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ÅRET I KORTHET

Året i korthet
• Omsättningen steg med 16 procent till 695 (601) Mkr.

omsättning per region, mkr

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 12,9
(53,0) Mkr. Nettomarginalen uppgick till 1,8 (8,8)
procent.
• Orderingången i byggverksamheten steg till 1 075
(474) Mkr. Orderstocken i entreprenadverksamheten
uppgick vid årets slut till 1 113 (251) Mkr.
• I november 2010 förvärvades BOL Entreprenad
AB med säte i Stockholm. BOL bedriver om- och
tillbyggnadsentreprenader, stambyten, byggservice
och nyproduktion.
• Den nya koncernen har 350 medarbetare och en
omsättning på cirka en miljard kronor.
• I september 2010 invigdes ByggPartners nya huvudkontor i Borlänge.
• ByggPartner projekterar och bygger två hus enligt

proforma

Mkr

2010

2009

2008

2007

2006

Nettoomsättning

695,4

600,7

789,1

648,7

585,7
42,7

passivhusprincipen åt det kommunala fastighets-

Rörelseresultat

13,0

53,3

36,0

43,1

bolaget Kopparstaden i Falun.

Resultat efter finansiella poster

12,9

53,0

36,6

43,9

42,9

346,5

253,8

224,3

201,6

201,8

Balansomslutning
Alla siffror som redovisas för 2010 har påverkats av förvärvet
av BOL Entreprenad AB för den tid som bolaget ingått
i koncernen.

				
Rörelsemarginal, % (1)

1,9

8,9

4,6

6,6

Nettomarginal, % (2)

1,8

8,8

4,6

6,8

7,3

42,4

54,7

40,1

34,4

32,1

6,0

43,1

33,4

48,8

53,7
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Avkastning på eget kapital, % (4)

7,3

				
Resultat, kr per aktie (5)

Orderstock
Avser leverans
under 2011
Nettoomsättning

2006 2007 2008 2009 2010
proforma

Mkr

8 596 49 266 26 617 31 291 30 650

Orderingång, Mkr (6)

1 075,0

473,9

316,1

807,9

785,7

Orderstock, Mkr (7)

1 113,0

250,8

293,7

793,9

573,0

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen			
Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen
Eget kapital i procent av balansomslutningen vid årets slut		
Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital 		
Resultat efter skatt dividerat med antal aktier			
Orderingång i byggverksamheten 				
Orderstock i entreprenadverksamheten vid årets slut
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VD HAR ORDET

”Tuff inledning – 		
stark avslutning”
Från en orderstock som var minimal vid starten av året till att, vid årets slut,
ha den största orderstocken i bolagets historia. Ett förvärv av BOL som stärker
vår närvaro och konkurrenskraft i Stockholm. För ByggPartner var 2010 ett år
som började i moll men slutade i dur.
ByggPartners nettoomsättning uppgick under 2010 till 695,4

Storstockholms Lokaltrafik, ett projekt där få entreprenörer kan

(600,7) Mkr och resultatet efter finansiella poster hamnade på

mäta sig med BOL:s kompetens och erfarenhet.

12,9 (53,0) Mkr. Även om marknadsläget vände upp i slutet av

I övriga Mälardalen präglades marknaden av större försiktighet

året gav inte detta utslag i ByggPartners resultat för 2010, vilket

med mer begränsade bygginvesteringar och hård prispress. På

är symptomatiskt för våra långa sälj- och produktionscykler.

sikt ser vi dock även Mälardalen som en tillväxtregion.

Under lågkonjunktur vinns anbud i stark prispress, projekt som
sedan ska färdigställas och levereras i ett högre kostnadsläge
när konjunkturen vänder uppåt.

Kompetenta medarbetare
– nyckeln till framgång

2009 var ett prövningens år för hela branschen och det var

De företag som lyckas attrahera och behålla de bästa medarbe-

först under andra halvåret 2010 som marknaden vände uppåt.

tarna är de som har bäst förutsättningar att lyckas. Därför gjorde

Totalt ökade investeringarna i bostäder med cirka 20 procent

vi stora ansträngningar för att behålla kompetensen inom bolaget

främst hänförligt till ombyggnad. Lokalinvesteringarna minskade

under lågkonjunkturen, vilket har belastat resultatet under 2010.

istället något.

Kompetensbrist blir annars snabbt det största hindret för tillväxt

2010 var ett händelserikt år för ByggPartner. Det var första
året med nyförvärvade Skultunabyggen i Västerås. Vi byggde nytt

när konjunkturen vänder.
En av ByggPartners styrkor har historiskt varit den goda interna

huvudkontor i Borlänge, vann vårt största anbud någonsin – ny

återväxten. Många platschefer har gått den långa vägen via hant-

vårdbyggnad vid Falu lasarett – och inte minst, förvärvade BOL

verkaryrket och har därmed en unik erfarenhet och förståelse för

i Stockholm.

byggprocess och kundbehov. Vi fortsätter att satsa på våra medarbetare och stötta dem i deras utveckling i företaget. Att jobba hos

Förbättrat marknadsläge

ByggPartner ska innebära att man blir synliggjord och bekräftad

Efter en kärv start i Dalarna, med pressade priser och låg

som person även när vi växer och blir allt fler.

orderingång, lossnade det under året och flera beslut om stora

Som VD för ByggPartner känner jag stolthet över att vara en

bygginvesteringar togs i regionen. Inte minst kommer stora

del av ett företag med engagerade, kompetenta och hantverks-

etableringar inom handeln i Borlänge att ge positiva följdverk-

skickliga medarbetare. De har under åren byggt upp en närmast

ningar. Även inom industrin i Dalarna kan vi se fram emot

unik förmåga att se helheten för våra kunder och sätta kundernas

ökad byggaktivitet.

behov i centrum när vi tillsammans skapar effektiva och funktio-

Om marknadsläget sakta förbättrades i Dalarna var det när-

nella bygglösningar. Jag hoppas få dela stoltheten och glädjen

mast explosionsartat i Stockholm. Vid lågkonjunktur dyker

med många nya och gamla kunder och medarbetare under

Stockholmsmarknaden djupare än landet i övrigt och i hög-

kommande år.

konjunktur reser den sig snabbare. I och med förvärvet av
BOL har ByggPartner fått en helt annan bredd i Stockholm än
tidigare. Dessutom tillförs vi specialkompetens inom nya områden.
Ett exempel är ordern på åtta tunnelbanestationer för

Michael Larsson, VD

VERKSAMHET

Det här är ByggPartner
Det är ingen slump att företaget heter ByggPartner. Vår vision är att kunderna ska uppfatta
oss som en kompetent och aktiv partner som bidrar till effektiva lösningar på verkliga behov.
Det förutsätter att kunderna litar på oss och släpper in oss tidigt i sina processer. Det är
tillsammans med kunder som upplever oss som partners som vi gör de bästa och mest
lönsamma affärerna för båda parter.

ByggPartners långsiktiga mål är:

För att nå våra mål:

• Vi ska vara det naturliga valet för våra kunder. Vi ska vara enkla

• Bygger vi en tydlig organisation bestående av regioner med starka

att arbeta med och visa förståelse för våra kunders krav och
behov. Vi ska verka nära våra kunder och med en stark lokal
förankring. Vi mäter kundernas attityder genom kundundersökningar.
• Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett varumärke som
gör våra medarbetare stolta. Vi ger våra medarbetare förtroende
och förutsättningar att göra ett bra jobb och följer upp deras
attityder med medarbetarmätningar.
• Vi ska växa med lönsamhet och med fortsatt god soliditet.

Marknad och aktörer
Vår geografiska marknad är koncentrerad till Dalarna, Mälar
dalen och Stockholm. När vi åtar oss projekt utanför detta
område är det tillsammans med viktiga kunder där vi vårdar
långsiktiga relationer. Under året har Uppsala blivit en viktig
ort inom region Mälardalen, främst genom vårt uppdrag åt
Uppsalahem.

Dalarna
Volymen i Dalarna har varit stabil även under 2010 med en
omsättning om cirka 360 Mkr. Aktiviteten är stor i FalunBorlänge, mycket tack vare en framtidstro genom handels
etableringar och Skid VM 2015. Den nya kvinnokliniken i Falun
åt Landstingsfastigheter är vårt största projekt någonsin. I södra
Dalarna har vi haft en stabil orderingång men mött en viss
försiktighet med större investeringar inom industrin. 2011 ser
ut att bli starkare.
Inom byggservice i Dalarna fokuseras verksamheten ännu
mer mot försäkringsbolag och långsiktiga avtal med fastighetsbolag, till exempel AB Stora Tunabyggen i Borlänge.
Andra aktörer i Dalarna är bland annat HMB, PEAB och
Skanska.

lokala ledningar.
• Har vi påbörjat arbetet med att certifiera koncernen enligt ISO 9001
och ISO 14001. Arbetet skall vara klart under 2011.
• Ökar vi andelen partneringprojekt inom vår entreprenadverksamhet.
Vi arbetar långsiktigt och med återkommande kunder.
• Förstärker vi vår kompetens inom energi- och miljöområdet.
Förmågan att på ett effektivt sätt integrera dessa frågor i
byggprocessen blir allt viktigare.
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Mälardalen

Verksamhet

Under 2009 förvärvade ByggPartner Skultunabyggen, med säte i

Av 2010 års nettoomsättning på 695,4 Mkr utgörs 80 (71) procent

Västerås. Förvärvet skapade en plattform för expansion i Västerås

av byggentreprenader. Resterande 20 procent utgörs av byggser-

med omnejd och breddar vårt erbjudande till att även omfatta

vice, ställningsentreprenader och intäkter från fastighetsförvaltning.

byggnadsvård. Marknaden är fortsatt avvaktande. Vi planerar
dock för en expansion i Mälardalen då vi tror på en tillväxt på sikt.
Vårt partneringuppdrag åt Uppsalahem, omfattande ombyggna-

Byggentreprenad
Inom byggentreprenad utvecklas ByggPartners verksamhet även

tion av lägenheter i stadsdelen Kvarngärdet i Uppsala, har pågått

mot stora projekt i samverkan med våra kunder. Genom ett nära

med full kraft under året.

samarbete, främst i planerings- och startskedena, skapas de mest

Ytterligare ett servicekontor har i januari 2011 etablerats i
Enköping.
Mälardalens byggmarknad består även av aktörer som NCC,
Peab, Skanska och HMB.

effektiva och hållbara lösningarna.
Partnering ger oss bättre förutsättningar för långsiktiga samarbeten med återkommande kunder. Ett ömsesidigt förtroende gör att
projekten blir mer framgångsrika för både ByggPartner och våra
kunder.

Stockholm
ByggPartners position på marknaden i Stockholm har förstärkts
i och med förvärvet av BOL. Tillsammans har vi ett brett utbud

Byggentreprenad bedrivs på samtliga tre regioner; Dalarna,
Mälardalen och Stockholm.
Kunderna representerar en mix av fyra marknadssegment, varav

av tjänster inom både entreprenad och byggservice och är nu en

det vi benämner kontor och offentliga byggnader är det största

möjlig partner även i riktigt stora projekt. Inom något år kommer

med knappt hälften av volymen. En styrka är mixen mellan olika

Stockholm att svara för mer än hälften av ByggPartners totala

kundkategorier med ett betydande inslag av offentliga kunder.

omsättning. Vi är efter förvärvet det sjunde största byggföretaget
i Stockholm.
Stockholmsmarknaden har återhämtat sig kraftfullt under året.
Vi ser goda möjligheter att vidareutveckla långsiktiga relationer
med utvalda kunder. Den starka konjunkturen i Stockholm gör
det till en utmaning att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.
JUF Byggnadsställningar har under 2010 vuxit på Stockholmsmarknaden och är en viktig resurs för vår fortsatta tillväxt.
På stora entreprenadprojekt möter vi konkurrens från alla
riksbyggarna. Inom byggservice och på mindre entreprenader
tillkommer en rad mindre byggare med Stockholm som sin
hemmamarknad.

MARKNADSSEGMENTens andel av nettoomsättningen
i entreprenadverksamheten
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Kontor och offentliga byggnader	Handel
Industri
Bostäder

VERKSAMHET

Bostäder

Byggservice och byggnadsvård

33 (32) procent av nettoomsättningen i entreprenadverksamheten

ByggPartner erbjuder nu byggservice på samtliga tre regioner.

avser bostadsbyggande. Vårt utbud av byggservice lockar kunder

Vi har förstärkt byggservicen i Mälardalen genom att öppna ett

som i ByggPartner ser en komplett partner som kan vara med efter

servicekontor i Enköping.

att byggprocessen är avslutad.
Under året erhöll ByggPartner ett spännande projekt åt det kommunala fastighetsbolaget Kopparstaden i Falun. Projektet omfattar
två hus med 54 lägenheter och byggs enligt passivhustekniken.
Passivhus är välisolerade byggnader som till stor del värms upp
genom den energi som redan finns i huset.
I Stockholm samarbetar ByggPartner med HSB Bostad och

Verksamheten har under 2010 fokuserats ännu tydligare mot
större avtalskunder som försäkringsbolag och större fastighetsägare.
Kompetensen inom byggnadsvård uppskattas av många kunder
och har inneburit spännande projekt främst i Västerås med omnejd.

Fastighetsutveckling
ByggPartner driver sedan flera år olika projekt inom fastighets

kommer att uppföra 112 bostadsrätter i Sundbyberg norr om

utveckling. Det skapar ett komplement till entreprenadverksam-

Stockholm.

heten och breddar basen för vår verksamhet. Ett konkret exempel
är Söderblick i Nyköping. Ett annat är bostadsprojektet Vitsippan i

Industri

13 (13) procent av nettoomsättningen i entreprenadverksamheten

Falun.
Fastighetsutveckling bedrivs på samma geografiska marknader

avser industribyggnation. Efter en tuff period ser vi nu tydliga tecken

som övriga verksamhetsgrenar. Vi knyter till oss projekt genom

på att industrins nyinvesteringar kommer igång. Segmentet är av

förvärv eller partnerskap, projekt som vi sedan förädlar i varierande

stor betydelse, främst för verksamheten i Dalarna, där vi har lång

utsträckning.

erfarenhet och ett gott rykte som samarbetspartner till stora industriella aktörer såsom Seco Tools, Outokumpu Stainless och AGA Gas

JUF

AB.

JUF Byggnadsställningar AB med verksamhet inom byggnadsställningar, tak- och fallskydd, fortsätter att utvecklas positivt både på

Handel

hemmamarknaden Dalarna och i Stockholm. Nettoomsättningen

Segmentets andel har ökat något jämfört med året innan, till 9 (6)

uppgår till cirka 30 Mkr.

procent. Ett exempel på projekt inom detta marknadssegment är

Återkommande uppdrag åt stora kunder kompletteras med mer

bygget av Ica Kvantum i centrala Avesta. Ica är ett exempel på en

udda uppdrag, som ställer krav på JUF:s erfarenhet och kompe-

stor, återkommande kund i segmentet handel. ByggPartner har tidi-

tens. Ett exempel är att JUF var på plats när anrika Centralbadet i

gare bland annat byggt Ica Maxi i Falun, Ica Kvantum i Sandviken

Stockholm renoverades.

och ett lager åt Ica i Västerås.

Kunderna är huvudsakligen företag inom byggbranschen och
industrin samt eventarrangörer.

Kontor och offentliga byggnader

Det största marknadssegmentet även 2010 är kontor och offentliga
byggnader med 45 (49) procent av nettoomsättningen i entreprenadverksamheten. Segmentet är mindre känsligt mot upp- och nedgångar i byggkonjunkturen. Många av kunderna i detta segment har
dessutom en långsiktig relation med ByggPartner inom byggservice.
Förvärvet av BOL breddar detta segment i Stockholm. Ett exempel är ombyggnationer av tunnelbanestationer åt Storstockholms
Lokaltrafik, SL.
I Stockholm påbörjades under 2010 ett äldreboende åt Järfälla
Kommun och en ny skola i Jordbro. Skolan byggs åt Haninge kommuns fastighetsbolag Tornberget och är ytterligare ett exempel på
partneringuppdrag.
Landstinget i Dalarna och det kommunala fastighetsbolaget
Hushagen i Borlänge var även under 2010 betydelsefulla kunder
som ger ByggPartner stort förtroende i både ny- och ombyggnadsprojekt samt löpande serviceuppdrag.

Omsättningen är huvudsakligen hänförlig till externa kunder,
men JUF är också en viktig intern leverantör.
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Ny vårdbyggnad
vid Falu lasarett
ByggPartner befinner sig mitt uppe i en spännande
utmaning; 26 000 m2 vårdlokaler med höga krav på
patientsäkerhet och arbetsmiljö som ska stå klart 2013.
Uppdraget utförs som ett partneringprojekt tillsammans
med Bygg Dialog som är ett värmlandsbaserat entreprenadföretag som specialiserat sig på partneringuppdrag.
Faluns nya BB, kirurg- och kvinnoklinik, samt neonatal- och vårdavdelningar för båda klinikerna håller på att byggas. Dessutom ska
omfattande ombyggnadsarbeten genomföras av akutmottagning,
akutvårdsavdelning och dagkirurgi.
– Den gamla byggnaden gick inte att anpassa för modern sjukvård.
Idag krävs bland annat enpatientrum och höga takhöjder för att all
teknisk utrustning ska kunna installeras, berättar Martin Ullgren,
biträdande projektledare på Landstingsfastigheter.

Kommer igång snabbt
– Genom att arbeta med partnering har vi kommit igång snabbt och
får en mer sammanhållen process, fortsätter Martin Ullgren.
Han framhåller även att ett partneringsamarbete gör att han som
beställare får större kontroll över projektets ekonomi, tider och kvalitet.
– Eftersom det är fråga om en teknikintensiv verksamhet är det
jättebra att vi får med kunskapen från alla aktörer i ett så tidigt skede
som möjligt. Genom att arbeta så här får vi goda förutsättningar för
att kunna göra ett riktigt bra jobb, säger Anders Östlund, regionchef
på ByggPartner.

Totalkoll med BIM
Att arbeta enligt partneringmodellen handlar om att både beställaren
och entreprenörerna går in i samarbetet med öppna kort och genom
att visa varandra stort förtroende. Martin Ullgren menar att dialogen
med ByggPartner fungerar bra, att diskussioner som förs är konstruktiva och att samarbetet präglas av öppenhet, respekt och förtroende.
Målsättningen är att byggnaden ska bli miljöklassad i guldklassen
enligt metoden för miljöklassad byggnad.
– Hela processen underlättas av att vi arbetar med BIM, bygg
informationsmodellen, på ett mycket avancerat sätt. När förändringar
görs i våra ritningar, och när dessa har tankats ned i modellen, kan
vi direkt se vilka konsekvenser detta får för kalkyler, tidplaner och
Många pusselbitar ska hamna på plats innan den nya kvinnokliniken i Falun kan slå upp
sina portar. Genom att jobba med partnering har alla inblandade kommit igång snabbt.

kostnadsuppföljningar, berättar Anders Östlund.

VERKSAMHET
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Tystnad:
Inspelning pågår!
BOL har renoverat det gamla nyhetshuset på Gärdet där
Utbildningsradion, UR, har flyttat in. Nu byggs ytterligare
en våning ovanpå huset – samtidigt som radio- och tvproduktionen pågår som vanligt.
– En av utmaningarna består i att få saker uträttade
utan att störa inspelningarna, säger Daniel Frånlund,
platschef för uppdraget.
Utbildningsradion, UR, har flyttat in i nya, mindre och mer ändamålsenligt lokaler intill radio- och tv-huset på Gärdet i Stockholm.
Totalt handlar det om 5 000 kvadratmeter som BOL har anpassat
för UR:s verksamhet. Här finns kontorslandskap, studiorum och
redigeringsrum. De akustiska kraven har varit höga när det gäller
golv, väggar och tak.
– Den första delen har avlöpt väl. Vi har bland annat arbetat
fram kompletterande planlösningar tillsammans med kunden där
det behövdes.

Bygger ovanpå huset
Eftersom bygglovet för den kompletterande tillbyggnaden kom
mycket sent fortsätter nu BOL med att färdigställa ytterligare
1 000 kvadratmeter som kommer att innehålla konferenslokaler
och kontor. Eftersom UR:s 200 medarbetare redan finns på plats
ställs hantverkarena inför stora utmaningar då arbetet ska planeras
och genomföras.
– Vi får inte ge ifrån oss störande ljud när de håller på med
inspelningar. Därför har vi regelbundna veckomöten för att komma
överens om vilka tider som gäller, berättar Daniel Frånlund.

sionerat för de skyliftar som skulle behövas och att man därför

Schhh! Tyst måste det vara när
UR spelar in tv- och radioprogram.
Genom att ha gemensamma veckomöten vet snickarna när det är okej
att spika och ”väsnas”.

har byggt specialställningar för att inte utsätta det befintliga taket

Daniel Frånlund, platschef BOL

Eftersom lokalerna klassas som skyddsobjekt innebär det att alla
som rör sig i området måste utrustas med passerkort samt att alla
som besöker området måste anmälas i förväg. Daniel Frånlund
tillägger att bjälklaget i den befintliga byggnaden inte är dimen-

för påfrestningar. Speciallastbilar behövs för att få in byggmaterial
på området, eftersom man inte kan köra in med lastbilar i den
utsträckning som skulle behövas.
– Vi har en hel del logistik och planeringsarbete att sätta
tänderna i för att ro det här projektet i hamn, summerar Daniel
Frånlund.

Planering och logistik på hög nivå gäller för att personal och material ska hamna på rätt sida
grindarna. SR:s område på Gärdet är klassat som skyddsobjekt och säkerhetskraven är höga.
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L&R Properties
fick modernt kontor
Det fuktskadade betonggolvet luktade väldigt illa.
Innan L&R kunde flytta in sitt nya svenska kontor
genomförde ByggPartner en omfattande renovering
i den anrika byggnaden i kvarteret Ottar i Västerås.
Aseas pampiga huvudkontor byggdes mellan 1917 och 1919
och ritades av arkitekt Erik Hahr som var stadsarkitekt i Västerås
mellan 1909 och 1935. Huset fick en sammanlagd golvyta på
12 000 kvadratmeter och var då Sveriges största kontorsbyggnad. Koncernledningen huserade i byggnaden fram till 1988, då
Asea och BBC fusionerades. Därefter var den huvudkontor för
den svenska delen av koncernen fram till 2001.

Tidstypisk fasad
Idag återfinns ABB:s svenska kontor i byggnaden. Dessutom förfogar L&R över 200 nyrenoverade kvadratmeter i det välkända
Västeråshuset.
– Lokalerna har blivit ljusa och moderna och består av öppna
kontorsytor, konferensrum och kök, berättar Kenneth Forslund,
som varit förman för projektet.
Byggnaden har en tidstypisk fasad av obehandlat tegel, och
på den får inga förändringar göras. Taket är klätt med kopparplåt, vilket var dyrt och svårt att få tag i under krigsåren. De goda
tiderna för företaget avspeglas även i det sextiofem meter höga
tornet med reglerbar spira.

Ordning på golvet
En stor utmaning i projektet för ByggPartner har varit att få ordning på det fukt- och mögelangripna betonggolvet. Lösningen
blev ett så kallat Nivellgolv – ett enkelt, smidigt och lättarbetat

Det fukt- och mögelskadade
betonggolvet har varit en stor utmaning att komma till rätta med.
Ett Nivellgolv blev lösningen.
Kenneth Forslund, förman Västerås

system för att regla upp golv. Systemet bygger på undertrycksventilation, ett mekaniskt ventilationssystem, som kontrollerar
luftflödet under golvet och löser golvproblem i ”sjuka” hus.
– Funktionen bygger på att varm, torr och dammfri inomhusluft ventilerar luftspalten i golvet med hjälp av en frånluftsfläkt
med luftfördelande kanalsystem och luftdon som filtrerar tilluften, berättar Kenneth Forslund.
Golvet har också fått goda ljudreducerande egenskaper tack
vare att plastskruvarna har progressiv fjädring. En annan viktig
detalj i renoveringen har varit de gamla ekdörrarna i entréhallen

Det så kallade Nivellgolvet har mekanisk ventilering och
ljudreducerande egenskaper.

som har fräschats upp och fått nytt liv.

MEDARBETAREN

Medarbetaren

Attraktiv arbetsgivare

Under den tuffa perioden 2008 och 2009 valde ByggPartner att

En av de mest kritiska framgångsfaktorerna de närmaste åren är

behålla fler medarbetare än vad som var motiverat med hänsyn

förmågan att behålla kompetenta medarbetare och att rekrytera

till orderingången. När marknaden nu vänder uppåt och order-

på de marknader där vi växer. I första hand är detta en utmaning i

stocken är större än någonsin tidigare är vi glada över det beslu-

Stockholm, där konkurrensen om personal är starkast. Genom för-

tet. I Stockholm där expansionen är snabbast är rekrytering av

värvet av BOL och flytten till moderna lokaler i Hammarby Sjöstad

kompetenta medarbetare en nyckelfråga.

förstärker vi vårt nätverk och kontaktvägar i Stockholm. Det bidrar

Under hösten 2010 tillträdde Ann-Louise Holmbom som

till att vi blir ett mer intressant företag att arbeta och utvecklas

HR-chef. HR-funktionen är viktig för att utveckla företaget som

med. Vi vill uppfattas som ett spännande företag där varje medar-

en attraktiv arbetsgivare och för att stödja chefernas arbete.

betare syns och gör skillnad.

Kompetensbygget

Arbetsmiljö och hälsa

Genom bland annat individuella utvecklingssamtal sammanfattas

ByggPartners långsiktiga mål är att sjukfrånvaron ska understiga

behovet av relevant utbildning. Under året har många medarbet

fyra procent. Vi kan konstatera att vi under året legat på en sjuk-

are genomgått externa utbildningar inom skiftande områden.

frånvaro under tre procent. Färre sjukskrivningsdagar än tidigare

ByggPartner driver dessutom en omfattande intern kompetensutveckling, Kompetensbygget. Samtliga tjänstemän samlas

år är positivt för både medarbetare och företaget.
Arbetet med att erbjuda en arbetsmiljö som bidrar till friska och

återkommande för att ta del av nyheter, utbyta erfarenheter och

engagerade medarbetare fortsätter. Genom ett nära samarbete

fördjupa kunskapen i olika frågor. Som exempel från 2010 kan

med Previa företagshälsovård identifierar vi tidigt tecken på ohälsa

nämnas LEAN production och klimatsmart byggande.

och sjukdom och kan erbjuda det stöd som krävs.

Motsvarande aktiviteter riktas även mot samtliga hantverkare.
Fysiska möten stärker både yrkeskompetens och samhörighet.

Hälsa är inte bara att inte vara sjuk eller ha ont. Det är också att
trivas på jobbet, äta rätt och motionera. Liksom tidigare år var flera
lag från ByggPartner med i Vasaloppet 2011 med gott resultat.

ÅRSanställda och sjukfrånvaro

Åldersfördelning 2010

80 procent av ByggPartners medarbetare är 50 år eller yngre.

Antal årsanställda
Sjukfrånvaro, %

2010

2009

2008

2007

2006

278
2,7

205
3,8

242
4,3

206
3,9

181
4,5

2%
18%

24%

< 41 år

56%

41-50 år
51-60 år
> 60 år
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för ByggPartner
i Dalarna AB med organisationsnummer 556531-9984
avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Information om verksamheten
Moderbolaget

Omsättning

Bolaget bedriver byggentreprenadverksamhet i Dalarna,

Koncernens nettoomsättning 2010 uppgick till 695,4 (600,7) Mkr.

Mälardalen och Stockholm. Huvudkontoret ligger i Borlänge med

För moderbolaget uppgick nettoomsättningen för 2010 till 477,8

filialkontor i Falun, Hedemora, Avesta, Västerås och Stockholm.

(452,1) Mkr. Av koncernens nettoomsättning utgörs cirka 80 (71)
procent av entreprenader inom fyra olika marknadsområden;

Koncernen

bostäder, industri, handel samt kontor och offentliga byggnader.

ByggPartner i Dalarna AB är moderbolag till de helägda

Resterande andel utgörs av byggservice, ställningsentreprenader

dotterbolagen ByggPartner i Dalarna Service AB, JUF

och intäkter från fastighetsförvaltning.
Fördelningen av koncernens omsättning per region är Dalarna

Byggnadsställningar AB, Fastighetsaktiebolaget Montören,

52 procent, Mälardalen 20 procent och Stockholm 28 procent.

ByggPartner i Dalarna Fastighets AB med dotterbolaget
Fastighetsaktiebolaget Montören Borlänge och sedan november
2010, BOL Entreprenad AB med dotterbolaget BOL Projekt AB.

Resultat och ställning

Alla siffror som redovisas för 2010 har påverkats av förvärvet av

Resultat efter finansiella poster uppgick till 12,9 (53,0) Mkr.

BOL Entreprenad AB för den tid som bolaget ingått i koncernen.

Minskningen beror bland annat på att några projekt som erhållits

ByggPartner i Dalarna Service AB bedriver samtlig serviceverksamhet i Dalarna och Mälardalen.

under lågkonjunkturen har ett lägre bidrag samt att koncernen
har haft ökade personalkostnader på grund av ett strategiskt val

JUF Byggnadsställningar ABs verksamhet omfattar ställnings-

att bibehålla personal trots lägre volym, vilket visat sig behövas i

entreprenader samt uthyrning av byggnadsställningar, fallskydd

och med den nu ökade orderstocken. Då volymen av avslutade

och takskydd till byggnads- och industriföretag.

projekt är större jämfört med tidigare år ökar också garantikost-

ByggPartner i Dalarna Fastighets AB äger och förvaltar aktier.

naderna. En ytterligare bidragande orsak till försämringen jämfört

Fastighetsaktiebolaget Montören och Fastighetsaktiebolaget

med föregående år är att föregående års resultat påverkades

Montören Borlänge är vilande.

positivt av försäljningar av så kallade exploateringsfastigheter.

BOL Entreprenad AB bedriver service- och entreprenadverk-

Soliditeten den 31 december 2010 uppgick till 42,4 (54,7)

samhet i Stockholm.

procent.

BOL Projekt AB bedriver fastighetsutveckling inom

Tillgänglig likviditet inklusive avtalad outnyttjad checkräknings-

Stockholmsområdet.

kredit vid årets utgång uppgick till 146,3 (121,4) Mkr.

Flerårsjämförelse

Koncernens ekonomiska utveckling
i sammandrag
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Rörelsemarginal, %
Balansomslutning, tkr

2010

2009

2008

2006/07
(18 mån)

2005/06

695 450

600 745

789 102

948 736

561 116

12 865

52 991

36 650

65 189

35 733

1,9

8,9

4,6

6,8

6,4
175 168

346 457

253 814

224 279

201 565

Antal årsanställda, st

278

205

242

206

181

Soliditet, %

42,4

54,7

40,1

34,4

35,7

6,0

43,1

33,4

e.t.

47,0

Avkastning på eget kapital, %
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1
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Orderingången för koncernens bygg- och ställningsverksam-

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång

het har under året uppgått till 1 075,0 (473,9) Mkr. Under året

Efter räkenskapsårets slut har ett nytt kontor i Hammarby Sjöstad i

har flera stora och viktiga projekt erhållits i såväl Dalarna som

Stockholm invigts.

Orderingång och orderstock

Ytterligare ett servicekontor har etablerats i Enköping i januari 2011.

Stockholm.
Den totala orderstocken i koncernen uppgår per årsskiftet
till 1 113,0 (250,8) Mkr. Såväl orderingång under året som
orderstock är den högsta någonsin även om förvärvet av BOL
Entreprenad AB undantas i beräkningen.

Marknadsutsikter
Orderingången under 2010 var den högsta någonsin. I kombination
med förvärvet av BOL bedöms volymen för samtliga verksamhetsgrenar öka 2011 jämfört med 2010.

Miljö
Koncernen bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.
ByggPartners verksamhet påverkar dock miljön avseende såväl
val av material som avfallshantering och transporter. Kontinuerlig
kontroll och uppföljning av ByggPartners miljöarbete sker vid
interna revisioner.
ByggPartner har under hösten 2010 påbörjat sitt arbetet med
certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Risker
ByggPartners operativa risker är störst i tidiga skeden i stora
entreprenadprojekt, varför vi bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete avseende kalkylering och beräkning av anbud. Arbetet
innefattar både kompetensutveckling och investeringar i systemstöd. Under projektens löptid sker uppföljning av både byggnation,
projektets ekonomi och inblandade parters uppfattning om
processen. Avvikelser som riskerar ett negativt slutresultat kan
därmed åtgärdas i ett tidigt skede.

Personal
Koncernen har i likhet med tidigare år samarbetat med Previa för
att förebygga ohälsa och hålla en hög frisknärvaro. Arbetet med
förebyggande hälsovård har gett gott resultat. Sjukfrånvaron har
sjunkit till 2,7 (3,8) procent.

Ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till ByggPartner i Dalarna Holding
AB, vilken i sin tur ägs av Priveq Investment, ursprungliga grundare,
delar av företagsledningen och till en mindre del av andra privatpersoner.

Åldersfördelningen i koncernen är:
56 (51) %

Förslag till vinstdisposition

41-50 år

24 (24) %

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

51-60 år

18 (18) %

Belopp i kr

-40 år

61-

2 ( 7) %

Balanserade vinstmedel
Årets resultat

Trots att pensionsavgångarna de närmaste fem åren är begränsade, skapar bolagets förväntade tillväxt stort behov av extern
rekrytering.

101 238 787
-1 441 690
99 797 097

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

99 797 097

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret

Koncernbidrag har – under förutsättning av årsstämmans godkän-

ByggPartner har tillsammans med Bygg Dialog AB erhållit det hit-

kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reduce-

tils största entreprenadprojektet i ByggPartners historia. Projektet

rats med 442 200 kronor.

att bygga en ny kvinnoklinik i Falun åt Landstingsfastigheter i

nande – lämnats med 600 000 kronor vilket föranlett att fritt eget

Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag

Dalarna beräknas pågå i tre år där ByggPartner och Bygg Dialog

reducerar bolagets soliditet till 42,4 procent. Mot bakgrund av att

kommer att vara totalentreprenörer. Projektet har en total volym

bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet är soliditeten

om cirka 500 Mkr.

betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på

I september 2010 invigdes ByggPartners nya huvudkontor i

en likaledes betryggande nivå.

Borlänge. Huset är klimatsmart med miljövänliga materialval och

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, i form

en hel del energibesparande åtgärder, som till exempel närvaro-

av koncernbidrag, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktel-

styrd belysning.

ser på kort och lång sikt, ej heller fullgöra erforderliga investeringar.

Förvärvet av BOL Entreprenad AB med dotterbolag har stärkt
koncernens positioner i Stockholm. Ny regionchef för Stockholm
är BOL:s tidigare VD, Lars Sunder.

Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med
hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap. 3 §2-3 st.
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till
efterföljande resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser med tillhörande noter.
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Resultaträkningar
Koncernen
Belopp i tkr

Moderbolaget

Noter

2010
695 450

600 745

477 841

452 134

3, 4

-659 599

-528 271

-470 048

-433 537

35 851

72 474

7 793

18 597

-22 852

-20 095

-18 767

-16 823

Övriga rörelseintäkter

-

940

-

2 119

Övriga rörelsekostnader

-

-18

-

-

12 999

53 301

-10 974

3 893

Nettoomsättning
Kostnad för produktion och förvaltning
Bruttoresultat
Försäljnings- och administrationskostnader

3, 4, 5

Rörelseresultat

2009

2010

2009

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag

6

-

-

3 472

48 800

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

7

286

293

120

247

Räntekostnader och liknande resultatposter

8

Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-420

-603

-356

-198

-134

-310

3 236

48 849

12 865

52 991

-7 738

52 742

Bokslutsdispositioner

9

-

-

6 450

1 490

Skatt på årets resultat

10, 11

-4 269

-3 725

-154

-1 642

8 596

49 266

-1 442

52 590

Årets resultat

EKONOMISK REDOVISNING

Balansräkningar
Koncernen

Belopp i tkr
TILLGÅNGAR

Moderbolaget

Noter

2010 12 31

2009 12 31

2010 12 31

2009 12 31

Anläggningstillgångar
Goodwill

12

61 672

850

-

-

Förbättringsutgift på annans fastighet

13

894

-

-

-

Maskiner och inventarier

14

9 810

5 954

1 213

313

Pågående nyanläggningar

15

-

6 540

-

6 540

Andelar i koncernföretag

16

-

-

92 687

5 811

Andelar i intresseföretag

17

4 200

1 900

1 900

1 900

Andra långfristiga värdepappersinnehav

18

10

10

10

10

76 586

15 254

95 810

14 574

14 334

16 489

14 334

16 489

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter

19

Råvaror och förnödenheter
Kundfordringar
Upparbetad ej fakturerad intäkt

77

-

-

-

153 234

70 595

88 013

56 713

20

35 569

34 515

28 847

13 162

21, 22

11 134

60 494

7 982

65 064

Aktuella skattefordringar

1 483

4 370

6 096

5 182

Övriga kortfristiga fordringar

7 575

382

7 559

380

4 469

8 024

1 692

5 881

Fordringar hos koncernföretag

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23

Kassa och bank

21

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

41 996

43 691

412

43 349

269 871

238 560

154 935

206 220

346 457

253 814

250 745

220 794

Eget kapital och skulder

Eget kapital

24, 25

Aktiekapital

1 000

1 000

1 000

1 000

16 274

20 943

200

200

Summa bundet eget kapital

17 274

21 943

1 200

1 200

Balanserat resultat

121 045

67 554

101 239

49 091

Bundna reserver

Årets resultat

8 596

49 266

-1 442

52 590

Summa fritt eget kapital

129 641

116 820

99 797

101 681

Summa eget kapital

146 915

138 763

100 997

102 881

Obeskattade reserver

26

-

-

20 385

26 835

Uppskjutna skatter

11

10 672

8 622

-

-

Garantiavsättningar

27

3 500

1 744

3 500

1 744

Summa avsättningar

14 172

10 366

3 500

1 744

Leverantörsskulder

123 781

62 613

93 147

53 127

Skulder till koncernföretag

22

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

28

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

-

-

-

5 000

25 823

16 364

15 072

13 342

35 766

25 708

17 644

17 865

185 370

104 685

125 863

89 334

346 457

253 814

250 745

220 794

Ställda säkerheter

29

128 560

24 650

110 454

24 650

Ansvarsförbindelser

30

1 000

1 000

1 000

1 000
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Koncernens förändringar i eget kapital
Aktiekapital

Bundna reserver

Fria reserver och
årets resultat

Summa eget
kapital

1 000

23 258

65 772

90 030

Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital

-

-2 315

2 315

-

Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i
resultaträkningen

-

-2 315

2 315

-

-

-

49 266

49 266

-

-

-725

-725

Not

Eget Kapital 2009 01 01

Årets resultat
Koncernbidrag

25

Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag
Eget kapital 2009 12 31

-

-

192

192

1 000

20 943

116 820

138 763

Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital

-

-4 669

4 669

-

Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i
resultaträkningen

-

-4 669

4 669

-

Årets resultat

-

-

8 596

8 596

Koncernbidrag

25

-

-

-600

-600

-

-

156

156

1 000

16 274

129 641

146 915

Aktiekapital

Reservfond

Övrigt fritt eget
kapital

Summa eget
kapital

1 000

200

49 625

50 825

Koncernbidrag

-

-

-725

-725

Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag

-

-

191

191

Årets resultat

-

-

52 590

52 590

1 000

200

101 681

102 881

Koncernbidrag

-

-

-600

-600

Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag

-

-

158

158

Årets resultat

-

-

-1 442

-1 442

1 000

200

99 797

100 997

Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag
Eget kapital 2010 12 31

24

Moderbolagets förändringar i eget kapital
Not

Eget kapital 2009 01 01

Eget kapital 2009 12 31

Eget kapital 2010 12 31

24
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Kassaflödesanalyser
Koncernen
Belopp i tkr

Not

Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

12 999

53 301

-10 974

3 893

5 010

1 799

2 136

240

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

31

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

32

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Ökning (-) / Minskning (+) av exploateringsfastigheter
Ökning (-) / Minskning (+) av kundfordringar

286

293

121

248

-420

-603

-356

-198

-2 890

-2 748

-753

1 728

14 985

52 042

-9 826

5 911

2 078

33 395

2 155

15 918

-82 639

4 848

-31 300

16 292

Ökning (-) / Minskning (+) av fordringar

-4 199

-34 665

-713

-33 752

Ökning (+) / Minskning (-) av leverantörsskulder

61 168

-7 987

40 020

-16 788

Ökning (+) / Minskning (-) av övriga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

19 517

4 501

-3 491

2 292

10 910

52 134

-3 155

-10 127

-19 568

-8 433

-13 358

-6 668

18 893

65

18 618

-1 000

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Förvärv av koncernföretag

-60 197

-

-87 804

Förvärv av verksamhet

-

-1 465

-

-

Erhållen utdelning från koncernföretag

-

-

-

48 800

-60 872

-9 833

-82 544

41 132

86 000

-

86 000

-5 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld

-25 000

-14 479

-25 000

Erhållet koncernbidrag

-

-

4 400

-

Utbetalt koncernbidrag

-600

-725

-600

-725

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

60 400

-15 204

64 800

-5 725

Årets kassaflöde

10 438

27 097

-20 899

25 280

Likvida medel vid årets början*

69 908

42 811

52 944

27 664

Likvida medel vid årets slut*

80 346

69 908

32 045

52 944

Varav tillgodohavande på koncernkonto
Avtalad outnyttjad checkräkningskredit
Disponibla likvida medel vid årets slut
* Inklusive tillgodohavande på koncernkonto.

(38 350)

(26 217)

(31 633)

(9 595)

33

66 000

51 542

66 000

51 542

21

146 346

121 450

98 045

104 486
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Not 1 | Redovisnings- och värderingsprinciper
ByggPartner i Dalarna Aktiebolags årsredovisning upprättas enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer 1-29 och tillhörande
uttalanden.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller
indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna, eller på annat sätt har ett
bestämmande inflytande.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär
att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I
koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens
egna kapital som tillkommit efter förvärvet.
Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.
I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats
efter förvärvet.

Intresseföretagsredovisning
Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där
bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 procent av rösterna för samtliga
andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande.
I bolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag
redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Intresseföretagets resultat ingår inte i koncernens redovisade resultat då
resultatandelen från intresseföretaget inte är väsentlig.

Intäkter
Försäljning av entreprenader, byggtjänster och exploateringsfastigheter
redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter.
Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande:
• Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser
• Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning
• Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.

Segmentsredovisning
En rörelsegren är en del av företagets verksamhet som skiljer sig från andra
verksamhetsdelar vad gäller affärsidé, efterfråge- och produktionsstruktur
samt risknivå. En geografisk marknad är en redovisningsmässig identifierbar
del av ett företag som tillhandahåller varor och tjänster inom ett avgränsat
geografiskt område och som är utsatt för risker och möjligheter som skiljer
sig för vad som gäller för andra geografiska områden. Koncernen redovisar
ingen fördelning på olika rörelsegrenar då byggverksamheten, bestående av
entreprenad och service, står för mer än 95 procent av intäkterna samt att
skillnader avseende risk ej existerar mellan de olika geografiska områdena.

Tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag
För utförda entreprenaduppdrag på löpande räkning redovisas intäkten i
förhållande till nedlagda kostnader. För utförda tjänsteuppdrag respektive
entreprenaduppdrag till fast pris redovisas inkomsten och de utgifter som
är hänförliga till uppdraget som intäkt respektive kostnad i förhållande till
uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning).
Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på
balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett
tjänsteuppdrag eller entreprenaduppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren.
En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.

Lånekostnader
Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång
som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa räknas in
i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden.
Övriga lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de
hänför sig. Inga lånekostnader har aktiverats i koncernen.
I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till
vilken de hänför sig.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas
avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt.
Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp
och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är
aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed
sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster
som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden
på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen
uppkommit genom avskrivning av materiella anläggningstillgångar.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida
skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
I bolaget redovisas – på grund av sambandet mellan redovisning och
beskattning – den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en
del av de obeskattade reserverna.

Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det
verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterbolagets identifierade nettotillgångar vid förvärvstillfället.
Goodwill från förvärv av rörelse skrivs av över fem år och redovisas som
immateriella tillgångar.
Goodwill på förvärv av dotterbolag redovisas som immateriella tillgångar
och skrivs av över bedömd nyttjandeperiod. På grund av såväl branschens
stabilitet och livslängd samt att entreprenader och utförare av såväl ROTtjänster som service och nybyggnad bedöms finnas lång tid framöver, skrivs
goodwill av över 20 år.
Vidare testas goodwill årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedoch avskrivningar.
Ned- och avskrivning av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som
avser den avyttrade enheten.
Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av eventuellt
nedskrivningsbehov. Fördelningen görs på de kassagenererande eller grupp
er av kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade av det rörelseförvärv som gett upphov till goodwillposten.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver
ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation
och underhåll redovisas som kostnader. Vissa lånekostnader aktiveras, se
avsnitt om lånekostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs,
beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna ingår i
resultaträkningens post Kostnader för produktion och förvaltning.
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:
Förbättringsutgift på annans fastighet
5 år
Ställningsmaterial			7 år
Maskiner och inventarier		
5 år
Goodwill				
5 och 20 år

Nedskrivningar
När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar
minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de fall
det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs
det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. I de fall
goodwill hänför sig till en grupp av tillgångar, för vilken ett nedskrivnings
behov konstaterats föreligga, fördelas nedskrivningsbeloppet först till goodwill
samt därefter till övriga tillgångar i proportion till deras redovisade värden.
Nedskrivningarna ingår i resultaträkningens post Kostnad för sålda varor.
En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en förändring
i de antaganden som vid nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa
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tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens redovisade värde, dock högst till det värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag för
normala avskrivningar) om ingen nedskrivning gjorts.

Leasingavtal
Leasingavtal som innebär att koncernen, som leasetagare, i allt väsentligt
åtnjuter de ekonomiska förmånerna och bär de ekonomiska riskerna som är
hänförliga till leasingobjektet, klassificeras som finansiell leasing och objektet
redovisas som en anläggningstillgång i koncernbalansräkningen. Motsvarande förpliktelse att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld.
Vid leasingperiodens början redovisas tillgången och skulden till det lägsta av
leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna.
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till
leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos uthyraren, klassificeras som
operationell leasing. Betalningar enligt dessa avtal kostnadsförs linjärt över
leasingperioden.Koncernen har för närvarande enbart ingått leasingavtal som
klassificerats som operationella.
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella
eller operationella, som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella
marknadsnoteringar på balansdagen. Marknadsräntor och en uppskattning
av företagets riskpremie ligger till grund för beräkningar av marknadsvärden
på långfristiga lån. För övriga finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga
lån och placeringar där marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde.

Exploateringsfastigheterna värderas, till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Exploateringsfastigheter värderas post för post enligt lägsta värdets princip,
som innebär att en fastighet tas upp till det lägsta av anskaffningskostnaden
och nettoförsäljningsvärdet.
Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande
verksamheten, efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och
för att åstadkomma en försäljning.
Ännu ej inbyggt material på byggarbetsplatser redovisas inte som lager
utan redovisas som projektkostnader.
Koncernens fastighetsinnehav redovisas som omsättningstillgångar, då
innehavet innefattas i koncernens verksamhetscykel. Verksamhetscykeln för
omsättningsfastigheter uppgår till cirka 1 till 5 år.
Förvärv av fastighet bokas i sin helhet upp först när förutsättningarna för
köpets genomförande föreligger. Har förskott avseende pågående fastighetsförvärv erlagts redovisas dessa under balanspost för omsättningsfastigheter.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till
följd av inträffade händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser
krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har kunnat
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar för omstrukturering görs när en
detaljerad formell plan för åtgärden finns och en välgrundad förväntan har
skapats hos dem som berörs. Moderbolaget ger minst två års garanti på vissa
entreprenader i enlighet med branschmässiga avtal. Garantiavsättningen har
gjorts efter en individuell bedömning.
Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten för att
det kommer att krävas ett utflöde av resurser vid regleringen sammantaget
för hela denna grupp av åtaganden.

Ersättningar till anställda
Kundfordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar.
Då koncernen gör löpande riskbedömning avseende kundfordringar där
reservering för kundförluster sker löpande under året är redovisade värden
lika med verkliga värden. Kredittiderna avviker ej från branschen i övrigt.
Värdepapper och finansiella fordringar
Värdepapper och finansiella fordringar som är anskaffade med avsikt att
innehas långsiktigt redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden,
minskat med eventuell reservering för värdeminskning.
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde
och marknadsvärde. Vid värderingen tillämpas denna princip på aktieportföljen som helhet, vilket innebär att orealiserade förluster avräknas mot
orealiserade vinster inom portföljen.
Alla transaktioner med värdepapper redovisas på likviddagen.
Koncernen prövar löpande eventuella nedkrivningsbehov av bokfört värde i
förhållande till verkligt värde avseende värdepapper och finansiella fordringar.
Låneskulder
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som
skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom
räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall
återbetalas.
Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna
har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Alla transaktioner redovisas på likviddagen.
Då koncernens samtliga räntebärande skulder har rörlig ränta motsvaras
låneskulderna av verkligt värde.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett
nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt
då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring
av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Pensionsförpliktelser
Inom koncernen finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner.
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat
juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden,
fordran på koncernkonto, kortfristiga finansiella placeringar som dels är
utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en
öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än
tre månader från anskaffningstidpunkten.

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen vid årets slut.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
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Not 2 | Finansiella risker
Bolaget utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker, inkluderande effekterna av förändringar av priser på låne- och kapitalmarknad och räntesatser.
Bolagets övergripande riskhanteringsprogram fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella
ogynnsamma effekter på bolagets finansiella resultat.

Ränterisker
Bolagets intäkter och kassaflöde från rörelsen är i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsmässiga räntenivåer. Bolaget innehar inga väsentliga
räntebärande tillgångar. Då bolagets externa belåning som är räntefinansierad är av mindre värde i förhållande till balansomslutningen sker all upplåning
till rörlig ränta.

Kreditrisk
Bolaget har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Bolaget har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning av produkter och tjänster sker till
kunder med lämplig kreditbakgrund.

Likviditetsrisk
Hanteringen av likviditetsrisk sker med försiktighet som utgångspunkt, vilket innebär att bibehålla tillräckliga likvida medel och säljbara värdepapper,
tillgänglig finansiering genom tillräckliga avtalade kreditmöjligheter och möjligheten att stänga marknadspositioner.

Not 3 | Avskrivningar
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgår i koncernen till 3 318 (1 803) tkr och i moderbolaget till 399 (240) tkr.

Not 4 | Personal
Koncernen
Medelantalet anställda
Kvinnor

Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

15

10

10

8

Män

263

195

152

139

Totalt

278

205

162

147

2 037

2 748

1 901

2 748

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören
Löner och ersättningar till övriga anställda
Summa
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören
Pensionskostnader för övriga anställda
Totalt

90 392

71 255

53 818

52 301

92 429

74 003

55 719

55 049

31 781

22 896

20 393

17 121

332

431

288

431

5 176

3 910

3 575

3 055

129 718

101 240

79 975

75 656

Koncernen
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

Kvinnor

2

2

2

2

Män

3

3

3

3

Totalt

5

5

5

5

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Antal verkställande direktörer och
andra ledande befattningshavare
Kvinnor

1

-

1

-

Män

5

6

5

6

Totalt

6

6

6

6
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Koncernen
Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro%
Härav långtidssjukfrånvaro*, %

Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

2,7

3,8

2,6

3,8

30,5

14,7

41,5

15,2

– Anställda under 30 år, %

1,4

3,7

1,4

3,5

– Anställda 30-49 år, %

3,0

3,5

2,8

3,6

– Anställda över 49 år, %

4,3

4,2

4,8

4,9

* Med långtidssjukfrånvaro avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Not 5 | Ersättning till revisorerna
Koncernen
Ernst & Young
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning

Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

385

330

360

330

-

-

-

-

Övriga tjänster

277

53

277

53

Summa

662

383

637

383

Not 6 | Resultat från andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Utdelningar
Erhållna koncernbidrag
Nedskrivningar
Summa

2010

2009

-

48 800

4 400

-

-928

-

3 472

48 800

Not 7 | Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen
Utdelningar

Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

-

-

-

6

Ränteintäkter

286

293

121

241

Summa

286

293

121

247

Not 8 | Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa

Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

408

582

344

179

12

21

12

19

420

603

356

198

21

22
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Not 9 | Bokslutsdispositioner
Moderbolaget
2010

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan

2009

-66

78

Förändring av periodiseringsfond

6 516

1 412

Summa

6 450

1 490

Not 10 | Skatt på årets resultat
Koncernen
Aktuell skatt för året *
Uppskjuten skatt (specificerat i not 11)
Summa
* Varav skatteeffekt av schablonränta på
periodiseringsfond och ej avdragsgilla kostnader.

Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

-5 935

-4 958

-154

-1 642

1 666

1 233

-

-

-4 269

-3 725

-154

-1 642

-664

-287

-

-222

Not 11 | Redovisad skatt
Koncernen
Årets uppskjutna skattekostnad/-intäkt
Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader

2010

Moderbolaget
2009

2010

2009

-

-

-

-

Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader

1 666

1 233

-

-

Uppskjuten skatt i resultaträkningen

1 666

1 233

-

-

-3 383

-13 937

-

-14 263

3

-

3

-

-388

-99

-

-68

2

10 499

-

12 843

-276

-188

-

-154

Skillnad mellan koncernens skattekostnad och skattekostnad
baserad på gällande skattesats
Skatt enligt gällande skattesats
Skatt hänförlig till tidigare taxeringsår
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond
Skatt på ej utnyttjade underskottsavdrag
Redovisad skatt

-227

-

-157

-

-4 269

-3 725

-154

-1 642

Skattesats
Skattesatsen är 26,3 (26,3) procent.
Temporära skillnader
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader
avseende följande poster har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar:

Koncernen
Uppskjutna skatteskulder
Periodiseringsfonder
Avskrivningar över plan
Summa uppskjutna skatteskulder

2010 12 31

2009 12 31

9 975

8 081

697

541

10 672

8 622

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella
skattefordringar och skatteskulder samt när uppskjutna skatter avser samma skattemyndighet.

EKONOMISK REDOVISNING

Noter
Not 12 | Goodwill
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden

2010 12 31

2009 12 31

850

-

Årets förändringar:
Förvärv av Skultunabyggen

-

850

61 505

-

62 355

850

-

-

Avskrivningar

-683

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-683

-

61 672

850

Förvärv BOL Entreprenad AB
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar:

Utgående restvärde enligt plan

Not 13 | Förbättringsutgift på annans fastighet
Koncernen
2010 12 31

2009 12 31

Inköp

993

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

993

-

-

-

-99

-

-99

-

894

-

Årets förändringar:

Ingående avskrivningar
Årets förändringar:
Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 14 | Maskiner och inventarier
Koncernen

Moderbolaget

2010 12 31

2009 12 31

2010 12 31

2009 12 31

19 700

17 396

5 122

4 994

6 516

2 509

1 298

128

Försäljningar och utrangeringar

-1 036

-205

-706

-

Genom förvärv av dotterföretag

2 453

-

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

27 633

19 700

5 714

5 122

Ingående avskrivningar

-13 746

-12 087

-4 809

-4 569

Försäljningar och utrangeringar

774

144

706

-

Genom förvärv av dotterföretag

-2 285

-

-

-

Avskrivningar

-2 566

-1 803

-399

-240

-17 823

-13 746

-4 502

-4 809

9 810

5 954

1 212

313

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar:
Inköp

Årets förändringar:

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
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Noter
Not 15 | Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar
Koncernen

Moderbolaget

2010 12 31

2009 12 31

2010 12 31

6 540

-

6 540

-

12 059

6 540

12 059

6 540

-18 599

-

-18 599

-

-

6 540

-

6 540

Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Försäljning
Utgående nedlagda kostnader

2009 12 31

Moderbolaget har under 2010 färdigställt byggnationen av ett nytt huvudkontor i Borlänge. I slutet av året avyttrades fastigheten
och Moderbolaget hyr därefter lokalerna.

Not 16 | Andelar i dotterföretag
Org nr

Säte

Fastighetsaktiebolaget Montören

556549-9927

Falun

JUF Byggnadställningar AB

556435-8207

Borlänge

ByggPartner i Dalarna Fastighets AB

556668-3982

Falun

ByggPartner i Dalarna Service AB

556775-9138

Falun

BOL Entreprenad AB

556293-1385

Stockholm

556668-3941

Falun

Indirekt ägda
Fastighetsaktiebolaget Montören i Borlänge

Ovanstående företag ägs till 100 % av ByggPartner i Dalarna Fastighets AB.
BOL Projekt AB

556804-4118

Stockholm

Ovanstående företag ägs till 100 % av BOL Entreprenad AB.

Moderbolaget

Kapitalandel, %

Rösträttsandel, %

Antal aktier

Fastighetsaktiebolaget Montören

100

100

1 000

JUF Byggnadsställningar AB

100

100

1 000

ByggPartner i Dalarna Fastighets AB

100

100

1 000

-11

100

100

215

ByggPartner i Dalarna Service AB

100

100

10 000

849

1 000

1 000

4 882

BOL Entreprenad AB

100

100

2 000

Summa

Årets resultat

Bokfört värde
2010 12 31

Bokfört värde
2009 12 31

Justerat
eget kapital
2010 12 31

-6

208

1 136

208

2 327

3 575

3 575

16 611

30 276

87 804

-

40 958

33 435

92 687

5 811

62 874

100

182

Indirekt ägda
Fastighetsaktiebolaget Montören i
Borlänge

100

100

1 000

-11

100

BOL Projekt AB

100

100

1 000

-9

100

91

Not 17 | Andelar i intresseföretag
Org nr

Säte

Hotell Idre Sweden AB

556629-8880

Älvdalen

Ulriksberg Utveckling AB

556784-2470

Stockholm

Kapitalandel
%

Rösträttsandel
%

Bokfört värde
2010 12 31

Bokfört värde
2009 12 31

Antalet andelar

Hotell Idre i Sweden AB

30

30

1 900

1 900

1 200

Ulriksberg Utveckling AB

50

50

2 300

-

500

4 200

1 900

Summa

ByggPartner i Dalarna AB har lämnat borgen uppgående till 1 000 tkr till förmån för Hotell Idre Sweden AB.

EKONOMISK REDOVISNING

Noter
Not 18 | Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen

Moderbolaget

2010 12 31

2009 12 31

2010 12 31

2009 12 31

10

10

10

10

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

10

10

10

10

Utgående redovisat värde, totalt

10

10

10

10

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar

Innehavet avser onoterade värdepapper.

Not 19 | Exploateringsfastigheter
Koncernen

Moderbolaget

2010 12 31

2009 12 31

2010 12 31

2009 12 31

14 334

16 489

14 334

16 489

14 334

16 489

14 334

16 489

2010 12 31

2009 12 31

2010 12 31

2009 12 31

-1 285 250

-345 520

-685 410

-287 505

1 320 819

380 035

714 257

300 667

35 569

34 515

28 847

13 162

Värderat till anskaffningsvärde
Exploateringsfastigheter
Summa

Exploateringsfastigheter utgörs av pågående bostadsprojekt i Falun, Borlänge och Nykvarn.

Not 20 | Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Koncernen
Ackumulerad á conto-fakturering i pågående arbeten
Upparbetade intäkter i pågående arbeten
Summa

Moderbolaget

Not 21 | Likvida medel
Koncernen
Kassa och bank
Tillgodohavande i koncernkonto
Likvida medel
Disponibel checkräkningskredit
Totala disponibla likvida medel

Moderbolaget

2010 12 31

2009 12 31

2010 12 31

2009 12 31

41 996

43 691

412

43 349

38 350

26 217

31 633

9 595

80 346

69 908

32 045

52 944

66 000

51 542

66 000

51 542

146 346

121 450

98 045

104 486

Samtliga bolag i koncernen har ingått avtal med Nordea avseende så kallat koncernkonto. Huvudkoncernens moderbolag, ByggPartner
i Dalarna Holding AB är avtalspart gentemot banken. Samtliga bolags tillgodohavanden redovisas som fordran moderbolag.
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Noter
Not 22 | Transaktioner med närstående
Uppgifter om moderbolaget
Moderbolaget i den största koncern där ByggPartner i Dalarna AB är dotterbolag och koncernredovisning upprättas är ByggPartner i Dalarna
Holding AB, 556710-9243, Falun.
Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.
2010

2009

Inköp, %

2

1

Försäljning, %

1

3

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.
Handel av varor och tjänster från närstående
Inköp av tjänster

2010

2009

250

2 108

Inköp av tjänster avser konsultavtal med tidigare VD.
Under året har fastigheten Bokhållaren 16 i Borlänge avyttrats till Fastighetsbolaget Grådarondellen, ägt av Bo Olsson, för 18 618 tkr.
Oberoende marknadsvärdering har inhämtats.
Fordringar/-skulder avseende närstående
Inga fordringar eller skulder till närstående finns per balansdagen.
Lån och ansvarsförbindelser till förmån för ledande befattningshavare
Inga lån/ansvarsförbindelser till förmån för ledande befattningshavare finns per balansdagen.
Förpliktelser avseende pensioner och liknande förmåner till styrelseledamöter och verkställande direktörer
Bolaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner.
Avtal om avgångsvederlag

Övrigt

Vid uppsägning av VD från Bolagets sida utgår
avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner.

I separata noter finns upplysningar om:
• löner med mera till styrelse och VD
• ställda säkerheter för koncernföretag
• ansvarsförbindelser för koncernföretag

Aktieoptioner utgivna till styrelseledamöter
Inga aktieoptioner har ställts ut.

Not 23 | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

Moderbolaget

2010 12 31

2009 12 31

2010 12 31

2009 12 31

Tillkommande intäkter på avslutade projekt

1 181

3 598

-

1 865

Övriga poster

3 288

4 426

1 692

4 016

Summa

4 469

8 024

1 692

5 881

Not 24 | Eget kapital
Antalet utgivna aktier uppgår till 1 000 st med kvotvärde 1 000 kr. För ytterligare information se specifikation avseende förändringar i eget
kapital för moderbolag och koncern.

EKONOMISK REDOVISNING

Noter
Not 25 | Utdelning på aktie
På årsstämman avseende räkenskapsåret 2010 föreslås att koncernbidrag lämnas på 600 tkr. För räkenskapsåret 2009 lämnades
koncernbidrag på 725 tkr.

Not 26 | Obeskattade reserver
Koncernen
2010 12 31

2009 12 31

105

39

20 280

26 796

20 385

26 835

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan
Periodiseringsfonder
Summa

Not 27 | Övriga avsättningar
Koncernen

Moderbolaget

2010 12 31

2009 12 31

2010 12 31

2009 12 31

Garantiavsättningar

3 500

1 744

3 500

1 744

Summa

3 500

1 744

3 500

1 744

Garantiavsättningar
Moderbolaget ger minst två års garanti på vissa entreprenader i enlighet med branschmässiga avtal. Garantiavsättningen har gjorts efter
individuell bedömning.

Not 28 | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Upplupna löner och semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda hyresintäkter
Övriga poster
Summa

Moderbolaget

2010 12 31

2009 12 31

2010 12 31

2009 12 31

20 994

14 544

10 733

8 997

9 901

4 936

4 178

2 641

1

252

1

252

4 870

5 976

2 732

5 975

35 766

25 708

17 644

17 865

2009 12 31

2010 12 31

Not 29 | Ställda säkerheter
Koncernen
För egna avsättningar och skulder *
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Aktier i koncernföretag
Summa

2010 12 31

Moderbolaget
2009 12 31

-

2 000

-

2 000

24 650

20 750

20 750

20 750

102 010

-

87 804

-

126 660

22 750

108 554

22 750

1 900

1 900

1 900

1 900

128 560

24 650

110 454

24 650

För övriga engagemang
Aktier i intressebolag
Summa ställda säkerheter

* Avser även ställda säkerheter till förmån för ByggPartner i Dalarna Holding AB.
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Noter

Not 30 | Ansvarsförbindelser
Koncernen
2010 12 31

Moderbolaget
2009 12 31

2010 12 31

2009 12 31

Eventualskulder:
Borgensförbindelse för intresseföretag

1 000

1 000

1 000

1 000

Summa ansvarsförbindelser

1 000

1 000

1 000

1 000

Inga väsentliga skulder förväntas uppkomma till följd av någon
av ovanstående typer av ansvarsförbindelser.

Not 31 | Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen

Moderbolaget

2010

2009

Avskrivningar

3 318

Garantiavsättning

1 756

Realisationsresultat
Summa

2010

2009

1 802

399

240

-

1 756

-

-64

-3

-19

-

5 010

1 799

2 136

240

Not 32 | Betald inkomstskatt
Koncernen
Ingående skattefordran/skatteskuld

Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

-4 370

-6 389

-5 182

-8 361

Årets redovisade skatt

4 269

3 725

-3

1 642

Varav uppskjuten skatt i resultaträkningen

1 666

1 233

-

-

-158

-191

-158

-191

Varav skatteeffekt på koncernbidrag
Utgående skattefordran

1 483

4 370

6 096

5 182

Betald inkomstskatt

2 890

2 748

753

-1 728

Not 33 | Checkräkningskredit
Samtliga bolag i koncernen har ett avtal med Nordea avseende så kallat koncernkonto. Huvudkoncernens moderbolag, ByggPartner i Dalarna
Holding AB är avtalspart gentemot banken. Samtliga bolags tillgodohavanden redovisas som fordran på moderbolag. Avtalat belopp avseende
checkräkningskredit uppgår i koncernen till 66 000 tkr (55 000 tkr).

Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning
kommer att föreläggas årsstämman den 17 maj 2011 för fastställelse.
Borlänge den 30 mars 2011

Claes Kjellander
Ordförande

Eva Eriksson
Louise Nilsson
Bo Olsson
Mats Wellhardh
					
Vår revisionsberättelse har lämnats den 31 mars 2011
Ernst & Young AB
Jonas Svensson
Auktoriserad revisor

Michael Larsson
VD

EKONOMISK REDOVISNING

Revisionsberättelse
Till årsstämman i ByggPartner i Dalarna AB
Organisationsnummer 556531-9984
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i ByggPartner i Dalarna AB för räkenskapsåret 2010 01 01-2010 12
31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen
och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska
ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämp
ning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande
direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera
den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt
uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för
att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot
bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt
har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att
vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen
och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med
god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uppsala den 31 mars 2011
Ernst & Young AB
Jonas Svensson
Auktoriserad revisor
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LEDNINGSGRUPP, STYRELSE OCH REVISOR

Styrelse, företagsledning och revisor
Styrelse

Mats Wellhardh
Född 1947,
invald 1992
Övriga uppdrag:
Inga

Bo Olsson
Född 1948,
invald 1992
Övriga uppdrag:
Falu Innebandy
Arena AB, ordförande; Vidbynäs
Golfanläggning AB, VD

Louise Nilsson
Född 1967,
invald 2006
Partner & Investerings
ansvarig Priveq
Investment
Övriga uppdrag:
Carmel Pharma; Innovativ
Vision; Vårdapoteket

CLAES KJELLANDER
Ordförande
Född 1945,
invald 2007
Övriga uppdrag:
Sydtotal AB,
ordförande;
Fastighetsägarna
Stockholm

Eva Eriksson
Född 1959,
invald 2007
Fristående rådgivare
Övriga uppdrag:
BWG Homes ASA, Oslo;
Strategisk Arkitektur AB;
Fortin AS, Oslo;
Fabege AB (publ.)

Företagsledning

Michael larsson

Claes Thelander

LARS SUNDER

VD
Född 1974, anställningsår 2009

CFO
Född 1964, anställningsår 2004

Regionchef Stockholm
Född 1957, anställningsår 1999 (BOL)

ANN-LOUISE HOLMBOM

DAG EDSTRÖM

Anders Östlund

HR-chef
Född 1966, anställningsår 2010

Chef projektstöd
Född 1960, anställningsår 2010 (BOL)

Regionchef Dalarna
Född 1959, anställningsår 1994

Revisor

Jonas Svensson

Ernst & Young AB, Auktoriserad revisor
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ByggPartners affärsidé

www.byggpartner.com

Borlänge huvudkontor

Falun

Västerås

Stockholm

Box 848
781 28 Borlänge
Besöksadress: Brunnsgatan 38
Tel 0243-55 95 00
Fax 0243-55 95 99
info@byggpartner.com

Kompanivägen 17
791 40 Falun
Tel 023-679 99 00
Fax 023-679 99 99

Johannisbergs Herrgård
725 91 Västerås
Tel 021-498 97 00
Fax 021-498 97 99

Hammarby Fabriksväg 29-31
120 33 Stockholm
Tel 08-505 696 00
Fax 08-505 696 99

Hedemora

Avesta

Enköping

JUF Byggnadsställningar AB

Sturegatan 2
776 35 Hedemora
Tel 0225-29 88 00
Fax 0225-29 88 99

Lastgatan 9
775 54 Krylbo
Tel 0226-48 94 00
Fax 0226-48 94 99

Vagnsgatan 1
745 37 Enköping
Tel 0171-42 65 10

Box 848
781 28 Borlänge
Tel 0243-55 95 00
Fax 0243-55 95 99
info@jufbyggstallningar.se
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”Med engagemang och genomtänkta enkla lösningar
effektiviserar vi byggprocessen”

