
ÅRSREDOVISNING
ByggPartner i Dalarna AB

2006-2007

Sunt förnuft från Dalarna



Innehåll
Året i korthet 3

VD har ordet 4

Det här är ByggPartner 5

Verksamhet 6

Intern utveckling 10

Förvaltningsberättelse 12

Resultaträkningar 14

Balansräkningar 15

Koncernens förändringar i eget kapital 16

Moderbolagets förändringar i eget kapital 16

Kassaflödesanalyser 17

Noter 18

Revisionsberättelse 29

Ledningsgrupp och styrelse 30

EK
ON

OM
IS

K 
RE

DO
VI

SN
IN

G



Året i korthet
I slutet av 2006 gick Priveq Investment in som delägare 

i ByggPartner. Deras långsiktiga engagemang stärker 

ByggPartners möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt. 

Under räkenskapsåret som gått, omfattande 18 månader, har 

tillväxten fortsatt, särskilt på Stockholmsmarknaden.

Tillväxten och lönsamheten har varit god inom samtliga •	

marknadssegment. Nettomarginalen upp gick till  

6,9 procent.

Nyrekryteringen av kompetenta medarbetare, både hant-•	

verkare och tjänstemän, har varit framgångsrik.

Fortsatt satsning på ByggPartners skola •	

”Kompetensbygget” har ökat medarbetarnas kompetens 

och stärkt lagets förmåga att bygga effektivt.

Expansionen på bostadsmarknaden i Stockholm har •	

fortsatt med två stora uppdrag åt en ny kund – Stockholms 

Kooperativa Bostadsförening.
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Finansiellt sammandrag
ByggPartner har ändrat räkenskapsår till att vara lika med kalen-

derår. Nedan beskrivs den ekonomiska utvecklingen i samman-

drag, omräknad proforma för de tre senaste kalenderåren.

Mkr 2007 2006 2005

Nettoomsättning 648,7 585,7 487,3

Rörelseresultat 43,1 42,7 20,9

Resultat efter finansiella poster 43,9 42,9 20,8

Balansomslutning 201,6 201,8 185,6

Rörelsemarginal, % (1) 6,6 7,3 4,3

Nettomarginal, % (2) 6,8 7,3 4,3

Soliditet, % (3) 34,4 32,1 31,9

Avkastning på eget kapital, % (4) 48,8 53,7 31,6

Resultat, kr per aktie (5)  31 291     30 650     15 216    

Orderingång, Mkr (6)  718,7     696,1    542,3

Orderstock, Mkr (7)  793,9     573,0     286,9    

(1) Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
(2) Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen
(3) Eget kapital i procent av balansomslutningen vid årets slut
(4) Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital
(5) Resultat efter skatt dividerat med antal aktier
(6) Avser entreprenadverksamheten
(7) Orderstock vid periodens utgång

proforma proforma
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känner oss nu väl rustade att ta oss an vårt tuffa mål; att på 

vår geografiska marknad uppfattas som den främste utmana-

ren till de börsnoterade byggbolagen.

Partnering i alla led
Långsiktighet kräver lojalitet och starka relationer, både internt 

och externt. För oss har det ända sedan bolagets start varit 

naturligt att satsa på en vinn-vinn-situation för alla inblandade 

parter, såväl kunder som leverantörer. Under den senaste 

tiden har vi fördjupat samarbetet med våra strategiska under-

entreprenörer och utbildat dem i vårt sätt att driva byggprojekt 

effektivt. Starka relationer är en viktig framgångsfaktor i våra 

byggprojekt.

Fortsatt tillväxt
Vår verksamhet bygger idag till stora delar på förhandlingsupp-

handling, partneringsamverkan och totalentreprenad. Speciellt 

när byggtiderna i projekten pressas kommer vår stora erfaren-

het av totalentreprenader väl till pass. Vi arbetar målmedvetet 

med kunskapsöverföring och intern utbildning i vår skola 

”Kompetensbygget”. 

Det vi gör bra idag går att göra ännu bättre. Vi kommer 

att fortsätta växa men inte fortare än att vi lyckas behålla 

ByggPartner-andan, den som vi sammanfattat i våra tre  

e:n – enkelhet, engagemang och effektivitet. När vi startade 

bolaget sa vi att det viktigaste är att vi gör ”ett bra jobb” och 

det gäller än idag.

Vi gör bedömningen att den goda byggkonjunkturen, trots den 

oro som råder på finansmarknaderna, kommer att hålla i sig 

under 2008. Vår bedömning är att vi kommer att fortsätta växa 

med god lönsamhet.

Bo Olsson,

VD i ByggPartner i Dalarna AB

Det finns mycket att glädjas åt gällande året som gått. 

Konjunk turen inom byggbranschen var god, ByggPartner 

ökade sin omsättning och lönsamheten ligger kvar på en för 

branschen hög nivå.

I november 2006 investerade Priveq Investment i ByggPartner 

i Dalarna Holding AB. De attraherades av vår förmåga att, 

oavsett konjunktur, skapa framgång genom att fokusera på 

långsiktighet och lönsamhet framför tillväxt. Målet var att göra 

ByggPartner moget för börsen inom fyra till sju år. 

Priveq är en aktiv ägare, utan att vara operativ. Deras engage-

mang i bolaget har tillfört såväl strukturkapital som resurser. Vi 

värderar deras styrelsekompetens och omfattande kontaktnät 

i Stockholm som stora tillgångar i vår fortsatta utveckling. Vi 

Långsiktighet och starka relationer

VD HAR ORDET
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Det här är ByggPartner
e3 – affärsidén och 
formeln för relationsbyggande
När ByggPartner startade 1992 var förutsättningarna i bygg-

branschens lågkonjunktur tuffast tänkbara. Helhjärtat enga-

gemang, yrkesskicklighet, kostnadseffektivitet och fokus 

på kundnytta var det som gällde för att överleva och växa. I 

ByggPartner utvecklades en företagskultur som sammanfattas 

i affärsidén ”e3”. Den bygger på att enkelhet och engagemang 

leder till effektivt byggande. 

De värderingar som formades då bolaget startades för femton 

år sedan lever kvar än idag och utgör fortfarande ryggraden i 

verksamheten. För att känna av i vilken mån ByggPartner lever 

upp till sina värderingar och sin affärsidé mäts regelbundet 

kundernas, medarbetarnas och leverantörernas attityder till 

bolaget.

Verksamhetsbeskrivning
ByggPartners verksamhet är huvudsakligen inriktad på entre-

prenader, mestadels åt stora återkommande kunder. De tjugo 

största kunderna står för cirka 85 procent av omsättningen 

i byggrörelsen. Bolaget verkar inom marknadssegmenten 

bostäder, industri, förvaltning och handel, varav det först-

nämnda är det snabbast växande. Den övervägande delen av 

entreprenaderna, cirka 90 procent, är totalentreprenader.

ByggPartner är verksamt i Dalarna, Mälardalen och Stockholm. 

Stockholmsmarknaden är det geografiska område där 

ByggPartner haft den snabbaste tillväxttakten under året. 

Tillsammans med Mälardalen beräknas denna marknad svara 

för den största delen av bolagets framtida tillväxt.

I Dalarna, där ByggPartner är en av de marknadsledande 

aktörerna, har bolaget även en väl fungerande byggservice-

avdelning som ett komplement till entreprenadverksamhe-

ten. Där finns även dotterbolaget JUF Byggnadsställningar 

AB med kompetens och resurser inom ställningsbyggande. 

Affärsmöjligheterna för såväl byggserviceverksamheten som 

JUF bedöms vara fortsatt goda framöver.

ByggPartner bedriver även utvalda projekt inom fastighetsut-

veckling i egen regi, främst i Dalarna.

DET HÄR ÄR BYGGPARTNER

Björn Johansson, hantverkare på ByggPartner sedan 2007.
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Veidekke Bostad AB
ByggPartners hittills största projekt – nyproduktion av fyra punkt-

hus med totalt 127 lägenheter vid Gullmarsplan, Stockholm. Ett 
av många projekt tillsammans med Veidekke.

BESQAB
Nyproduktion av tre punkthus med totalt 45 lägenheter i Gubbängen, 
Stockholm. Bostäderna karaktäriseras av en hög prefabriceringsgrad, 
där till och med de tegelbeklädda ytterväggarna producerades i fabrik. 

Masmästaren Fastigheter AB
Ombyggnad av en befintlig förvaltningslokal i centrala Falun till 24 nya 
lägenheter. Projektet genomfördes i nära samarbete med kunden och 
påbörjades redan i samband med att denne förvärvade fastigheten.

VERKSAMHET

Verksamhet
Bostäder
ByggPartner började bygga bostäder i större skala för fem 

år sedan, i samband med en ökad närvaro i Stockholm och 

övriga Mälardalen. Idag svarar bostäder för cirka 35 procent 

av ByggPartners omsättning. Huvuddelen av bostadsbygg-

nationen utförs åt återkommande kunder i långsiktiga  

relationer.

Diagrammet anger marknadssegmen-
tets andel av den totala byggrörelsen
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Industri
Att bygga åt större industrikunder ställer stora krav inom 

många områden. Ofta är det korta byggtider som gäller och 

kunden har stort behov av att känna trygghet i att bygg-

entreprenören klarar av att hålla leveranstiderna samt att 

byggnationen inte får påverka den pågående produktionen. 

ByggPartner har genom åren byggt upp en betydande  

kompetens inom industribyggnation.

Astra Zeneca AB
Tillbyggnad av laboratorieutrymmen och nya kontorslokaler för Astra 
Zeneca i Södertälje. Ett i raden av gemensamma projekt för en erfaren 
byggherre.

Scania Sverige AB
Nybyggnad av lastvagnsanläggning för Scania i Jordbro, söder om 
Stockholm. Scania i Falun har varit kund alltsedan ByggPartner  
start ade och samarbetet har under senare år utvecklat till  
att omfatta även Södertälje och Stockholm.

Ericsson Network Technologies AB
Tillbyggnad för Ericsson Network Technologies AB:s produktionsanläggning 
i Falun. Komplicerad om- och tillbyggnad, genomförd som en partnering-
entreprenad med höga krav på hänsyn till pågående produktion.

VERKSAMHET
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Förvaltning
Inom begreppet förvaltning ryms många typer av lokaler, 

allt från kontor och kulturbyggnader till skolor och lasarett. 

Byggande av denna typ av lokaler är relativt okänsligt för 

konjunktursvängningar. Kunderna är bland annat kommuner 

och landsting, och grunden till de långsiktiga kundrelationerna 

läggs ofta i långa serviceavtal som skapar förtroende för utökat 

samarbete gällande entreprenader.

Fastighets AB Hushagen
Totalrenovering och ombyggnation av en kulturmärkt biograf i Borlänge 
på uppdrag av Borlänge Kommuns kommersiella fastighetsbolag. 
Fokus ligger på att bevara byggnadens ursprungliga karaktär.

VERKSAMHET

YIT och London & Regional
Nybyggnad av tre kontorslokaler för ICA, ÅF och Miljö & Hälsa på ABB:s 
gamla industriområde i Västerås. Här har ByggPartner utfört ett flertal 
kvalificerade ombyggnadsprojekt under åren.

Landstinget Dalarna
Ombyggnation av Faluns gamla tingshus, som numera används för 
psykvård. Tillsammans med Landstinget Dalarna har ByggPartner 
genomfört en mängd ny-, om- och  
tillbyggnader i Dalarna.
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Handel
Handel har blivit ett allt viktigare marknadssegment för 

ByggPartner. Den starka expansionen inom detta område 

under 2000-talet har betytt mycket för bolagets positiva 

utveckling. Under året har samarbetet fortsatt med gamla 

kunder såsom ICA Fastigheter AB och nya kunder har  

till kommit, exempelvis KF Fastigheter AB och  

Rolf Ericsson Bil AB.

KF Fastigheter AB
Ny handelslokal vid Bromma Centrum, Stockholm, i samarbete med KF 
Fastigheter. Lokalerna färdigställdes i mars 2007 och hyresgäster är Onoff 
samt Bromma Zoomarknad.

Rolf Ericson Bil AB
Om- och tillbyggnation av person- och lastvagnsanläggning för Rolf 
Ericson Bil AB i Borlänge. Projektet utförs i flera etapper och drivs som 
en partneringentreprenad. Illustration: Johnels & Moberg Arkitekter.

ICA Fastigheter AB
ICA Maxi-butiken på f.d. regementsområdet i Falun färdigställdes 2007 
för ICA Fastigheter AB. På samma område, och för samma kund, bygger 
ByggPartner nu ytterligare tre handelslokaler anpassade för Intersport, 
SIBA och Nordsjö Färg. Satsningen benämns ”Goda grannar”.

VERKSAMHET
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Intern utveckling 

Medarbetarna bygger bolaget 
ByggPartner är totalt cirka 225 medarbetare som tillsammans 

antagit utmaningen; att på bolagets geografiska marknad bli 

uppfattade som den främste utmanaren till de börsnoterade 

byggbolagen. Laget av engagerade, yrkesskickliga medarbe-

tare med kundens behov i fokus, är grunden till ByggPartners 

framgångar. Varje medarbetare, såväl hantverkare som tjänste-

man, är rekryterad för att kunna axla sin roll i det lagarbete 

som krävs för fortsatt utveckling.

Varje gång ByggPartner mäter kundernas och leverantörernas 

attityder till företaget fås en bekräftelse på medarbetar nas 

stora betydelse. Det är alltid samma faktorer som får topp-

betyg; den personliga relationen och engagemanget hos 

ByggPartners medarbetare.

Bolagets expansion har lett till omfattande rekryteringar. Under 

de senaste tre åren har antalet medarbetare ökat med mer än 

30 procent. Den snabba tillväxttakten skapar ett stort behov 

av fortsatt extern rekrytering. Pensionsavgångarna under de 

närmaste fem åren beräknas bli låga, cirka fem procent, vilket 

är positivt ur ett kompetensperspektiv.

För att vara attraktiva som arbetsgivare, både bland befintliga 

och framtida medarbetare, fortsätter ByggPartner att satsa på 

en utvecklande företagskultur. Den innefattar ett arbetsklimat 

som bygger på frihet under ansvar, möjligheter till personlig 

utveckling och trivsel i ett framgångsrikt lag där varje individ 

behövs och bekräftas. Utmärkande för ByggPartner är att 

många av bolagets ledare har börjat som hantverkare och suc-

cessivt arbetat sig fram mot utökat ansvar.

I den senaste medarbetarmätningen, där bland annat organi-

sationens utvecklingsbenägenhet och rörlighet mättes, angav 

cirka 84 procent av medarbetarna att de räknar med att arbeta 

kvar på ByggPartner om tre år. Nästan 70 procent räknar med 

att de arbetar med samma arbetsuppgifter som idag och 14 

procent tror att de arbetar med andra arbetsuppgifter än idag. 

Detta indikerar goda förutsättningar för kontinuitet och intern 

utveckling.

Varumärket ByggPartner
Under 2007 tog ledningen beslut om en långsiktig strategi för 

byggandet av varumärket ByggPartner. Arbetet tar avstamp 

i ByggPartners kärnvärden och arbetet kommer initialt att 

ha fokus på varje enskild medarbetares ansvar och roll i 

varumärkes byggandet, det vill säga hur medarbetaren skall 

”leva varumärket” i sin vardag.

Av en konkurrentanalys genomförd 2007 framgår att samtliga 

tre nyckelord i ByggPartners affärsidé; enkelhet, engagemang 

och effektivitet, är det som både kunder, leverantörer och 

medarbetare uppfattar som ByggPartners största konkur-

rensfördelar. Det bekräftar att ledningens och medarbetarnas 

föreställning harmonierar med marknadens uppfattning om 

bolaget.

Kompetensbygget
ByggPartner arbetar sedan många år systematiskt med 

kompetensutveckling i ett löpande projekt som kallas 

”Kompetensbygget”. Detta innebär kontinuerlig utveckling av 

medarbetarnas kunskap inom bland annat arbetsmetoder, 

bygglösningar, lagar och förordningar. Syftet med utbildnings-

satsningen är att stärka kompetensen och utveckla ett lag som 

tillsammans bygger effektivare.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Arbetar på annat företag
med andra arbetsuppgifter

Arbetar på annat företag
med samma arbetsuppgifter

Kvar på ByggPartner
med andra arbetsuppgifter

Kvar på ByggPartner
med samma arbetsuppgifter

HuR TRoR Du ATT DIN ARBETSSITuATIoN SER uT oM TRE åR?

Fördelning av svarsalternativ i Medarbetarenkät 2007

INTERN UTVECKLING

Håkan Lööke, hantverkare på ByggPartner sedan 1992.
Foto: Thomas Samuelsson



Roger Helin, hantverkare på ByggPartner sedan 2006. Foto: Thomas Samuelsson

Några exempel från Kompetensbygget under 2006-2007:
Ledarskap – Träning av chefernas förmåga att utöva ett •	

tydligt ledarskap i syfte att eliminera missförstånd och öka 

effektiviteten i byggprocessen.

Effektivt byggande – Utbildning av samtliga medarbetare •	

i ByggPartners sätt att driva byggprocessen utvecklades 

under 2007.

Samverkan – Medarbetarprogram som syftar till ökad  •	

trivsel, högre engagemang och bredare kunskap.

Arbetsmiljö och hälsa
Det är fysiskt ansträngande att vara byggare. För att trivas och 

prestera i en krävande miljö fordras en säker arbetsmiljö och 

medarbetare som månar om sitt eget välbefinnande. I sam-

arbete med Previa genomför alla medarbetare så kallade funk-

tionsprofiler för att kartlägga eventuella hälsorisker och skapa 

underlag för ett systematiskt hälsoarbete. År 2005 sattes mål 

för hälsoarbetet. Ett mål är att sjukfrånvaron ska underskrida 

fyra procent, vilket uppnåddes under 2007.

Projektuppföljning och  
mätning av kundlojalitet
ByggPartner arbetar med systematisk mätning av sina bygg-

projekt. Varje större projekt följs upp löpande under projekt-

tiden och mindre projekt följs upp direkt efter slutbesiktning. 

Alla inblandade parter ges möjlighet att bedöma ett antal fakto-

rer som tillsammans utgör ett mått på projektets effektivitet.

Det webbaserade mätverktyget larmar automatiskt vid låga 

mätvärden vilket gör att negativa avvikelser kan fångas upp 

på ett tidigt stadium. Resultaten av mätningarna utvärderas 

löpande av ByggPartners ledning och återkopplas internt och 

till kund, se figur nedan.

Under året använde vi för första gången ett speciellt 

lojalitets mått i våra kundundersökningar. Måttet kallas NPS 

(Net Promotor Score*) och mäter kundernas intention att 

rekommen dera ByggPartner som leverantör till andra kunder. 

Kunder som rekommenderar oss är vår bästa reklam. 

*NPS introducerades 2003 i en artikel i Harvard Business Review av Fred 
Reicheld vid Bain & Company. NPS används bl.a. av GE och American Express.

ÅLDERSFöRDELNING

De anställdas ålderfördelning 2007.

< 41 år

41-50 år

51-60 år

> 60 år

2007 2006 2005

Antal årsanställda 206 181 153

Sjukfrånvaro, % 3,9 4,5 5,2 

Håkan Lööke, hantverkare på ByggPartner sedan 1992.
Foto: Thomas Samuelsson

INTERN UTVECKLING 11
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören avger följande 

årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla 

belopp i tusental kronor.

Information om verksamheten
Moderbolaget
Bolaget bedriver byggentreprenadverksamhet i Dalarna, 

Stockholm och Mälardalen. Huvudkontoret och företagets 

säte ligger i Falun med filialkontor i Borlänge, Hedemora och 

Västerås. Av nettomomsättningen utgörs cirka 90 procent av 

entreprenader inom fyra olika marknadssegment; bostäder, 

förvaltning, industri och handel. Resterande tio procent består 

av byggservice i Dalarna och hyresintäkter.

Koncernen 
ByggPartner i Dalarna AB är moderbolag till de helägda dotter-

bolagen JUF Byggnadsställningar AB, Fastighetsaktiebolaget 

Montören och ByggPartner i Dalarna Fastighets AB med 

dotter dotterbolaget Fastighetsaktiebolaget Montören Borlänge.

JUF Byggnadsställningar AB:s verksamhet omfattar ställnings-

byggnationer samt uthyrning av byggnadsställningsmaterial till 

byggnads- och industriföretag.

Fastighetsaktiebolaget Montören och Fastighetsaktiebolaget 

Montören Borlänge äger och förvaltar varsin fastighet i 

Borlänge.

ByggPartner i Dalarna Fastighets AB äger och förvaltar aktier.

FLERåRSjäMFöRELSE

Koncernens ekonomiska utveckling 
i sammandrag

2006 07 01 
-2007 12 31

(18 mån)

2005 07 01 
-2006 06 30

2004 07 01 
-2005 06 30

2003 07 01 
-2004 06 30

2002 07 01 
-2003 06 30

Nettoomsättning, tkr 948 736 561 116 417 915 473 646 408 985

Resultat efter finansiella poster, tkr 65 189 35 733 20 884 25 372 4 532

Rörelsemarginal,  % 6,8 6,4 4,8 5,5 1,1

Balansomslutning, tkr 201 565 175 168 145 880 141 628 113 850

Antal årsanställda, st 206 181 153 156 175

Soliditet,  % 34,4 35,7 31,6 24,6 19,4

Avkastning på eget kapital, % ej tillämpligt 47,0 37,8 59,9 14,0

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1
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Miljöfrågor, personalfrågor och 
annan icke-finansiell information
Moderbolaget och konceren
Koncernen bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig 

verksamhet enligt miljöbalken.

Under året har en utökad hälsoprofilundersökning för samtlig 

personal genomförts. I samarbete med Previa så arbetar före-

taget aktivt med att främja personalens fysiska och psykiska 

hälsa.

Antalet medarbetare har under de senaste tre åren ökat med 

drygt 30 procent. Åldersfördelningen i koncernen är:

 < 41 år 48 %

41 – 50 år 27 %

51 – 60 år 21 %

 > 60 4 %

Trots att pensionsavgångarna de närmaste fem åren är 

begränsade, skapar bolagets tillväxttakt stort behov av fortsatt 

extern rekrytering.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolagets ägare har vid extrastämma den 14 juni 2007 beslut at 

att ändra bolagets räkenskapsår till att omfatta perioden 

1 januari – 31 december för att öka jämförbarheten med 

branschen i övrigt. Aktuellt räkenskapsår är därmed förlängt 

till 18 månader, vilket ska beaktas vid jämförelser med tidigare 

räkenskapsår.

Framtida utveckling
Vi kan konstatera att vi även i år gör en omsättningsökning 

med för branschen bra rörelsemarginal. För nästa verksam-

hetsår räknar vi med en fortsatt positiv utveckling.

Ägarförhållanden
Bolaget är sedan november 2006 ett helägt dotterbolag till 

ByggPartner i Dalarna Holding AB, vilken i sin tur ägs av Priveq 

Investment, företagsledningen och till en mindre del av övriga 

privatpersoner.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Belopp i kr

Balanserade vinstmedel 7  794 090

Årets vinst 30 301 582

38 095 672

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 38 095 672

38 095 672

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas 

till efterföljande resultaträkningar, balansräkningar och kassa-

flödesanalyser med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkningar
Koncernen Moderbolaget

Belopp i tkr Noter 2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

(18 mån) (18 mån)

Nettoomsättning 948 736 561 116 915 155 535 244

Kostnad för produktion och förvaltning 3, 4 -859 813 -512 353 -844 550 -492 656

Bruttoresultat 88 923 48 763 70 605 42 588

Försäljnings- och administrationskostnader 3, 4, 5 -24 759 -13 064 -18 024 -11 119

Övriga rörelseintäkter - 218 - -

Rörelseresultat 64 164 35 917 52 581 31 469

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 3 053 826 2 683 790

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -2 028 -1 010 -1 261 -668

Summa resultat från finansiella poster 1 025 -184 1 422 122

Resultat efter finansiella poster 65 189 35 733 54 003 31 591

Bokslutsdispositioner 8 - - -11 596 2 896

Skatt på årets resultat 9, 10 -18 537 -10 215 -12 105 -9 838

Årets vinst 46 652 25 518 30 302 24 649
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Balansräkningar
Belopp i tkr Koncernen Moderbolaget

TILLGÅNGAR Noter 2007 12 31 2006 06 30 2007 12 31 2006 06 30

Anläggningstillgångar

Goodwill 11 0 152 0 0

Byggnader och mark 12 - 3 812 - -

Maskiner och inventarier 13 5 889 3 541 635 519

Andelar i koncernföretag 14 - - 4 811 4 811

Fordringar hos koncernföretag 15 - - - 533

Andelar i intresseföretag 16 1 900 1 900 1 900 1 900

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 2 904 5 091 2 904 5 091

Summa anläggningstillgångar 10 693 14 496 10 250 12 854

Omsättningstillgångar

Exploateringsfastigheter 18 43 823 40 249 26 346 26 584

Kundfordringar 88 447 63 205 85 138 58 911

Upparbetad ej fakturerad intäkt 19 26 750 15 717 26 318 15 460

Fordringar hos koncernföretag 15, 20 13 142 2 026 4 384 4 433

Övriga kortfristiga fordringar 12 724 14 378 12 676 14 376

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 5 452 3 840 5 046 3 472

Kortfristiga placeringar 22 - 14 176 - 14 176

Kassa och bank 20 534 7 081 407 3 094

Summa omsättningstillgångar 190 872 160 672 160 315 140 506

SuMMA TILLgåNgAR 201 565 175 168 170 565 153 360

EGET KAPITAL 23, 24

Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000

Bundna reserver / Reservfond 17 890 9 161 200 200

Summa bundet eget kapital 18 890 10 161 1 200 1 200

Balanserad vinst 3 776 26 787 7 794 22 945

Årets vinst 46 652 25 518 30 302 24 649

Summa fritt eget kapital 50 428 52 305 38 096 47 594

SuMMA EgET KApITAL 69 318 62 466 39 296 48 794

Obeskattade reserver 25 - - 23 228 11 632

Uppskjutna skatter 10 8 658 4 467 - -

Övriga avsättningar 26 1 577 1 122 1 577 1 122

Summa avsättningar 10 235 5 589 1 577 1 122

Skulder till kreditinstitut 27 9 479 9 917 - -

Summa långfristiga skulder 9 479 9 917 - -

Skulder till kreditinstitut 27 7 458 583 6 875 -

Leverantörsskulder 70 727 54 678 70 085 54 567

Checkräkningskredit 29 - 5 820 - 5 820

Skulder till koncernföretag 15 - 11 264 1 154

Aktuella skatteskulder 8 280 11 254 6 186 9 955

Övriga kortfristiga skulder 6 492 4 346 5 556 2 988

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 19 576 20 504 17 498 17 328

Summa kortfristiga skulder 112 533 97 196 106 464 91 812

SuMMA EgET KApITAL oCH SKuLDER 201 565 175 168 170 565 153 360

Ställda säkerheter 28 35 517 30 361 31 530 26 374

Ansvarsförbindelser 31 1 000 1 000 11 063 11 500
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Koncernens förändringar i eget kapital

Moderbolagets förändringar i eget kapital

Not Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver och 
årets resultat

Summa eget 
kapital

Eget Kapital 2005-07-01 1 000 11 143 33 925 46 068

Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital - -1 982 1 982 -

Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i  
resultaträkningen

0 -1 982 1 982 0

Årets resultat - - 25 518 25 518

Utdelning 24 - - -9 120 -9 120

Eget kapital 2006-06-30 1 000 9 161 52 305 62 466

Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital - 8 729 -8 729 -

Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i  
resultaträkningen 0 8 729 -8 729 0

Årets resultat - - 46 652 46 652

Utdelning 24 - - -39 800 -39 800

Eget kapital 2007-12-31 23 1 000 17 890 50 428 69 318

Not Aktiekapital Reservfond Övrigt fritt eget 
kapital

Summa eget 
kapital

Eget kapital 2005-07-01 1 000 200 32 065 33 265

Årets resultat - - 24 649 24 649

Utdelning 24 - - -9 120 -9 120

Eget kapital 2006-06-30 1 000 200 47 594 48 794

Årets resultat - - 30 302 30 302

Utdelning 24 - - -39 800 -39 800

Eget kapital 2007-12-31 23 1 000 200 38 096 39 296
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Kassaflödesanalyser

Koncernen Moderbolaget

Belopp i tkr Not 2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

Den löpande verksamheten (18 mån) (18 mån)

Rörelseresultat före finansiella poster 64 164 35 916 52 581 31 469

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 32 2 800 1 998 729 1 111

Erhållen ränta 956 660 586 624

Realisation från kortfristiga placeringar 2 284 166 2 284 166

Erlagd ränta -2 028 -1 010 -1 261 -668

Betald inkomstskatt 33 -17 320 -10 927 -15 874 -10 385

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 50 856 26 803 39 045 22 317

Ökning/minskning av exploateringsfastigheter 237 -16 005 238 -15 586

Minskning fordringar -33 509 -13 543 -33 470 -15 385

Ökning leverantörsskulder 16 049 10 134 15 518 10 830

Ökning övriga kortfristiga rörelseskulder 8 082 290 8 723 2 147

Kassaflöde från den löpande verksamheten 41 715 7 679 30 054 4 323

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -4 589 -371 -391 -108

Sålda materiella anläggningstillgångar 49 278 - -

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar - -2 351 - -2 351

Avyttring/amortering av finansiella anläggningstillgångar 2 000 6 000 2 533 6 475

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 540 3 556 2 142 4 016

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån - 3 178 - 3 178

Amortering av skuld -6 258 - -5 820 -

Utbetald utdelning 24 -39 800 -9 120 -39 800 -9 120

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -46 058 -5 942 -45 620 -5 942

ÅRETS KASSAFLöDE -6 883 5 293 -13 424 2 397

Likvida medel vid årets början 21 257 15 964 17 270 14 873

Likvida medel vid årets slut 14 374 21 257 3 846 17 270

Avtalad outnyttjad checkräkningskredit 29 39 043 24 180 39 043 24 180

Disponibla likvida medel vid årets slut 20 53 417 45 437 42 889 41 450
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Noter

Not 1 | Redovisnings- och värderingsprinciper

ByggPartner i Dalarna Aktiebolags årsredovisning har fr o m detta räken-
skapsår upprättats enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rek-
ommendationer 1-29 och tillhörande uttalanden. Bytet av redovisningsprinciper 
har inte medfört någon effekt på resultatet. 

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 dot-
terföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgån-
garnas 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 resul-
tatandelen från intresseföretaget inte är väsentlig.   

Intäkter
Försäljning av entreprenader och byggtjänster redovisas vid leverans av 
produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas 
netto efter moms och rabatter.

Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande
Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser
Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning
Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.

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

Tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag
För utförda tjänsteuppdrag respektive entreprenaduppdrag redovisas inkom-
sten och de utgifter som är hänförliga till uppdraget som intäkt respektive kost-
nad 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 tillför-
litligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de 
uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. 
En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.

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

I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till 
vilken de hänför sig.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas av-
seende 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 sam-
manhängande 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 uppkom-
mit 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 beskatt-
ning - 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 verk-
liga värdet på koncernens andel i det förvärvade dotterföretagets nettotillgån-
gar vid förvärvstillfället.

Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandetiden. Koncerngoodwill 
skrivs av över 5 år. Avskrivning av goodwill redovisas i resultaträkningen i 
posten Kostnad för sålda varor.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver 
ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och 
underhåll redovisas som kostnader. Vissa lånekostnader aktiveras, se avsnitt 
om lånekostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens 
bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, 
beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna ingår i 
resultaträkningens post Kostnader för produktion och förvaltning.  

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. 
Följande avskrivningstider tillämpas:

Ställningsmaterial  7 år
Maskiner och inventarier 5 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 före-
ligga, fördelas nedskrivningsbeloppet först till goodwill samt därefter till övriga 
tillgångar i proportion till deras redovisade värden. Nedskrivningarna ingår i 
resultaträkningens post Kostnad för sålda varor. 

En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en förändring 
i de antaganden som vid nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa 
tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens re-
dovisade värde, dock högst till det värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag 
för normala avskrivningar) om ingen nedskrivning gjorts.
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Noter

Leasingavtal
Leasingavtal som innebär att koncernen, som leastagare, 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 leasin-
gobjektet i allt väsentligt kvarstår hos uthyraren, klassificeras som operationell 
leasing. Betalningar enligt dessa avtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 
Koncernen har för närvarande enbart ingått leasingavtal som klassificerats som 
operationella.

I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella 
eller operationella, som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften 
kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värde-
papper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och 
låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella 
marknadsnoteringar på balansdagen. Marknadsräntor och en uppskattning av 
företagets riskpremie ligger till grund för beräkningar av marknadsvärden på 
långfristiga lån. För övriga finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och 
placeringar där marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet 
överensstämma med bokfört värde.
 
Kundfordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förvän-
tas 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 transaktionsko-
stnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbeta-
las vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad 
eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotid-
punkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas.

Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har 
reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Alla transaktioner 
redovisas på likviddagen.

Då koncernens samtliga räntebärande skulder har rörlig ränta motsvaras 
låneskulderna av verkligt värde.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett net-
tobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då 
en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av 
tillgången och reglering av skulden avses ske.
 

Varulager
Exploateringsfastigheterna värderas, till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 

Exploateringsfastigheter värderas post för post enligt lägsta värdets princip, 
som innebär att en fastighet tas upp till det lägsta av anskaffningskostnaden 
och nettoförsäljningsvärdet. 

Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande 
verksamheten, efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och 
för att åstadkomma en försäljning.

Ännu ej inbyggt material på byggarbetsplatser redovisas inte som lager utan 
redovisas som projektkostnader.

Koncernens fastighetsinnehav redovisas som omsättningstillgångar, då in-
nehavet innefattas i koncernens verksamhetscykel. Verksamhetscykeln för 
omsättningsfastigheter uppgår till cirka 1 till 5 år. Koncernen har under räken-
skapsåret omklassificerat en fastighet från anläggningstillgång till omsättning-
stillgång, då principen för innehavet motsvarar koncernens verksamhetscykel 
gällande fastigheter.

Förvärv av fastighet bokas i sin helhet upp först när förutsättningarna för köpets 
genomförande föreligger. Har förskott avseende pågående fastighetsförvärv 
erlagts redovisas dessa under balanspost för omsättningsfastigheter. 

Avsättningar
Avsättningar redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd 
av inträffade händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för 
att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har kunnat beräknas på 
ett tillförlitligt sätt. Avsättningar för omstrukturering görs när en detaljerad formell 
plan för åtgärden finns och en välgrundad förväntan har skapats hos dem 
som berörs. Moderbolaget ger minst två års garanti på vissa entreprenader 
i enlighet med branschmässiga avtal. Garantiavsättningen har gjorts med 
motsvarande årets bokförda garantikostnader. 

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. En avsättning redovisas även om sannolikheten 
för ett utflöde avseende en speciell post i denna grupp av åtaganden är ringa.
 

Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Inom koncernen finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat ju-
ridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens 
resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflö-
det omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, 
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 3 månader från anskaffningstidpunk-•	
ten.

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen vid årets slut.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
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Noter

Not 4 | Personal

Koncernen Moderbolaget

Medelantalet anställda 2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

Kvinnor 7 6 6 5

Män 199 175 175 147

Totalt för bolaget 206 181 181 152

Löner, ersättningar, sociala avgifter och  
pensionskostnader

Styrelse och verkställande direktören* 750 1 033 750 1 033

Övriga anställda 91 461 56 923 80 922 47 990

92 211 57 956 81 672 49 023

* VD för ByggPartner i Dalarna AB är inte anställd, utan har ett  
konsult avtal varför några lönekostnader för VD ej ingår.

Sociala avgifter enligt lag och avtal 34 511 20 366 30 630 17 320

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 190 225 190 225

Pensionskostnader för övriga anställda 4 400 2 395 4 104 2 201

Totalt 131 312 80 942 116 596 68 769

Koncernen Moderbolaget

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor 2 - 2 -

Män 3 5 3 5

Totalt 5 5 5 5

Antal verkställande direktörer  och  
andra ledande befattningshavare

Män 8 8 8 8

Totalt 8 8 8 8 

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 ränte-
bärande 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 
tillfredsställande 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. Styrelsen har under hösten 2007 beslutat om upplägg av 
koncernkonto där möjligheten finns att kvitta extern belåning mot koncernens samlade inlåningsbara medel. 

Not 3 | avskrivningar

Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgår i koncernen till 2 393 tkr (2 216 tkr) och i 
moderbolaget till 312 tkr (1 131 tkr).
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Noter

fortsättning Not 4

Koncernen Moderbolaget

Sjukfrånvaro 2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

Total sjukfrånvaro, % 3,9 4,5 3,4 4,4

– långtidssjukfrånvaro*, % 38,9 23,7 26,6 28,7

– anställda - 29 år, % 4,7 4,1 2,4 5,1

– anställda 30 - 49 år, % 2,1 3,1 2,3 2,8

– anställda 50 år, % 6,4 9,6 6,8 10,0

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

Not 5 | Ersättning till revisorerna

Koncernen Moderbolaget

Revision 2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 130 130 130 130

Andra uppdrag än revisionsuppdraget

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 205 - 205 -

Summa 335 130 335 130

Not 6 | övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

Utdelningar 29 3 29 4

Ränteintäkter 926 657 556 620

Realisationsresultat vid försäljningar 2 098 166 2 098 166

Summa 3 053 826 2 683 790

Not 7  | Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

Räntekostnader 1 848 817 1 094 485

Övriga finansiella kostnader 180 193 167 183

Summa 2 028 1 010 1 261 668

 

Not 8 | Bokslutsdispositioner

Moderbolaget

2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och  
avskrivningar enligt plan -134 705

Förändring av periodiseringsfond -11 462 2 191

Summa -11 596 2 896

 



|  EKONOMISK REDOVISNING 22

Noter

Not 9 | Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget

2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

Aktuell skatt för året * -14 351 -10 993 -12 110 -9 838

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 5 - 5 -

Uppskjuten skatt (spec i not 10) -4 191 778 - -

Summa -18 537 -10 215 -12 105 -9 838

* varav skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond och  
ej avdragsgilla kostnader

-302 -210 -236 -182

 

Not 10 | Uppskjuten skatt

Koncernen Moderbolaget

2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

Årets uppskjutna skattekostnad/-intäkt:

Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader -4 191 - - -

Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader - 778 - -

Uppskjuten skatt i resultaträkningen -4 191 778 0 0

Skillnad mellan koncernens skattekostnad och  
skattekostnad baserad på gällande skattesats

Redovisat resultat före skatt 65 189 35 733 42 407 34 486

Skatt enligt gällande skattesats -18 253 -10 005 -11 874 -9 656

Skatt hänförlig till tidigare taxeringsår 5 - 5 -

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader   -187 -128 -153 -72

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond -102 -82 -83 -109

Årets vinst 46 652 25 518 30 302 24 649

Skattesats

Skattesatsen är 28 procent.

Temporära skillnader

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader 
avseende följande poster har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar:

Uppskjutna skatteskulder Koncernen

Obeskattade reserver 2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

Periodiseringsfonder 8 109 4 192

Avskrivningar över plan 549 275

Summa uppskjutna skatteskulder 8 658 4 467

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

Not 11 | Goodwill

Koncernen Moderbolaget

2007 12 31 2006 06 30 2007 12 31 2006 06 30

Ingående anskaffningsvärden 7 879 7 879 6 887 6 887

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 879 7 879 6 887 6 887

Ingående avskrivningar -7 727 -6 860 -6 887 -6 219

Årets förändringar:

Avskrivningar -152 -867 - -668

Utgående ackumulerade avskrivningar -7 879 -7 727 -6 887 -6 887

Utgående restvärde enligt plan 0 152 0 0

Not 12 | Byggnader och mark

Koncernen

2007 12 31 2006 06 30

Ingående anskaffningsvärden 4 329 4 329

Omklassificeringar -4 329 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden - 4 329

Ingående avskrivningar -517 -444

Årets avskrivningar - -73

Omklassificeringar 517 -

Utgående ackumulerade avskrivningar - -517

Utgående restvärde enligt plan - 3 812

Bokfört värde byggnader i Sverige - 3 133

Bokfört värde mark i Sverige - 679

Taxeringsvärden byggnader i Sverige - 2 459

Taxeringsvärden mark i Sverige - 757

 

Not 13 | Maskiner och inventarier

Koncernen Moderbolaget

2007 12 31 2006 06 30 2007 12 31 2006 06 30

Ingående anskaffningsvärden 11 868 12 347 4 545 4 437

Årets förändringar:

Inköp 4 589 372 391 108

Försäljningar och utrangeringar -245 -851 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 212 11 868 4 936 4 545

Ingående avskrivningar -8 327 -7 842 -4 026 -3 584

Årets förändringar:

Försäljningar och utrangeringar 245 791 - -

Avskrivningar -2 241 -1 276 -275 -442

Utgående ackumulerade avskrivningar -10 323 -8 327 -4 301 -4 026

Utgående restvärde enligt plan 5 889 3 541 635 519
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Not 14 | andelar i dotterföretag

Org nr Säte

Fastighetsaktiebolaget Montören 556549-9927 Falun

JUF Byggnadställningar AB 556435-8207 Borlänge

Byggpartner i Dalarna Fastighets AB 556668-3982 Falun

Indirekt ägda

Fastighetsaktiebolaget Montören i Borlänge 556668-3941 Falun

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

Moderbolaget         Kapital -
andel, %

Rösträtts- 
andel, %

Antal aktier Bokfört 
värde 

2007 12 31

Bokfört 
värde 

2006 06 30

Justerat 
eget kapital  

2007 12 31

Fastighetsaktiebolaget Montören 100 100 1 000 1 136 1 136 2 950

JUF Byggnadsställningar AB 100 100 1 000 3 575 3 575 10 815

Byggpartner i Dalarna Fastighets AB 100 100 1 000 100 100 3 534

Summa 4 811 4 811 17 299

Indirekt ägda

Fastighetsaktiebolaget Montören i Borlänge 100 100 1 000 100 100 3 539

Not 15 | transaktioner med närstående

Uppgifter om moderbolaget

Moderbolaget i den största koncern där ByggPartner i Dalarna AB är dotterbolag och koncernredovisning upprättas är ByggPartner i Dalarna 
Holding AB, 556710-9243, Falun. 

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

Inköp, % 1 1

Försäljning, % - -

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

Handel av varor och tjänster från närstående

2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

Inköp av tjänster 3 307 2 000

Handel avseende tjänster avser konsultavtal med VD. Avtalet omfattar företagsledningstjänster och affärsutveckling och sträcker sig t.o.m. 2009.  

Fordringar/-skulder avseende närstående

Inga fordringar eller skulder till närstående finns per balansdagen.

Lån och ansvarsförbindelser till förmån för ledande befattningshavare

Inga lån/ansvarsförbindelser till förmån för ledande befattningshavare finns per balansdagen. 

Förpliktelser avseende pensioner och liknande förmåner till styrelseledamöter och verkställande direktörer

Bolaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 
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Avtal om avgångsvederlag övrigt

Inga avtal om avgångsvederlag finns. I separata noter finns upplysningar om:
löner med mera till styrelse och VD•	
ställda säkerheter för koncernföretag•	
ansvarsförbindelser för koncernföretag•	Aktieoptioner utgivna till styrelseledamöter

Inga aktieoptioner har ställts ut. 

 

 

Not 16 | andelar i intresseföretag

Org nr Säte

Hotell Idre Sweden AB 556629-8880 Älvdalen

Kapitalandel, % Rösträttsandel, 
%

Bokfört värde 
2007 12 31

Bokfört värde 
2006 06 30

Antal andelar

Hotell Idre i Sweden AB 30 30 1 900 1 900 1 200

Summa 1 900 1 900

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

Not 17 | andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen Moderbolaget

2007 12 31 2006 06 30 2007 12 31 2006 06 30

Ingående anskaffningsvärden 5 091 2 740 5 091 2 740

Årets förändringar:

Tillkommande värdepapper - 2 351 - 2 351

Avgående värdepapper -2 187 - -2 187 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 904 5 091 2 904 5 091

Utgående redovisat värde, totalt 2 904 5 091 2 904 5 091

Innehavet avser onoterade värdepapper

 

Not 18 | Varulager

Koncernen Moderbolaget

2007 12 31 2006 06 30 2007 12 31 2006 06 30

Värderat till anskaffningsvärde

Exploateringsfastigheter 43 823 40 249 26 346 26 584

Summa 43 823 40 249 26 346 26 584

Verkligt värde

Av koncernens fastighetsbestånd utgörs 66 procent av kommersiell uthyrning avseende lokaler och kontor i Falun och Borlänge. Direktavkast-
ningen baserat på bokförda värden uppgår till 14,5 procent. Resterande del av exploateringsfastigheter består av pågående bostadsprojekt i 
Falun, Borlänge och Nykvarn.

 

Not 19 | Upparbetad men ej fakturerad intäkt

Koncernen Moderbolaget

2007 12 31 2006 06 30 2007 12 31 2006 06 30

Ackumulerad á conto-fakturering i pågående arbeten -427 452 -292 891 -417 154 -288 298

Upparbetade intäkter i pågående arbeten 454 202 308 608 443 472 303 758

Summa 26 750 15 717 26 318 15 460

 

Noter
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Not 20 | Likvida medel

Koncernen Moderbolaget

2007 12 31 2006 06 30 2007 12 31 2006 06 30

Kassa och bank 534 7 081 407 3 094

Tillgodohavande i koncernkonto 13 840 - 3 439 -

Kortfristiga placeringar - 14 176 - 14 176

Tillgängliga likvida medel 14 374 21 257 3 846 17 270

Disponibel checkräkningskredit 39 043 24 180 39 043 24 180

Totala tillgängliga likvida medel 53 417 45 437 42 889 41 450

Samtliga bolag i koncernen har från och med hösten 2007 ingått avtal med Swedbank avseende så kallat koncernkonto. Huvudkoncernens moder-
bolag, ByggPartner i Dalarna Holding AB är avtalspart gentemot banken. Samtliga bolags tillgodohavanden redovisas som fordran på moderbolag.

 

Not 21 | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

2007 12 31 2006 06 30 2007 12 31 2006 06 30

Tillkommande intäkter på avslutade projekt 3 189 3 187 3 189 3 187

Övriga poster 2 263 653 1 857 285

5 452 3 840 5 046 3 472

 

Not 22 | Kortfristiga placeringar

Koncernen Moderbolaget

2007 12 31 2006 06 30 2007 12 31 2006 06 30

Redovisat värde, totalt - 14 176 - 14 176

Varav noterade aktier och andelar:

Börsvärde eller motsvarande - 15 995 - 15 995

 

Not 23 | Eget kapital

Antalet utgivna aktier uppgår till 1 000 st med kvotvärde 1 000 kr. Detta är oförändrat de senaste två räkenskapsåren. För ytterligare information 
se specifikation avseende förändringar i eget kapital för moderbolag och koncern. 

Not 24 | Utdelning på aktie

På årsstämman avseende räkenskapsåret 2006/2007 kommer ingen utdelning att föreslås. Utdelningarna avseende 2005/2006 och 
2004/2005 uppgick till 39 800 tkr respektive 9 120 tkr.

Not 25 | Obeskattade reserver

Moderbolaget

2007 12 31 2006 06 30

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan 136 2

Periodiseringsfond 23 092 11 630

Summa 23 228 11 632

 

Noter
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Not 26 | övriga avsättningar

Koncernen Moderbolaget

2007 12 31 2006 06 30 2007 12 31 2006 06 30

Garantiåtaganden 1 577 1 122 1 577 1 122

Summa 1 577 1 122 1 577 1 122

 

Garantiåtaganden

Moderbolaget ger minst två års garanti på vissa entreprenader i enlighet med branschmässiga avtal. Garantiavsättningen motsvarar årets 
bokförda garantikostnader. 

Not 27 | Upplåning

Koncernen Moderbolaget

RäNTEBäRANDE SKULDER 2007 12 31 2006 06 30 2007 12 31 2006 06 30

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 9 479 9 917 - -

Summa 9 479 9 917 - -

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit - 5 820 - 5 820

Skulder till kreditinstitut 7 458 583 6 875 -

Summa 7 458 6 403 6 875 5 820

SuMMA RäNTEBäRANDE SKuLDER 16 937 16 320 6 875 5 820

Förfallotider

Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning 
senare än fem år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 7 002 7 585 - -

Summa 7 002 7 585 - -

Not 28 | Ställda säkerheter

Koncernen Moderbolaget

För egna avsättningar och skulder 2007 12 31 2006 06 30 2007 12 31 2006 06 30

Avseende skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar 12 862 5 987 8 875 2 000

Företagsinteckningar 20 750 20 750 20 750 20 750

Banktillgodohavanden 5 1 724 5 1 724

33 617 28 461 29 630 24 474

För övriga engagemang

Aktier i intressebolag 1 900 1 900 1 900 1 900

Summa ställda säkerheter 35 517 30 361 31 530 26 374

 

Not 29 | Checkräkningskredit

Samtliga bolag i koncernen har från och med hösten 2007 ingått avtal med Swedbank 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 55 000 tkr (30 000 tkr). 

Noter
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Not 30 | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

2007 12 31 2006 06 30 2007 12 31 2006 06 30

Upplupna löner och semesterlöner 13 025 12 620 11 566 10 596

Upplupna sociala avgifter 4 691 4 773 4 230 4 156

Förutbetalda hyresintäkter 390 1 151 243 258

Övriga poster 1 470 1 960 1 459 2 318

Summa 19 576 20 504 17 498 17 328

 

Not 31 | ansvarsförbindelser

Koncernen Moderbolaget

2007 12 31 2006 06 30 2007 12 31 2006 06 30

Eventualskulder

Borgensförbindelse för dotterföretag - - 10 063 10 500

Borgensförbindelse för intresseföretag 1 000 1 000 1 000 1 000

Summa ansvarsförbindelser 1 000 1 000 11 063 11 500

Inga väsentliga skulder förväntas uppkomma till följd av någon av 
ovanstående typer av eventualskulder

Not 32 | Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

Koncernen Moderbolaget

2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

Avskrivningar 2 394 2 216 274 1 111

Garantiavsättningar 455 - 455 -

Realisationsresultat -49 -218 - -

Summa 2 800 1 998 729 1 111

 

Not 33 | Betald inkomstskatt

Koncernen Moderbolaget

2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

2006 07 01 
-2007 12 31

2005 07 01 
-2006 06 30

Ingående skatteskuld 11 254 11 188 9 955 10 502

Årets redovisade skatt 18 537 10 215 12 105 9 838

Varav uppskjuten skatt i resultaträkningen -4 191 778 - -

Utgående skatteskuld -8 280 -11 254 -6 186 -9 955

Betald inkomstskatt 17 320 10 927 15 874 10 385

Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning 
kommer att föreläggas årsstämman 2008-05-06 för fastställelse.

Falun den 2 april 2008

  Claes Kjellander 
  Ordförande 

 Eva Eriksson Louise Nilsson Mats Wellhardh Bo Olsson
    VD

Noter
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i ByggPartner i Dalarna AB
Org nr 556531-9984

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt 

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i ByggPartner i Dalarna AB för 

räkenskapsåret 2006 07 01-2007 12 31. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta 

versionen av detta dokument på sidorna 12-28. Det är styrelsen och verkställande 

direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 

årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernre-

dovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen 

och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi 

planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra 

oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 

felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och 

annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redo-

visningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem 

samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande 

direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att 

utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, 

åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 

eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat 

om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i 

strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att 

vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-

ningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställ-

ning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig 

med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 

moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 4 april 2008

PricewaterhouseCoopers AB

Martin Johansson    Wilhelm Geijer

Auktoriserad revisor   Auktoriserad revisor
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Ledningsgrupp
Bo oLSSoN

VD

Född 1948, anställningsår 1992

ToMAS BENgTSSoN

Arbetschef Falun och Borlänge

Född 1957, anställningsår 1994

KENT ERIKSSoN

Arbetschef Stockholm och Mälardalen

Född 1957, anställningsår 1995

jAN HEDLuND

Arbetschef JUF Byggnadsställningar AB och byggservice 

Borlänge

Född 1953, anställningsår 2001

MATS jANSSoN

Arbetschef Hedemora och Avesta

Född 1954, anställningsår 1994

CLAES THELANDER

CFO

Född 1964, anställningsår 2004

MATS WELLHARDH

Ansvarig inköp 

Född 1947, anställningsår 1992

 

ANDERS öSTLuND

Projekterings- och partneringledare

Född 1959, anställningsår 1994

Styrelse
CLAES KjELLANDER

Ordförande

Född 1945, invald 2007

Övriga uppdrag: Cordial Business Advisers AB, Enaco AB 

(ordf.), Fastighetsägarna Stockholm, Megacon AB, Nordum 

Asset Management AB, SBAB (ordf.), Specialfastigheter i 

Sverige AB, Sydtotal AB (ordf.)

LouISE NILSSoN

Född 1967, invald 2006

Partner & Investeringsansvarig Priveq Investment

Övriga uppdrag: Innovativ Vision, Swedish Orphan 

International.

EVA ERIKSSoN

Född 1959, invald 2007

CEO Union Property Investment AB

Övriga uppdrag: Styrelseledamot BWG Homes ASA, Oslo.

Bo oLSSoN

Född 1948, invald 1992

VD ByggPartner i Dalarna AB

Övriga uppdrag: Falu Innebandy Arena AB (ordf.), Sveriges 

Byggindustrier, Vidbynäs Golfanläggning AB (publ.)

MATS WELLHARDH

Född 1947, invald 1992

Ansvarig inköp ByggPartner i Dalarna AB

Övriga uppdrag: Inga.

övre raden: Tomas Bengtsson, Anders Östlund, Mats Wellhardh, Jan Hedlund
Nedre raden: Claes Thelander, Bo Olsson, Kent Eriksson, Mats Jansson 

Stående: Mats Wellhardh, Eva Eriksson, Bo Olsson
Sittande: Claes Kjellander, Louise Nilsson 

Ledningsgrupp och styrelse

LEDNINGSGRUPP OCH STYRELSE
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”Med engagemang och 
genomtänkta, enkla lösningar  

effektiviserar vi byggprocessen.”
– ByggPartners affärsidé

JUF Byggnadsställningar aB
Byggmästargatan 6
781 70 Borlänge
Tel 0243-634 10
Fax 0243-689 50
juf@byggpartner.com

Västerås
Ängsgärdsgatan 4
721 30 Västerås
Tel 021-81 10 50
Fax 021-81 11 60
vasteras@byggpartner.com

Hedemora
Sturegatan 2
776 35 Hedemora
Tel 0225-103 70
Fax 0225-149 09
hedemora@byggpartner.com

Falun (huvudkontor)

Gruvgatan 36 
791 61 Falun
Tel 023-281 10 
Fax 023-71 15 64
info@byggpartner.com

Borlänge
Byggmästargatan 6
781 70 Borlänge
Tel 0243-689 60
Fax 0243-689 50
borlange@byggpartner.com
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www.byggpartner.com

807589

MILJöVäNLIG TRYCKSAK


