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Beställning av ekonomisk information
Ekonomisk information och bolagsinformation publiceras på www.byggpartner.com
Information kan också beställas via vår växel. Telefon: 0243-55 95 00 Fax: 0243-55 95 99
Box 848, 781 28 Borlänge

Kontaktpersoner/Investor relations
Verkställande direktör tillika koncernchef: Michael Larsson
Telefon: 0243-55 95 70, michael.larsson@byggpartner.com
CFO: Claes Thelander
Telefon: 0243-55 95 44, claes.thelander@byggpartner.com

Produktionsfakta
ByggPartner startades i Dalarna 1992. Idag är vi verksamma i Dalarna,
Mälardalen och Stockholm. Under alla år har vi arbetat utifrån vårt löfte
om att vara en byggpartner med sunt förnuft.
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året i korthet

Året i korthet
Viktiga händelser
Miljardomsättning

Framgångsrika ISO-certifieringar

2011 blev vårt första år där omsättningen uppgick till över
en miljard. Även om förvärvet av BOL är en bidragande orsak
till volymökningen så är även den organiska tillväxten hög,
30 (16) procent. Med en nettoomsättning uppgående till
1 294,3 (685,4) Mkr är vi nu efter de noterade riksbyggarna
ett av de större byggbolagen i Sverige.

Under november certifierades vi enligt ISO 14001 (miljö
ledningssystem) och ISO 9001 (kvalitetsledningssystem).
ISO-certifieringarna medför ökade möjligheter att skapa värde,
dels genom en effektivare styrfunktion, dels genom en stärkt
upphandlingsposition. Certifierade handböcker innebär även en
trygghet och ett stöd i det dagliga arbetet.

Integration med fokus på gemensamma värderingar

10 års orderstock, nettoomsättning i Mkr
1300

Förvärvet av BOL Entreprenad (BOL) i november 2010 resulterade i en integrationsprocess som kom att karaktärisera 2011.
Under året sjösattes vår nya organisations gemensamma värderingar SUNT; Slagkraftiga, Utvecklande, Noggranna, Trygga.
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Kostsamma lärdomar bakom negativ resultateffekt
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Fem förlustprojekt som belastar årets resultat med kostnader
om drygt 65 Mkr, inklusive extraordinära garantikostnader.
Förlusterna är främst kopplade till avdelningen för nyproduktion inom Byggentreprenad Stockholm och mer exakt till
ByggPartners tidigare Stockholmsorganisation. Åtgärder har
vidtagits i form av såväl ändrade rutiner, vissa organisatoriska
förändringar och utbildningsinsatser.
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2011

2010

2009

2008

2007

1 294,3

695,4

600,7

789,1

648,1

Rörelseresultat

-39,5

13,0

53,3

36,0

43,1

Resultat efter finansiella poster

-41,1

12,9

53,0

36,6

43,9

Balansomslutning

359,2

346,5

253,8

224,3

201,6

Neg

1,9

8,9

4,6

6,6

Nettoomsättning

Rörelsemarginal, %
Nettomarginal, %

Neg

1,8

8,8

4,6

6,8

Soliditet, %

32,1

42,4

54,7

40,1

34,4

Avkastning på eget kapital, %

Neg

6,0

43,1

33,4

48,8

-31 431

8 596

49 266

26 617

31 291

Orderingång

964,6

1 075,0

473,9

316,1

807,9

Orderstock

783,6

1 113,0

250,8

293,7

793,9

Resultat, kr per aktie
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VD HAR ORDET

”en affärsmodell
grundad på sunt förnuft”

Genom lärdom
blir motgång framgång
När jag ser tillbaka på 2011 så konstaterar jag att
året till stor del har kännetecknats av arbetet med vår
sammanslagning i Stockholm. Nu finns gemensamma
värderingar för hela ByggPartner och en ny organisation
med fokus på korta beslutsvägar och närhet till kund.
I Dalarna och Mälardalen har vi även en betryggande
tillväxt och stabil organisation. Tillsammans med
utvecklade projektrutiner och certifierade handböcker
fortsätter vi arbetet med att säkra stabila resultat,
nöjda kunder och engagerade medarbetare.
Med en nettoomsättning uppgående till 1 294,3 (695,4) Mkr
passerar vi miljardgränsen. Den stora omsättningsökningen
förklaras av förvärvet av BOL och en organisk tillväxt uppgående
till cirka 30 (16) procent.
 Resultatet efter finansiella poster blev på -41,1 (12,9) Mkr.
Fem förlustprojekt och ökade garantikostnader i Stockholm
belastar resultatet med cirka 65 Mkr. Gemensamt för de fem
projekten var att de antogs i lågkonjunktur och att de var
förknippade med brister i efterlevnad av våra interna rutiner.
Förlusterna var kopplade till avdelningen för nyproduktion inom
Byggentreprenad i Stockholm. Vi har vidtagit flera åtgärder i våra
rutiner och organisationsförändringar för att säkerställa stabila
resultat i våra projekt.

Riskhantering, intern styrning och kontroll
En anledning till att projektförlusterna inte uppmärksammades
i tid var att de existerande interna rutinerna inte efterlevdes. Vi
har därför sett över våra interna rutiner och handböcker vilket
resulterat i en uppdaterad inköpshandbok samt lansering av
ledningens respektive kalkylatorns handbok. Vi har även vidtagit
åtgärder som säkerställer att vi har en sund efterlevnad av våra
rutiner och under 2012 kommer vi bland annat att öka antalet
interna utbildningar. Arbetet med en effektiv riskhantering,
intern styrning och kontroll kommer att fortgå i syfte att bidra till
en stabil ekonomisk utveckling.

Integration av BOL och Skultunabyggen
Vår historiskt lönsamma tillväxt har förklarats av vår lokala närvaro och förmåga att anpassa arbetet efter våra kunders önske-
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mål. BOL gav oss anledning att välkomna flera kompetenta medarbetare och tillgång till viktiga kontaktytor i Stockholmsområdet.
Två år har snart gått sedan förvärvet av Skultunabyggen och
vi arbetar nu med att erbjuda byggnadsvårdstjänster på fler av
de orter där vi är verksamma. Jag tror att det finns goda möjligheter att kombinera vår unika kunskap inom byggnadsvård med
kunskapen om hållbara boendelösningar och smidiga renoveringslösningar för att bli ledande på marknaden för renovering av
miljonprogramsbostäder.
Sammanslagningen har bidragit till en ny organisation och nya
ledningspersoner i både Stockholm och Mälardalen. Med detta
genomfört anser jag att förutsättningarna för att skapa en decentraliserad organisation med snabba beslutsvägar och närhet till
kunderna har förbättrats ytterligare.
Under året har vi även utarbetat våra gemensamma värderingar som sammanfattas i vår nya varumärkesplattform SUNT;
Slagkraftiga, Utvecklande, Noggranna och Trygga.

Marknadsutveckling
I Dalarna har marknaden kännetecknats av ökad byggaktivitet
inom industrin och handel, marknadens positiva utveckling
beräknas att fortsätta.
I Stockholm expanderade marknaden tydligt i början av 2011
vilket motsvarade våra förväntningar.
I Mälardalen kännetecknades marknadsutvecklingen även i år
av försiktighet i form av begränsade bygginvesteringar och hård
prispress. Vi står dock kvar vid uppfattningen att även Mälardalen
på sikt utgör en tillväxtregion och stärkte under året vår position
genom etableringen av ett kontor i Enköping.

Verksamhetsutveckling – täta kundkontakter
Vår målsättning är att skapa bestående värden för våra kunder.
Med bestående värden avses de värden som kunden kan knyta
till sin investering. För att vi ska lyckas krävs en djup förståelse
för vad kunden värdesätter samt en god förståelse av kundens
behov. Vår målsättning är att förstå dessa behov minst lika bra
som våra kunder i syfte att kunna förklara vilka krav verksam
heten ställer på en särskild byggnadslösning. Sunt förnuft handlar
till stor del om just detta – förståelse, av både kund och byggnad.
Ett tidigt samarbete med kund ger oss inte bara större möjligheter till ökad förståelse utan även större möjligheter att tillsammans med kund påverka slutprodukten. Det gör samverkans-

VD HAR ORDET

Det är glädjande att följa arbetet med Falu lasarett. Arbetet löper på bra,
vi utvecklar vår kunskap inom miljöbyggnader samtidigt som vi arbetar i
framkant med BIM-projektering. Vi ser stora möjligheter att dra nytta av
båda dessa kunskaper i framtiden, säger Michael Larsson.

och partneringprojekt till våra prioriterade projektformer.
Genom att arbeta långsiktigt och med återkommande kunder
kan vi dra nytta av vår förståelse för kundens behov och verksam
hetskrav. Med hjälp av långsiktiga relationer och en breddad
kundmix hoppas vi minimera vår konjunkturkänslighet till förmån
för stabila resultat.

vår kraftiga tillväxt som har varit en utmaning, särskilt för
Stockholmsverksamheten. Sammanslagningen och vår tillväxt
har inneburit ett intensivt år för organisationen och har ställt
höga krav på våra medarbetare. Jag vill därför tacka dig som
medarbetare som gjort det möjligt att bygga en stabil grund
för att kunna utmana de stora börsbolagen på vårt sätt – med
personliga och långsiktiga relationer.

Hållbar utveckling
Vi upplever att allt fler kunder ställer höga krav på hållbara fastighetslösningar. Vi fokuserar därför på att finna miljövänliga och
energieffektiva alternativ till våra kunder och har därför valt att
ytterligare förstärka vår kompetens inom energi- och miljöområdet.
Under året har vi bland annat arbetat med att bygga passivhus i
Falun till Kopparstaden och ett nytt vårdblock på Falu lasarett som
ska miljöklassas till högsta nivå enligt Miljöbyggnad (Guld).
De framgångsrika ISO-certifieringarna, ISO 14001 och ISO 
9001, av vårt ledningssystem är bekräftelser på vår förmåga att ta
hänsyn till bland annat miljörelaterade aspekter i vår verksamhet.

Framtidsutsikter
– sunda finanser och stabil orderstock
År 2012, som också är vårt 20:e verksamhetsår, kommer att
präglas av våra tre fokusområden – stabila resultat, nöjda
kunder och engagerade medarbetare.
Vi följer utvecklingen på de marknader där vi är aktiva och
ser med tillförsikt på utvecklingen under det kommande året.
Sunda finanser och en stabil orderstock ger oss anledning att se
positivt på framtiden.

Engagerade medarbetare
Engagerade medarbetare är ett av våra fokusområden och jag
glädjer mig därför över ett gott resultat i årets medarbetarenkät.
Detta är särskilt tillfredställande då den genomförts mitt under

Michael Larsson, VD
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KORT OM BYGGPARTNER

Sunt förnuft
– vad är det
egentligen?

VARUMÄRKE
SLÖFTE

För oss på Byg
gPartner är sun
t
förnuft något
bra. Men vad
är sunt
förnuft egentlig
en: Om det tvist
ar
de lärde! För
oss handlar sun
t
förnuft om att
ha kunskaper
och
erfarenheter
i ”ryggsäcken
” som gör
att man får sake
r uträttade, utan
att
krångla till det.
Sunt förnuft han
dlar
också om att
vilja utveckla
s. Det
som är sunt förn
uft idag är kan
ske
inte sunt förn
uft i framtide
n. Sunt
förnuft handlar
också om förm
ågan
att tänka obje
ktivt – att kun
na se
saker ur olika
synvinklar/persp
ektiv
– och att våga
gå utanför sin
egen
ram. Ett gam
maldags och
lite
högtidligt ord
som också pas
sar in
här är ordet vis.
Smaka på det
du!

rnuft
En bok om sunt fö

En byggpartn
er med sunt

förnuft

Det är vad vi
lovar våra kun
der, och faktiskt
För oss handlar
också oss själv
sunt förnuft om
a. Det är så vi
att vara okompl
vill bli uppfatta
lätta att ha att
icerade och att
de.
göra med, helt
hitta bra lösn
enkelt. Sunt förn
ingar, vara
hållbarhet för
uft handlar ock
människan, eko
så om balans
nomin och miljö
och långsiktig
arbeta i ett litet
n. Att jobba hos
företag – näs
oss
ska
tan
kän
som det var när
nas som att
snabba och enk
vi startade 199
la beslutsväga
2 – med själv
r. Samtidigt har
styre och
Vi vill erbjuda
vi det stora före
det bästa av
tagets muskler
två världar.
och trygghet.
SUNT binder
ihop våra löfte
n med våra kärn
noggranna och
värden, som
trygga. Vi har
är: slagkraftiga,
blivit fler und
utvecklande,
samma värderin
er resans gån
gar – ett syns
g och har inse
ätt som påminne
tt att vi i grun
olika sätt. Nu
den har
r om SUNT –
har vi kommit
men att vi har
överens om gem
uttryckt dem
ensamma värd
på
en som speglar
vår identitet.

”Sunt förnuft
är genialitet
i arbetskläde
r”
Ralph Waldo
Emerson
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En byggpartner med sunt förnuft
Med målsättningen att skapa bestående värden för våra kunder har vi byggt en återkommande och
ständigt växande kundkrets allt sedan starten 1992. Utvecklingen har möjliggjorts tack vare våra
kunniga och serviceinriktade medarbetare och deras förmåga att förstå kundernas förväntningar.
Vår historiskt lönsamma tillväxt har återinvesterats i ett bredare
utbud och utökad kompetens. Med ett utbud som numera
omfattar byggentreprenad, byggnadsvård, byggservice, fastighetsutveckling och byggnadsställningar strävar vi mot att
utmana de börsnoterade byggbolagen.
Vi har redan lyckats hävda oss genom att erhålla stora och
komplexa uppdrag som exempelvis Falu lasarett och kvarteret
Kvarngärdet. Vi vill fortsätta att hävda oss framgent, men samtidigt behålla fötterna på jorden. För oss innebär detta fortsatt
fokus på kundnöjdhet, oavsett storleken på de projekt eller den
verksamhet som vi bedriver.

uppfattade. Vi vill kännetecknas av att vara enkla, pålitliga och
att hitta kreativa lösningar. Att jobba med oss, och hos oss, ska
vara som att arbeta med ett litet företag med snabba och enkla
beslutsvägar samt med möjlighet att påverka. Samtidigt ska vi
erbjuda det stora företagets muskler, trygghet och djupa
kompetens.

Vår position
I Dalarna är vi en av de marknadsledande aktörerna, en position
som vi har för avsikt att behålla. I Mälardalen och Stockholm är
siktet inställt på fortsatt expansion och ökade marknadsandelar.
Läs mer om vår marknad på sidan 12-13.

Gemensamma värderingar
Vi tycker att det är viktigt att behålla våra grundvärderingar, i
synnerhet då vi har vuxit rejält de senaste åren.
Inom ByggPartner pratar vi ofta om ”sunt förnuft”. Våra
kärnvärden sammanfattas i SUNT; Slagkraftiga, Utvecklande,
Noggranna och Trygga.
SUNT handlar om hur vi vill agera och om hur vi vill bli

1992
ByggPartner startar
sin verksamhet
med sju medarbetare i Falun.
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1994
Kontor öppnas
i Borlänge.

1995
Kontor öppnas
i Hedemora.

Vår historia
Vi startade vår verksamhet i Falun 1992, mitt under den pågående byggkrisen och med sju medarbetare. Sedan dess har vi
utvecklats från att ha varit ett litet byggserviceföretag med små
entreprenader som komplement, till ett fullskaligt byggbolag.
Här nedan återges några historiska milstolpar för verksamheten.

1996
Omsättningen
passerar 100 Mkr.

1997
Kontor öppnas
i Västerås.

1998
Antalet
medarbetare
överstiger 100.

2000
Första uppdraget
i Stockholm, om- och
tillbyggnation av Filadelfiakyrkan i Vasastan.

affärsidé, mål och strategier

Affärsidé, mål och strategier
Det är ingen slump att vårt namn är ByggPartner. Vår
vision förutsätter att kunderna litar på oss och släpper
in oss tidigt i sina processer. Det är tillsammans med
kunder som upplever oss som en partner som vi gemensamt genomför de bästa och mest framgångsrika projekten till förmån för samtliga inblandade parter.

Affärsidé
Genom att kombinera byggkompetens med insikt i kundens
verksamhet, behov och förutsättningar tillför vi ett perspektiv
som bidrar till ökad affärsnytta. Genom att vara en aktiv partner
i hela byggprocessen skapar vi framgång baserat på personligt
engagemang, sunt förnuft och gedigen kompetens.

Vision
Att kunderna uppfattar oss som en kompetent och aktiv partner
som bidrar till effektiva lösningar på verkliga behov.

Målsättning och fokusområden
Vi ska växa med lönsamhet och med fortsatt god soliditet.

Vi ska vara det naturliga valet för våra kunder.

Engagerade medarbetare

2002
ByggPartner firar tio år.
Omsättningen passerar
400 Mkr, fördelat lika
mellan Dalarna och
Mälardalen.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett varumärke
som gör våra medarbetare stolta.

2004
ByggPartner placerar sig på Ahrens och
Svenska Dagbladets Maratonlista över svenska
företag som vuxit mest, med god lönsamhet, över en tioårsperiod. Endast 31 företag
motsvarar de kriterier som ställs upp.

2005
Omsättningen passerar
500 Mkr och antalet
anställda överstiger 200
personer.

2006
Priveq
Investment
blir delägare i
ByggPartner.

2007
ByggPartner firar
15-årsjubileum.
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affärsmodell

Andreas Salmela, platschef på ByggPartner.

Genom förståelse skapas värde
Samtliga steg i byggprocessen gynnas av en slagkraftig, utvecklande, noggrann och trygg
byggpartner som strävar efter att leverera bestående värden för kund. Genom att alltid sträva
mot att leverera bygglösningar med en låg livscykelkostnad och bästa möjliga verksamhetsförutsättningar skapas dessa värden. Därigenom skapas den kundnytta som ligger till
grund för vår affärsmodell.
Vår målsättning är att skapa bestående värden för våra kunder.
Möjligheten att skapa dessa värden bestäms i hög grad av vår
möjlighet att påverka enskilda projekt.
 Olika skeden i byggprocessen är förknippade med olika möjligheter att påverka den slutliga investeringskostnaden. Rätt idéer
i ett tidigt skede kan många gånger leda till stora besparingar

2009
Kontor etableras i Stockholm.
Michael Larsson blir ny VD
för ByggPartner.
ByggPartner förvärvar
Skultunabyggen.
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2010
ByggPartner förvärvar
BOL Entreprenad (BOL)
som bedrivit verksamhet
i Stockholmsregionen
sedan 1987.

på sikt, exempelvis till följd av kostnadsbesparingar kopplade till
minskad energiförbrukning.
 På samma sätt kan en kompetent och förstående byggpartner
i ett tidigt skede presentera lösningsförslag som bidrar till en
effektivare fastighetslösning. På så sätt förbättras kundens förutsättningar att bedriva en mer effektiv och lönsam verksamhet.

2011
Omsättningen passerar 1 000 Mkr.
Varumärket BOL övergår till ByggPartner.
Nya gemensamma värderingar lanseras.
ISO-certifiering erhålls inom både miljöoch kvalitetsstyrning.

2012
ByggPartner firar
20-årsjubileum.

affärsmodell

ByggPartner – en samhällsbyggare
Vi på ByggPartner verkar inom flera delar av samhällsbyggandet. Vi finns exempelvis inom
marknadssegmenten Handel, Industri, Kontor och offentliga byggnader samt Bostäder. Vi finns
dessutom med i flera skeden av byggprocessen såsom vid projektidé, produktion och förvaltning.
Illustrationen här nedan ger en överblick av vår verksamhet.
Vår affärsmodell bygger på idén om bestående värdeskapande ur ett
livscykelperspektiv och passar därför ofta kunder som avser att investera
i ett byggprojekt över en längre tidshorisont. Inom marknadssegmenten
Industri, Handel, Kontor och offentliga byggnader sker investeringarna
ofta utifrån en längre tidshorisont. När det gäller segmentet Bostäder
inriktar vi oss mot kommunala och privata fastighetsbolag.

KONTOR OCH OFFENTLIGA 
BYGGNADER
Exempel 2011:
Stationsrenoveringar åt SL
samt Falu lasarett åt Landstinget Dalarna

BOSTÄDER

Exempel 2011:
Passivhus, Kvarteret Vitsippan
i Falun

INDUSTRI

Exempel 2011:
Pelletsfabrik åt
Falu Energi & Vatten

HANDEL

Exempel 2011:
Rotebro Handelsplats åt Atrium Ljungberg

o

ati

str

Illu

us

rch

A
n:

JUF BYGGNADSSTÄLLNINGAR
Exempel 2011:
Kvarngärdet i Uppsala
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SAMVERKAN

Sunda relationer genom
ömsesidig förståelse
Det är i en förtroendefull relation som de mest effektiva bygglösningarna
skapas. För att skapa en förtroendefull relation krävs delaktighet och
gemensamt ansvar genom hela projektet, något som i sin tur ställer
krav på kommunikation och insyn samt att både risker och möjligheter
gemensamt analyseras.
I egenskap av totalentreprenör ansvarar vi inte enbart för våra
egna prestationer, utan även för de som utförs av underentreprenörer. Vi insåg tidigt vikten av ett gott samarbete för att kunna
förverkliga den gemensamma målsättningen; att skapa bestående
värden för våra kunder. I syfte att stärka vår gemensamma konkurrenskraft strävar vi efter att ha sunda och långsiktiga relationer
med våra leverantörer så att de blir väl införstådda i vårt sätt att
driva entreprenader. På så sätt minimerar vi riskerna för kostsamma missförstånd och ökar möjligheterna till en mer effektiv
byggprocess.

där även besked och andra viktiga händelser inkluderas. Ett
aktivt arbete med planen underlättar analyser, riskbedömningar
och konsekvensbeskrivningar genom hela projektet.
I detta skede har vi i stora drag kommit fram till vad och hur
vi ska bygga. Kompletta bygghandlingar utvecklas för revidering
vid behov. Därefter upprättas en gemensam målbudget, där alla
partners deltar med egna kalkyler. När kalkylerna har samordnats genomförs en riskbedömning. Budgeten justeras utifrån
olika riskparametrar och tillsammans med kunden går vi igenom
den kalkyl som ligger till grund för aktuell målbudget.

Partnering

Byggskede

Vår partneringmodell är uppdelad i fyra olika skeden:
• Idé- och samverkansskede
• Projekteringsskede
• Byggskede
• Överlämnandeskede

Ett projektråd tillsätts bestående av våra och kundens representanter. Rådet fungerar som en styrelse för hela projektet.
Representanter från ytterligare partners engageras beroende
på arbetets karaktär.
Vi har ett upparbetat system för löpande projekt- och uppdragsavstämningar.

Idé- och samverkansskede
Ett partneringprojekt inleds redan när kunden ställs inför frågan
om det är aktuellt att bygga nytt, bygga ut eller renovera. Ibland
finns svaret hos kunden, ibland finns svaret hos oss men oftast
finner vi det tillsammans. Vår analys kan innebära optimering av
den befintliga byggnaden till en lägre kostnad jämfört med att
bygga nytt eller bygga ut. Oavsett vad svaret blir gynnas alla parter
av en öppen dialog. Den gemensamma diskussionen mynnar ut i
en partneringdeklaration.

Projekteringsskede
Arbetsprocessen planeras med hjälp av en tid- och aktivitetsplan

Idé- och
samverkansskede

Projekteringsskede

Överlämnandeskede
Inför överlämnandet sker en samordnad prövning för att säkerställa funktion och kvalitet. Genom samverkan under hela projektet får kunden och eventuell besiktningsorganisation möjlighet att konstatera att rätt sak har utförts på rätt sätt. Målet är att
processen ska leda till en effektiv slutbesiktning och noll fel.
 Om kunden själv inte vill eller förmår äga den nybyggda
fastigheten hjälper vi till att hitta alternativa ägande- och förvaltningsformer. Vi har goda kontakter som gör det möjligt att låta
en extern fastighetsägare köpa fastigheten och låta kunden bli
hyresgäst.

Byggskede

Överlämnandeskede

Framtagande av målbudget och bevakning
Miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete
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verksamhetsöversikt

Thomas Jernberg och Alexander Elving i samarbete.

Kundnära organisation
För att få en överblick av hur vår verksamhet är uppbyggd krävs förståelse för verksamhetens organisation
och de fyra verksamhetsområdena.
Vår organisation är baserad på målsättningen att vara effektiv
och kundorienterad. Nyckeln till framgång är kompetenta och
engagerade medarbetare. Vi förespråkar enkelhet och tror på
fördelarna med att delegera stora delar av ansvaret till självständiga och väl fungerande arbetsgrupper. Vår decentraliserade organisation stimulerar en öppen och direkt dialog med
kunden.

Byggservice
Byggservice erbjuds i Dalarna, Mälardalen och Stockholm. Under
2011 har ett fortsatt skifte av kundbasen skett mot större privata
aktörer samt kommuner och landsting.

Fastighetsutveckling
Inom Fastighetsutveckling erbjuder vi våra kunder tjänster redan på
idéstadiet. Genom egna förvärv utvecklas fastigheter i nära sam
arbete med långsiktiga fastighetsägare och potentiella hyresgäster.
Verksamhetsområdet är ett bra komplement till övrig verksamhet då
det kan generera både byggentreprenader och serviceavtal.

Fyra verksamhetsområden

JUF Byggnadsställningar

Vår verksamhet är uppdelad i fyra verksamhetsområden som
i många avseenden kompletterar varandra vilket bidrar till
synergier.

JUF Byggnadsställningar bedriver verksamhet inom byggnadsställningar samt tak- och fallskydd. Verksamhetsområdet har
flera externa kunder inom exempelvis byggbranschen och
industrin, men är även en viktig intern leverantör som med
erfarenhet och expertis säkerställer att vi har ett säkert
arbetssätt. Verksamhet bedrivs i regionerna Dalarna,
Mälardalen och Stockholm.

Byggentreprenad
Inom verksamhetsområdet Byggentreprenad ryms de största
projekten vilka ofta genomförs i samverkan med kund. I projektformen Partnering är vi med redan från början av projektet och
har ett nära samarbete med alla inblandade parter.
Byggentreprenad bedrivs i våra samtliga tre regioner;
Dalarna, Stockholm och Mälardalen. Kunderna finns inom
marknadssegmenten Bostäder, Industri, Handel samt Kontor
och offentliga byggnader. Inom ramen för entreprenadverksamheten bedrivs även byggnadsvård. Inom byggnadsvård
kombineras ett professionellt entreprenörskap med ett genuint
hantverkskunnande.

Tre regioner
Vår verksamhet är uppdelad på tre geografiska regioner
med egna regionala ledningar och ett starkt lokalt styre.
Närheten till kund och medarbetare skapar förutsättningar för att bevara känslan av det personliga företaget,
samtidigt som det större företagets möjligheter kan
tillvaratas.
På dessa orter har vi utfört uppdrag under 2011.
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MARKNAD

Vår omvärld
och våra förutsättningar
Året inleddes med en positiv marknadsbild som efter halvårsskiftet kom att försämras i samband med nya indikationer på en konjunkturavmattning. Exempel på
sådana indikationer var bland annat utvecklingen av den amerikanska ekonomin
och utvecklingen av den europeiska skuldkrisen.

Allmänna trender
Under 2011 utvecklades ROT-marknaden för bostäder
Den svaga utvecklingen i den amerikanska ekonomin och den
negativt med cirka 3 procent och uppgick till omkring 60
europeiska skuldkrisen begränsar tillväxten i världsekonomin och
Mdr. Samtidigt växte motsvarande marknad för yrkesbyggbidrar till en långsammare återhämtning under flera år framöver.
De nordiska länderna har, efter en svag utveckling 2009, utveck- nader med cirka 1 procent och uppgick till 54 Mdr.
lats starkt tack vare en gynnsam exportmix och låg offentlig skuldsättning. I händelse av ytterligare en konjunkturnedgång bedöms
Värdet av påbörjade yrkesbyggnader i Mdr
55
dock den negativa effekten på den svenska byggmarknaden
50
bli betydande, framförallt vad gäller nyproduktion.

Byggentreprenad
Under 2011 minskade värdet av påbörjade bostäder i Sverige
till cirka 30 Mdr. Detta är en minskning med cirka 15 procent
från föregående år, ett tydligt trendbrott jämfört med föregående
års ökning på cirka 40 procent. Samtidigt förblev värdet av
påbörjade yrkesbyggnader relativt oförändrat i förhållande till
föregående år och uppgick till cirka 30 Mdr.
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Hotell och
restaurang

2001

Behovet av renovering av befintligt fastighetsbestånd är beroende av:
• Fastighetsbeståndets ålder och livslängd
• Krav på miljö och energieffektivitet
• Nya lagkrav

Undervisning

2000

Behovet av anpassade fastigheter eller boendeformer är mer
specifikt förknippat med:
• Demografiska förändringar
• Krav på miljö och energieffektivitet
• Arkitektoniska trender och nya idealkrav
• Nya lagkrav

Vård

1999

Den generella nivån för fastighetsinvesteringar och intresset
för dessa samt nyproduktion är ofta förknippade med exempelvis:
• Den lokala tillväxten
• Befolkningsströmningar
• Infrastrukturella satsningar
• Orderingångar hos större industriföretag
• Övriga näringslivssatsningar
• Statliga eller kommunala initiativ

Industri och övrigt

1998

Värdedrivande faktorer
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Marknaden för byggnadsvård består av offentliga, privata och
kommersiella kunder. Oberoende av kund påverkas den generella investeringsviljan dels av rådande bidragsnivåer ämnade
att ersätta så kallade antikvariska överkostnader, dels av

MARKNAD

Bidrag för byggnadsvård i Mkr

Dalarna

3535

Dalarna utgör vårt ursprung och vår hemmamarknad. Byggmarknaden uppgick under 2011 till omkring 5 Mdr och
beräknas även fortsättningsvis utgöra en viktig bas. Bostadsmarknaden kännetecknades under 2011 av en ökning av antalet
bostäder, både småhus och flerbostadshus. Även nybyggnationen
av yrkesbyggnader, mätt i antal kvadratmeter, ökade gentemot
föregående år.
Vår volym i Dalarna har varit hög även under 2011 med en
omsättning om cirka 492 (379) Mkr. Aktiviteten och framtidstron
är stark i Falun-Borlänge.

3030
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Källa: Riksantikvarieämbetet
* Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län

Byggmarknaden i vår geografiska marknad Mälardalen uppgick
under 2011 till omkring 11 Mdr fördelat på Västmanland (4 Mdr)
och Uppsala (7 Mdr). I Västmanland minskade antalet nybyggnationer gentemot föregående års nivå, medan antalet nya bostäder
i Uppsala ökade gentemot föregående år. Samtidigt utvecklades
nybyggnationen av yrkesbyggnader, mätt i antal kvadratmeter,
positivt i Örebro och Västmanland gentemot föregående år, medan
nivån i Uppsala minskade gentemot föregående år. Volymen i
Mälardalen har under 2011 uppgått till 155 (131) Mkr.

kundens förståelse för antikvariska värden. För vår del innebär
beställares krav på att tillvarata dolda värden en ökad konkurrenskraft i relation till alternativa byggentreprenörer.

Byggservice
Kommersiella bostadsförvaltare och bostadsrättsföreningar
påverkas bland annat av eftersatt underhåll och låga räntor.

JUF Byggnadsställningar

Stockholm

Det har skett vissa förändringar på marknaden för byggnadsställningar under året och flera nya aktörer har etablerat sig i Dalarna.
Det makroekonomiska läget som beskrivits under rubriken allmänna trender har avspeglats på industrins investeringsnivå och
antalet nya byggprojekt.

Byggmarknaden uppgick under 2011 till omkring 43 Mdr.
Bostadsmarknaden minskade under 2011 i antalet bostäder
samtidigt som nybyggnationen av yrkesbyggnader, mätt i antal
kvadratmeter, ökade kraftigt gentemot 2010.
I Stockholm erbjuder vi ett brett utbud av tjänster inom både
entreprenad och byggservice. Därtill är vi även en potentiell
partner vid större projekt där vi nu konkurrerar med samtliga
större börsnoterade byggbolag. Volymen i Stockholm under
2011 uppgick till 647 (185) Mkr.

Marknad per geografiskt område
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.

Exempel på konkurrerande marknadsaktörer
Byggentreprenad

Byggservice

Dalarna

Mälardalen

Stockholm

ByggTjänst i Falun (-)
HMB (19)
NCC (3)
PEAB (1)
Skanska (2)
Grytnäs Gräv (-)
Fastec (24)

Aros Bygg & Förvaltning (-)
NCC (3)
PEAB (1)
SH Bygg (22)
Skanska (2)
HMB (19)
Fastec (24)

Metrolit (48)
Titania (-)
NCC (3)
PEAB (1)
Kungsfiskaren (-)
Skanska (2)
Q-Gruppen (50)
JM (5)
Värmdö Bygg (27)
Fastec (24)
Västbygg (9)
Veidekke (7)
Einar Mattsson Byggnads AB (29)
MVB (12)

ByggTjänst i Falun (-)
Skanska (2)
Grytnäs Gräv (-)

NCC (3)
PEAB (1)
Skanska (2)
HMB (19)
Allplåt & Byggservice (-)

Kungsfiskaren (-)
Q-gruppen (50)
Metrolit (48)
BTH Bygg (25)

Källa: Sveriges Byggindustrier; 50 största bygg- och anläggningsföretagen efter 2010 års omsättning i Sverige, där ByggPartner hade plats 13.
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

Byggentreprenad
Entreprenadverksamheten utgör knappt 90 procent av
vår totala nettoomsättning. Verksamheten är uppdelad
på fyra marknadssegment; Bostäder, Handel, Industri
samt Kontor och offentliga byggnader. Inom ramen för
entreprenadverksamheten bistår vi även med tjänster
inom byggnadsvård.
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Inom marknadssegmentet Bostäder utförs byggentreprenad åt
kunder som exempelvis kommunala eller privata fastighetsbolag.
Vi skapar bestående värden för våra kunder, dels genom att uppmärksamma och tillmötesgå de krav som framtida hyresgäster
beräknas ställa på den aktuella fastigheten, dels genom att finna
anpassade lösningar till det underhållsarbete som är förknippat
med fastigheten. Genom rätt renoveringsinsatser kan fastighetens
livslängd förlängas.

30

Industri
Förståelse för kundernas verksamhet och processer är en förutsättning för att kunna skapa bestående värden. Dessa värden återspeglas ibland genom reducerade byggnadskostnader till följd av
innovativa förslag från en utvecklande byggpartner. Välutformade
planerings- och processlösningar innebär ofta betydande effektivisering i samband med högfrekventa och repetitiva aktiviteter som
exempelvis produktions- och lagerverksamhet.
Industrisegmentet är av stor betydelse, främst för verksamheten
i Dalarna, där vi har lång erfarenhet och ett gott rykte som samarbetspartner till stora industriella aktörer såsom Seco Tools,
Outokumpu Stainless, AGA Gas, ABB och Stora Enso.

Handel
Inom marknadssegmentet Handel utvecklas handelsfastigheter
på entreprenad, främst åt privata fastighetsbolag med särskilt
fokus på kommersiella fastigheter och enskilda handlare.
Handelsfastigheter består ofta av olika verksamhetsytor där varje
yta är förknippad med särskilda krav. För att kunna generera  
värden krävs bland annat god förståelse för de logistik- och arbetsmiljökrav som är förknippade med handelsfastighetens butiks-,
kontors-, lager och serviceytor.

Kontor och offentliga byggnader
Vid upprättandet av offentliga byggnader som exempelvis vårdbyggnader krävs god förståelse för trivsel, personalens arbetssituation och kommunens förutsättningar för en investering. Vid
om- och tillbyggnader i en vårdbyggnad ställs ofta krav på att
verksamheten ska fungera som vanligt under hela byggprocessen.
Det ställer höga krav på logistik, hygien och hänsynstagande till
patienter och vårdpersonal. Vi har hittat ett arbetssätt som fungerar bra och som är värdeskapande för alla inblandade.
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Stambyten
ByggPartner erbjuder en gedigen kompetens och
kunskap av våtrumsrenoveringar. Vi har under
2011 genomfört stambyten i cirka 500 lägenheter
till kommunala fastighetsbolag, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. För att värna om
god kvalitet har vi egna våtrumsarbetare och väl
inarbetade underentreprenörer som vi samarbetar
med. Vi kan även hjälpa till i ett tidigt byggskede
där vi bidrar med vår kunskap för kostnadseffektiva
lösningar.

Byggnadsvård
Fastighetsbeståndet i Sverige blir allt äldre.
Inom Byggentreprenad återfinns unik kunskap
och erfarenhet om hur vi bäst vårdar och bevarar
vårt gemensamma kulturarv. Som medlem i den
auktoriserande branschorganisationen FIBOR
bidrar vi till ökad kompetensutveckling, erfarenhetsåterföring och kunskapsutbyte inom
byggnadsvård.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Renovering utmed världens
längsta konstutställning
Under 2011 avslutade vi ett byggprojekt som under ett halvår berört
de 34 000 stockholmare som dagligen färdas med tunnelbana längs
Hagsätragrenen. Uppdraget utfördes som generalentreprenad och
kunden var Storstockholms Lokaltrafik (SL).
Stationsrenoveringen var en del i en större
upprustning av Linje 19, från Globen i norr till
Hagsätra i söder. Arbetet utmed den 16 kilometer
långa banan har pågått nästan dygnet runt. Vår
uppgift har varit att modernisera och tillgänglighetsanpassa åtta av de totalt nio berörda tunnelbanestationerna. Arbetet innefattade installation
av nya hissar och rulltrappor samt uppfräschning
av biljetthallar, utveckling av stationsbelysning
och förbättring av miljön för SL:s personal och
resenärer.

Projektet var klart i tid och när tågen återigen
började rulla den 26 september 2011 hade 34 000
stockholmare en slagkraftig byggpartner att tacka.
Eftersom Stockholms tunnelbana utgör världens
längsta konstutställning har arbetet även påverkat
flera konstinstallationer som vi har skyddat under
renoveringsarbetet. Flera stationer är K-märkta
och en viktig uppgift har varit att värna kulturella värden. Vi har exempelvis varit noga med
att bevara samma prägel som tidigare i de nya
betonggjutningarna.

Svedmyra – en av Hagsätragrenens
nio tunnelbanestationer.

Välkommen in!

En annorlunda visningsvärd
I oktober 2011 påbörjades ytterligare ett projekt vid Rotebro handelsplats längs E4
strax norr om Stockholm. Uppdraget utförs som ett samverkansprojekt tillsammans
med Atrium Ljungberg och är ett exempel på fördelen med en långvarig kundrelation.
Vi har under en längre tid arbetat med Atrium
Ljungberg för att omvandla stora delar av COOP:s
tidigare utrymmen i Rotebro till attraktiva lokaler
för en rad olika hyresgäster. Den här gången är
uppdraget att inreda en butik om 3 000 kvadratmeter för Ö&B. Projektet innefattar renovering
av en större källarlokal och avser bland annat
golvbeläggning samt installation av rullband och
hissar.
Eftersom vi arbetar tillsammans med inbland
ade projektörer och konsulter har projektering och
byggarbete kunnat ske parallellt vilket medfört
kortare produktionstider och betydande
kostnadsbesparingar.
Till följd av samverkansformen arbetar vi direkt
mot kund. Färre mellanhänder innebär utökad
direktkommunikation och större ansvar. Något
som passar en trygg byggpartner som värnar om
ett långsiktigt förtroende. Det långsiktiga förtroendet bygger på en gemensam övertygelse om att

oavsett vem som betalar ut våra löner så är det
ytterst Atrium Ljungbergs och deras kunders
förutsättningar att bedriva verksamhet i Rotebro
som avgör det bestående värdet av våra insatser.
 Arbetet, som startade i slutet av oktober,
beräknas vara klart under våren 2012. Kvaliteten
och tidsplanen utvärderas flitigt och i dagsläget
finns många tecken på ett lyckat projekt. Både vi
och vår kund gynnas av den goda kontroll som
finns över ekonomi och projektrelaterade risker.
Som ett resultat av att samtliga hantverkare
engagerat sig i arbetet med hög kundnöjdhet har
det fallit sig naturligt för en av våra hantverkare,
Tomas Thorsell, att agera informell visningsvärd
när Atrium Ljungbergs kunder varit på besök för
att inspektera lokalerna.
– Varför ska vår kund behöva engagera en visningsvärd när vi finns på plats och kan svara på
alla frågor kring lokalens förutsättningar, säger
Tomas Thorsell, hantverkare på ByggPartner.

Hantverkare Martin Lundvall.
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Partnering i toppklass
I slutet av 2011 färdigställdes den nya toppstugan
uppe på Idre Fjäll – ett landmärke med 200 restaurangplatser skapat genom ett partneringprojekt tillsammans
med Idre Fjäll.

Joacim Johansson, VD för Idre Fjäll tyckte att valet av samarbetspartner
var självklart när topprestaurangen skulle byggas.

Förnyat förtroende och ett andra gemensamt byggprojekt
tillsammans med Idre Fjäll. Senast handlade det om Pernilla
Wiberg Hotell, framtaget genom fastighetsutveckling. Denna
gång har en toppstuga uppe på Idre Fjäll byggts. Arbetet har
pågått under sommaren och hösten 2011 och i december
invigdes en praktfull restaurang i två plan med fantastisk
utsikt ända till de norska fjällen. Projektet genomfördes genom
partnering vilket innebar ett nära samarbete med god dialog,
ömsesidig respekt och tillit till varandras kompetens.
Själva byggprocessen gick smidigt och underlättades av
den milda vintern. Utmaningen i projektet bestod istället av
hur byggmaterialet skulle fraktas upp till toppen av fjället. Vår
lösning blev att använda vanliga lastbilar halvvägs upp på
fjället, väl där lastades materialet om till smidigare terränggående bilar som klarade den branta sträckan upp till toppen.
Med hjälp av noggrann planering och hänsynstagande till
byggplatsens miljö på mer än ett sätt stod toppstugan klar till
invigningen den 16 december.

Fastighetsutveckling
Vi utvecklar miljöer där människor bor, arbetar, går i
skola, roar sig, leker och handlar. Miljöer som ska ge
förutsättningar att trivas, känna trygghet och framtidstro.
Inom verksamhetsområdet bedriver vi projekt genom förvärv
eller partnerskap. Genom om-, till- eller nybyggnad utvecklar vi
fastigheter inrymmande lokaler och bostäder som är attraktiva för
både investerare och hyresgäster.

Fastighetsutveckling
– en central del av affärsmodellen
Fastighetsutveckling är ett komplement till Byggentreprenad
och breddar basen för vår verksamhet. Verksamhetsgrenen utgör
en central del av affärsmodellen eftersom den inbegriper de initiala stegen i byggprocessen och därmed ger störst möjlighet att
skapa bestående värden. Vid fastighetsutvecklingsprojekt hjälper
vi kunden att överväga verksamhetsrelaterade vägval såväl som
mark- och fastighetsrelaterade frågor.

En sund partner med fokus
på ömsesidigt värdeskapande
Ibland samarbetar vi med kunder som efterfrågar en hyreslösning.
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Vi förvärvar då den aktuella tomten och upprättar fastigheten
som sedan övertas av en långsiktig fastighetsägare som erbjuder kunden ett hyreskontrakt. På så vis skapas ömsesidiga och
bestående värden för alla inblandade parter. Vi genererar egna
entreprenadprojekt samtidigt som fastighetsägaren säkerställer
långsiktiga hyresintäkter och kunden får tillgång till den efterfrågade fastigheten trots begränsade finansiella resurser.

Projekt och fastigheter
Pågående projekt är Söderblick som ligger vackert beläget intill
det karaktäristiska och omtyckta villaområdet Östra Villastaden i
Nyköping. Här uppför vi tillsammans med Magnolia Bostad AB
24 lägenheter med inflyttning under 2012.
I Falun uppför vi 54 lägenheter som passivhus till det kommunala bostadsbolaget Kopparstaden. Projektet blir klart under
2012.
Vi äger vidare utvecklingsfastigheter i Falun och Borlänge som
är lämpliga för äldrebostäder och traditionella bostäder. I Järfälla
utvecklas ett område för bostäder avsett för villa, kedjehus och
radhus samt tomter för fristående villor i Nykvarn.

verksamhetSBESKRIVNING

Byggservice
Vårt utbud inom verksamhetsområdet Byggservice lockar kunder som i ByggPartner
ser en komplett partner som även kan vara med efter att byggprocessen är avslutad.
Inom vårt verksamhetsområde Byggservice utförs mindre entreprenader och byggjobb. Verksamheten är lokal och vi finns
representerade genom lokalkontor i Stockholm, Falun, Borlänge,
Hedemora och Avesta. Den lokala närvaron innebär en ökad
kännedom om fastigheter och förutsättningar på orten.Genom
ett lokalt beslutsfattande skapas förutsättningar för en slagkraftig
organisation, en styrka av särskild betydelse inom serviceverksamhet.
Byggservice innebär, med utgångspunkt i vår affärsmodell,
en möjlighet att förlänga fastighetens livscykel och därigenom
reducera fastighetens totala livscykelkostnad.

När olyckan är framme krävs slagkraftiga lösningar
Oavsett om det gäller försäkringsskador eller en kund som
behöver hjälp med ett akut ärende ska ByggPartner alltid vara det
naturliga valet. Våra skickliga hantverkare ska snabbt finnas på
plats för att enkelt och effektivt avhjälpa kundens problem. Detta
ställer inte bara krav på en lokal närvaro, utan även på hantverkarens kompetens och servicenivå.
Byggservice innefattar småskaliga insatser där det största
ansvaret ligger på den enskilde hantverkaren. Utöver hantverksmässig och social kompetens krävs ett kreativt sinne och en förmåga att arbeta självständigt. Etableringen av Enköpingskontoret
var en del i vår fortsatta expansion och har under första året
inneburit flera lokala uppdrag åt bland annat FMV, Sparbanken i
Enköping och Lantmännen Fastigheter.
Under 2011 har flera stora ramavtal tecknats inom verksamhetsområdet Byggservice med exempelvis Stockholmshem,
Fabege, AMF Pension, Solna Kommun, Tunabyggen, Borlänge
Kommun och Borlänge Energi.

Har tumme med folk
ByggPartners byggservice handlar om allt byggande i mindre
skala där det största ansvaret ligger på den enskilde hantverkaren, exempelvis vid små entreprenader, serviceavtal och försäkringsskador. Kraven på de enskilda hantverkarna är höga.
– De medarbetare som vi skickar ut på sådana här uppdrag är
inte bara kompetenta och sociala yrkesmänniskor. De är också
kreativa, har förmåga att arbeta självständigt och att komma fram
till enkla och smarta lösningar, säger Anders.
Tommy Olsson berättar att snickarna och plattsättarna är vana
vid att arbeta hemma hos hyresgästerna. De är rutinerade på att
möta alla slags människor och ”programmerade” på att hålla rent
och snyggt omkring sig.
– De har en trevlig attityd. Under alla år har jag aldrig hört
några klagomål på hantverkarna, säger Tommy.

Fördubblad omsättning
I Stockholm har byggserviceuppdragen tagit ordentlig fart under
2011. Omsättningen har mer än fördubblats.
– Anledningen är att vi har fått flera stora ramavtal inom kontorsanpassningar, bland annat med AMF Pension och Fabege,
berättar Anders.
Framgången bakom utvecklingen på byggservicesidan handlar
om att ByggPartner både har duktiga tjänstemän och hantverkare.
– Många som jobbar med byggserviceuppdrag har varit
med i många år, de är erfarna och skickliga, avslutar Anders
Mårtensson.

Byggservicefolket – människokännare
och skickliga hantverkare
Sedan starten har byggservice varit en viktig del av ByggPartners
erbjudande inom industri, privata fastighetsbolag, kommuner,
landsting och försäkringsbolag.
– Bra service, lättsam kommunikation och korta beslutsvägar, summerar Tommy Olsson, vattenskadetekniker på
Stockholmshem den långa relationen med ByggPartner.
Det började redan 1986, i BOL:s regi, och sedan dess har
ByggPartner renoverat badrum, byggt om lägenheter och lokaler
samt byggt en ungdomsgård och ett kontor till Stockholmshem.
– Över tid har vi utvecklat en metodik tillsammans med
Stockholmshem för renovering av våtrum där hyresgästerna bor
kvar, inflikar ByggPartners Anders Mårtensson, avdelningschef
för byggservice i Stockholm.

Tommy Olsson, vattenskadetekniker på Stockholmshem har samarbetat
med ByggPartner i många år.
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JUF Byggnadsställningar
Sedan mitten av 1970-talet har JUF Byggnadsställningar säkerställt
att hantverkare fått tillgång till en trygg och säker arbetsplats oavsett
projekt och väderförhållande.
JUF Byggnadsställningar fortsätter att utvecklas positivt med verksamhet inom
byggnadsställningar, väderskyddstak- och fallskyddsnät. Återkommande uppdrag åt stora kunder kompletteras med mer ovanliga uppdrag som ställer krav
på erfarenhet och kompetens. Medarbetarna bakom den positiva utvecklingen
är alla certifierade och utbildade genom ställningsentreprenörernas branschförbund STIB, i vilken JUF Byggnadsställningar ingår som en av de äldsta
medlemmarna.

Byggnadsställningar
JUF Byggnadsställningar fokuserar på att erbjuda kunden en ändamålsenlig
och säker arbetsmiljö. Erbjudandet omfattar bland annat häng-, rull- och
specialställningar.

Fallskyddsnät
Som ledande leverantör av fallskyddsnät har vi goda förutsättningar att erbjuda
en trygg arbetsmiljö. Fallskyddsnät används för flera olika lösningar inom byggindustrin i syfte att fånga upp personer och material vid fall och skydda personer
som vistas nedanför arbetsområdet.

Väderskyddstak
Vår förmåga att effektivt utnyttja väderställningar ger oss optimala förutsättningar
att genomföra våra aktiviteter oberoende av väderlek. Detsamma gäller samtliga
kunder som väljer att ta del av vår breda kompetens inom olika typer av väderskyddslösningar, oavsett om det gäller byggarbetsplatsen, lagret eller utomhusscenen.

Viktigt del i vår affärsmodell
JUF Byggnadsställningar är på flera sätt ett värdefullt komplement till vår affärsmodell. Utöver att kunna erbjuda våra egna hantverkare en förstklassig arbetsmiljö kan de erfarenheter som verksamheten byggt upp sedan 1970-talet även
utnyttjas vid anbudsprocesser och i samband med planering och projektering.
Den interna kompetensen innebär en komparativ fördel i samband med att
ställningsbyggen blir en större del av den totala projektkostnaden och är av
särskild betydelse vid komplicerade projekt, oavsett om dessa faller inom ramen
för Byggentreprenad, Byggservice eller Fastighetsutveckling. Kompetensen är
dessutom viktig i vår ständiga strävan mot en säker arbetsmiljö.
Erfarenheter från tidigare samarbeten och en etablerad direktkontakt är ofta
en fördel när det gäller att snabbt kunna erbjuda kunden en slagkraftig lösning.
Renovering av Långe Jan, fyren på Ölands södra udde.
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HÅLLBARHET

Mikael Hallin och Martin Lundvall.

Hållbarhet
Vi ser hållbar utveckling som en förutsättning för att uppnå vår målsättning – att
skapa bestående värden för våra kunder. Med hållbar utveckling avser vi inte bara
ekonomiska frågor utan även frågor inom miljö och samhälle. Dessa aspekter ska
beaktas i byggprocessens samtliga steg och genomsyra alla delar av vår verksamhet.

MEDARBETARANSVAR
Kompetens
Det är våra medarbetares prestationer som i slutänden skapar
bestående värden för våra kunder. En av våra viktiga nyckelfrågor är därför förmågan att engagera och attrahera kompetenta
medarbetare. 2011 har inneburit särskilda utmaningar för
många byggbolag och underleverantörer i Stockholm, där konkurrensen om personal har varit som störst. Det har ställt stora
krav på våra medarbetare som många gånger fått utveckla nya
förmågor och löst uppgifter med knappa resurser. Branta inlärningskurvor har inneburit en prövning men samtidigt resulterat
i väsentlig kompetensutveckling under året.

Att attrahera och bygga kompetens
Med tanke på vår ambition att utmana de börsnoterade byggbolagen är förmågan att attrahera rätt kompetens en av de
viktigaste framgångsfaktorerna de närmaste åren. Samtidigt
innebär vår ambition som utmanare en möjlighet för nuvarande
och potentiella medarbetare, något som gör oss till ett intressant
företag att arbeta och utvecklas med under överskådlig framtid.
Vi är det stora företaget med den mindre organisationens
slagkraftighet, som erbjuder varje medarbetare utrymme att
synas och göra skillnad. Det är något som skiljer oss från många

andra konkurrenter. Vi tror nämligen att den enskilde medarbetarens förutsättningar till egen utveckling är avgörande för vår
framtida utveckling.

Att behålla kompetens
Vi vill vara ”möjligheternas företag”. Det betyder att vi strävar
efter att erbjuda våra medarbetare förutsättningar för både personlig och professionell utveckling. Faktum är att merparten av
våra chefer kommer från våra egna led. Denna form av rekrytering skapar kontinuitet och bidrar till att vi kan bevara den kultur
som vi tillsammans byggt upp i företaget.

Engagerade medarbetare
Med årliga medarbetarenkäter får vi indikationer om vad vi gör
bra och vad vi behöver förbättra för att våra medarbetare i högre
grad ska vara nöjda med oss som arbetsgivare. Enkätsvaren
bearbetas i workshops och en handlingsplan för förbättringar
upprättas och kommuniceras. Ett av våra mål från affärsplanen
är att ha engagerade medarbetare, detta följer vi upp genom
ett så kallat NPS-mått. NPS mäter lojalitet och benägenhet att
rekommendera ByggPartner som arbetsgivare. Glädjande för
året är att resultatet förbättrades från ett NPS-mått på 5 till 14
för hela företaget.
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Hälsa

Vi värnar om våra medarbetares hälsa

Kvalitet

Medarbetare som är friska och glada är inte bara en förutsättning för vår fortsatta framgång, utan skapar också trivsel och
personlig harmoni. Tillsammans med Previa Företagshälsovård
genomgår alla medarbetare kontinuerliga hälsoundersökningar
där så kallade funktionsprofiler utarbetas för att kartlägga
eventuella hälsorisker och skapa underlag för ett systematiskt
hälsoarbete.
Samtliga medarbetare erbjuds friskvårdsbidrag för regelbunden träning. Ett bevis på att våra medarbetares insatser
för sin hälsa ger resultat är alla de lag som ställer upp i både
Stafettvasan och Bellmanstafetten.
Färre sjukskrivningsdagar är positivt för både individ och
organisation. Vårt långsiktiga mål är därför att vår gemensamma
frisknärvaro ska överstiga 96 procent. Vi kan konstatera att vi
under året legat på en frisknärvaro över 97 procent.

Under 2011 uppnådde vi den offentliga målsättningen att bli certifierade enligt ISO 9 001 (kvalitetsledningssystem). Kvalitetsarbetet
är en naturlig del av vår affärsmodell och kvalitetsrelaterade rutiner
är väl integrerade i våra handböcker.

Arbetsmiljö
Vår verksamhet innebär att vi utsätts för vissa arbetsmiljörisker.
Säkerheten är en högt prioriterad fråga och vi har en nollvision
vad gäller olyckor på våra arbetsplatser. Innan projektstart görs
en riskbedömning av yttre omständigheter och kritiska arbetsmoment. Genom ett proaktivt arbete vidtas åtgärder för att
minimera de arbetsmiljörelaterade riskerna.
 Arbetsmiljö är inte enbart en fråga om risker. Det handlar lika
mycket om att skapa en trivsam miljö för våra kunder, medarbetare och samarbetspartners. Därför har vi som ambition att våra
byggen ska vara rena, strukturerade och välordnade.

KUND- OCH PRODUKTANSVAR
Ständig fokus på kundnöjdhet
Vi genomför kontinuerligt kundundersökningar som fokuserar
på bland annat kundnöjdhet och rekommendationsvilja. Undersökningarna innefattar jämförelser mellan interna enheter för
identifiering av bästa praxis. Vi låter även kunderna värdera oss
i förhållande till andra aktörer på marknaden för att ständigt
mäta oss med ledande alternativ inom de olika verksamhetsområdena.

SAMHÄLLSANSVAR
God affärsetik
Vi är beroende av omvärldens förtroende och avstår från affärer
som riskerar att påverka förtroendet för bolaget negativt.

MILJÖANSVAR
En miljöorienterad affärsmodell
Vi arbetar aktivt med att effektivisera byggprocessen med utgångspunkt i en affärsmodell där fokus ligger på att minimera de totala
livscykelkostnaderna. Minskade livscykelkostnader går hand i
hand med energieffektivare byggnader, effektiv logistiksamordning,
begränsning av spillmaterial och låga underhållskostnader. Vår
verksamhet baseras på en helhetssyn, både vad gäller livscykelkostnader såväl som kortsiktiga och långsiktiga miljöeffekter.

Miljöaspektsanalys
En miljöaspektsanalys genomfördes under 2011 som resulterade
i att aktuella miljöaspekter dokumenterades. De olika miljöaspekterna som identifierades kategoriserades utifrån de två kategorierna ”Projekt” respektive ”Kontor och administration”.

Certifierat miljöledningssystem
Vi påbörjade under hösten 2010 arbetet med certifiering enligt ISO 
14001:2004 med den uttalade målsättningen att uppnå en certifiering under 2011. Arbetet har varit framgångsrikt och detsamma
gäller för samtliga av de granskningar som genomförts. I december
2011 erhöll vi certifiering fram till 2014. ISO-certifieringen ger ökad
konkurrenskraft. Förutom marknadsfördelar innebär certifieringen
även interna framsteg i form av mer effektiva och strukturerade
arbets- och ledningsrutiner.

Inköpsrutiner
För att enhetligt ställa samma höga krav på våra leverantörer
arbetar vi utifrån gemensamma styrdokument och riktlinjer,
bland annat i form av en inköpshandbok. Inköpshandboken
ger konkret vägledning vid inköp och upphandling av underleverantörer. Handboken är ett levande dokument som löpande
anpassas till nya förutsättningar såsom lagar och praxis.
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Rickard Källström på ByggPartner.

Inköpsansvar
Miljökrav och miljörelaterade anbudsrutiner

Lagar och andra krav

Vi har, i rollen som upphandlare av både underleverantörer och
inköpare av material, möjlighet att ställa tydliga miljörelaterade
krav. Dessa krav tar sin utgångspunkt i de krav som våra kunder
ställer på slutprodukten. I enlighet med vår inköpshandbok ska
anbudsförfrågan tydligt visa eventuella särskilda miljökrav.

Vi bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet
enligt Miljöbalken. Vår verksamhet påverkar dock miljön avseende såväl val av material som avfallshantering och transporter.
Allt avfall, i synnerhet riskavfall, ska omhändertas ansvarsfullt
och i enlighet med lokala föreskrifter.
För att bevaka aktuell tillämplig lagstiftning inom verksamhetsområdet följer vi löpande utvecklingen på området och
eventuella nyheter kommuniceras internt genom företagets
intranät och i samband med internutbildning.

Produktval vid projektering
Vi arbetar aktivt med produktvalsfrågor i samband med projektering. Förutom funktionella och ekonomiska aspekter ska alltid
miljöhänsyn vägas in vid valet av produkt. Vi arbetar utifrån en
lång rad prioriteringar där flera olika aspekter av produktens
miljöpåverkan belyses, såsom exempelvis byggvaru- och miljödeklaration, livslängd, möjligheter till reparation och återvinning,
miljömärkningar, transportbehov med mera.
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Ledning och styrelse
Ledning

JOHAN SAHLBERG
VD ByggPartner
Stockholm AB
Född 1969
Anställningsår 2012

Claes Thelander
CFO
Född 1964
Anställningsår 2004

ANN-LOUISE
HOLMBOM
HR-chef
Född 1966
Anställningsår 2010

Louise Nilsson
Född 1967,
invald 2006
Partner & Investerings
ansvarig Priveq
Advisory
Övriga uppdrag:
Innovativ Vision;
Vårdapoteket;
SmokeFreeSystems

CLAES KJELLANDER
Ordförande
Född 1945,
invald 2007
Övriga uppdrag:
Fastighetsägarna
Stockholm; Niam
AB; Fastighetsindex;
Kammarkollegiets
fonddelegation

Anders Östlund
Regionchef Dalarna
Född 1959
Anställningsår 1994

Michael larsson
VD och koncernchef
Född 1974
Anställningsår 2009

DAG EDSTRÖM
Chef projektstöd
Född 1960
Anställningsår 2010

LARS SUNDER
Affärsutveckling
Född 1957
Anställningsår 1999

Styrelse

Mats Wellhardh
Född 1947,
invald 1992
Övriga uppdrag:
Inga
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Eva Eriksson
Född 1959,
invald 2007
Fristående rådgivare
Övriga uppdrag:
BWG Homes ASA
ordförande, Oslo;
Strategisk Arkitektur
AB; Fortin AS, Oslo;
Fabege AB (publ.)

johan koch
Född 1973,
invald 2011
Övriga uppdrag:
Mediplast AB;
San Sac AB

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

torsten josephson
Född 1953,
invald 2011
Övriga uppdrag:
Stiftelsen för Olle Engkvist-priset; Clarence
Morberg Fastigheter
AB; 3D Fastigheter AB;
Prioett AB

förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för ByggPartner i
Dalarna AB, med organisationsnummer 556531-9984,
avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Omsättning

Bolaget bedriver byggentreprenadverksamhet i Dalarna,
Mälardalen och Stockholm. Huvudkontoret ligger i Borlänge
med filialkontor i Falun, Hedemora, Avesta, Västerås, Enköping
och Stockholm.

Koncernens nettoomsättning 2011 uppgick till 1 294,3 (695,4)
Mkr. För moderbolaget uppgick nettoomsättningen för 2011 till  
703,9 (477,8) Mkr. Av koncernens nettomsättning utgörs cirka
90 (80) procent av entreprenader inom fyra olika marknadsområden; Bostäder, Industri, Handel och Kontor och offentliga
byggnader. Resterande andel utgörs av byggservice, ställningsentreprenader och intäkter från fastighetsförvaltning.
Koncernen är verksam på tre geografiska regioner. Dalarna
står för 38 (52) procent, Mälardalen för 12 (20) procent och
Stockholm för 50 (28) procent.

Koncernen

Resultat och ställning

Information om verksamheten
Moderbolaget

ByggPartner i Dalarna AB är moderbolag till de helägda
dotterbolagen ByggPartner i Dalarna Service AB, JUF
Byggnadsställningar AB, ByggPartner Stockholm AB och
ByggPartner i Dalarna Fastighets AB med dotterbolagen
Fastighetsaktiebolaget Montören Borlänge, BOL Projekt AB
samt Fastighetsaktiebolaget Montören.
ByggPartner Stockholm AB bedriver service- och entreprenadverksamhet i Stockholm.
ByggPartner i Dalarna Service AB bedriver samtlig serviceverksamhet i Dalarna och Mälardalen.
JUF Byggnadsställningar AB:s verksamhet omfattar ställningsentreprenader samt uthyrning av byggnadsställningar,
fallskyddsnät och väderskyddstak till byggnads- och industriföretag.
ByggPartner i Dalarna Fastighets AB äger och förvaltar aktier.
Fastighetsaktiebolaget Montören och Fastighetsaktiebolaget
Montören Borlänge är vilande.
BOL Projekt AB bedriver fastighetsutveckling inom
Stockholmsområdet.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -41,1 (12,9) Mkr.
Det negativa resultatutfallet beror till uteslutande del på att fem
projekt i Stockholmsområdet har genererat underskott varför
projektens sammanlagda förlust har reserverats i årets bokslut.
Gemensamt för dessa fem projekt var att de antogs i lågkonjunktur och att de var förknippade med brister i vår efterlevnad
av våra interna rutiner. Vidare har koncernen under 2011 haft
en ökad kostnad för garantireservering och garantikostnader
avseende projekt i Stockholm.
Soliditeten den 31 december 2011 uppgick till 32,1 (42,4)
procent.
Tillgänglig likviditet inklusive avtalad outnyttjad checkräkningskredit vid årets utgång uppgick till 109,0 (116,4) Mkr.

Orderingång och orderstock
Orderingången för koncernens bygg- och ställningsverksamhet
har under året uppgått till 964,6 (1 075,0) Mkr.
Den totala orderstocken i koncernen uppgår per årsskiftet till
783,6 (1 113,0) Mkr.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag
Nettoomsättning, Mkr

2011

2010

2009

2008

2006/07
(18 mån)

1 294,3

695,4

600,7

789,1

948,7

Resultat efter finansiella poster, Mkr

-41,1

12,9

53,0

36,6

65,2

Rörelsemarginal, %

Neg.

1,9

8,9

4,6

6,8

359,2

346,5

253,8

224,3

201,6

378

278

205

242

206

Soliditet, %

32,1

42,4

54,7

40,1

34,4

Avkastning på eget kapital, %

Neg.

6,0

43,1

33,4

e.t.

Balansomslutning, Mkr
Medelantal årsanställda, st

Nyckeltalsdefinitioner framgår i avsnittet Definitioner på sida 43.
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förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser
under räkenskapsåret

Miljö
Koncernen bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig
verksamhet enligt miljöbalken. Koncernens miljöarbete ska
präglas av såväl sunt förnuft som ordning och reda både på våra
byggarbetsplatser och på koncernens olika kontor.   
ByggPartners verksamhet påverkar miljön avseende såväl val
av material som avfallshantering och transporter. Vi vill därför
ta ett aktivt ansvar vid val av olika byggmaterial, transporter,
resor och energiåtgång. Kontinuerlig kontroll och uppföljning av
ByggPartners miljöarbete sker vid interna revisioner.
ByggPartner har under hösten 2011 certifierats enligt ISO 
9001 och ISO 14001.

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 fortsatt gott resultat.
Frisknärvaron är i likhet med föregående år hög, 97,1 (97,3)
procent.
Åldersfördelningen i koncernen är:
     -40 år

55 (56)%

41-50 år

24 (24)%

51-60 år

17 (18)%

61-        

4 (2)%

Pensionsavgångarna de närmaste fem åren är fortsatt
begränsade.
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Vi har påbörjat uppförandet av ”passivhus” åt det kommunala
bostadsbolaget Kopparstaden i Falun AB. Byggnaden kommer
att miljöklassas enligt den högsta nivån enligt Miljöbyggnad
(Guld).
Koncernen har vidare erhållit certifikat enligt såväl ISO 9001
som ISO 14001 under slutet av 2011.

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång
Johan Sahlberg tidigare regionchef på JM Entreprenad
Hus har anställts som ny VD för dotterbolaget ByggPartner
Stockholm AB. Johan Sahlberg tillträdde sin nya tjänst i mitten
av mars 2012.  

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.  
ByggPartners avdelning för nyproduktion från den tidigare
stockholmsavdelningen inom ByggPartner har haft ett antal
projekt som ej följt de interna rutinerna. Koncernen har därför
i bokslutet gjort reserveringar för dessa förlustprojekt. För
att komma tillrätta med detta har ett flertal åtgärder vidtagits
avseende intern kontroll och riskhantering. Koncernens
finansiella risker beskrivs i not 2.   

Risk

Hantering

Kalkyl och anbud

Felaktiga kalkyler och anbud som kan leda till att
det uppstår förlust i projekten och även att en order
ej erhålls.

En noggrann riskbedömning samt efterlevnad av Kalkylatorns
handbok. Identifiera och prissätta risker.

Pris- och inköp

Prisrisker kan avse oförutsedda kostnadsökningar
inom såväl material, underentreprenörer och löner.
Risken varierar beroende på projektens art och
kontraktsform. Vid fastprisentreprenader finns
förutom risk för felaktig anbudsberäkning också risk
för att prishöjningar försämrar lönsamheten.

Genom att följa de handböcker som finns för såväl hantverkare, platschefer och inköpare är det möjligt att effektivisera
byggprocessen och inköpsrutinerna.

Successiv
vinstavräkning
(SVA)

ByggPartner tillämpar successiv vinstavräkning i
sina byggprojekt. Felaktig beräkning av vinstavräkning kan leda till att den externa redovisningen blir
missvisande.

En viktig förutsättning för den successiva vinstavräkningen är
att det framtida utfallet i projektet kan prognostiseras på ett
tillförlitligt sätt. Avgörande för att begränsa risken för felaktig
vinstavräkning är en väl utvecklad kontroll och process för
uppföljning samt prognoser för varje enskilt projekt.

förvaltningsberättelse

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.

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Belopp i kr
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

99 364 097
-66 389
99 297 708

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

99 297 708

Koncernbidrag har lämnats med 588 000 kronor vilket föranlett
att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med 433 000 kronor.

En viktigt del i vår process är ett gediget hantverkskunnande.
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Finansiella rapporter

Resultaträkningar
Belopp i tkr

Nettoomsättning
Kostnad för produktion och förvaltning

Noter

Moderbolaget

2011

2010

2011

2010

3, 4

1 294 266

695 450

703 899

477 841

4, 5, 6

-1 297 297

-659 599

-724 268

-470 048

-3 031

35 851

-20 369

7 793

-36 455

-22 852

-20 938

-18 767

-39 486

12 999

-41 307

-10 974

Bruttoresultat
Försäljnings- och administrationskostnader

Koncernen

5, 6, 7

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag

8

-

-

25 613

3 472

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

9

1 228

286

346

120

Räntekostnader och liknande resultatposter

10

Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-420

-2 450

-356

-134

23 509

3 236

-41 090

12 865

-17 798

-7 738

Bokslutsdispositioner

11

-

-

17 887

6 450

Skatt på årets resultat

12, 13

9 659

-4 269

-155

-154

-31 431

8 596

-66

-1 442

-31 431

8 596

-66

-1 442

Årets resultat
Resultat per aktie, kr
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-2 832
-1 604

Finansiella rapporter

Balansräkningar
Belopp i tkr

Noter

TILLGÅNGAR

Koncernen

Moderbolaget

2011 12 31

2010 12 31

2011 12 31

2010 12 31
-

Anläggningstillgångar
Goodwill

14

60 529

61 672

-

Förbättringsutgift på annans fastighet

15

1 846

894

-

-

Maskiner och inventarier

16

14 566

9 810

929

1 213

Andelar i koncernföretag

17

-

-

94 692

92 687

Andelar i intresseföretag

18

1 950

4 200

-

1 900

Andra långfristiga värdepappersinnehav

19

10

10

10

10

78 901

76 586

95 631

95 810

20

23 273

14 334

14 608

14 334

-

77

-

-

Kundfordringar

21

144 421

153 234

51 808

88 013

Upparbetad ej fakturerad intäkt

22

34 693

35 569

3 054

28 847

4, 23

61 672

11 134

85 276

7 982

-

1 483

1 692

6 096

4 991

7 575

848

7 559

10 177

4 469

4 253

1 692

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter
Råvaror och förnödenheter

Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Kassa och bank

23

1 110

41 996

294

412

Summa omsättningstillgångar

280 337

269 871

161 833

154 935

Summa tillgångar

359 238

346 457

257 464

250 745

Eget kapital och skulder
Eget kapital

25

Aktiekapital

1 000

1 000

1 000

1 000

Bundna reserver

2 061

16 274

200

200

Summa bundet eget kapital

3 061

17 274

1 200

1 200

Balanserad vinst

143 697

121 045

99 364

101 239

Årets resultat

-31 431

8 596

-66

-1 442

Summa fritt eget kapital

112 266

129 641

99 298

99 797

Summa eget kapital

115 327

146 915

100 498

100 997

-

-

2 498

20 385

Obeskattade reserver
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Uppskjutna skatter

13

657

10 672

-

-

Garantiavsättningar

27

8 915

3 500

8 915

3 500

9 572

14 172

8 915

3 500

175 539

123 781

113 793

93 147

Summa avsättningar
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

28

3 770

-

-

-

18 755

25 823

11 938

15 072

36 275

35 766

19 822

17 644

Summa kortfristiga skulder

234 339

185 370

145 553

125 863

Summa eget kapital och skulder

359 238

346 457

257 464

250 745

Ställda säkerheter

29

133 835

128 560

112 667

110 454

Ansvarsförbindelser

30

1 000

1 000

1 000

1 000
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Koncernens förändringar i eget kapital
Not

Eget Kapital 2010 01 01

Aktiekapital

Bundna
reserver

Fria reserver
och årets
resultat

Summa eget
kapital

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

0

-4 669

4 669

0

Årets resultat

-

-

8 596

8 596

Koncernbidrag

-

-

-600

-600

Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag
Eget kapital 2010 12 31

-

-

156

156

1 000

16 274

129 641

146 915

14 213

-

Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital

-

-14 213

Summa förändringar i eget kapital
som inte redovisas i resultaträkningen

0

-14 213

14 213

0

Årets resultat

-

-

-31 431

-31 431

Koncernbidrag

-

-

-588

-588

Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag

-

-

155

155

Justering resultatandel, enkelt bolag (föregående år)

-

-

276

276

1 000

2 061

112 266

115 327

Eget kapital 2011 12 31
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Moderbolagets förändringar i eget kapital
Not

Eget kapital 2010-01-01

Reserv
fond

1 000

Balanserad
vinst

Summa
eget
kapital

200

101 681

102 881

Koncernbidrag

-

-

-600

-600

Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag

-

-

158

158

Årets resultat
Eget kapital 2010 12 31
Koncernbidrag

25

-

-

-1 442

-1 442

1 000

200

99 797

100 997

-

-

-588

-588

Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag

-

-

155

155

Årets resultat

-

-

-66

-66

1 000

200

99 298

100 498

Eget kapital 2011 12 31
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Aktie
kapital

Övrigt
fritt eget
kapital

Finansiella rapporter

Kassaflödesanalyser
Belopp i tkr

Not

Koncernen

Moderbolaget

2011

2010

2011

2010

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster

-41 090

12 865

-17 799

-7 738

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

31

12 227

5 010

5 728

3 064

Betald inkomstskatt

32

5 329

-2 890

4 404

-753

-23 534

14 985

-7 667

-5 427

-8 862

2 078

-274

2 155

8 813

-82 639

36 205

-31 300

709

-4 199

1 548

-712

Ökning (+) / Minskning (-) av leverantörsskulder

51 758

61 168

20 646

40 020

Ökning (+) / Minskning (-) av övriga skulder

-6 559

19 517

-956

-3 491

Kassaflöde från den löpande verksamheten

22 325

10 910

49 502

1 245

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

Investeringsverksamheten
Förvärv av koncernföretag

-2 213

-60 197

-2 213

-87 804

Förvärv av intressebolag

-1 485

-

-

-

Avyttring intresseföretag

3 736

-

1 900

-

Avyttring koncernföretag

-

-

208

-

-9 245

-19 568

-108

-13 358

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

17

15,16

Sålda materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

79

18 893

79

18 618

-9 128

-60 872

-134

-82 544

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån

-

86 000

-

86 000

Amortering av skuld

-

-25 000

-

-25 000

Utbetalt koncernbidrag

-588

-600

-588

-600

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-588

60 400

-588

60 400

12 609

10 438

48 780

-20 899

80 346

69 908

32 045

52 944

92 955

80 346

80 825

32 045

91 845

38 350

80 531

31 633

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början*
Likvida medel vid årets slut*

23

Varav tillgodohavande på koncernkonto
Avtalad outnyttjad checkräkningskredit

33

16 033

36 042

27 346

42 726

Disponibla likvida medel vid årets slut

23

108 988

116 388

108 171

74 771

* Inklusive tillgodohavande på koncernkonto.
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Not 1 | Redovisnings- och värderingsprinciper
Bolagsinformation
Bolaget har sitt säte i Falun. Huvudkontoret är beläget i Borlänge med
adress, Box 848, 781 28 Borlänge. Bolaget bedriver entreprenadverksamhet
i Dalarna, Mälardalen och Stockholm med filialkontor i Falun, Hedemora,
Avesta, Västerås, Enköping och Stockholm.

Överensstämmelse med normgivning och regelverk
ByggPartner i Dalarna Aktiebolags årsredovisning upprättas enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer 1-29 och tillhörande
uttalanden.

Belopp och datum
Årsredovisningen redovisas i tusental kronor om inte annat anges och
omfattar kalenderåret 2011.

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 exploateringsfastigheter redovisas vid leverans av produkter till
kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter
eventuella rabatter.

Tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag
För utförda entreprenaduppdrag på löpande räkning redovisas intäkten i
förhållande till nedlagda kostnader. För utförda tjänsteuppdrag respektive
entreprenaduppdrag 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.
Ännu ej inbyggt material på byggarbetsplatser redovisas inte som lager utan
redovisas som projektkostnader.

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
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entreprenad och service, står för mer än 95 procent av intäkterna samt att
skillnader avseende risk ej existerar mellan de olika geografiska områdena.

Ersättningar till anställda
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.

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning.
Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.
 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 ska 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
grupper 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.
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Avskrivningar
Materiella och immateriella 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 år
Koncernmässig goodwill			
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 nedskrivningsbehov 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 produktion och
förvaltning.
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 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.

Varulager
Fastigheter
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.
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.

nadsvärden på långfristiga lån. För övriga finansiella instrument, i huvudsak
kortfristiga lån och placeringar där marknadsvärden ej finns noterade,
bedöms marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde.
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 ska
återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom
räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp
som ska 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.

Aktiekapital
Bolagets aktiekapital utgörs av 1 000 aktier med kvotvärdet 1 000 kronor.
Samtliga aktier utgörs av samma aktieslag.

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. Koncernen 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.

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.

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 mark-
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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 | Nettoomsättning
Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.

Koncernen
Nettoomsättningen fördelar sig på följande segment:

2011

2010

Bostad

471 272

256 621

Industri

111 316

102 231

Handel

129 059

70 936

Kontor och offentliga lokaler

582 619

265 662

Summa

1 294 266

695 450

Dalarna

491 821

379 020

Mälardalen

155 312

131 440

Stockholm

647 133

184 990

1 294 266

695 450

Summa

Not 4 | Transaktioner med närstående
Uppgifter om moderföretaget
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.
2011

2010

Inköp, (%)

2

2

Försäljning, (%)

1

1

2011

2010

1 926

250

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.

Handel av varor och tjänster från närstående
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

Inköp av tjänster
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Fordringar/-skulder avseende närstående
Inga fordringar eller skulder till närstående utöver koncernbolag finns per balansdagen.
Lån och ansvarsförbindelser till förmån för ledande befattningshavare
Inga lån/ansvarsförbindelser till förmån för ledande befattningshavare finns per balansdagen.
Övrigt
I separata noter finns upplysningar om:
• löner mm till styrelse och VD
• ställda säkerheter för koncernföretag
• ansvarsförbindelser för koncernföretag

Not 5 | Avskrivningar
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgår i koncernen till 6 859 (3 318) tkr och i moderbolaget till 390 (399) tkr.

Not 6 | Personal
Koncernen
Medelantalet anställda

2011

Kvinnor

Moderbolaget
2010

2011

2010

23

15

12

10

Män

355

263

167

152

Totalt

378

278

179

162

1 919

2 037

1 919

1 901

Löner, ersättningar, sociala
avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och VD
Löner och ersättningar till övriga anställda
Summa
Sociala avgifter enligt lag och avtal

130 025

90 392

61 307

53 818

131 944

92 429

63 226

55 719

40 236

31 781

18 820

20 393

Pensionskostnader för styrelsen och VD

288

332

288

288

7 561

5 176

3 814

3 575

180 029

129 718

86 148

79 975

Pensionskostnader för övriga anställda
Totalt

Koncernen
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Moderbolaget

2011

2010

2011

2010

Kvinnor

2

2

2

2

Män

5

3

5

3

Totalt

7

5

7

5

Kvinnor

1

1

1

1

Män

5

5

5

5

Totalt

6

6

6

6

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Antal verkställande direktörer och andra
ledande befattningshavare

Förpliktelser avseende pensioner och liknande förmåner till styrelseledamöter och verkställande direktör:
Bolaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner.
Avtal om avgångsvederlag: Vid uppsägning av VD från Bolagets sida utgår avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner.
Aktieoptioner utgivna till styrelseledamöter och VD: Inga aktieoptioner har ställts ut.
Incitamentsprogram: I ByggPartner i Dalarna AB koncernen finns inga utfästelser om aktierelaterade eller optionsrelaterade
ersättningar till styrelsen eller anställda.
Samtliga tjänstemän i koncernen omfattas av ett rörligt incitamentsprogram som kan ge en extra månadslön om resultatutfallet
blir bättre än budget enligt en för varje år av styrelsen bestämd beräkningsmodell.
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Not 7 | Ersättning till revisorerna
Koncernen
Ernst & Young

Moderbolaget

2011

2010

2011

2010

Revisionsuppdrag

722

385

476

360

Skatterådgivning

48

-

48

-

Övriga tjänster

19

277

19

277

789

662

543

637

Summa

Not 8 | Resultat från andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Erhållna koncernbidrag
Nedskrivningar
Summa

2011

2010

25 613

4 400

-

-928

25 613

3 472

Not 9 | Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen

Moderbolaget

2011

2010

2011

2010

Ränteintäkter

1 228

286

346

120

Summa

1 228

286

346

120

Not 10 | Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa

Moderbolaget

2011

2010

2011

2010

2 828

408

2 446

344

4

12

4

12

2 832

420

2 450

356

Not 11 | Bokslutsdispositioner
Moderbolaget
2011
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan
Förändring av periodiseringsfond
Summa

34

2010

31

-66

17 856

6 516

17 887

6 450
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Not 12 | Skatt på årets resultat
Koncernen
Aktuell skatt för året*
Uppskjuten skatt (specificerat i not 13)
Summa

Moderbolaget

2011

2010

2011

2010

-356

-5 935

-155

-154

10 015

1 666

-

-

9 659

-4 269

-155

-154

-

-664

-

-

*Varav skatteeffekt av schablonränta på
periodiseringsfond och ej avdragsgilla kostnader.

Not 13 | Redovisad skatt
Koncernen
Årets uppskjutna skattekostnad/-intäkt

2011

Moderbolaget
2010

2011

2010

Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader

10 015

1 666

-

-

Uppskjuten skatt i resultaträkningen

10 015

1 666

-

-

Skillnad mellan koncernens skattekostnad och skatte
kostnad baserad på gällande skattesats
Skatt enligt gällande skattesats

-201

-3 383

-

-

Skatt hänförlig till tidigare taxeringsår

-

3

-

3

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader   

-

-388

-

-

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter

-

2

-

-

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond

-

-276

-

-

Återföring av uppskjuten skatt
Skatt på ej utnyttjade underskottsavdrag
Redovisad skatt

10 015

-

-

-

-155

-227

-155

-157

9 659

-4 269

-155

-154

Skattesats
Skattesatsen är 26,3% (26,3%)
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

Moderbolaget

2011

2010

2011

2010

638

9 975

-

-

19

697

-

-

657

10 672

0

0

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella
skattefordringar och skatteskulder samt när uppskjutna skatter avser samma skattemyndighet.
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Not 14 | Goodwill
Koncernen
2011 12 31

2010 12 31

62 355

850

2 213

61 505

64 568

62 355

-683

-

Avskrivningar

-3 356

-683

Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 039

-683

Utgående restvärde enligt plan

60 529

61 672

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

Not 15 | Förbättringsutgift på annans fastighet
Koncernen
2011 12 31

2010 12 31

993

-

Inköp

1 380

993

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 373

993

-99

-

Avskrivningar

-428

-99

Utgående ackumulerade avskrivningar

-527

-99

1 846

894

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar:

Ingående avskrivningar
Årets förändringar:

Utgående restvärde enligt plan

Not 16 | Maskiner och inventarier
Koncernen

Moderbolaget

2011 12 31

2010 12 31

2011 12 31

2010 12 31

27 633

19 700

5 714

5 122

7 953

6 516

108

1 298

Försäljningar och utrangeringar

-3 806

-1 036

-3 631

-706

Genom förvärv av dotterföretag

-

2 453

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

31 780

27 633

2 191

5 714

Ingående avskrivningar

-17 823

-13 746

-4 502

-4 809

3 684

774

3 630

706

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
Inköp

Årets förändringar
Försäljningar och utrangeringar
Genom förvärv av dotterföretag
Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
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-

-2 285

-

-

-3 075

-2 566

-390

-399

-17 214

-17 823

-1 262

-4 502

14 566

9 810

929

1 212

noter

Noter
Not 17 | Andelar i koncernföretag
Org nr

Säte

JUF Byggnadställningar AB

556435-8207

Borlänge

ByggPartner i Dalarna Fastighets AB

556668-3982

Falun

ByggPartner i Dalarna Service AB

556775-9138

Falun

ByggPartner Stockholm AB

556293-1385

Stockholm

Fastighetsaktiebolaget Montören i Borlänge

556668-3941

Falun

Fastighetsaktiebolaget Montören

556549-9927

Falun

BOL Projekt AB

556804-4118

Stockholm

Indirekt ägda

Ovanstående företag ägs till 100 procent av ByggPartner i Dalarna Fastighets AB.

Moderbolaget

Kapitalandel,
%

Fastighetsaktiebolaget Montören

Rösträttsandel,
%

Antal
aktier

Årets
resultat

Bokfört
värde
2011 12 31

Bokfört
värde
2010 12 31

Justerat
eget kapital
2011 12 31

-

-

-

-

-

208

-

JUF Byggnadsställningar AB

110

100

1 000

9 111

3 575

3 575

12 446

ByggPartner i Dalarna Fastighets AB

100

100

1 000

5

100

100

138

ByggPartner i Dalarna Service AB

100

100

10 000

539

1 000

1 000

4 567

ByggPartner Stockholm AB

100

100

2 000

9 093

90 017

87 804

30 433

18 748

94 692

92 687

47 584

7

100

100

189

Summa
Indirekt ägda
Fastighetsaktiebolaget Montören i
Borlänge

100

100

1 000

Fastighetsaktiebolaget Montören

100

100

1 000

7

208

-

215

BOL Projekt AB

100

100

1 000

10 187

100

100

10 278

Not 18 | Andelar i intresseföretag
Org nr

Säte

Hotell Idre Sweden AB

556629-8880

Älvdalen

Söderblick Produktion AB

556849-9452

Stockholm

Söderblick Utveckling AB

556849-9445

Stockholm

Koncernen

Hotell Idre i Sweden AB

Kapitalandel
%

Rösträttsandel
%

Bokfört värde
2011 12 31

Bokfört värde
2010 12 31

Antalet
andelar
1 200

30

30

1 900

1 900

Ulriksberg Utveckling AB

-

-

-

2 300

-

Söderblick Produktion AB

50

50

25

-

500

Söderblick Utveckling AB

50

50

25

-

500

1 950

4 200

Summa

ByggPartner i Dalarna AB har lämnat borgen uppgående till 1 000 tkr till förmån för Hotell Idre Sweden AB.
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Not 19 | Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen

Moderbolaget

2011 12 31

2010 12 31

2011 12 31

2010 12 31

Ingående anskaffningsvärden

10

10

10

10

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

10

10

10

10

Utgående redovisat värde, totalt

10

10

10

10

Innehavet avser onoterade värdepapper.

Not 20 | Exploateringsfastigheter
Koncernen

Moderbolaget

2011 12 31

2010 12 31

2011 12 31

2010 12 31

23 273

14 334

14 608

14 334

23 273

14 334

14 608

14 334

Värderat till anskaffningsvärde
Exploateringsfastigheter
Summa

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

Not 21 | Kundfordringar
Koncernen

Moderbolaget

2011 12 31

2010 12 31

2011 12 31

2010 12 31

59

1 974

59

1 900

855

59

255

59

-

-1 974

-

-1 900

914

59

314

59

Osäkra kundfordringar
Osäkra kundfordringar vid årets början
Under året befarade samt konstaterade kundförluster
Under året återförda kundförluster
Utgående balans

Åldersanalys kundfordringar
Ej förfallna kundfordringar

100 408

136 414

39 304

83 769

Förfallna kundfordringar 0 - 30

30 818

7 871

7 664

1 013

Förfallna kundfordringar 31 - 60

2 922

3 892

19

267

Förfallna kundfordringar 61 - 90

4 949

549

1 457

124

Förfallna kundfordringar 91 -

5 324

4 508

3 364

2 840

144 421

153 234

51 808

88 013

Summa

Not 22 | Upparbetad ej fakturerad intäkt
Koncernen
Ackumulerad á conto-fakturering i pågående arbeten
Upparbetade intäkter i pågående arbeten
Summa
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Moderbolaget

2011 12 31

2010 12 31

2011 12 31

2010 12 31

-1 395 267

-1 285 250

-826 797

-685 410

1 429 960

1 320 819

829 851

714 257

34 693

35 569

3 054

28 847

noter

Noter
Not 23 | Likvida medel
Koncernen

Moderbolaget

2011 12 31

2010 12 31

2011 12 31

2010 12 31

1 110

41 996

294

412

91 845

38 350

80 531

31 633

92 955

80 346

80 825

32 045

Disponibel checkräkningskredit

16 033

36 042

27 346

42 726

Totala disponibla likvida medel

108 988

116 388

108 171

74 771

Kassa och bank
Tillgodohavande i koncernkonto
Likvida medel

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. Disponibel checkräkningskredit avser ByggPartner
i Dalarna Holding AB (556710-9243) outnyttjade kredit hos Nordea samt eventuellt tillgodohavande hos Nordea, minskat med koncernens/moderbolagets
tillgodohavande på koncernkontot. Rättelse avseende föregående års redovisade disponibla checkräkningskredit har gjorts.

Not 24 | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

Moderbolaget

2011 12 31

2010 12 31

Tillkommande intäkter på avslutade projekt

4 931

1 181

-

-

Övriga poster

5 246

3 288

4 253

1 692

10 177

4 469

4 253

1 692

Summa

2011 12 31

2010 12 31

Not 25 | 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.

Not 26 | Obeskattade reserver
Moderbolaget
2011 12 31
Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan

2010 12 31

74

105

Periodiseringsfonder, 2008 års taxering

-

14 400

Periodiseringsfonder, 2009 års taxering

2 424

5 880

Summa

2 498

20 385

39

noter

Noter
Not 27 | Garantiavsättningar
Koncernen

Moderbolaget

2011 12 31

2010 12 31

2011 12 31

2010 12 31

Garantiåtaganden

8 915

3 500

8 915

3 500

Summa

8 915

3 500

8 915

3 500

Garantiåtaganden
Moderbolaget ger minst två års garanti på vissa entreprenader i enlighet med branschmässiga avtal. Årets garantiavsättning har gjorts efter
individuell prövning.

Not 28 | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Moderbolaget

2011 12 31

2010 12 31

2011 12 31

2010 12 31

Upplupna löner och semesterlöner

24 507

20 994

13 893

10 733

Upplupna sociala avgifter

10 666

9 901

5 140

4 178

Förutbetalda hyror

335

1

335

1

Övriga poster

767

4 870

454

2 732

36 275

35 766

19 822

17 644

Summa

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

Moderbolaget

2011 12 31

2010 12 31

2011 12 31

2010 12 31

29 150

24 650

20 750

20 750

102 785

102 010

90 017

87 804

131 935

126 660

110 767

108 554

1 900

1 900

1 900

1 900

133 835

128 560

112 667

110 454

För övriga engagemang
Aktier i intressebolag
Summa ställda säkerheter

Not 30 | Ansvarsförbindelser
Koncernen

Moderbolaget

2011 12 31

2010 12 31

2011 12 31

2010 12 31

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.
Bolaget har dessutom förbundit sig att förvärva osålda bostadsrätter i Brf Söderblick 1 vid färdigställande av projektet vilket beräknas ske vid årskiftet
2012/13. Bolaget utför en entreprenad avseende uppförande av bostadshus åt intressebolaget Söderblick Produktion AB som i sin tur är totalentreprenör
gentemot Brf Söderblick 1. Åtagandet innefattar ett solidariskt ansvar att tillsammans med Magnolia Development AB (556776-1464) förvärva eventuellt
osålda bostadsrätter som finns vid färdigställande av projektet.
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noter

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

Moderbolaget

2011

2010

2011

2010

Avskrivningar

6 859

3 318

390

399

Garantiavsättning

5 415

1 756

5 415

1 756

-

-

-

928

-47

-64

-77

-19

12 227

5 010

5 728

3 064

Nedskrivning av anläggningstillgångar
Realisationsresultat
Summa

Not 32 | Betald inkomstskatt
Koncernen

Moderbolaget

2011

2010

2011

2010

Ingående skattefordran/skatteskuld

-1 483

-4 370

-6 096

-5 182

Årets redovisade skatt

-9 659

4 269

155

-3

-277

-

-

-

Uppskjuten skatt i resultaträkningen

Redovisad återbetald skatt "enkelt bolag"

10 015

1 666

-

-

Varav skatteeffekt på koncernbidrag

-155

-158

-155

-158

Utgående skattefordran/skatteskuld

-3 770

1 483

1 692

6 096

Betald inkomstskatt

-5 329

2 890

-4 404

753

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 100 000 tkr (66 000 tkr).

Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning
kommer att föreläggas årsstämman den 29 maj 2012 för fastställelse.
Falun den 30 mars 2012
Claes Kjellander
Ordförande
Eva Eriksson          Louise Nilsson          Bo Olsson          Mats Wellhardh
Torsten Josephson          Johan Koch          Michael Larsson, VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den 11 april 2012
Ernst & Young AB
Jonas Svensson
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse
Till årsstämman i ByggPartner i Dalarna AB
Organisationsnummer 556531-9984

Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för
ByggPartner i Dalarna AB för 2011.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
för årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder
som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta
för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständligheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets
och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011
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och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för ByggPartner i Dalarna AB för 2011.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 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 de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 11 april 2012
Ernst & Young AB
Jonas Svensson
Auktoriserad revisor

definitioner

Nyckeltalsdefinitioner
Avkastning på eget kapital

Orderingång

Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.

Orderingång i byggverksamheten.

Nettomarginal

Orderstock

Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen.

Orderstock i entreprenadverksamheten vid årets slut.

Resultat, kr per aktie

Soliditet

Resultat efter skatt dividerat med antal aktier.

Eget kapital i procent av balansomslutningen vid årets slut.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Branschspecifik ordlista
Antikvariskt värde

Kulturhistoriskt värde som beskriver värdet hos bebyggelse.

Passivhus

Antikvarisk överkostnad

Välisolerade byggnader som till stor del värms upp genom den
energi som redan finns i huset.

Den överkostnad som uppstår om arbetet blir dyrare vid de
metoder och val av material som används vid byggnadsvård
i jämförelse med modernare metoder och material.

STIB

Ställningsentreprenörerna, STIB, är ställningsföretagens
branschorganisation i Sverige.

BIM-projektering

BIM är en förkortning för Byggnadsinformationsmodellering.
Med BIM arbetar du i en modell som alla data och underlag
samordnas inom; kostnader, tider, mängd.

Yrkesbyggnader

Yrkesbyggnader inkluderar alla privata och offentliga byggnader
exklusive bostäder för permanent bruk och lantbruksbyggnader.

NPS

NPS står för Net Promoter Score och är ett mått som används
för att mäta benägenheten att rekommendera. Måttet kan även
sägas mäta ryktesspridning och indikerar den emotionella
lojaliteten hos målgruppen. Resultatet sammanställs genom att
räkna ut andelen av respondenterna som markerat svarsalternativet 5 på en 5-gradig skala (de kallas promoter/förespråkare).
På samma sätt sammanställs andelen som markerat svarsalternativen 1-3 på skalan (de kallas detractor/kritiker). Andelen
”förespråkare” minus andelen ”kritiker” bildar måttet NPS.
Resultatmåttet kan variera från minus 100 till plus 100, vilket
innebär att resultat över 0 (noll) innebär att det finns en majoritet som aktivt ”rekommenderar” ByggPartner.
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ByggPartner startades i Dalarna 1992.
Idag är vi verksamma i Dalarna, Mälardalen och Stockholm.

www.byggpartner.com

Borlänge huvudkontor

Falun

Västerås

Stockholm

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

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

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

Hammarby Fabriksväg 29-31
120 30 Stockholm
Tfn 08-505 696 00
Fax 08-505 696 99

Hedemora

Avesta

Enköping

JUF Byggnadsställningar AB

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

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

Vagnsgatan 1
745 37 Enköping
Tfn 0171-42 65 10

Box 848
781 28 Borlänge
Tfn 0243-55 95 00
Fax 0243-55 95 99
info@jufbyggstallningar.se

