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ÅRET I KORTHET

Året i korthet
• Verksamheten i Stockholm förstärktes genom etablering av

• Omsättningen sjönk med 24 procent till 601 (789) Mkr.

ett kontor i Solna och rekrytering av arbetschef.

• Nettomarginalen uppgick till 8,8 (4,6) procent.

• Under året påbörjades byggnationen av ett nytt huvud

• Omsättning och resultat har påverkats positivt av försälj

kontor i Borlänge. Under 2010 samlas administration och

ning av exploateringsfastigheter.

ledningen för Dalarnas entreprenadverksamhet i det nya

• Rörelseresultatet i byggverksamheten har försämrats jäm

kontoret. ByggPartner kommer även fortsättningsvis att ha

fört med föregående år.
• Orderingången i byggverksamheten steg till 474 (316) Mkr.
Orderstocken i entreprenadverksamheten uppgick vid årets

kontor i Falun, Hedemora och Avesta.
• ByggPartner har, tillsammans med Bygg Dialog AB, efter
årets utgång, erhållit uppdraget att uppföra en ny kvinnokli

slut till 251 (294) Mkr.

nik i Falun åt Landstingsfastigheter Dalarna. Ordersumman

• I december förvärvades Skultunabyggen med säte i
Västerås. Verksamheten samordnas med ByggPartners

beräknas uppgå till cirka 300 Mkr. ByggPartner och Bygg

befintliga organisation och förstärker etableringen i

Dialog kommer att vara totalentreprenör för projektet med

Mälardalen.

en total volym om cirka 500 Mkr. Projektet, som löper över
cirka 2,5 år, är ett av de större i Dalarna på många år.

Finansiellt sammandrag
omsättning per region, mkr
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VD HAR ORDET

Tid att bygga för framtiden
Inbromsningen inom byggbranschen drabbade även
ByggPartner men gav oss goda möjligheter att gå stärkta
ur ett år som varit tufft för branschen.

Tydlig värdegrund
ByggPartners medarbetare har skapat ett starkt företag, med
en tydlig värdegrund, som jag är stolt över att få leda. Våra
tre E:n – Enkelhet, Engagemang och Effektivitet – är en stor

2009 blev ett svagt år för branschen som även påverkade oss

tillgång och fungerar verkligen i praktiken. Det som berör

på ByggPartner. Bostadsinvesteringarna föll med över tjugo

mig mest är att alla medarbetare är starkt engagerade i våra

procent och många planerade stora byggen sköts på framti

kunder.

den.
För ByggPartner sjönk omsättningen till 601 (789) Mkr.

Tanken om enkelhet återspeglas inte minst i våra hand
böcker. De involverar alla och är lätta att förstå på alla nivåer

Rörelsemarginalen ökade till 8,9 procent (4,6). Stockholm

i organisationen. Målet är att verksamheten som helhet ska

vek nedåt medan Dalarna och Mälardalen höll volymerna.

vara certifierbar enligt ISO 9001 och ISO 14001 under 2011.

Entreprenadrörelsen gick sämre än föregående år samtidigt
som vi glädjande nog såg serviceverksamheten växa.

Stärkta för framtiden

En bidragande orsak till att vi, trots det tuffa marknads

Vår största utmaning under den närmaste tiden ligger i att

läget, kunde leverera ett bra rörelseresultat var försäljning av

bli starkare i Stockholm och Mälardalen. Vi satsar också på

exploateringsfastigheter. Fastighetsutveckling är en naturlig

att vara bra stöd för våra kunder inom miljöområdet med god

del av ByggPartners verksamhet och framgången under året

kunskap inom miljöanpassat materialval och energirådgiv

visar att detta är ett viktigt komplement till vår byggverksam

ning. Vi utvecklas även starkt inom ny teknik och moderna

het, inte minst när konjunkturen viker.

arbetsmetoder.

Tid att satsa på utveckling

Det känns bra att kunna konstatera att ett tufft år ändå har

Som de flesta andra byggföretag tvingades vi i början av

innehållit mycket positivt för ByggPartner. Vi har utnyttjat

året att säga upp ett antal medarbetare men kunde redan

svackan för att utveckla våra medarbetare, slipa på våra

i slutet av året återanställa många. Vi genomförde under

strategier och stärka vår organisation så att vi nu kan ta oss

året en omfattande satsning på kompetensutveckling och

an det kommande året med stor entusiasm över att få hjälpa

struktur för framtida tillväxt. Bland annat genomfördes

våra kunder till ännu bättre och effektivare bygglösningar.

”ByggPartner Akademin” och ”Kompetensbygget” med all
personal. Ny chef rekryterades till vårt stockholmskontor och
vi köpte Skultunabyggen i Västerås för fortsatt tillväxtfokus på
Mälardalen.
Michael Larsson, VD

VERKSAMHET

Det här är ByggPartner
2009 har varit ett tufft år för bygg

ringar det senaste året men väntas öka

branschen. I tider av svag efterfrågan

under kommande år. Inom Handeln

är det naturligt att kritiskt utvärdera

finns en kontinuerlig efterfrågan av ny-

långsiktiga mål och affärsplaner. Vi har

och ombyggnation. Kontor och offent

bestämt oss: vår affärsidé som bygger

liga lokaler har vuxit och väntas vara ett

på engagemang, enkelhet och effektivi

fortsatt starkt segment i Dalarna.
I Dalarna är de främsta konkur

tet ligger fast. Våra mål är oförändrade.

renterna HMB, Peab, Skanska och

ByggPartner skall:

Grytnäs Projekt.
• Vara det naturliga valet för våra

Mälardalen

kunder och uppfattas som den främ
ste utmanaren till de börsnoterade

I Mälardalen ger investeringar inom

byggbolagen

industri och handel liksom kommu

• Vara en attraktiv arbetsgivare och ett

nala bolags satsningar möjligheter till

starkt varumärke som medarbetare

expansion. Från en relativt blygsam

känner stolthet för

position kommer vi att växa trots stark

• Växa med bibehållen lönsamhet och
stabil soliditet
En viktig framgångsfaktor är vår förmåga
att kombinera det bästa från det ”lilla”
företaget i form av närhet till kund och
personligt engagemang med kvalifice
rad kompetensutveckling, utveckling av

konkurrens. I Mälardalen utgörs kon

”Sunt förnuft är
genialitet i
arbetskläder”

kurrenterna främst av NCC, Skanska

Ralph Waldo Emerson,
amerikansk filosof 1803-1882

förvärvet av Skultunabyggen. Vi bred

verksamhetssystem och investeringar för

och Peab men även regionala bygg
bolag som exempelvis Ångström och
Mellgren, SH Bygg samt HMB. Vår
position i Mälardalen förstärks genom
dar utbudet till att omfatta även bygg
service och byggnadsvård.

fortsatt tillväxt.
Att arbeta åt kunder med höga krav i utmanande projekt är
ett effektivt sätt att själva utvecklas.

Marknad

ByggPartner är sedan flera år verksamt på tre geografiska
marknader; Dalarna, Mälardalen och Stockholm. Projekt
utanför vår geografiska marknad bedrivs uteslutande tillsam
mans med betydelsefulla kunder med vilka ByggPartner har
en långsiktig affärsrelation.

Dalarna
I Dalarna är ByggPartner en ledande aktör med entrepre
nadverksamhet inom våra fyra segment bostäder, industri,

Stockholm
ByggPartner förstärker också närvaron på stockholmsmark
naden. Vi ser stora möjligheter till lönsam tillväxt, trots ned
gången inom bostadsbyggandet. En fortsatt stor inflyttning
leder till ett uppdämt behov på bostadsmarknaden vilket
på sikt kommer att leda till ett ökat bostadsbyggande. I
Stockholm finns även stort behov av renoveringar av främst
bostäder. Inom ByggPartner finns en bred erfarenhet av reno
veringar och numera även byggnadsvård. Vår stora erfaren
het av byggnation av offentliga byggnader utgör även en viktig
del i Stockholm där stora satsningar inom detta segment
planeras.
I Stockholm utgörs konkurrenterna av samtliga riksbyggare
och regionala bolag.

handel samt kontor och offentliga byggnader.
Marknaden i Dalarna utvecklas jämnare än övriga mark
nader som ByggPartner verkar på. Efterfrågan på bostäder
är mindre men på vissa orter ökar behovet av moderna och
funktionella bostäder. Industrin har minskat sina investe

Inom handel generellt är Fastec en stor konkurrent. En
annan form av konkurrens kommer från byggledningsbolag
som erhåller uppdrag där entreprenader slås isär i delar, med
begränsade möjligheter för ByggPartner att påverka utifrån
vår långa erfarenhet av helhetslösningar.
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VERKSAMHET

Verksamhet

Av nettoomsättningen som år 2009 uppgick till 601 Mkr
avser 71 procent byggentreprenader. Resterande andel
utgörs av byggservice, ställningsentreprenader och intäk
ter från fastighetsutveckling.

Byggentreprenad
Vi skapar störst värde för våra kunder i de projekt där
vi kommer in tidigt i processen och får vara med hela
vägen till färdig byggnad som ska förvaltas och vårdas.
Genom aktiv medverkan i inledningsskedet bidrar vi med
förslag till lösningar som ökar värdet på slutprodukten
och minskar totalkostnaderna över byggnadens livscykel.
Under produktionsfasen skapar vi genom vårt hantverks
kunnande och vårt nätverk av samarbetspartners en
effektiv process. Både under projektets löptid och vid
överlämnandet är vi noga med att utvärdera inblandade
parters erfarenheter och synpunkter. Vår möjlighet att i
Dalarna och Mälardalen erbjuda byggservice är ett bra
säljargument även för entreprenadverksamheten.

Bostäder

Handel

32 (38) procent av nettoomsättningen i entreprenadverk

Segmentets andel har sjunkit från 12 procent 2008 till 6

samheten avser bostadsbyggande. Minskningen följer

procent 2009. Trots nedgången är vår bedömning att goda

det tapp på över 20 procent som drabbade bostadsin

kundkontakter och vår långa erfarenhet kommer att bidra till

vesteringar totalt. För ByggPartner påverkade den svaga

lönsam tillväxt även inom detta segment.

efterfrågan främst Stockholm. Trots konjunkturläget har
ByggPartner erhållit ett större partneringuppdrag avse

Kontor och offentliga byggnader

ende ombyggnader åt Uppsala Hem och en totalentrepre

Det segment inom byggentreprenader som har stått emot

nad åt SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening.

konjunktursvackan bäst är Kontor och offentliga byggnader.
Segmentets andel har ökat till 49 procent mot 30 procent

Industri

föregående år. Vi ser inte heller någon nedgång inför 2010.

13 (20) procent av nettoomsättningen i entreprenadverk

Exempel på kunder inom detta segment är kommunala

samheten avser industribyggnation. Många planerade

fastighetsbolag och Landstinget Dalarna.

stora byggen sköts på framtiden, men redan mot slutet av
året märktes tecken på en förbättrad industrikonjunktur
och därmed behov av nyoch ombyggnationer.

MARKNADSSEGMENTens andel av nettoomsättningen i
entreprenadverksamheten

Bostäder

Kontor och offentliga
byggnader

Industri
Handel

VERKSAMHET

Byggservice och byggnadsvård
Byggservice fortsätter att utvecklas positivt och är en viktig
och lönsam del av ByggPartners erbjudande. Efterfrågan är
stabil även i tider med låg efterfrågan på större entreprena
der. Kunderna är främst fastighetsbolag, offentliga beställare,
Kv Bokstödet i Borlänge.

industrikunder samt försäkringsbolag. Verksamheten omfattar
småskaligt byggande där det största ansvaret ligger på den
enskilde hantverkaren, exempelvis vid små entreprenader
och vid försäkringsskador.
Genom förvärvet av Skultunabyggen i Västerås erbjuder nu
ByggPartner byggservice även i Mälardalen. Skultunabyggen
tillför också viktig kompetens och resurser inom byggnads
vård.
All byggservice har samlats i ett dotterbolag – ByggPartner
i Dalarna Service AB. Syftet är att tydligare visa våra kunder
att byggservice är en viktig del av vårt samlade erbjudande.

JUF
Dotterbolaget JUF Byggnadsställningar AB har fortsatt att
expandera. Bland annat har ett kontor etablerats i Stockholm.
JUF har också arbetat med att förstärka varumärket och
lanserat en egen hemsida.
Förutom ställningsbyggande har JUF god kompetens inom
säkerhetslösningar (fallskydd) och olika former av väder
skydd. Erbjudandet förstärks genom ett nära samarbete med
partners och leverantörer.

Fastighetsutveckling
ByggPartner har bedrivit fastighetsutveckling under lång tid.
Genom vår starka marknadskännedom, främst i Dalarna, har
vi möjlighet att fånga upp och initiera spännande utvecklings
projekt.
Under året har exploateringsfastigheter sålts till ett av
Borlänge kommun ägt fastighetsbolag. Andra exempel är
kvarteret Bokstödet i Borlänge, ett projekt omfattande 12
radhus som färdigställdes under året, samt småhus vid
Vidbynäs Golfbana i Nykvarn.

Miljö och energi

Verksamhetssystem

Vi vill verkligen vara våra kunders

ByggPartners verksamhetssystem

ByggPartner. Den helt domine

har vuxit fram genom ett brett

rande delen (85%) av vår entre

engagemang från medarbetare

prenadverksamhet bedrivs som

på alla nivåer. Vi har samlat ”best

totalentreprenader i nära samver

practice” i handböcker för olika

kan med kund och samarbets

yrkesroller och funktioner. Genom

partners. I den rollen är en viktig

att på detta sätt dokumentera vårt

del att komma med konstruktiva

sätt att jobba underlättar vi erfa

lösningsförslag inom områden

renhetsöverföring, kvalitetssäkring

som miljö och energi.

och introduktion av nyanställda.

Tillbyggnaden av Högskolan Dalarnas lokaler i Borlänge är

Genom samarbete med kvalifice

ett exempel på projekt med flera spännande lösningar. Yttre

rade konsulter och leverantörer

och inre väggbeklädnader av en nyutvecklad plåt, solfång

av program för IT-stöd säkerställs

are och system för att använda grundvattnet för kylning och

att vi ligger i framkant på utveck

uppvärmning är några exempel.

lingen.

Under året har ByggPartner påbörjat ett arbete för att vara
certifierbara enligt ISO 14001 under 2011.

Dokumenterade rutiner och
system är en viktig framgångsfak
tor i affärer med våra krävande kunder.
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VERKSAMHET

Bostadsbygge i komplicerad miljö
Trångt om utrymme i ett trafikutsatt läge var grundförutsättningen inför bygget av ett femvåningshus åt SKB i
Bromma. Dessutom fanns önskemål om att bevara den
omgivande naturen med berghällar och tallar på ena
sidan och att huset skulle smälta in i torgmiljön på den
andra.
– Trots den ovanligt kalla vintern har bygget fungerat bra.
Endast en mosaiksockel återstår när vädret tillåter, säger
Bertrand Hennings som sedan den 1 oktober 2009 är arbets
chef vid ByggPartners Stockholmskontor i Solna.

Smälter in i gammal miljö
Det nya bostadshuset ligger alldeles intill tunnelbanestatio
nen i Abrahamsberg där det nu bidrar till en tydlig torgbild
ning med butikslokaler i bottenvåningen. Den omgivande
bebyggelsen är uppförd någon gång runt 40-talet och efter
som önskemålet var att det nya huset skulle smälta in i gatu
bilden har det byggts i samma stil. Fasaden har samma färg
som den som dominerar de övriga byggnaderna, men skiftar i
nyanser för att skapa liv i en annars enkel huskropp.
– Det har varit väldigt trångt om utrymme under byggnatio
nen då huset ligger i ett trafikerat läge och nära tunnelbanan
och det var viktigt att behålla grönskan och bergmiljön på ena
sidan av huset. Nu när det är klart så kan vi se att det var
värt besväret, säger Bertrand Hennings.
I husets gatuplan finns butikslokaler i direkt anslutning till
torgmiljön och tunnelbanestationen. Ovanför gatuplanet finns
28 lägenheter fördelade på tre trapphus.

Trygg och stabil kund
Agendan är ett av flera bostadshus som ByggPartner bygger
åt SKB. Ett annat pågående projekt är kvarteret Glottran i
Årsta. SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) är en
kooperativ hyresrättsförening som ägs av sina medlemmar.
Bostäderna hyrs ut till medlemmarna mot en insats som
återbetalas om man flyttar från föreningen.
Med sina nästan hundra år på nacken är SKB ett av de
äldsta och mest stabila bostadsföretagen i Stockholm vilket
känns pålitligt och långsiktigt säkert.
– Vi är glada över att få samarbeta med dem, säger Bertrand
Hennings.

Med butikslokaler i bottenvåningen bidrar det nya huset i Abrahamsberg
till en naturlig torgbildning vid tunnelbanestationen.

VERKSAMHET

Museer flyttar in i Mimers Salar

Jukka Allila, platschef och Pär Lindh, arbetsledare vid Västerås blivande konst- och länsmuseum.

I många år har läns- och konstmuseet i Västerås haft
problem med ventilation och tillgänglighet i sina respektive lokaler. Efter flera utredningar för att få tag i bästa
tänkbara läge slog museerna ihop sina påsar och 2009
valde man Aseas gamla anrika plåtverkstad i centrala
Västerås – Mimers Salar. ByggPartner tog tag i projektet
att på kort tid bygga om de 4 500 kvadratmetrarna.

stimulerande och kreativt sätt att jobba på. Vi är på rätt spår
och det flyter på bra, säger Mats Jansson.
För att tillmötesgå de höga förvaringskrav som högklassig
konst ställer, krävs tekniskt avancerade klimatanläggningar i
byggnaden. Luftfuktningsapparaturen är påkostad och för att
hålla en jämn och stabil temperatur under hela året använder
man golvvärme. Unikt är att man under sommaren konverte
rar till golvkyla för att undvika att lokalen blir för varm.

– Det är ett spännande projekt, dels för att
det är ett museum och dels för att den gamla
byggnaden är unik och man bjuds ofta på
överraskningar under arbetet, säger Mats
Jansson som är arbetschef hos ByggPartner.
Utvändigt är miljön hårt reglerad av kultur
miljökrav och där får inte mycket ändras.
Invändigt däremot, river man ur i princip allt

”Projektet betyder
mycket för vår
nystart i
Mälardalen”
Johan Bertilsson,
Arbetschef Mälardalen

in till stommen.

Fastighet som kräver försiktighet
En gammal fastighet är alltid en tuffare utmaning än att

Många viljor ska samsas
En museibyggnad ska ge bestående intryck
hos besökaren, vilket beställarna är väl
medvetna om. I projektet är det många
viljor som ska samsas och många visioner
som ska anpassas till varandra innan man
kan skrida till verket. Här krävs en nypa
diplomati för att det ska fungera smidigt.
Det är många som har en klar bild av hur

de vill att museet ska se ut. För att hitta en minsta gemensam
nämnare bland alla önskemål så det är extremt viktigt att vi
är lyhörda för de idéer som förs fram.

bygga ett nytt hus. Det är också svårt att beräkna hur bygg

Bygget ska stå klart till sommaren 2010 och den korta

naden står pall för luftfuktighet och temperatur när man inte

byggtiden kräver en bemanning på 40-50 personer under

har fullständig kunskap om materialet som användes på den

den mest intensiva perioden. När museet står klart förvän

tiden. Det har krävts många utredningar för att försäkra sig

tar man sig att museet ska framstå som ett föredöme, både

om att byggnaden ska vara beständig.

nationellt och internationellt.

– Även om det finns många osäkra faktorer så är det ett
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VERKSAMHET

Byggnadens sydvästra fasad täcks till stor del av solvärmepaneler .

Spännande forskningsbygge åt Högskolan
En välutrustad byggnad för undervisning och forskning
inom solenergi och materialteknik står nu till framtida
studenters förfogande i Borlänge. Under en pressad
byggtid lyckades ByggPartner färdigställa Högskolan
Dalarnas nya lokaler till en nöjd beställare.

klädd i en svart plåt. Det är ett nytt material som trots färgen
lättare reflekterar solstrålarna vilket gör byggnaden svalare
under den varma årstiden.
– Plåten kallas Prelaq Energy och är framtagen av
Högskolan Dalarna tillsammans med SSAB, ett spännande
samarbete mellan högskolan och näringslivet i regionen,
säger Per-Inge Mill.

Högskolan Dalarna, med sina tekniska
utbildningar inom bland annat material
bearbetning och energiforskning har nu
koncentrerat sina lokaler till ett ställe. Innan
låg utbildningen i tre olika lokaler.
– Jag är mycket nöjd. Vi hade en tajt
tidplan eftersom Högskolan gärna ville
komma igång innan terminen var slut och

En liknande typ av plåt är klädd på

”Att arbeta åt kunder
som Hushagen med
höga krav gör att vi
ständigt utvecklas”
Mats Tiger,
Arbetschef Falun-Borlänge

snabbt komma ur de gamla lokalerna, säger

innerväggarna för att på samma sätt bevara
värmen inne i byggnaden under den kalla
årstiden.

Kreativ forskningsmiljö
Högskolan är framstående inom solenergi
och vindkraft. Sydvästra fasaden täcks av
solvärmepaneler. På taket finns en terrass

projektledaren och arkitekten Per-Inge Mill som är engagerad

på 500 kvadratmeter med testverksamhet för vindsnurror.

av beställaren Fastighets AB Hushagen.

Där finns även en byggnad som är avsedd att efterlikna ener

Sval byggnad trots svart fasad

giförbrukningen i en vanlig villa.
– Trots den kalla vintern har bygget flutit på mycket bra.

Svartbygget har det skämtsamt kallats under uppförandet och

ByggPartner har haft en förträfflig organisation för att bemöta

det ska tas strikt bokstavligt. Byggnadens fasad är nämligen

hyresgästens alla önskemål, säger Per-Inge Mill.

MEDARBETAREN

Medarbetaren
Under hösten 2008 och långt in på 2009 var efterfrågan
vikande och beläggningen svag. Under slutet av året åter
anställdes dock flera av de medarbetare som tidigare blivit
uppsagda.
ByggPartner har också genomfört nyrekrytering av viktiga
nyckelpersoner under året. Det gäller främst i Stockholm och
Mälardalen där vi ser de bästa förutsättningarna för tillväxt.

Kompetensbygget
Erfarenhetsåterföring och kontinuerlig utveckling av med
arbetarnas kompetens har under många år varit några av
ByggPartners viktigaste framgångsfaktorer. I stället för att
spara på kort sikt genom att dra ned på kompetensutveckling
har vi tvärtom använt konjunkturnedgången till att intensifiera
satsningarna.
Olika yrkeskategorier har program utvecklade för att mot
svara deras behov av utveckling. Utbildningarna sker både i
egen regi och tillsammans med externa samarbetspartners.
Vi tror på värdet av att medarbetare möts över region- och
avdelningsgränser för att utbyta idéer och hela tiden ha en
aktuell bild av bolagets situation och möjligheter.
Under året har kompetensbygget bland annat innefattat
satsningar på produktivitet och personlig utveckling samt
ett arbete med att diskutera och dokumentera tydliga etiska
riktlinjer för ansvarstagande.

Attraktiv arbetsgivare
Vårt sätt att genomföra nödvändiga uppsägningar i början av
året möttes av förståelse av de flesta som drabbades. Vi är
glada över att stigande efterfrågan mot slutet av året gjorde

det möjligt att återanställa flera medarbetare.
En viktig komponent för medarbetarnas engagemang är
tydliga och rättvisa former för lön och ersättningar. Det är
också viktigt för bolagets förmåga att konkurrera, såväl om
duktiga medarbetare som på marknaden. Därför pågår ett
långsiktigt arbete i syfte att utveckla lösningar som tillgodoser
alla parters behov och intressen.

Arbetsmiljö och hälsa
Ett av ByggPartners långsiktiga mål är att sjukfrånvaron
ska understiga fyra procent. Under 2009 var sjukfrånvaron
3,8 procent. Till den låga sjukfrånvaron bidrog ett långsik
tigt arbete med fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Som sig
bör för ett företag som med stolthet talar om sitt ursprung i
Dalarna deltog lag från ByggPartner i Vasaloppet både 2009
och 2010.

2009

2008

2007

2006

Antal årsanställda

205

242

206

181

Sjukfrånvaro, %

3,8

4,3

3,9

4,5

Åldersfördelning

De anställdas åldersfördelning 2009.
< 41 år
41-50 år
51-60 år
> 60 år
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Förvaltningsberättelse

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

Fastighetsaktiebolaget Montören och Fastighetsaktiebolaget
Montören Borlänge har under året sålt sina respektive fastig
heter till ett av Borlänge Kommun ägt fastighetsbolag.
ByggPartner i Dalarna Fastighets AB äger och förvaltar
aktier.

Information om verksamheten

Från den 1 april 2009 bedrivs all serviceverksamhet i det

Moderbolaget

helägda dotterbolaget ByggPartner i Dalarna Service AB.

Bolaget bedriver byggentreprenadverksamhet i Dalarna,
Stockholm och Mälardalen. Huvudkontoret och företagets

Omsättning

säte ligger i Falun med filialkontor i Borlänge, Hedemora,

Nettoomsättningen 2009 uppgick till 600,7 (789,1) Mkr. Av

Avesta, Västerås och Stockholm.

nettoomsättningen utgörs cirka 71 procent av entreprenader
inom fyra olika marknadssegment; bostäder, industri, handel

Koncernen

samt kontor och offentliga byggnader. Resterande andel

ByggPartner i Dalarna AB är moderbolag till de helägda

utgörs av byggservice, ställningsentreprenader och intäkter

dotterbolagen ByggPartner i Dalarna Service AB, JUF

från fastighetsförvaltning.

Byggnadsställningar AB, Fastighetsaktiebolaget Montören
och ByggPartner i Dalarna Fastighets AB med dotterbolaget

Resultat och ställning

Fastighetsaktiebolaget Montören Borlänge.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 53,0 (36,6) Mkr.

ByggPartner i Dalarna Service AB bildades i april 2009.

Resultatet påverkades positivt av försäljning av exploaterings

Verksamheten består av byggservice som tidigare bedrivits av

fastigheter. Rörelseresultatet i byggverksamheten har minskat

moderbolaget ByggPartner i Dalarna AB.

under 2009 med såväl lägre täckningsbidrag som en mins

JUF Byggnadsställningar ABs verksamhet omfattar ställ

kad byggvolym.

ningsentreprenader samt uthyrning av byggnadsställningar till
byggnads- och industriföretag.

Soliditeten den 31 december 2009 uppgick till 54,7 (40,1)
procent, en ökning med 14,6 procentenheter.

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

2009 01 01
-2009 12 31

2008 01 01
-2008 12 31

2006 07 01
-2007 12 31
(18 mån)

2005 07 01
-2006 06 30

2004 07 01
-2005 06 30

600 745

789 102

948 736

561 116

417 915

52 991

36 650

65 189

35 733

20 884

8,9

4,6

6,8

6,4

4,8

253 814

224 279

201 565

175 168

145 880

Antal årsanställda, st

205

242

206

181

153

Soliditet, %

54,7

40,1

34,4

35,7

31,6

Avkastning på eget kapital, %

43,1

33,4

ej tillämpligt

47,0

37,8

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1
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De räntebärande skulderna uppgick till 0 (14,5) Mkr.

ombyggnation och renovering av bostäder på Kvarngärdet.

Disponibla likvida medel vid årets utgång uppgick till 121,4
(97,8) Mkr.

Fastighetsutvecklingsprojekt har genomförts avseende bostä
der i Nykvarn samt kommersiella fastigheter och bostäder i
Borlänge.

Orderingång och orderstock
Orderingången ökade till 473,9 (316,1) Mkr. Orderstocken i
entreprenadverksamheten vid årets utgång uppgick till 250,8
(293,7) Mkr.

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång
ByggPartner har, tillsammans med Bygg Dialog AB, efter
årets utgång, erhållit uppdraget att uppföra en ny kvinno

Miljö

klinik i Falun åt Landstingsfastigheter Dalarna. Ordersumman

Koncernen bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig

beräknas uppgå till cirka 300 Mkr. ByggPartner och Bygg

verksamhet enligt miljöbalken.

Dialog kommer att vara totalentreprenör för projektet med en

ByggPartners verksamhet påverkar dock miljön avseende

total volym om cirka 500 Mkr.

såväl val av material som avfallshantering och transporter.
Kontinuerlig kontroll och uppföljning av ByggPartners miljöarbete sker vid interna revisioner.

Marknadsutsikter
Utvecklingen inom såväl entreprenad- som serviceverksam
heten inom ByggPartners geografiska marknader bedöms

Personal

som starkare 2010 jämfört med 2009. I inledningen av 2010

Koncernen har i likhet med tidigare år samarbetat med Previa

har ByggPartner erhållit fler och större projekt än motsva

för att förebygga ohälsa och hålla en hög frisknärvaro. Årets

rande period 2009.

och tidigare års arbete avseende förebyggande hälsovård
har gett gott resultat och syns i sjukfrånvaron som för 2009
uppgår till 3,8 procent.

Ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till ByggPartner i Dalarna
Holding AB, vilken i sin tur ägs av Priveq Investment, delar

Åldersfördelningen i koncernen är:

av företagsledningen och till en mindre del av andra privat
personer.

< 41 år

51 (48) %

41 – 50 år

24 (26) %

51 – 60 år

18 (19) %

> 60

7 ( 7) %

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

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Belopp i kr
Balanserade vinstmedel

49 090 732

Årets vinst

52 590 255
101 680 987

fortsatt extern rekrytering.

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret

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

Bolaget har stärkt sina positioner i Stockholm och Mälar

Koncernbidrag har – under förutsättning att årsstämman fast

dalen. Kontor öppnades i Stockholm och ny chef för

ställer balansräkningen – lämnats med 725 000 kronor vilket

stockholmsverksamheten tillsattes. I Västerås förvärva

föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beakt

des Skultunabyggen där dess VD tillträdde som chef för

ande av skatteeffekten, reducerats med 534 325 kronor.

Mälardalen. Efter en tids begränsad närvaro på västerås

101 680 987

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hän

marknaden har vi åter etablerat oss där genom förvärvet samt

visas till efterföljande resultaträkningar, balansräkningar och

en entreprenad som omfattar byggnation av nya konst- och

kassaflödesanalyser med tillhörande noter.

länsmuseet i Västerås. Ett ytterligare steg i Mälardalens
utveckling är ett uppdrag från Uppsalahem som omfattar
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Resultaträkningar
Koncernen
Belopp i tkr

Moderbolaget

Noter

2009
600 745

789 102

452 134

768 057

3, 4

-528 271

-736 693

-433 537

-725 935

72 474

52 409

18 597

42 122

-20 095

-16 433

-16 823

-13 171

Övriga rörelseintäkter

940

-

2 119

-

Övriga rörelsekostnader

-18

-

-

-

53 301

35 976

3 893

28 951

Nettoomsättning
Kostnad för produktion och förvaltning
Bruttoresultat
Försäljnings- och administrationskostnader

3, 4, 5

Rörelseresultat

2008

2009

2008

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag

6

-

-

48 800

-

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

7

293

1 871

247

1 423

Räntekostnader och liknande resultatposter

8

Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-603

-1 197

-198

-568

-310

674

48 849

855

52 991

36 650

52 742

29 806

Bokslutsdispositioner

9

-

-

1 490

-5 096

Skatt på årets resultat

10, 11

-3 725

-10 033

-1 642

-7 277

49 266

26 617

52 590

17 433

Årets vinst

EKONOMISK REDOVISNING

Balansräkningar
Koncernen

Belopp i tkr

TILLGÅNGAR

Noter

2009 12 31

Moderbolaget
2008 12 31

2009 12 31

2008 12 31

Anläggningstillgångar
Goodwill

12

850

-

-

-

Maskiner och inventarier

13

5 954

5 309

313

425

Pågående nyanläggningar

14

6 540

-

6 540

-

Andelar i koncernföretag

15

-

-

5 811

4 811

Andelar i intresseföretag

16

1 900

1 900

1 900

1 900

Andra långfristiga värdepappersinnehav

17

Summa anläggningstillgångar

10

10

10

10

15 254

7 219

14 574

7 146

Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter

18

16 489

49 884

16 489

32 407

70 595

75 443

56 713

73 004

19

34 515

22 737

13 162

22 406

20, 21

60 494

56 188

65 064

41 261

4 370

6 389

5 182

8 361

382

174

380

174
3 661

Kundfordringar
Upparbetad ej fakturerad intäkt
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22

8 024

4 821

5 881

Kassa och bank

20

43 691

1 424

43 349

1 306

238 560

217 060

206 220

182 580

253 814

224 279

220 794

189 726

1 000

1 000

1 000

1 000

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital

23, 24

Aktiekapital
Bundna reserver
Summa bundet eget kapital

20 943

23 258

200

200

21 943

24 258

1 200

1 200

Balanserad vinst

67 554

39 155

49 091

32 192

Årets vinst

49 266

26 617

52 590

17 433

Summa fritt eget kapital

116 820

65 772

101 681

49 625

Summa eget kapital

138 763

90 030

102 881

50 825

26 835

28 324

Obeskattade reserver

25

-

-

Uppskjutna skatter

11

8 622

9 855

-

-

Övriga avsättningar

26

1 744

1 744

1 744

1 744

10 366

11 599

1 744

1 744

Summa avsättningar
Skulder till övriga kreditinstitut

28

-

8 896

-

-

Summa långfristiga skulder

27

-

8 896

-

-

Skulder till kreditinstitut

28

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag

21

Övriga kortfristiga skulder

-

5 583

-

5 000

62 613

70 600

53 127

69 915

-

-

5 000

-

16 364

15 602

13 342

14 390

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

29

25 708

21 969

17 865

19 528

Summa kortfristiga skulder

27

104 685

113 754

89 334

108 833

253 814

224 279

220 794

189 726

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter

28

24 650

33 450

24 650

29 463

Ansvarsförbindelser

30

1 000

1 000

1 000

10 479
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Koncernens förändringar i eget kapital
Aktiekapital

Bundna reserver

Fria reserver och
årets resultat

Summa eget
kapital

1 000

17 890

50 428

69 318

Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital

-

5 368

-5 368

-

Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i
resultaträkningen

-

5 368

-5 368

-

-

-

26 617

26 617

-

-

-8 200

-8 200

Not

Eget Kapital 2008-01-01

Årets resultat
Koncernbidrag

24

Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag

-

-

2 295

2 295

1 000

23 258

65 772

90 030

Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital

-

-2 315

2 315

-

Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resul
taträkningen

-

-2 315

2 315

-

Årets resultat

-

-

49 266

49 266
-725

Eget kapital 2008-12-31

Koncernbidrag

24

Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag
Eget kapital 2009-12-31

23

-

-

-725

-

-

192

192

1 000

20 943

116 820

138 763

Moderbolagets förändringar i eget kapital
Aktiekapital

Reservfond

Övrigt fritt eget
kapital

Summa eget
kapital

1 000

200

38 096

39 296

Koncernbidrag

-

-

-8 200

-8 200

Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag

-

-

2 296

2 296

Årets resultat

-

-

17 433

17 433

1 000

200

49 625

50 825

Koncernbidrag

-

-

-725

-725

Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag

-

-

191

191

Årets resultat

-

-

52 590

52 590

1 000

200

101 681

102 881

Not

Eget kapital 2008-01-01

Eget kapital 2008-12-31

Eget kapital 2009-12-31

23
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Kassaflödesanalyser
Koncernen
Belopp i tkr

Not

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

53 301

35 976

3 893

28 951

1 799

1 927

240

435
1 423

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

31

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

32

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

293

1 871

248

-603

-1 197

-198

-568

-2 748

-21 210

1 728

-19 528

52 042

17 367

5 911

10 713

33 395

-6 061

15 918

-6 061

4 848

13 004

16 292

12 133

-34 665

1 695

-33 752

3 843

-7 987

-127

-16 788

-170

4 501

9 628

2 292

8 724

52 134

35 506

-10 127

29 182

-8 433

-1 202

-6 668

-58

65

22

-

-

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Förvärv av koncernföretag
Förvärv av verksamhet
Erhållen utdelning från koncernföretag
Avyttring/amortering av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

-

-1 000

-

-1 465

-

-

-

-

-

48 800

-

-

2 894

-

2 894

-9 833

1 714

41 132

2 836

-14 479

-583

-5 000

-

-725

-8 200

-725

-8 200

-15 204

-8 783

-5 725

-8 200

27 097

28 437

25 280

23 818

42 811

14 374

27 664

3 846

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld
Utbetalt koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
(Inkl tillgodohavande på koncernkonto)
Likvida medel vid årets slut

69 908

42 811

52 944

27 664

Varav tillgodohavande på koncernkonto

26 217

41 386

9 595

26 360

33

51 542

55 000

51 542

55 000

20

121 450

97 811

104 486

82 664

Avtalad outnyttjad checkräkningskredit
Disponibla likvida medel vid årets slut
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Noter
Not 1 | Redovisnings- och värderingsprinciper
ByggPartner i Dalarna Aktiebolags årsredovisning upprättas enligt Årsredovis
ningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer 1-29 och tillhörande
uttalanden.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller
indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna, eller på annat sätt har ett
bestämmande inflytande.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att
dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mel
lan 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 anskaffnings
värde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dot
terföretag 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 förvär
vet. Intresseföretagets resultat ingår inte i koncernens redovisade resultat då
resultatandelen från intresseföretaget inte är väsentlig.

Intäkter

riga lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför
sig. Inga lånekostnader har aktiverats i koncernen.
I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till
vilken de hänför sig.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas
avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, föränd
ringar 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 upp
kommit genom avskrivning av materiella anläggningstillgångar.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida
skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att av
draget 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
verkliga värdet på koncernens andel i det förvärvade dotterföretagets net
totillgångar vid förvärvstillfället.

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

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

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.

Materiella anläggningstillgångar

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
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 omgå
ende 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. Öv

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 be
dömda 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		
• Maskiner och inventarier
• Goodwill			

7 år
5 år
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 nedskrivningsbe
hov konstaterats föreligga, fördelas nedskrivningsbeloppet först till goodwill
samt därefter till övriga tillgångar i proportion till deras redovisade värden.
Nedskrivningarna ingår i resultaträkningens post Kostnad för sålda varor.
En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en förändring
i de antaganden som vid nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa
tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens redovi
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sade 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. Motsva
rande 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). Leasingavgif
ten kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepap
per, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och låne
skulder. 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 mark
nadsvärdet överensstämma med bokfört värde.
Kundfordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundford
ringar.
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 orealise
rade 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 transak
tionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som
skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom
räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstäm
mer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall
återbetalas.
Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna
har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Alla transaktio
ner redovisas på likviddagen.
Då koncernens samtliga räntebärande skulder har rörlig ränta motsvaras
låneskulderna av verkligt värde.

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

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
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 fastighets
förvärv 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 samt i några projekt
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. En avsättning redovisas även om sannolik
heten 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
juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncer
nens resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kas
saflödet 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 anskaffningstid
punkten.

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen vid årets slut.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
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Not 2 | Finansiella risker
Bolaget utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker, inkluderande effekterna av förändringar av priser på låne- och kapitalmarknad och räntesatser.
Bolagets övergripande riskhanteringsprogram fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynn
samma 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. Koncernen har ett koncernkontoupplägg där möjlighe
ten finns att kvitta extern belåning mot koncernens samlade inlåningsbara medel.

Not 3 | Avskrivningar
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgår i koncernen till 1 803 (1 764) tkr och i moderbolaget till 240 (268) tkr.

Not 4 | Personal
Koncernen
Medelantalet anställda
Kvinnor

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

10

8

8

8

Män

195

234

139

220

Totalt

205

242

147

228

2 748

654

2 748

654

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

71 255

82 303

52 301

75 266

74 003

82 957

55 049

75 920

22 896

28 939

17 121

26 293

431

134

431

134

3 910

3 365

3 055

3 130

101 240

115 395

75 656

105 477

* VD i ByggPartner i Dalarna AB för 2008 var inte anställd, utan hade ett konsultavtal varför några lönekostnader för VD ej ingår. För mer
information se not 21.

Koncernen
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

2

2

2

2

Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor
Män

3

3

3

3

Totalt

5

5

5

5

Antal verkställande direktörer och
andra ledande befattningshavare
Män

6

8

6

8

Totalt

6

8

6

8
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fortsättning Not 4
Koncernen
Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro, %
Härav långtidssjukfrånvaro*, %

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

3,8

4,3

3,8

3,9

14,7

38,9

15,2

33,5

– Anställda - 29 år, %

3,7

3,9

3,5

3,2

– Anställda 30 - 49 år, %

3,5

3,2

3,6

3,2

– Anställda 50 år, %

4,2

6,5

4,9

5,8

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

Not 5 | Ersättning till revisorerna
Koncernen
Revision
Ernst & Young / Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

330

364

330

364

Andra uppdrag än revisionsuppdraget
Ernst & Young / Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Summa

53

213

53

213

383

577

383

577

Not 6 | Resultat från andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Utdelningar
Summa

2009

2008

48 800

-

48 800

-

Not 7 | Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen
2009

Utdelningar

Moderbolaget
2008

2009

2008

-

74

6

74

Ränteintäkter

293

1 797

241

1 349

Summa

293

1 871

247

1 423

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

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

582

1 165

179

536

21

32

19

32

603

1 197

198

568

Not 9 | Bokslutsdispositioner
Moderbolaget
2009

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan

2008

78

20

Förändring av periodiseringsfond

1 412

-5 116

Summa

1 490

-5 096
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Not 10 | Skatt på årets resultat
Koncernen
Aktuell skatt för året*
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år
Uppskjuten skatt (spec i not 11)
Summa
* Varav skatteeffekt av schablonränta på
periodiseringsfond och ej avdragsgilla kostnader.

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

-4 958

-8 793

-1 642

-7 235

-

-43

-

-42

1 233

-1 197

-

-

-3 725

-10 033

-1 642

-7 277

-287

-371

-222

-316

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

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

-

-1 197

-

-

Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader

1 233

-

-

-

Uppskjuten skatt i resultaträkningen

1 233

-1 197

-

-

-13 937

-10 262

-14 263

-6 919

-

-43

-

-42

-99

-138

-68

-122

10 499

-

12 843

-

-188

-233

-154

-194

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

-

643

-

-

-3 725

-10 033

-1 642

-7 277

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

Koncernen
Uppskjutna skatteskulder
Periodiseringsfonder
Avskrivningar över plan
Övervärde fastighet
Summa uppskjutna skatteskulder

2009 12 31

2008 12 31

8 081

9 063

541

476

-

316

8 622

9 855

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 12 | Goodwill
Koncernen
2009 12 31

2008 12 31

Förvärv av Skultunabyggen

850

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

850

-

-

-

850

-

Årets förändringar:

Årets förändringar:
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 13 | Maskiner och inventarier
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden

Moderbolaget

2009 12 31

2008 12 31

2009 12 31

2008 12 31

17 396

16 212

4 994

4 936

2 509

1 206

128

58

Årets förändringar:
Inköp
Försäljningar och utrangeringar

-205

-22

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

19 700

17 396

5 122

4 994

Ingående avskrivningar

-12 087

-10 323

-4 569

-4 301

Årets förändringar:
Försäljningar och utrangeringar
Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

144

-

-

-

-1 803

-1 764

-240

-268

-13 746

-12 087

-4 809

-4 569

5 954

5 309

313

425

Not 14 | Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar
Koncernen

Moderbolaget

2009 12 31

2008 12 31

2009 12 31

2008 12 31

Under året nedlagda kostnader

6 540

-

6 540

-

Utgående nedlagda kostnader

6 540

-

6 540

-

Not 15 | Andelar i dotterföretag
Org nr

Säte

Fastighetsaktiebolaget Montören

556549-9927

Falun

JUF Byggnadställningar AB

556435-8207

Borlänge

ByggPartner i Dalarna Fastighets AB

556668-3982

Falun

ByggPartner i Dalarna Service AB

556775-9138

Falun

556668-3941

Falun

Indirekt ägda
Fastighetsaktiebolaget Montören i Borlänge

Fastighetsaktiebolaget Montören i Borlänge ägs till 100 procent av ByggPartner i Dalarna Fastighets AB.
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Noter
fortsättning Not 15
Moderbolaget

Kapitalandel, %

Rösträttsandel, %

Antal aktier

Årets resultat

Bokfört värde
2009 12 31

Bokfört värde
2008 12 31

Justerat
eget kapital
2009 12 31*

Fastighetsaktiebolaget Montören

100

100

1 000

873

1 136

1 136

213

JUF Byggnadsställningar AB

100

100

1 000

2 515

3 575

3 575

16 602

ByggPartner i Dalarna Fastighets AB

100

100

1 000

41 068

100

100

227

ByggPartner i Dalarna Service AB

100

100

10 000

Summa

3 563

1 000

-

4 873

48 019

5 811

4 811

21 915

2 098

100

100

193

Indirekt ägda
Fastighetsaktiebolaget Montören i
Borlänge

100

100

1 000

* Justerat eget kapital redovisas efter lämnad anteciperad utdelning.

Not 16 | Andelar i intresseföretag
Hotell Idre Sweden AB

Hotell Idre Sweden AB

Org nr

Säte

556629-8880

Älvdalen

Kapitalandel
%

Rösträttsandel
%

30

30

Bokfört värde
2009 12 31

Summa

Bokfört värde
2008 12 31

Antalet andelar

1 900

1 900

1 200

1 900

1 900

1 200

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
Ingående anskaffningsvärden

Moderbolaget

2009 12 31

2008 12 31

2009 12 31

2008 12 31

10

2 904

10

2 904

Årets förändringar
Avgående värdepapper

-

-2 894

-

-2 894

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

10

10

10

10

Utgående redovisat värde, totalt

10

10

10

10

2008 12 31

2009 12 31

Innehavet avser onoterade värdepapper.

Not 18 | Exploateringsfastigheter
Koncernen
2009 12 31

Moderbolaget
2008 12 31

Värderat till anskaffningsvärde
Exploateringsfastigheter
Summa

16 489

49 884

16 489

32 407

16 489

49 884

16 489

32 407

Exploateringsfastigheter utgörs av pågående bostadsprojekt i Falun, Borlänge och Nykvarn.
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Noter
Not 19 | Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Koncernen
Ackumulerad á conto-fakturering i pågående arbeten

Moderbolaget

2009 12 31

2008 12 31

2009 12 31

2008 12 31

-345 520

-810 844

-287 505

-810 017

Upparbetade intäkter i pågående arbeten

380 035

833 581

300 667

832 423

Summa

34 515

22 737

13 162

22 406

2008 12 31

2009 12 31

Not 20 | Likvida medel
Koncernen
2009 12 31

Moderbolaget
2008 12 31

Kassa och bank

43 691

1 424

43 349

1 304

Tillgodohavande i koncernkonto

26 217

41 386

9 595

26 360

69 908

42 810

52 944

27 664

51 542

55 000

51 542

55 000

121 450

97 810

104 486

82 664

Likvida medel
Disponibel checkräkningskredit
Totala disponibla likvida medel

Samtliga bolag i koncernen har ingått avtal med Swedbank avseende s.k. koncernkonto. Huvudkoncernens moderbolag, ByggPartner i Dalarna
Holding AB är avtalspart gentemot banken. Samtliga bolags tillgodohavanden redovisas som fordran moderbolag.

Not 21 | 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.
2009

2008

Inköp, (%)

1

1

Försäljning, (%)

3

1

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

2009

2008

2 108

2 300

Handel avseende tjänster avser konsultavtal med tidigare VD. Avtalet omfattade företagsledningstjänster och affärsutveckling och sträckte sig
t.o.m. 2009 11 30.
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.
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Noter
fortsättning Not 21
Förpliktelser avseende pensioner och liknande förmåner till styrelseledamöter och verkställande direktörer
Bolaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner.
Avtal om avgångsvederlag

Övrigt

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

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

Aktieoptioner utgivna till styrelseledamöter
Inga aktieoptioner har ställts ut.

Not 22 | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
Tillkommande intäkter på avslutade projekt

Moderbolaget

2009 12 31

2008 12 31

2009 12 31

2008 12 31

3 598

791

1 865

180

Övriga poster

4 426

4 030

4 016

3 481

Summa

8 024

4 821

5 881

3 661

Not 23 | 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 24 | Utdelning på aktie
På årsstämman avseende räkenskapsåret 2009 föreslås att koncernbidrag lämnas på 725 tkr. För räkenskapsåret 2008 lämnades koncern
bidrag på 8 200 tkr.

Not 25 | Obeskattade reserver
Koncernen
Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan
Periodiseringsfond
Summa

2009 12 31

2008 12 31

39

116

26 796

28 208

26 835

28 324

Not 26 | Övriga avsättningar
Koncernen

Moderbolaget

2009 12 31

2008 12 31

2009 12 31

2008 12 31

Garantiåtaganden

1 744

1 744

1 744

1 744

Summa

1 744

1 744

1 744

1 744

Garantiåtaganden
Moderbolaget ger minst två års garanti på vissa entreprenader i enlighet med branschmässiga avtal. Garantiavsättningen har gjorts med
motsvarande årets bokförda garantikostnader samt individuella avsättningar för vissa enskilda entreprenadprojekt.
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Noter
Not 27 | Upplåning
Koncernen
Räntebärande skulder

Moderbolaget

2009 12 31

2008 12 31

2009 12 31

2008 12 31

Skulder till kreditinstitut

-

8 896

-

-

Summa

-

8 896

-

-

Skulder till kreditinstitut

-

5 583

-

5 000

Summa

-

5 583

-

5 000

-

14 479

-

5 000

Skulder till kreditinstitut

-

6 419

-

-

Summa

-

6 419

-

-

2009 12 31

2008 12 31

2009 12 31

2008 12 31

2 000

10 720

2 000

6 733

20 750

20 750

20 750

20 750

-

80

-

80

22 750

31 550

22 750

27 563

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

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

Not 28 | Ställda säkerheter
Koncernen
För egna avsättningar och skulder
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Banktillgodohavanden
Summa

Moderbolaget

För övriga engagemang
Aktier i intressebolag

1 900

1 900

1 900

1 900

24 650

33 450

24 650

29 463

2009 12 31

2008 12 31

2009 12 31

2008 12 31

14 544

15 080

8 997

13 496

4 936

5 485

2 641

4 956

Summa ställda säkerheter

Not 29 | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Upplupna löner och semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda hyresintäkter
Övriga poster
Summa

Moderbolaget

252

-

252

-

5 976

1 404

5 975

1 076

25 708

21 969

17 865

19 528

Not 30 | Ansvarsförbindelser
Koncernen

Moderbolaget

2009 12 31

2008 12 31

2009 12 31

2008 12 31

-

-

-

9 479

Borgensförbindelse för intresseföretag

1 000

1 000

1 000

1 000

Summa ansvarsförbindelser

1 000

1 000

1 000

10 479

Borgensförbindelse för dotterföretag

Inga väsentliga skulder förväntas uppkomma till följd av någon
av ovanstående typer av ansvarsförbindelser.
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Noter
Not 31 | Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen
Avskrivningar

2008

2009

1 802

1 763

240

268

-

167

-

167

Garantiavsättningar
Realisationsresultat
Summa

Moderbolaget

2009

2008

-3

-3

-

-

1 799

1 927

240

435

Not 32 | Betald inkomstskatt
Koncernen
2009

Ingående skattefordran/skatteskuld

Moderbolaget
2008

2009

2008

-6 389

8 280

-8 361

6 186

Årets redovisade skatt

3 725

10 033

1 642

7 277

Varav uppskjuten skatt i resultaträkningen

1 233

-1 196

-

-

-191

-2 296

-191

-2 296

Utgående skattefordran

4 370

6 389

5 182

8 361

Betald inkomstskatt

2 748

21 210

-1 728

19 528

Varav skatteeffekt på koncernbidrag

Not 33 | Checkräkningskredit
Samtliga bolag i koncernen har ett 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 (55 000) tkr.

Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning
kommer att föreläggas årsstämman den 17 maj 2010 för fastställelse.
Falun den 26 mars 2010

Claes Kjellander
Ordförande

Eva Eriksson
Louise Nilsson
Bo Olsson
Mats Wellhardh
					

Vår revisionsberättelse har lämnats den 31 mars 2010
Ernst & Young AB
Jonas Svensson
Auktoriserad revisor

Michael Larsson
VD

EKONOMISK REDOVISNING

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 2009 01 01-2009 12 31. Det är styrelsen och verkställande direk
tören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att års
redovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo
visningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen
och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att
vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet
försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också
att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen
och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncern
redovisningen 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 direk
tören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen
eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalan
den nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo
visningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktö
ren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uppsala den 31 mars 2010
Ernst & Young AB
Jonas Svensson
Auktoriserad revisor
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LEDNINGSGRUPP, STYRELSE OCH REVISOR

Ledningsgrupp, styrelse och revisor
Styrelse

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

Mats Wellhardh

Född 1947, invald
1992
Övriga uppdrag: Inga.

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

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

Eva Eriksson
Född 1959, invald 2007
Fristående rådgivare
Övriga uppdrag: BWG
Homes ASA, Oslo;
Strategisk Arkitektur AB

Ledningsgrupp

Michael larsson
VD
Född 1974, anställningsår 2009

Claes Thelander
CFO
Född 1964, anställningsår 2004

Anders Östlund
Chef projektstöd
Född 1959, anställningsår 1994

Johan Bertilsson
Arbetschef Mälardalen
Född 1969, anställningsår 2009

Bertrand Hennings
Arbetschef Stockholm
Född 1957, anställningsår 2009

Mats Jansson
Arbetschef Hedemora och Avesta.
Född 1954, anställningsår 1994

Revisor

Övriga befattningshavare
Tomas Bengtsson
Arbetschef
Stockholm
Född 1957,
anställningsår 1994

Jan Hedlund
Arbetschef
JUF och Byggservice
Borlänge
Född 1953,
anställningsår 2001

Mats Tiger
Arbetschef
Falun/Borlänge
Född 1961,
anställningsår 1993

Jonas Svensson
Ernst & Young AB, Auktoriserad revisor
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– ByggPartners affärsidé

www.byggpartner.com

Falun huvudkontor

(t.o.m. juni-10)

Box 338
791 27 Falun
Tel 023-281 10
Fax 023-71 15 64
info@byggpartner.com

Borlänge huvudkontor
Box 848
781 28 Borlänge
Tel 0243-55 95 00
Fax 0243-55 95 99
info@byggpartner.com

(fr.o.m. juni-10)

Falun

Västerås

Stockholm

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

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

Sundbybergsvägen 1
171 73 Solna
Tel 08-505 696 00
Fax 08-505 696 99

Hedemora

Avesta

JUF Byggnadsställningar AB

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

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

(fr.o.m. juni-10)

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

