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Nielsen Car Group vækster og leverer 
bedste resultat nogensinde 
Trods omskiftelige tider på bilmarkedet leverer bilkoncernen Nielsen Car Group 
et solidt resultat for 2021, der også byder på omsætningsrekord. Succesen 
kommer efter fem år med en ny strategi for koncernen, der står bag bilhusene 
Bjarne Nielsen og Bilernes Hus samt leasingselskabet LEASING DK og beskæftiger 
480 ansatte. 

 

Selvom 2021 i høj grad var præget af Coronarestriktioner og leveringsudfordringer 
på nye biler, så gik Nielsen Car Group ud af 2021 med et rekordoverskud på 44 
millioner kroner før skat. I alt omsatte koncernen for knap 2,3 milliarder kroner. Det 
viser det netop offentliggjorte årsregnskab. 

- Vores medarbejdere har stort set hele året arbejdet med usikre leveringstider på 
både biler og reservedele samt Coronarestriktioner. Heldigvis har udviklingen 
også vist, at vores øgede fokus på brugte biler har været helt rigtigt. På den måde 
er det lykkes os at gøre vores forretning endnu bedre, hvilket overskuddet i høj 
grad vidner om, fortæller direktør Bjarne Nielsen.  

Overskuddet er fordelt mellem koncernens forskellige afdelinger samt ejendoms- 
og holdingselskaber. Både den øgede omsætning og overskud skyldes især en 
markant øget interesse for plug-in hybrid- og elbiler. Bjarne Nielsen bilhusene 
solgte flere Ford-personbiler end nogen anden forhandler i Danmark stærkt 
hjulpet på vej af årets mest populære bil Ford Kuga. Samtidig høster koncernen nu 
frugten af at have konsolideret koncernen under fælles ledelse, administration og 
øvrige supportfunktioner. 

- Selvom Bjarne Nielsen og Bilernes Hus har haft samme ejer siden 2015, så har det 
været en længere rejse at ende der, hvor vi er i dag. Derfor kan man godt sige, at 
årets resultat i høj grad er frugterne af de seneste års målrettede strategi og fokus 
på at optimere hele forretningen. Det giver os en anden pondus og gør os i stand 
til at påvirke markedet – særligt for brugte biler, konstaterer driftsdirektør Anders 
Nielsen. 

 

Vil være Danmarks største brugtbilsforretning 

Nielsen Car Group har en målsætning om at sælge over 10.000 brugte biler i 2024. I 
2021 lød tallet på godt 6.300 biler. Det er foruden salg af nye biler og leasingaftaler. 



Samtidig bidrager eftermarkedet også betragteligt til omsætningen med 
serviceværksted, reparationer og skadesudbedringer. 

Koncernen har det seneste år haft et øget fokus på at møde kunderne online med 
en ny hjemmeside, der både tilbyder onlinebooking af værksted og prøveture samt 
mulighed for at købe bilen online. Koncernen vil de kommende år have endnu 
større fokus på at blive en totalleverandør af mobilitet for alle danskere. 

- Vi tilbyder biler til alle danskeres behov og pengepung.  Tendensen går tydeligt 
mod, at færre ejer deres bil i traditionel forstand. Så om man vil lease, leje, 
abonnere eller noget helt fjerde, kan vi hjælpe kunden. Det er fordelen ved at have 
bilhuse, serviceværksteder og leasingselskab under samme paraply, siger Bjarne 
Nielsen og uddyber: 

- Vi har øget fokus på, at den samme bil får et ”ekstra hjul”, hvor den bliver i 
koncernen i mange år og bliver handlet flere gange. Vi kan sælge eller genlease 
bilen efter endt leasingperiode, eller tage den i bytte, når kunden vil have ny bil, 
eller blot leje den ud på abonnementsbasis, hvis det er det, kunden ønsker, 
fortæller Bjarne Nielsen. 

Overskuddet geninvesteres i virksomheden  

Bilmarkedet udvikler sig i rivende fart i disse år. De elektriske biler byder på den 
største teknologiske omstilling i mange år, og indebærer derfor også ændrede 
kørselsmønstre og servicebehov. Uden benzin og diesel kræver bilerne et andet 
niveau af service og vedligeholdelse. Samtidig er tendensen at producenterne vil 
tættere og tættere på kunden, og blandt andet sikre sig ejerskab over kundedata. 
Det betyder at den traditionelle bilforretning er nødt til at udvikle sig. 

- Vi har stadig et stort fokus på at sælge nye biler, og sælger ligeså mange som vi 
kan. Med et stærkt setup omkring brugte biler kan vi tilbyde endnu flere danskere 
en bil. Vi har et ønske om at være med til at forme fremtidens bilmarked, og derfor 
geninvesterer vi overskuddet i såvel digitale løsninger som et større og endnu 
mere spændende lager af brugte biler. Vi har ligeledes et mål om at få endnu flere 
leasingbiler på vejene. For os handler det om at sidde med forrest i bussen, slutter 
Bjarne Nielsen. 
 

For yderligere kommentarer kontakt direktør Bjarne Nielsen på tlf. 30783000 eller 
pressemedarbejder Hans Sandal tlf. 9929 1810. 

 

Hovedtal – Nielsen Car Group 2021 
- Nettoomsætning: 2.284.426.000 kr. 
- Resultat før skat: 44.368.000 kr. 
- Årets resultat: 37.673.000 kr. 
- Egenkapital: 262.072.000 kr. 

 



 

 

 
 

NIELSEN CAR GROUP er moderselskab og fælles administration for bilvirksomhederne Bjarne Nielsen A/S, Bilernes Hus 

A/S og LEASING DK A/S. Virksomheden blev grundlagt i 1988 og er med mere end 500 medarbejdere og 11 afdelinger – 

syv i Jylland og fire på Sjælland – et af landets største bilhuse. Ud fra kerneværdierne respekt, kvalitet og engagement 

arbejder den familieejede virksomhed for at yde markedets bedste kundeservice. www.bn.dk, www.bilerneshus.dk 
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