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Nytt rekordresultat för Financial Services 
Scania Financial Services firar 20 år som eget affärsområde med att redovisa 
ett rekordresultat på över 1,0 miljarder kronor för 2015. Allt fler kunder ser 
fördelarna med en långsiktig partner och de helhetslösningar Scania erbjuder.  
 
Det har varit en stadig positiv utveckling för Scania Financial Services under de 20 år 
som finansieringslösningar har erbjudits kunderna. En viktig del av Scanias 
kunderbjudande är att erbjuda paketlösningar av produkter och tjänster, till exempel 
försäkring och effektiv finansiering.  
 
– Nyckeln till framgång är att bli en integrerad del av kundernas verksamhet. Det blir 
vi genom att kombinera våra produkt- och tjänsteportföljer och att fortsätta hitta sätt 
att förbättra lönsamheten för våra kunder, säger Scanias VD Henrik Henriksson.  
 
Under 2015 ökade Scania sin kundfinansieringsportfölj till rekordhöga 56,5 miljarder 
kronor, en ökning med 8 procent i lokal valuta. Den växande finansieringsportföljen 
bidrog till det rekordhöga rörelseresultatet för 2015 på 1 040 miljoner kronor (1 016).  
 
− Vi har en stabil marknadspenetration i Europa och vi ökar penetrationen på 
tillväxtmarknader. Vi har exempelvis sett effekten av att vi utökat vår närvaro lokalt i 
Asien med ett nyöppnat kontor i Malaysia, säger Koen Knoops, chef Scania Financial 
Services.  
  
Ökad efterfrågan på försäkringslösningar  
Vid sidan av tillväxten i finansieringsportföljen ökar efterfrågan på Scanias  
försäkringslösningar.  
  
− Vårt erbjudande står sig väl gentemot andra försäkringsalternativ på samtliga 
marknader och våra kunder inser fördelarna med skräddarsydda finansierings- och 
försäkringslösningar för transportindustrin, säger Henrik Henriksson. 
 
Kärnan i erbjudandet är hög tillgänglighet. Effektiv skadereglering och snabba 
reparationer genom Scanias servicenätverk bidrar till kundernas resultat.  
  
− Sådana paketlösningar ökar kundnöjdheten och kundernas lojalitet samt skapar 
affärer för våra verkstäder, förklarar Henrik Henriksson.  
 
För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef,  
tel 08 553 856 62 
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n16003se nytt rekordresultat för finacial services 

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- 
och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar 
Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också 
finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 42 000 anställda. Forskning och 
utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till 
globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2014 uppgick faktureringen till 92,1 
miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6 miljarder kronor Scanias pressreleaser finns på 
www.scania.com/se  
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