeln är små. Hela 98 procent av företagen 
har mindre än 20 personer anställda. De små företagen stod för 36 procent av 
omsättningen. 
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Försäljning av personbilar genererade ca 45 procent av motorhandelns samlade 
intäkter. Därefter kommer försäljning av drivmedel som stod för nära 16 pro-
cent av intäkterna. 

I den största delbranschen, försäljning av motorfordon (SNI 50.1), stod försälj-
ning av nya personbilar för ca 56 procent av intäkterna. Försäljning av begag-
nade personbilar bidrog med ytterligare 15 procentenheter. 

Bensinstationernas (SNI 50.5) omsättning bestod till 72 procent av försäljning 
av drivmedel. Försäljning av livsmedel stod för nära 10 procent av omsättning-
en medan försäljning av tobaksprodukter svarade för ca 5 procent. 
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Branschundersökningen visade att företag och myndigheter är motorhandelns 
största kunder med 59 procent av den totala omsättningen. Hushållen stod för 
resterande 41 procent. Företag och myndigheter dominerar när det gäller in-
täktsslagen försäljning av nya motorfordon. Hushållen dominerar när det gäller 
försäljning av begagnade bilar, samt försäljning av drivmedel och annat som 
säljs på bensinstationer. 
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Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar här en publikation gällande motor-
handeln 2000. Publikationen baseras på två olika undersökningar, Företagsstati-
stik för industri-, bygg och tjänsteföretag samt en branschundersökning gällande 
motorhandeln 2000. 

Differensen av Branschundersökningens nettoomsättningen mot Företagsstati-
stikens grundas på att olika branschbegrepp används vid redovisningen av de 
två undersökningarna. Då branschbegreppen påverkar indelningen i bransch-
grupperna återfinns inte samma företag i bägge undersökningarna. Den absoluta 
merparten av undersökta företag finns i båda undersökningarna. 
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I denna undersökning ingår företag verksamma inom handel med och service av 
motorfordon samt reservdelar och tillbehör till dessa. Vidare ingår företag verk-
samma inom detaljhandeln med drivmedel. I publikationen används begreppet 
motorhandeln för hela ovan nämnda bransch.  
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Enligt SCB:s företagsregister omfattade motorhandeln 18 883 företag år 2000. 
Det är ca 2 procent fler än 1999, då antalet företag uppgick till 18 500. Mer än 
hälften av företagen, 55 procent, fanns inom delbranschen underhåll och repara-
tioner av motorfordon, d.v.s. i första hand bilverkstäder (SNI 50.2). Bilverkstä-
derna är i de flesta fall små, mer än hälften har ingen eller en person anställd. 
Näst störst, 21 procent, var delbranschen handel med motorfordon (SNI 50.1).  
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Totalt inom motorbranschen var 63 239 personer anställda under år 2000, vilket 
är en ökning med 3,7 procent sedan 1999. Av dessa var 28 485 personer, d.v.s. 
45 procent, verksamma inom delbranschen handel med motorfordon utom MC 
(SNI 50.1). Näst störst sett till antal anställda var delbranschen detaljhandel med 
drivmedel, d.v.s. bensinstationer (SNI 50.5), som sysselsatte 10 911 personer. 
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Enligt Företagsstatistiken 2000 var den totala nettoomsättningen för motorhan-
deln 267,6 miljarder kr, vilket är nära 7 procent mer än året innan. Klart störst är 
delbranschen handel med motorfordon utom MC (SNI 50.1) som omsatte 161,8 
miljarder kr. Det är drygt 60 procent av motorhandelns totala omsättning. De-
taljhandel med drivmedel (SNI 50.5) omsatte 52,6 miljarder kr. Bilverkstäder 
(SNI 50.2), som var störst sett till antal företag omsatte 24,6 miljarder kr. 

Nettoomsättning per anställd var 4 232 tkr. Den var högst i delbranschen handel 
med motorfordon, 5 682 tkr. Bilverkstäderna, vars intäkter till största delen 
utgörs av tjänster, hade en nettoomsättning på 1 577 tkr per anställd. 
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De allra flesta företag inom motorhandeln är små. Hela 98 procent av företagen 
har mindre än 20 personer anställda. I dessa företag arbetade sammanlagt  
29 674 personer, vilket är 47 procent av samtliga anställda inom motorhandeln. 
De små företagen stod för 36 procent av omsättningen. 

Det fanns 21 företag med 250 eller fler anställda. De stora företagen sysselsatte 
12 053 anställda, vilket är 19 procent av samtliga anställda, och stod för 28 pro-
cent av omsättningen. 
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Branschundersökningen visar att försäljning av personbilar genererade ca 45 
procent av motorhandelns samlade intäkter. Därefter kommer försäljning av 
drivmedel som stod för nära 16 procent av intäkterna. 

I den största delbranschen, försäljning av motorfordon (SNI 50.1), stod försälj-
ning av nya personbilar för ca 56 procent av intäkterna. Försäljning av begag-
nade personbilar bidrog med ytterligare 15 procentenheter. Resterande ca 30 
procent var främst försäljning av tunga motorfordon samt försäljning av reserv-
delar och tillbehör. En icke oväsentlig del av intäkterna, ca 3 miljarder kr, ut-
gjordes av försäljning av drivmedel. 

Bensinstationernas (SNI 50.5) omsättning bestod till 72 procent av försäljning 
av drivmedel. Försäljning av livsmedel stod för nära 10 procent av omsättning-
en medan försäljning av tobaksprodukter svarade för ca 5 procent. Uthyrning av 
bilar och släp samt biltvätt stod tillsammans för ca 3 procent av intäkterna. Öv-
riga intäkter var främst försäljning av reservdelar och tillbehör, servering samt 
försäljning av sport-, fritids- och övriga varor. 

Omfattande försäljning av bilar och  reservdelar bland företag vars 
huvudsakliga verksamhet är service och reparation 
Endast en tredjedel av omsättningen i delbranschen underhåll och reparation av 
motorfordon (SNI 50.2) utgjordes av service och reparation av motorfordon 
(inkl. däckservice). Ytterligare nära en tredjedel av intäkterna utgjordes av för-
säljning av reservdelar och tillbehör samt däck. Försäljning av nya och begag-
nade personbilar var också en stor intäktskälla, den stod för knappt 21 procent 
av intäkterna. Intäktsfördelningen visar på den omfattande branschblandning 
som förekommer i delbranschen. Även om företagens huvudsakliga verksamhe-
ten utgörs av service och reparationer består också stora delar av verksamheten 
av försäljning av reservdelar och motorfordon. 

I delbranschen handel med reservdelar och tillbehör (SNI 50.3) svarade försälj-
ningen av reservdelar, tillbehör och däck tillsammans för nära 77 procent av 
omsättningen. Ca 14 procent av intäkterna bestod av försäljning av sport, fri-
tids- och övriga varor.  

Nästan all omsättning i delbranschen handel med och service av motorcyklar 
(SNI 50.4) bestod av försäljning av motorcyklar, försäljning av reservdelar och 
tillbehör till dessa. 
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Branschundersökningen visade att företag och myndigheter är motorhandelns 
största kunder med 59 procent av den totala omsättningen. Hushållen stod för 
resterande 41 procent. Företag och myndigheter dominerar när det gäller in-
täktsslagen försäljning av nya motorfordon samt reservdelar och tillbehör till 
dessa. Hushållen dominerar när det gäller försäljning av begagnade bilar, samt 
försäljning av drivmedel, livsmedel samt annat som säljs på bensinstationer. 
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Teckenförklaring 
Explanation of symbols 

– Noll Zero 
0 
0,0 

Mindre än 0,5 
Mindre än 0,05 

Less than 0.5 
Less than 0.05 

.. Uppgift inte tillgänglig eller för 
osäker för att anges 

Data not available 

 

1. Basfakta och nyckeltal för motorhandeln 1997-2000, belopp i 
mnkr, nyckeltal i procent1 
1. Basic data and key ratios for the motor trade 1997-2000, SEK millions 
and per cent 

 1997 1998 1999 2000 

BASFAKTA     

Antal företag 18 534 18 556 18 500 18 883 

Antal anställda 56 765 60 172 60 976 63 239 

Nettoomsättning 206 302 212 172 249 982 267 632 

Rörelseresultat 5 484 5 119 6 089 6 897 

Produktionsvärde 39 154 43 567 49 809 55 101 

Förädlingsvärde 23 844 24 729 27 878 29 289 

Summa tillgångar 70 261 76 149 88 973 95 958 

Bruttoinvesteringar 5 762 5 428 7 849 6 147 

Nettoinvesteringar 3 298 2 522 5 655 3 669 

     

NYCKELTAL     

Avkastning på eget kapital 28,4 24,2 27,4 26,7 

Avkastning på totalt kapital 9,5 8,4 8,5 8,9 

Soliditet 24 24 24 25 

Rörelsemarginal 2,7 2,4 2,4 2,6 

Nettoomsättning per anställd, tkr 3 634 3 526 4 100 4 232 
1 SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 1997-2000. 
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2. Basfakta och nyckeltal för motorhandeln 2000 fördelat på 
näringsgren enligt SNI, belopp i mnkr, nyckeltal i procent1 
2. Basic data and key ratios for the motor trade 2000 by industry (NACE 
classification), SEK millions and per cent 

 Handel med 
motorfordon, 

utom MC 
(SNI 50.1) 

Underhåll och 
reparation av 
motorfordon, 

utom MC 
(SNI 50.2) 

Handel med 
reservdelar 

och tillbehör 
till motorfor-

don, utom MC 
(SNI 50.3) 

BASFAKTA    

Antal företag 3 877 10 421 1 762 

Antal anställda 28 485 15 643 7 138 

Nettoomsättning 161 845 24 673 23 623 

Rörelseresultat 2 847 1 741 1 010 

Produktionsvärde 25 000 14 861 6 872 

Förädlingsvärde 13 854 6 750 3 675 

Summa tillgångar 55 971 11 896 12 047 

Bruttoinvesteringar 3 935 1 146 380 

Nettoinvesteringar 2 119 827 161 

    

NYCKELTAL    

Avkastning på eget kapital 22,5 46,4 25,9 

Avkastning på totalt kapital 6,8 15,7 10,8 

Soliditet 20 28 33 

Rörelsemarginal 1,8 7,1 4,3 

Nettoomsättning per anställd, tkr 5 682 1 577 3 310 
1 SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2000. 

Tabell 2 (forts.) 

 Handel med 
och service av 

motorcyklar 
(SNI 50.4) 

Detaljhandel 
med drivmedel 

(SNI 50.5) 

BASFAKTA   

Antal företag 758 2 065 

Antal anställda 1 062 10 911 

Nettoomsättning 4 905 52 585 

Rörelseresultat 202 1 097 

Produktionsvärde 988 7 380 

Förädlingsvärde 528 4 482 

Summa tillgångar 2 147 13 897 

Bruttoinvesteringar 76 610 

Nettoinvesteringar 60 502 

   

NYCKELTAL   

Avkastning på eget kapital 29,4 22,9 

Avkastning på totalt kapital 10,4 9,4 

Soliditet 26 34 

Rörelsemarginal 4,1 2,1 

Nettoomsättning per anställd, tkr 4 619 4 819 
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3. Basfakta och nyckeltal för motorhandeln 2000 fördelat på 
storleksklass, belopp i mnkr, nyckeltal i procent1 
3. Basic data and key-ratios for the motor trade 2000 by enterprise size, 
SEK millions and per cent 

 Storleksklass (antal anställda) 

 0-19 20-49 50-99 100-249 250- TOTALT 

BASFAKTA       

Antal företag 18 508 207 84 63 21 18 883 

Antal anställda 29 674 6 409 6 090 9 013 12 053 63 239 

Nettoomsättning 96 316 32 430 30 763 33 632 74 491 267 632 

Rörelseresultat 3 468 837 544 810 1 238 6 897 

Produktionsvärde 24 572 6 292 6 111 7 448 10 678 55 101 

Förädlingsvärde 12 742 3 276 2 925 4 310 6 036 29 289 

Summa tillgångar 34 848 12 460 11 192 15 287 22 171 95 958 

Bruttoinvesteringar 2 506 572 761 1 509 799 6 147 

Nettoinvesteringar 1 602 358 423 723 563 3 669 

       

NYCKELTAL       

Avkastning på eget kapital 31,6 26,9 21,5 18,1 26,7 26,7 

Avkastning på totalt kapital 11,8 8,4 6,8 7,2 6,7 8,9 

Soliditet 28 23 21 29 18 25 

Rörelsemarginal 3,6 2,6 1,8 2,4 1,7 2,6 

Nettoomsättning per anställd, tkr 3 246 5 060 5 051 3 731 6 180 4 232 
1 SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2000.  

4. Resultaträkning för motorhandeln 1997-2000, mnkr1 
4. Income statement for the motor trade 1997-2000, SEK millions 

 1997 1998 1999 2000 

Nettoomsättning exkl. punktskatter 206 302 212 172 249 982 267 632 

Förändring av lager av produkter i arbete, 
färdiga varor och pågående arbete för annans 
räkning -138 -48 -122 -69 

Övriga rörelseintäkter 1 810 2 111 2 137 3 355 

Handelsvaror, råvaror och förnödenheter -168 925 -172 201 -203 427 -219 144 

Övriga externa kostnader -14 661 -16 659 -20 262 -20 905 

Personalkostnader -16 335 -17 515 -19 321 -20 827 

Av- och nedskrivningar (samt återföringar 
därav) av materiella/immateriella anläggnings-
tillgångar -2 317 -2 459 -2 715 -2 827 

Övriga rörelsekostnader -251 -283 -180 -316 

Rörelseresultat 5 485 5 119 6 088 6 897 

Resultat från finansiella investeringar -676 -770 -284 -615 

Resultat efter finansiella poster 4 809 4 348 5 803 6 282 

Bokslutsdispositioner -1 026 -350 -1 243 -828 

Skatt på årets resultat -680 -774 -918 -1 250 

Årets resultat 3 102 3 226 3 643 4 203 
1 SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 1997-2000. 
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5. Resultaträkning för motorhandeln 2000 fördelat på näringsgren 
enligt SNI, mnkr1 
5. Income statement for the motor trade 2000 by industry (NACE classi-
fication), SEK millions 

 Handel med 
motorfordon, 

utom MC 
(SNI 50.1) 

Underhåll och 
reparation av 
motorfordon, 

utom MC 
(SNI 50.2) 

Handel med 
reservdelar 

och tillbehör 
till motorfor-

don, utom MC 
(SNI 50.3) 

Nettoomsättning exkl. punktskatter 161 845 24 673 23 623 

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga 
varor och pågående arbete för annans räkning -59 14 -16 

Övriga rörelseintäkter 1 532 420 451 

Handelsvaror, råvaror och förnödenheter -138 118 -13 931 -17 365 

Övriga externa kostnader -10 481 -4 294 -2 782 

Personalkostnader -10 057 -4 537 -2 626 

Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av 
materiella/immateriella anläggningstillgångar -1 607 -582 -225 

Övriga rörelsekostnader -207 -23 -51 

Rörelseresultat 2 847 1 741 1 010 

Resultat från finansiella investeringar -358 -197 7 

Resultat efter finansiella poster 2 489 1 544 1 017 

Bokslutsdispositioner -394 -169 18 

Skatt på årets resultat -643 -162 -261 

Årets resultat 1 452 1 212 774 
1 SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2000. 

Tabell 5 (forts.) 

 Handel med 
och service av 

motorcyklar 
(SNI 50.4) 

Detaljhandel 
med drivmedel 

(SNI 50.5) 

Nettoomsättning exkl. punktskatter 4 905 52 585 

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga 
varor och pågående arbete för annans räkning -2 -6 

Övriga rörelseintäkter 46 906 

Handelsvaror, råvaror och förnödenheter -3 954 -45 776 

Övriga externa kostnader -449 -2 899 

Personalkostnader -312 -3 295 

Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av 
materiella/immateriella anläggningstillgångar -30 -383 

Övriga rörelsekostnader -1 -34 

Rörelseresultat 202 1 097 

Resultat från finansiella investeringar -39 -28 

Resultat efter finansiella poster 163 1 069 

Bokslutsdispositioner -15 -268 

Skatt på årets resultat -31 -153 

Årets resultat 117 648 
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6. Balansräkning för motorhandeln 1997-2000, mnkr1 
6. Balance sheet  for the motor trade 1997-2000, SEK millions 

 1997 1998 1999 2000 

Tecknat men ej inbetalt kapital 0 0 0 0 

Immateriella anläggningstillgångar 201 307 1 119 1 119 

Materiella anläggningstillgångar 14 841 15 010 17 666 18 795 

Finansiella anläggningstillgångar 6 937 7 516 8 873 9 883 

Summa anläggningstillgångar 21 980 22 834 27 658 29 796 

Varulager m.m. 22 755 24 526 27 513 31 043 

Kortfristiga fordringar 20 047 22 679 26 305 27 575 

Kortfristiga placeringar 854 720 1 240 956 

Kassa och bank 4 628 5 389 6 255 6 587 

Summa omsättningstillgångar 48 282 53 315 61 314 66 159 

SUMMA TILLGÅNGAR 70 262 76 148 88 972 95 956 

     

Eget kapital 12 572 13 608 16 342 18 275 

Obeskattade reserver 6 019 6 082 6 688 7 321 

Avsättningar 3 265 3 302 3 589 4 269 

Långfristiga skulder 18 196 18 585 22 295 22 304 

Kortfristiga skulder 30 211 34 573 40 059 43 786 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 70 262 76 148 88 972 95 956 
1 SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 1997-2000. 
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7. Balansräkning för motorhandeln 2000 fördelat på näringsgren 
enligt SNI, mnkr1 
7. Balance sheet for the motor trade 2000 by industry (NACE classifica-
tion), SEK millions 

 Handel med 
motorfordon, 

utom MC 
(SNI 50.1) 

Underhåll och 
reparation av 
motorfordon, 

utom MC 
(SNI 50.2) 

Handel med 
reservdelar 

och tillbehör 
till motorfor-

don, utom MC 
(SNI 50.3) 

Tecknat men ej inbetalt kapital 0 0 0 

Immateriella anläggningstillgångar 143 158 64 

Materiella anläggningstillgångar 9 963 3 635 1 336 

Finansiella anläggningstillgångar 5 285 690 1 244 

Summa anläggningstillgångar 15 392 4 483 2 643 

Varulager m.m. 21 179 2 809 4 039 

Kortfristiga fordringar 17 291 3 042 4 048 

Kortfristiga placeringar 287 164 197 

Kassa och bank 1 823 1 398 1 118 

Summa omsättningstillgångar 40 579 7 412 9 403 

SUMMA TILLGÅNGAR 55 971 11 896 12 046 

    

Eget kapital 8 219 2 635 3 223 

Obeskattade reserver 3 943 957 980 

Avsättningar 3 918 123 181 

Långfristiga skulder 11 353 3 436 2 771 

Kortfristiga skulder 28 538 4 744 4 891 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 55 971 11 896 12 046 
1 SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänsteföretag 2000. 

Tabell 7 (forts.) 

 Handel med 
och service av 

motorcyklar 
(SNI 50.4) 

Detaljhandel 
med drivmedel 

(SNI 50.5) 

Tecknat men ej inbetalt kapital 0 0 

Immateriella anläggningstillgångar 2 752 

Materiella anläggningstillgångar 242 3 619 

Finansiella anläggningstillgångar 94 2 570 

Summa anläggningstillgångar 338 6 940 

Varulager m.m. 1 126 1 890 

Kortfristiga fordringar 559 2 635 

Kortfristiga placeringar 5 303 

Kassa och bank 120 2 128 

Summa omsättningstillgångar 1 809 6 956 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 147 13 896 

   

Eget kapital 464 3 734 

Obeskattade reserver 127 1 314 

Avsättningar 12 35 

Långfristiga skulder 616 4 128 

Kortfristiga skulder 927 4 686 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 147 13 896 
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8. Nettoomsättning för motorhandeln 2000 fördelat på intäktsslag 
och näringsgren enligt SNI, mnkr1 
8. Net turnover for the motor trade 2000 by type of income and by group 
(NACE classification), SEK millions 

Intäktsslag Handel med 
motorfordon 

utom MC 
(SNI 50.1) 

Underhåll 
och repara-

tion av 
motorfordon 

utom MC 
(SNI 50.2) 

Handel med 
reservdelar 

och tillbehör 
till motorfor-

don utom 
MC 

(SNI 50.3) 

Försäljning av nya personbilar 90 212 3 490 389 

Försäljning av begagnade personbilar 23 922 1 677 .. 

Försäljning av nya lastbilar, bussar, husvagnar mm 18 642 772 543 

Försäljning av begagnade lastbilar, bussar, husvagnar mm 1 899 234 .. 

Service och reparation av motorfordon 5 528 7 660 423 

Däckservice2  .. 987 .. 

Försäljning av reservdelar och tillbehör till motorfordon (ej 
MC) 15 771 3 311 14 306 

Försäljning av däck3  .. 4 264 3 705 

Biltvätt, bilbogsering och nödreparation .. 342 .. 

Försäljning av motorcyklar .. .. 305 

Försäljning av reservdelar och tillbehör till samt service av 
motorcyklar .. .. .. 

Försäljning av drivmedel 3 021 672 277 

Uthyrning av bilar och släp 1 225 .. .. 

Serveringsverksamhet .. .. .. 

Videofilmsuthyrning .. .. .. 

Försäljning av tobak, cigaretter och snus .. .. .. 

Försäljning av tidningar .. .. .. 

Försäljning av livsmedel .. .. .. 

Försäljning av sport- och fritidsvaror .. .. 283 

Försäljning av rengöringsartiklar .. .. .. 

Försäljning av övriga varor4  520 128 3 015 

Övriga intäkter4  1 175 1 365 272 

SUMMA INTÄKTSSLAG 161 915 24 902 23 518 

1 SCB:s branschundersökning för tjänstesektorn 2000. 

2 För delbranscherna 50.1 samt 50.3 – 50.5 ingår Däckservice i intäktsslaget Service och reparation av motor-
fordon. 

3 För delbranscherna 50.1 och 50.5 ingår Försäljning av däck i intäktsslaget Försäljning av reservdelar och 
tillbehör till motorfordon (ej MC). För delbranschen 50.4 ingår Försäljning av däck i intäktsslaget Försälj-
ning av reservdelar/tillbehör till samt service av motorcyklar. 

4 Intäktsslagen Försäljning av övriga varor samt Övriga intäkter innehåller bl.a. intäkter som markerats med .. 
(värden finns ej tillgängliga eller är för osäkra för att anges).  T.ex kan Försäljning av övriga varor i SNI 
50.1 innehålla försäljning av motorcyklar. 
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Tabell 8 (forts.) 

 

Handel 
med och 

service av 
motorcyklar 

(SNI 50.4) 

Detaljhan-
del med 

drivmedel 
(SNI 50.5) 

TOTALT 
(SNI 50) 

Felmarginal 

+/-5  

Försäljning av nya personbilar .. .. 94 091 3 978 

Försäljning av begagnade personbilar .. .. 25 599 3 371 

Försäljning av nya lastbilar, bussar, husvagnar 
mm .. .. 19 957 1 986 

Försäljning av begagnade lastbilar, bussar, 
husvagnar mm .. .. 2 133 989 

Service och reparation av motorfordon .. 501 14 112 1 531 

Däckservice2  .. .. 987 305 

Försäljning av reservdelar och tillbehör till 
motorfordon (ej MC) 6 1 643 35 037 2 691 

Försäljning av däck3  .. .. 7 969 899 

Biltvätt, bilbogsering och nödreparation .. 790 1 132 267 

Försäljning av motorcyklar 3 429 .. 3 734 502 

Försäljning av reservdelar/tillbehör till samt 
service av motorcyklar 766 .. 766 116 

Försäljning av drivmedel 30 38 101 42 101 2 238 

Uthyrning av bilar och släp .. 791 2 016 809 

Serveringsverksamhet .. 694 694 46 

Videofilmsuthyrning .. 140 140 32 

Försäljning av tobak, cigaretter och snus .. 2 919 2 919 352 

Försäljning av tidningar .. 743 743 75 

Försäljning av livsmedel .. 5 080 5 080 484 

Försäljning av sport- och fritidsvaror 3 335 621 78 

Försäljning av rengöringsartiklar .. 103 103 44 

Försäljning av övriga varor4  667 502 4 832 501 

Övriga intäkter4  4 245 3 061 1 051 

SUMMA INTÄKTSSLAG 4 905 52 587 267 827  

2 För delbranscherna 50.1 samt 50.3 – 50.5 ingår Däckservice i intäktsslaget Service och reparation av motor-
fordon. 

3 För delbranscherna 50.1 och 50.5 ingår Försäljning av däck i intäktsslaget Försäljning av reservdelar och 
tillbehör till motorfordon (ej MC). För delbranschen 50.4 ingår Försäljning av däck i intäktsslaget Försälj-
ning av reservdelar/tillbehör till samt service av motorcyklar. 

4 Intäktsslagen Försäljning av övriga varor samt Övriga intäkter innehåller bl.a. intäkter som markerats med .. 
(värden finns ej tillgängliga eller är för osäkra för att anges).  T.ex kan Försäljning av övriga varor i SNI 
50.1 innehålla försäljning av motorcyklar. 

5 Avser 95 procents konfidensintervall. 
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9. Nettoomsättning för motorhandeln 2000 fördelat på intäktsslag 
och storleksklass, mnkr1 
9. Net turnover for the motor trade 2000 by type of income and by enter-
prise size, SEK millions 

Intäktsslag Storleksklass (antal anställda) 

 0-19 20-49 50-99 100-249 250- TOTALT 

Försäljning av nya personbilar 27 483 13 433 8 767 13 985 30 423 94 091 

Försäljning av begagnade per-
sonbilar 9 931 4 672 2 182 4 329 4 485 25 599 

Försäljning av nya lastbilar, 
bussar, husvagnar mm 3 324 1 249 10 361 2 222 2 801 19 957 

Försäljning av begagnade lastbi-
lar, bussar, husvagnar mm 667 609 319 285 253 2 133 

Service och reparation av motor-
fordon 8 786 1 350 1 014 1 474 1 488 14 112 

Däckservice 835 - 58 51 43 987 

Försäljning av reservdelar och 
tillbehör till motorfordon (ej MC) 12 478 6 058 4 051 4 747 7 703 35 037 

Försäljning av däck 3 935 1 362 1 856 355 461 7 969 

Biltvätt, bilbogsering och nödre-
paration 584 8 12 13 515 1 132 

Försäljning av motorcyklar 2 623 876 5 230 - 3 734 

Försäljning av reservde-
lar/tillbehör till samt service av 
motorcyklar 613 114 - 39 -0 766 

Försäljning av drivmedel 18 312 946 585 4 143 18 115 42 101 

Uthyrning av bilar och släp 552 412 111 272 669 2 016 

Försäljning av andra varor2  5 145 1 313 482 1 411 5 947 14 298 

Andra intäkter3  1 321 96 960 439 1 079 3 895 

SUMMA INTÄKTSSLAG 96 589 32 498 30 763 33 995 73 982 267 827 

1 Resultat från  SCB:s branschundersökning för tjänstesektorn. 

2 Innehåller Öviga intäkter samt intäkter av Försäljning av tobak, cigaretter och snus, tidningar, livsmedel, 
sport- och fritidsvaror samt rengöringsartiklar (se tabell 8). 

3 Innehåller Övriga intäkter samt Serveringsverksamhet och Videofilmsuthyrning (se tabell 8). 
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10. Nettoomsättning för motorhandeln 2000 fördelat på intäktsslag 
och kundkategori, mnkr1 
10. Net turnover for the motor trade 2000 by type of income and type of 
customer, SEK millions 

Intäktsslag Kundkategori 

 Hushåll/ 
privat-

personer 

Företag och 
myndigheter 

TOTALT 

Försäljning av nya personbilar 28 121 65 970 94 091 

Försäljning av begagnade personbilar 21 214 4 385 25 599 

Försäljning av nya lastbilar, bussar, husvagnar mm 402 19 555 19 957 

Försäljning av begagnade lastbilar, bussar, husvagnar mm 464 1 669 2 133 

Service och reparation av motorfordon 6 164 7 948 14 112 

Däckservice 524 463 987 

Försäljning av reservdelar och tillbehör till motorfordon (ej 
MC) 9 262 25 775 35 037 

Försäljning av däck 1 732 6 237 7 969 

Biltvätt, bilbogsering och nödreparation 591 541 1 132 

Försäljning av motorcyklar 1 235 2 499 3 734 

Försäljning av reservdelar/tillbehör till samt service av 
motorcyklar 416 350 766 

Försäljning av drivmedel 25 795 16 306 42 101 

Uthyrning av bilar och släp 710 1 306 2 016 

Försäljning av andra varor2  11 853 2 445 14 298 

Andra intäkter3  1 187 2 708 3 895 

SUMMA INTÄKTSSLAG 109 670 158 157 267 827 

1 Resultat från SCB:s branschundersökning för tjänstesektorn. 

2 Innehåller Öviga intäkter samt intäkter av Försäljning av tobak, cigaretter och snus, tidningar, livsmedel, 
sport- och fritidsvaror samt rengöringsartiklar (se tabell 8). 

3 Innehåller Övriga intäkter samt Serveringsverksamhet och Videofilmsuthyrning (se tabell 8). 

 

11. Nettoomsättning för motorhandeln 2000 fördelat på 
storleksklass och kundkategori, mnkr1 
11. Net turnover for the motor trade 2000 by enterprise size and by type 
of customer, SEK millions 

 Kundkategori 

Storleksklass (antal anställda) Hushåll/ 
privat-

personer 

Företag 
och myn-
digheter 

TOTALT 

0-19 50 237 46 352 96 589 

20-49 12 037 20 461 32 498 

50-99 6 540 24 223 30 763 

100-249 14 678 19 317 33 995 

250- 26 178 47 804 73 982 

TOTALT 109 670 158 157 267 827 

1 Resultat från SCB:s branschundersökning för tjänstesektorn. 
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1 Nettoomsättning för motorhandeln 2000 fördelat på intäktsslag, 
procent1  

1 Net turnover for the motor trade 2000 by type of income, per cent   

Personbilar

44%
Driv medel

16%

Öv rigt

18%

Serv ice och 

reparation

6%

Reserv delar 

och tillbehör

16%

 

  
1 Resultat från SCB:s branschundersökning för tjänstesektorn. 

 

2 Nettoomsättning för motorhandeln 2000 fördelat på näringsgren, 
procent1  

2 Net turnover for the motor trade 2000 by group (NACE classification), 
per cent   

0 10 20 30 40 50 60 70

Handel, motorfordon (SNI 50.1)

Underh./rep, motorfordon (SNI 50.2)

Handel, reserv d./tillbeh. motorfordon (SNI 50.3)

Handel, serv ice, motorcy klar (SNI 50.4)

Detaljhandel, driv medel (SNI 50.5)

 

 

1 Resultat från SCB:s branschundersökning för tjänstesektorn. 
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I denna publikation redovisas ekonomisk statistik om motorhandeln. Statistiken 
syfte är att belysa motorhandelns struktur med avseende på exempelvis lönsam-
het, tillväxt, utveckling, finansiering, produktion och marknad. Den baseras på 
två undersökningar dels på den årliga företagsstatistiken dels på en fördjupad 
branschundersökning som genomförs vart tredje till fjärde år. 

I detta SM redovisas Företagsstatistiken och den fördjupade undersökningen av 
uthyrningsföretagen tillsammans. 

Tabellerna 1-7 bygger på den årliga Företagsstatistiken, som beskrivs och pub-
liceras i sin helhet i webb-SM NV19SM0201 och i SCB:s databaser 
(www.scb.se). 

Den fördjupade undersökningen av motorhandeln för referensåret 2000 ligger 
till grund för tabellerna 8-11. De intermittenta branschundersökningarna 
beskrivs utförligare i SCB:s databaser (www.scb.se).  
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Statistiken omfattar samtliga företag inom motorhandeln som bedrev närings-
verksamhet i Sverige under år 2000, oberoende av juridisk form. 

Rampopulationen är densamma för de två undersökningarna. Den omfattar 
samtliga företag som vid urvalstillfället i november referensåret klassificerats 
som motorhandelsföretag och som var aktiva i SCB:s företagsregister (FDB). 
Rampopulationen omfattade 18 883 företag. 

Företagsstatistiken genomförs som en totalundersökning medan branschunder-
sökningen baseras på ett stratifierat företagsurval från samma population (sub-
urval) omfattande 507 företag. 

Definitioner och förklaringar 
De undersökta objekten utgörs av företagsenheten som i de flesta fall samman-
faller med den juridiska enheten eller bokslutsenheten. 

Näringsgrensindelning 
För klassificering av näringsgren gäller standard för svensk näringsgrensindel-
ning (SNI 92) som är hierarkiskt uppbyggd. De fyra första nivåerna är identiska 
med EU:s näringsgrensstandard NACE Rev. 1. Uppgifter för branschklassifice-
ring erhålles från SCB:s företagsregister. Klassificeringen bygger på företagets 
verksamhet 2000. Varje företag hänförs till den näringsgren där det har sin hu-
vudsakliga verksamhet.  

Motorhandeln består av näringsgrenarna: 

50.1 Handel med motorfordon utom motorcyklar 

50.2 Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar 

50.3 Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar 

50.4 Handel med och service av motorcyklar inkl. reservdelar och tillbehör 

50.5 Detaljhandel med drivmedel 

Storleksklasser 
Statistiken redovisas också med företagen indelade i storleksklasserna  

0-19, 20-49, 50-99, 100-249, 250 eller fler anställda (omräknat till heltidsan-
ställda). 
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Intäktsslag/tjänsteprodukter 
För branschundersökningens indelning av rörelseintäkterna på intäktsslag 
(tjänsteprodukter) har EU:s standard för produktindelning (Classification of 
products by Activity, CPA). 

Redovisningsperiod 
Uppgifterna avser i normalfallet kalenderåret. Företag med brutna räkenskapsår 
har redovisat uppgifter för  tolvmånadersperioder som delvis samanfaller med 
kalenderåret. 

Urvalsenhet/undersökningsenhet 
Urvalsenheten i såväl branschundersökningen som Företagsstatistiken utgörs av 
företaget, d.v.s. den juridiska enheten eller bokslutsenheten. De juridiska enhe-
terna utgörs av aktiebolag, ekonomiska föreningar, handels- och kommanditbo-
lag, statliga affärsverk, enskilda näringsidkare samt vissa stiftelser. 

Variabler 
Företagsstatistiken 

Den del av Företagsstatistiken som redovisas i detta SM innehåller uppgifter om 
företagens resultat- och balansräkningar med specifikationer, antal anställda, 
varulager, anskaffningar av aktier och materiella anläggningstillgångar.  

Branschundersökningen 

Branschundersökningen innehåller detaljerade uppgifter om rörelsetäkternas 
fördelning på intäktsslag (tjänsteprodukter) och på kundkategorier. 

Antal anställda 
Företagsstatistiken mäter medelantalet anställda som redovisas i företagens 
officiella årsredovisningar. Med detta avses antalet anställda omräknat till hel-
tidspersoner på årsbasis. 

Produktionsvärde 
Med produktionsvärde avses den faktiska produktionen utförd av företagen. Det 
baseras på försäljning, d.v.s. nettoomsättningen, justerat för förändringar av 
lager och pågående arbete, aktiverat arbete för egen räkning, övriga rörelsein-
täkter exkl. bidrag, kursvinster och reavinster samt inköpskostnaden för varor 
som säljs utan vidare bearbetning (handelsvaror). 

Förädlingsvärde 
Förädlingsvärdet brukar uttryckas som företagens bidrag till Bruttonationalpro-
dukten (BNP) och definieras i företagsstatistiken som produktionsvärdet minus 
kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner och sociala avgifter. 

Bruttoinvesteringar 
I detta SM avser bruttoinvesteringar årets anskaffningar av materiella anlägg-
ningstillgångar. Här ingår alltså nyanskaffningar av materiella anläggningstill-
gångar samt förbättringsutgifter som stadigvarande höjer värdet på materiella 
anläggningstillgångar. 

Nettoinvesteringar 
Nettoinvesteringar definieras här som årets anskaffningar minus årets avyttring-
ar av materiella anläggningstillgångar. Avyttringar avser den intäkt företaget 
erhållit vid försäljningen av den materiella anläggningstillgången. 
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Företagsstatistiken 

Företagsstatistiken är en årlig totalundersökning. Samtliga företag med minst 50 
anställda enligt FDB samt vissa företag med färre anställda men med betydande 
verksamhet undersöks via postenkät. De mindre företagen undersöks via admi-
nistrativt material från Riksskatteverket. Uppgifter för företag som saknas i det 
administrativa materialet, eller vars lämnade uppgifter är oanvändbara, skattas 
med hjälp av medelvärden för företagets bransch och storleksklass. För enkäter 
som ändå inte kommer in hämtas möjliga uppgifter från företagets årsredovis-
ning. Resterande variabler skattas. 

Branschundersökningen 

Branschundersökningen baseras på ett stratifierat företagsurval med samma 
rampopulation som Företagsstatistiken (suburval).  Den genomförs i form av en 
postenkät. 

I båda undersökningarna inhämtas viss information för enkäter som inte kommit 
in från de officiella årsredovisningarna. Även Riksskatteverkets (RSV:s) stan-
dardiserade räkenskapsutdrag används för kompletteringar.  

För båda undersökningarna föreligger uppgiftslämnarskyldighet. Användningen 
av administrativa material och av urvalsundersökningar utgör ett led i SCB:s 
strävan att begränsa företagens uppgiftslämnande. 

 ������������������	���������

Eftersom icke inkomna enkätföretag upprättas utifrån årsredovisningar finns i 
princip inget objektsbortfall i branschundersökningen eller Företagsstatistikens 
enkätdel. Det bortfall som finns avser det administrativa materialet i Företags-
statistiken. Företagsstatistiken bortfall redovisas i webb-SM NV19SM0201. 

Partiellt bortfall förekommer främst för de företag som upprättats utifrån årsre-
dovisningar och avser de specifikationer som inte kan utläsas ur årsredo-
visningen. För redovisningen av Företagsstatistiken i detta SM är det partiella 
bortfallet av marginell betydelse. Det partiella bortfallet i branschundersökning-
en är däremot förhållandevis omfattande.  

Båda undersökningarna är anpassade till lagar och praxis på redovisningsområ-
det för att underlätta uppgiftslämnandet och minska risken för mätfel. Insamlade 
uppgifter genomgår därför både manuell och maskinell granskning och vid 
behov korrigering. Det administrativa materialet i Företagsstatistiken granskas 
på ett mer översiktligt sätt. Anpassningen till lagar och praxis leder till att natur-
liga brott uppstår i tidsserier. 

I slutbearbetningen av Företagsstatistiken görs vissa modellantaganden för före-
tagen som undersöks via administrativt material. Ett exempel på detta är beräk-
ning av investeringar för dessa företag. 

Övertäckning i form av företag med felaktig branschkod, nedlagda och vilande 
företag och undertäckningen består av felbranschade företag och nystartade 
företag förekommer i båda undersökningarna. 

Branschundersökningen som baseras på ett slumpmässigt urval är behäftat med 
slumpfel, vilket är mindre för redovisningsgrupper avseende näringsgrenstotaler 
än för den storleklassindelade redovisningen. 
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Företagsstatistiken och branschundersökningen utgör tillsammans med andra 
undersökningar underlag till nationalräkenskapernas beräkningar. Det bör po-
ängteras att Företagsstatistikens definitioner på förädlingsvärde, produktions-
värde, brutto- och nettoinvesteringar skiljer sig från nationalräkenskapernas. 
Företagsstatistiken är anpassad till företagsekonomiska begrepp. Anpassningar 
av definitionerna måste sedan göras för att nå nationalräkenskapernas termer. Se 
ovan under Definitioner och förklaringar för Företagsstatistikens definitioner av 
dessa variabler. 

Publicering och spridning 
Fr.o.m. referensåret 1999 finns en ny SM-serie, kallad Näringslivets struktur 
(NV 19). Inom denna serie publiceras Företagsstatistiken i ett SM som omfattar 
hela näringslivet, i ett SM som avser industrinäringen och i separata SM för 
olika branscher inom tjänstesektorn integrerat med de fördjupade branschunder-
sökningarna. I samma serie redovisas även statistik om industrins varuproduk-
tion. 

Tidigare publicering 
Företagsstatistiken ersätter de gamla undersökningarna finansstatistik för före-
tag och industristatistik. Finansstatistiken publicerades t.o.m. årgång 1995 i 
boken Företagen samt för 1996 - 1998 i SM serie NV 11. Industristatistiken 
publicerades i boken Industri t.o.m. årgång 1995 Industri del 1. För åren 1997 
och 1998 redovisades Svensk industri i NV 18 SM 0001. 

Branschundersökningarna eller som de också kallas de intermittenta 
undersökningarna publicerades tidigare i rapportserien:  

Rapport från SCB:s tjänstenäringsstatistik, serie Se 70. 

Sveriges statistiska databaser 
Uppgifter för Företagsstatistiken som redovisas i detta SM finns för hela när-
ingslivet i SSD, Sveriges statistiska databaser. Tabell 2 i detta SM motsvarar 
hela variabelinnehållet i databaserna. Även uppgifter för branschundersökning-
arna finns i SSD. 

Annan statistik  

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i särskilda beskrivning av 
statistiken, dels i produktbeskrivning NV0102 för Företagsstatistiken för indu-
stri-, bygg och tjänsteföretag 2000, dels i produktbeskrivning NV1206 för 
Branschundersökningar inom tjänstesektorn 2000 på SCB:s webbplats, 
www.scb.se. 
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Upswing for the motor trade in 2000 
According to Statistics Sweden’s (SCB) Business Register, there were 18 883 
enterprises operating in the motor trade during 2000. These enterprises em-
ployed 63 239 people and total turnover reached SEK 267.6 billion. Compared 
to 1999, the number of enterprises and employees rose somewhat whilst net 
turnover increased by 7 per cent. 

Enterprises dealing in motor vehicles were responsible for just over 60 per cent 
of total turnover in the motor trade and they employed 45 per cent of all em-
ployees. 

The great majority of enterprises in the motor trade are small with no less than 
98 per cent of them having less than 20 employees. These small enterprises 
were responsible for 36 per cent of turnover. 

Greatest income from car sales 
Sales of passenger cars generated about 35 per cent of the motor trade’s total 
income. Fuel sales were next, accounting for nearly 16 per cent of income. 

In the largest group, Sales of motor vehicles (NACE 50.1), sales of new passen-
ger cars were responsible for about 55 per cent of income. Sales of used cars 
contributed another 15 percentage points. 

Seventy-two per cent of gasoline station (NACE 50.5) turnover was from the 
sale of fuel. The sale of groceries was responsible for nearly 10 per cent of turn-
over while the sale of tobacco products accounted for about 5 per cent. 

Businesses and authorities were the largest customers 
The survey showed that businesses and authorities are the motor trade’s largest 
customers, accounting for 59 per cent of total turnover. Households were re-
sponsible for the remaining 41 per cent. Businesses and authorities dominate 
when it comes to income from the sale of new motor vehicles. Households do-
minate when it comes to the sale of used cars, as well as the sale of fuel and 
other commodities sold at gasoline stations. 

 

*��������������

Explanation of symbols 6 
1. Basic data and key ratios for the motor trade 1997-2000, SEK 
millions and per cent 6 
2. Basic data and key ratios for the motor trade 2000 by industry 
(NACE classification), SEK millions and per cent 7 
3. Basic data and key-ratios for the motor trade 2000 by enterprise 
size, SEK millions and per cent 8 
4. Income statement for the motor trade 1997-2000, SEK millions 8 
5. Income statement for the motor trade 2000 by industry (NACE 
classification), SEK millions 9 
6. Balance sheet  for the motor trade 1997-2000, SEK millions 10 
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7. Balance sheet for the motor trade 2000 by industry (NACE 
classification), SEK millions 11 
8. Net turnover for the motor trade 2000 by type of income and by 
group (NACE classification), SEK millions 12 
9. Net turnover for the motor trade 2000 by type of income and by 
enterprise size, SEK millions 14 
10. Net turnover for the motor trade 2000 by type of income and type 
of customer, SEK millions 15 
11. Net turnover for the motor trade 2000 by enterprise size and by 
type of customer, SEK millions 15 
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Terms in tables 1,2,3 
Antal företag Number of enterprises     

Antal anställda Number of employees 

Nettoomsättning Net turnover  

Rörelseresultat Operating profit/loss 

Produktionsvärde Production value 

Förädlingsvärde Value added 

Summa tillgångar Assets total 

Bruttoinvesteringar Gross investments 

Nettoinvesteringar Net investments 

Avkastning på eget kapital Return on adjusted equity 

Avkastning på totalt kapital Return on total assets 

Soliditet Equity-assets ratio 

Rörelsemarginal Gross margin 

Nettoomsättning per anställd, tkr Net turnover/number of employees 

 

Terms in tables 4,5 
SNI NACE code 

RESULTATRÄKNING INCOME STATEMENT 

Nettoomsättning exkl. punktskatter Net turnover excluding excise duties 

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga 
varor och pågående arbete för annans räkning 

Change in stocks of work in progress, finished 
goods and work on contract 

Övriga rörelseintäkter Other operating income 

Handelsvaror, råvaror och förnödenheter Goods for resale, raw materials and consum-
ables 

Övriga externa kostnader Other external costs 

Personalkostnader  Personnel costs 

Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) 
av materiella/immateriella anläggningstillgångar 

Depreciation and write-downs (as well as rever-
sals) of tangible and intangible assets 

Övriga rörelsekostnader Other operating costs 

Rörelseresultat Operating profit/loss 

Resultat från finansiella investeringar Profit/loss from financial investments 

Resultat efter finansiella poster Profit/loss after financial items 

Bokslutsdispositioner Appropriations 

Skatt på årets resultat Taxes 

Årets resultat Net profit/loss for the year 
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SNI NACE code 

RESULTATRÄKNING INCOME STATEMENT 

Nettoomsättning exkl. punktskatter Net sales excluding excise duties 

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga 
varor och pågående arbete för annans räkning 

Change in stocks of work in progress, finished 
goods and work on contract 

Övriga rörelseintäkter Other operating income 

Handelsvaror, råvaror och förnödenheter Goods for resale, raw materials and consum-
ables 

Övriga externa kostnader Other external costs 

Personalkostnader  Personnel costs 

Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) 
av materiella/immateriella anläggningstillgångar 

Depreciation and write-downs (as well as rever-
sals) of tangible and intangible assets 

Övriga rörelsekostnader Other operating costs 

Rörelseresultat Operating profit/loss 

Resultat från finansiella investeringar Profit/loss from financial investments 

Resultat efter finansiella poster Profit/loss after financial items 

Bokslutsdispositioner Appropriations 

Skatt på årets resultat Taxes 

Årets resultat Net profit/loss for the year 

 

Terms in tables 6,7 
BALANSRÄKNING BALANCE SHEET 

Tecknat men ej inbetalt kapital Subscribed capital unpaid 

Immateriella anläggningstillgångar Intangible assets 

Materiella anläggningstillgångar Tangible assets 

Finansiella anläggningstillgångar Financial assets 

Summa anläggningstillgångar Fixed assets total 

Varulager m.m. Inventories etc. 

Kortfristiga fordringar Receivables 

Kortfristiga placeringar Investments 

Kassa och bank Cash and bank balances 

Summa omsättningstillgångar Current assets total 

SUMMA TILLGÅNGAR ASSETS TOTAL 

Eget kapital Equity 

Obeskattade reserver Untaxed reserves 

Avsättningar Provisions 

Långfristiga skulder Long-term liabilities  

Kortfristiga skulder Current  liabilities  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER EQUITY AND LIABILITIES TOTAL 

BALANSRÄKNING BALANCE SHEET 

Tecknat men ej inbetalt kapital Subscribed capital unpaid 

Immateriella anläggningstillgångar Intangible assets 

Materiella anläggningstillgångar Tangible assets 

Finansiella anläggningstillgångar Financial assets 

Summa anläggningstillgångar Fixed assets total 

Varulager m.m. Inventories etc. 

Kortfristiga fordringar Receivables 

Kortfristiga placeringar Investments 

Kassa och bank Cash and bank balances 

Summa omsättningstillgångar Current assets total 

SUMMA TILLGÅNGAR ASSETS TOTAL 

Eget kapital Equity 

Obeskattade reserver Untaxed reserves 

Avsättningar Provisions 
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Långfristiga skulder Long-term liabilities  

Kortfristiga skulder Current  liabilities  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER EQUITY AND LIABILITIES TOTAL 

 

Terms in tables 8,9,10 
Försäljning av… Sale of …  

nya personbilar new passenger cars  

begagnade personbilar used passenger cars  

nya lastbilar, bussar, husvagnar mm new trucks, buses, caravans, etc.  

begagnade lastbilar, bussar, husvagnar mm used trucks, buses, caravans, etc.  

reservdelar och tillbehör till motorfordon (ej MC) spare parts and accessories for motor vehicles 
(not motorcycles) 

 

drivmedel fuel  

däck tyres  

motorcyklar motorcycles  

reservdelar och tillbehör till motorcyklar motorcycle spare parts and accessories  

tobak, cigaretter och snus tobacco, cigarettes and snus (moist snuff)  

tidningar newspapers and magazines  

livsmedel groceries  

sport- och fritidsvaror sport and recreation commodities  

rengöringsartiklar cleaning articles  

övriga varor other commodities  

Service och reparation av motorfordon Service and repair of motor vehicles  

Däckservice Tyre service  

Biltvätt, bilbogsering och nödreparation Car wash, towing and emergency repairs  

Uthyrning av bilar och släp Car and trailer rentals  

Serveringsverksamhet Cafeteria/restaurant activities  

Videofilmsuthyrning Video film rentals  

Övriga intäkter Other income  

Hushåll/privatpersoner Households/private persons  

Företag och myndigheter Businesses and authorities  

 


