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POSITIVT ÅRSREGNSKAB I BILERNES HUS FOR ANDET ÅR I TRÆK
Årets resultat er netop blevet offentliggjort for Bilernes Hus A/S. Resultatet blev et overskud på 1,2
mio. kr.
Bilernes Hus har oplevet en positiv udvikling efter 2 års fokuseret og ekstraordinær indsats fra
medarbejdere, bestyrelse og ledelse. I fortsættelse af det positive resultat i 2015, har en lang række såvel
store som små tiltag været igangsat for fortsat at styrke indtjeningen i Bilernes Hus.
Med en omsætning på 431 mio. kr. mod en omsætning på 437 mio. kr. året før opnående Bilernes Hus i
2016 et driftsresultat før skat og finansielle poster på 3,5 mio. kr. Årets resultat udgør et overskud på 1,2
mio. kr., hvilket anses som et utilfredsstillende resultat. Resultat ligger noget under det forventede, hvilket
bl.a. skyldes 2 afgiftsnedsættelser, som har påvirket indtjeningen på vores brugtvognssegment med ca. 6,0
mio. kr. Endvidere er resultatet påvirket af en udfasning af de to mærker Hyundai og Opel.
I efteråret har Bilernes Hus desuden gennemført en større ombygning af KIA og Nissan afdelingerne. Dette
for at opfylde de højeste standarder for disse mærker og for fortsat at fremstå som et moderne og
præsentabel bilhus, hvor vores kunder kan få en god og inspirerende oplevelse.
De gennemførte og planlagte initiativer for indtjeningsoptimering fortsætter i 2017 og forventes at have en
markant positiv påvirkning på indtjeningen, hvilket første kvartal også viser.
Fremadrettet vil ledelsen i Bilernes Hus A/S således fortsat arbejde med en række tiltag, der både skal
forbedre økonomien og give kunderne en positiv oplevelse, når der skal købes bil. Udover at styrke Bilernes
Hus A/S er det fortsat vigtigt, at give kunderne den bedste service, når de køber biler, udstyr, reservedele
eller skal besøge vores værksted og skadescenter. Bilernes Hus A/S er autoriseret forhandler af Kia og
Nissan og er autoriseret servicepartner på i alt 7 bilmærker: Audi, BMW, Fiat, Kia, Nissan, Skoda og VW.
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