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Årsstämma
Årsstämma hålls onsdagen den 14 maj 2020 klockan 16:00 på Magasinet, 
Tullkammaregatan 12, Falun. Kallelse kommer att publiceras i Post- och 
Inrikes Tidningar samt på www.byggpartner.se. Annons om årsstämman 
kommer att införas i Svenska Dagbladet. Aktieägare som önskar delta 
på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken senast torsdagen den 8 maj 2020, dels anmäla sitt deltagande 
på stämman via post till ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ), Box 848, 
781 28 Borlänge eller via e-post till arsstamma@byggpartner.se

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 8 maj 2020 kl. 
16.00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, 
antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller 
annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i aktieboken under 
eget namn den 8 maj 2020 för att ha rätt att delta på stämman. Aktieägare 
måste underrätta förvaltaren i god tid före denna dag.
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ByggPartner 
2019

0 kr
UTDELNING

(2,75)

1 675
Mkr
ORDERSTOCK

(2043/-18%)

1 940
Mkr
OMSÄTTNING

(1655/+17%)

70,0
Mkr

EBIT
(45,8/+53%)

459
MEDARBETARE

(446/+3%)

Långsiktig lönsamhet
ByggPartner är ett renodlat byggbolag som sedan starten 
1992 har jobbat med samma fokus, att bygga ett långsik-
tigt lönsamt bolag med stabil tillväxt och EBIT-marginal på 
fem procent eller bättre. 

Balanserad risk
Vår ekonomiska stabilitet bygger till stor del på en med-
vetenhet om risker. Den tar olika uttryck. Dels är vi en ren 
byggare. Vi skapar alltså inga egna projekt, utan projekte-
rar och bygger åt andra. Det ger mindre risk. Dels väljer vi 
projekt, kunder och underleverantörer med omsorg. Det ger 
stabilitet och positiv förutsägbarhet.

ByggPartner som investering
En investering i ByggPartner ger exponering mot…

 ώ Ett renodlat byggbolag med fokus på starka till-
växtmarknader

 ώ Ett byggbolag vars flexibla och professionella struktur 
anpassas efter varje unikt projekt

 ώ Ett byggbolag vars marknadsandel växer snabbare än 
branschen och ByggPartners noterade konkurrenter

 ώ Ett byggbolag med låg skuldsättning och stark avkast-
ning på eget kapital

 ώ Ett byggbolag vars stabila marginaler och starka balans-
räkning borgar för en attraktiv utdelningspolicy

KASSAFLÖDE FRÅN DEN 
LÖPANDE VERKSAMHETEN

(124/-35%)

80,1
Mkr



ByggPartner i korthet
ByggPartner är ett renodlat byggföretag med basen i Dalarna och 
verksamhet i stora delar av Mellansverige. Vi erbjuder byggentreprenad, 
byggservice, fastighetsutveckling och ställningsentreprenad. De flesta av 
våra entreprenaduppdrag sker i partnering, för större nytta och lägre risk.

Våra verksamhetsområden 

Vårt övergripande mål
Vi ska bli bäst i Sverige på partneringprojekt i spannet 50-300 miljoner kronor.

Våra finansiella mål
 ώ Omsättningstillväxt på minst 10 procent per år
 ώ EBIT–marginal om minst fem procent
 ώ Utdelningsmål om minst 50 procent av årets resultat

Ställningar och fallskydd 

Ställningsentreprenader specialise-
rar sig på mer komplexa och storska-
liga ställningsprojekt, huvudsakligen 
inom bostad och industri och drivs 
via dotterbolaget JUF Byggnads-
ställningar AB.

Byggservice

Inom byggservice tar vi oss an min-
dre projekt inom nybyggnationer 
och renoveringar, offentliga ramav-
tal samt pågående servicekontrakt 
och byggnadsvård. 

Byggentreprenad 

Vårt största verksamhetsområde. 
Här arbetar vi med ny-, till- och 
ombyggnationer av bostäder, sam-
hällsfastigheter och kommersiella 
fastigheter.  

88%

av omsättningen av omsättningen av omsättningen

10% 2%
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28%
STOCKHOLM

(24%)

34%
MÄLARDALEN

(34%)

38%
(42%)

DALARNA &
GÄSTRIKLAND

Fördelning av omsättning 2019 
inom bygg entreprenad baserat 

på kundernas geografi

Tre attraktiva 
regioner

HÄR BYGGER 
BYGGPARTNER

Vår värdegrund

ByggPartners värderingar utgår från 
begreppet sunt. Genom att hitta och 
utveckla sunda faktorer i 
vår verksamhet, skapar 
vi maximalt värde för 
alla parter.

Vår slogan

ByggPartners slogan berättar om vårt 
ursprung och vår värdegrund.

1.Organisk tillväxt på 
våra fokusmarknader

 ώ Förstärka vår ledande mark-
nads position i Dalarna, växa i 
Stockholm och Mälardalen

 ώ Välja rätt projekt

Vår strategi

Sunt förnuft 
från Dalarna

2.Förstärka vår position 
inom partnering

 ώ Fortsätta arbetet med att bygga 
en ännu starkare position och 
varumärke inom partnering

 ώ Utveckla vår partneringmodell, 
vår organisation och våra 
kärnprocesser

3.Ökat fokus på 
projektstyrning

 ώ Bra projektstyrning ökar 
lönsamheten

 ώ Stärka kompetensen hos våra 
medarbetare

De olika faktorerna i vår Sunt-
analys speglar våra värderingar 

och styr vårt agerande. På sidan 13 
kan du läsa mer om hur vi definierar och 

förhåller oss till våra sunda faktorer.

Sunt
Miljö-

certifiering

Hälsa & 
säkerhet

Kunden 
först

Trä
Intern 

kompetens-
användning

Lärande

Partnering

LCA-analys

Bostad/
Lokal

Balanserad 
risk

Samhälls-
fastighet

Samhällsnytta
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VD har ordet
”Berätta lite om ByggPartner!” Det är en uppmaning som jag ofta får. Och det är 
helt naturligt. Som företagets vd berättar jag gärna om våra affärsområden, projekt, 
kompententa medarbetare och modiga kunder. Eller om drivkrafter som vi enas kring 
och därigenom får full effekt av kunskap och erfarenhet. 

Några av de bästa berättelserna från ByggPartner året 2019 
handlar om ekonomisk lönsamhet, stabil tillväxt, ett dedikerat 
hållbarhetsarbete och en välfylld orderbok. Bolaget fortsätter 
att växa med ökad lönsamhet. Vi överträffade våra tillväxtmål 
med råge och nettoomsättningen ökade till 1 939,6 Mkr, en 
ökning med 17 procent. Andelen intäkter från partneringpro-
jekt var 48 procent. Rörelsemarginalen nådde 3,6 procent 
(2,8) och rörelseresultatet, EBIT 70,0 (45,8) Mkr, en ökning 
med 53 procent, ett viktigt steg för att nå vårt resultatmål om 
5 procent. 

Historien om ByggPartner innehåller också en allt tydligare 
identitet, inriktning och intern styrka. Insikter läggs till insikter. 
Om vart vi vill, varför vi jobbar på vissa sätt och hur vi vill upp-
fattas av vår omvärld. Just denna förflyttning, i tanke och hand-
ling, är typisk för ByggPartner av idag. Vi spelar en viktig roll 
på marknaden, som den lilla-stora aktören. En fritt tänkande, 
samhällsengagerad, nyfiken byggare, driven av förbättring, 
med fötterna stadigt förankrade i en tydlig värdegrund. Jag 
ska ge några exempel på hur ByggPartners entreprenadverk-
samhet genomför projekt med stöd av dessa karaktärsdrag. Vi 
börjar i region Stockholm och vårt projekt för Hefab i Häger-
stensåsen. Där bygger vi hyresrätter med både förskola och 
LSS-boende i samma fastighet. Det är ett smart sätt att skapa 
nytta för många. Vidare har vi under 2019 fått uppdraget att 
bygga ett område med hyresrätter för Stockholms Kooperativa 
Bostadsförening (SKB). Vi bygger gärna hyresrätter, eftersom 
det är en bostadsform som visat sig mindre konjunkturkänslig 
än bostadsrätten.

I region Dalarna/Gästrikland har vi under det gångna året 
kommit en bra bit med byggandet av ett äldreboende i Falun. 
Det är ett spännande projekt som fått sin hybridkonstruktion 

av stål, trä och betong via en livscykelanalys (LCA). Vi har knutit 
upp egen kompetens inom LCA och kommer att applicera me-
toden i allt fler projekt framöver. Orsaken är att det ger oss och 
kunden ett bättre beslutsunderlag kring hållbara val. Att bygga 
i massivträ är i alla avseenden ett mer hållbart val än armerad 
betong, bland annat eftersom de totala koldioxidutsläppen blir 
väsentligt lägre.

I Gävle inleddes arbetet 
med jätteprojektet Södra 
Hemlingby, där vi ska 
bygga skola, äldreboende 
och idrottshall i ett nytän-
kande integrerat område. 
Uppdraget innebär att 
vi kraftigt förstärker 
vår marknadsposition i 
Gästrikland.

I region Mälardalen 
bygger vi vårdboende och 
förskola för Arboga kom-

mun i en strategisk partnering där vi samarbetar i flera projekt 
över tid. Här ser vi en stor potential för ytterligare uppdrag i 
samarbetet. ByggPartners region Mälardalen omfattar från och 
med 2019 även Uppsala. Där har vi flera spännande projekt på 
gång, till exempel ett stort renoveringsarbete för Uppsalahem i 
det skyddsvärda 1950-talsområdet Salabacke. Här ska 7 000 
fönster bytas till nytillverkade fönster av motsvarande kvalitet 
som de ursprungliga. Ett arbete med prägel av byggnadsvård 
med andra ord. Det känns hedrande att vi fått detta uppdrag, 
som sannolikt kommer att följas och bedömas av många 
Uppsalabor.

"Vi har som 
målsättning att bli 
Sveriges ledande 
entreprenör på 
partneringprojekt 
om 50-300 
miljoner kronor."
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Gemensamt för dessa projekt är att de genomförs i partne-
ring. Det är en projektform som ger oss möjligheter att tillämpa 
våra principer och tillsammans med våra kunder leverera sun-
da projekt. Vi har som mål att bli Sveriges ledande entreprenör 
på partneringprojekt om 50 - 300 miljoner kronor. En ambition 
som rimmar väl med vårt arbetssätt och vår önskade position 
som ”Den sunda byggaren”. 

För att nå denna position behöver vi ta fler partneringprojekt, 
men även jobba med fler strategiska metoder, till exempel 
vår Sunt-analys. Det är ett verktyg som hjälper oss att välja, 
genomföra och utvärdera projekt. Vad det innebär och hur vi 
ser på sunda projekt kan du läsa längre fram i denna årsredo-
visning. Vårt strategiska arbete omfattar givetvis samtliga tre 
verksamhetsområden; entreprenad, ställningar och fallskydd 
samt byggservice.

I skrivande stund bevakar vi händelseutvecklingen kring 
Covid-19 och de effekter som pandemin kan ha på vår 
bransch. Än är det för tidigt att sia om konsekvenserna, men 
vi känner oss väl rustade för att möta en förändrad marknads-
situation. 

Mitt fokus under 2019 har varit att stärka vår organisation, 
för att vi ska bli ännu mer engagerade i våra kundrelationer. 
Det är ett arbete som fortsätter under 2020, i linje med vår 
ambition att öka andelen partneringprojekt. Vägarna mot ett 
alltmer lönsamt ByggPartner är utstakade och vi går med gott 
självförtroende in i ett nytt decennium, fullt av möjligheter.  

VD, Fredrik Leo
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Så jobbar vi med 
partnering 
I ett partneringprojekt kan vi maximera nyttan för alla inblandade, minska 
klimatpåverkan och bidra till lärande och relationer. Det gör att partnering, 
enligt vår mening, är den optimala projektformen. 

Vi har jobbat i partneringprojekt sedan 1992 och är därmed 
en av Sveriges mest erfarna byggare inom partnering. Och 
det är verkligen en projektform som vi trivs med. Framförallt 
eftersom partnering ger så många möjligheter.  

Möjligheter, generellt, är en stark drivkraft för oss på Bygg-
Partner. När vi jobbar i partneringprojekt får vi möjlighet att 
fördjupa relationerna med kund, verksamhet, användare och 
inte minst underentreprenörer. Vilket i sin tur ger oss kunska-
per och erfarenheter som vi inte skulle få i en traditionell en-
treprenad, eftersom vi lyssnar till varandra och resonerar oss 
fram till de bästa lösningarna. Dessa relationer, kunskaper och 
erfarenheter kan sedan hjälpa oss att effektivisera framtida 
gemensamma projekt.

Partnering ger möjlighet till maximerad nytta för alla inblanda-
de, eftersom vi driver projektet gemensamt och alla har möj-
lighet att bidra till dess framgång. Detta kräver att vår relation 
präglas av öppenhet och kreativitet. Partnering är nämligen en 
kreativ samarbetsmetod. Det ger oss möjlighet att utforska nya 
material, metoder och lösningar som kan göra projektet bättre 
och mer hållbart. 

I ett partneringprojekt kan vi också kalkylera med risker och 
möjligheter på ett mer dynamiskt sätt än i en traditionell entre-
prenadform. Det gör att riskerna blir balanserade och att vi får 
en lugnare och mer förutsägbar produktionsfas.

Alla dessa fördelar kommer inte utan insats. En lyckad partne-
ring kräver, enligt vår syn på saken, ömsesidighet i en hel rad 
frågor. När samtliga inblandade uppnår denna ömsesidighet 
och litar på varandra, då är partnering en riktigt bra metod för 
att uppnå sunda projekt.

Partnering har flera fördelar som kommer av själva samarbetet. Förutom möjligheten till hållbara projekt, stabilare process och 
balanserad risk, lär vi känna varandra och utvecklas tillsammans. Det gör att samma organisationer ofta genomför flera projekt 
över tid, vilket brukar ge flyt i arbetet. 

Erfarenhets-
återföring

Socialt
Ekonomiskt
Ekologiskt

Delade risker 
och möjligheter

Gemensamt 
prövande och 

lärande

Öppna 
böcker

Öppenhet
Förutsägbarhet
Ömsesidighet

PARTNERING Hållbarhet Stabilitet Balanserad risk SUNDA PROJEKT

Vår långa erfarenhet 
inom partnering ger 
trygga, hållbara projekt 
med låg risk för alla 
inblandade. 
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ANBUD
PROJEKT-

DEFINIERING PROJEKTERING INKÖP &
UPPHANDLING PRODUKTION ÖVERLÄMNING

Riskidentifiering Riskhantering

Projektoptimering

Order Fas 1 Order Fas 2

1. Anbud
I partnering lämnas an-
bud baserade på skisser 
och behovsanalyser. 
Ofta är inte projektet 
definierat. ByggPartners 
anbud består av vårt 
arvode samt beskrivning 
av den organisation 
och det arbetssätt vi 
tillhandahåller.

2. Projektdefiniering
ByggPartners analys 
kan innebära ett förslag 
om att optimera den 
befintliga byggnaden 
istället för att bygga nytt 
eller bygga ut. Därefter 
definieras projektets 
specifikationer tillsam-
mans med kunden.

3. Projektering 
Arbetsprocessen pla-
neras med hjälp av en 
tid- och aktivitetsplan. 
Vid partnering upprättas 
även en gemensam 
målbudget som under 
processen kan justeras 
utifrån olika riskpara-
metrar eller alternati-
va metoder.

4. Inköp & Upphandling 
Projektet är en stor 
beställare av varor och 
tjänster. Hela 75-85% av 
den totala budgeten är 
vigd åt konkurrensutsatt 
upphandling. Tillsam-
mans med kunden väljer 
vi det bästa för projektet 
och inte bara lägsta pris.

5. Produktion 
I partnering sker 
ett nära samarbete 
med kunden genom 
processen med löpande 
avstämningar. En styr-
grupp tillsätts beståen-
de av ByggPartners och 
kundens representanter. 
Styrgruppen fungerar 
som en styrelse för hela 
projektet.

6. Överlämning 
Inför överlämnandet sker 
en samordnad prövning 
för att säkerställa funk-
tion och kvalitet. Efter 
överlämnandet strävar 
ByggPartner att behålla 
relationen med kunden 
genom att erbjuda kon-
tinuerlig service genom 
vårt verksamhetsområde 
byggservice.
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Projektmarginal

Kontraktvärde, Mkr (2013–2019)

Projektstorlek

Snittstorlek Mkr76
Snittstorlek Mkr40

MARGINALSPRIDNING
PARTNERING

MARGINALSPRIDNING
TRADITIONELLA KONTRAKT

Partneringkontrakt Traditionella kontrakt

Partnering ger stabilare intäkter och marginaler
Diagrammet visar att partnering ger stabilare intäkter och stabilare marginal jämfört med traditionella totalentreprenader. Prickarna i diagrammet visar på 
projektens marginal, medan staplarna visar projektens storlek. Diagrammet visar även att marginalspridningen i traditionella totalentreprenader är väsentligt 
större, såväl uppåt som nedåt, jämfört med partneringprojekt. Diagrammet baseras på de finansiella utfallen av ByggPartners projekt 2013-2019.

Vår partneringprocess och den dolda orderstocken
När vi genomför partneringprojekt skriver vi inledningsvis kontrakt för projekteringsfasen, fas 1. Först efter att fas 1 är klar skriver vi kontrakt för 
produktionen, fas 2, där huvuddelen av kontraktsvärdet ligger. Detta gör att ett partneringprojekt fram till kontrakt fas 2 har en dold order. 
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Renovering och tillbyggnad i partnering
Under 2019 inledde ByggPartner arbetet med Trafikverkets nygamla huvud kontor i Borlänge.  
Projektet genomförs som en partnering tillsammans med fastighetsägaren Diös. 

Diös är ett av Sveriges största fastig-
hetsbolag med tyngdpunkt inom affärs- 
och kontorslokaler. Drivkraften är stads-
utveckling genom långsiktigt ägande. 
Allt för att skapa attraktiva städer där 
människor vill jobba, umgås och leva.
– Vi har en viktig uppgift i våra städer. 
Det är något jag gärna förmedlar till 
våra olika projektorganisationer. Att inse 
vidden av det vi gör. 

Så säger Mats Eriksson, projektchef 
på Diös. Han är ansvarig för bolagets 
största projekt, från upphandling till 
genomförande. Diös är ett företag som 
sysslar med fastigheter, enkelt uttryckt, 
men det egentliga syftet med verksam-
heten är att skapa miljöer för handel, 
arbete, boende och upplevelser. Miljöer 
som ger reaktioner och som sprider sig, 
till huset mittemot, till nästa kvarter eller 
till nästa stad. 

– Det är stadsutveckling vi jobbar med, 
miljöer där människor ska leva och ver-
ka. I förlängningen jobbar vi alltså med 
mänskliga beteenden och reaktioner. 
Mats Eriksson pratar entusiastiskt om 
Diös roll som en dynamo i stadsutveck-
lingen. Företaget har sin verksamhet i 
medelstora städer, där möjligheterna till 
påverkan är stora. En ombyggd galleria, el-
ler en nyskapande arbetsplats, kan inne-
bära ett lyft för stadskärnan. De här möj-
ligheterna är en drivkraft för Diös, men de 
ställer också krav på organisationen.

I projekt som påverkar många människor, 
en hel stad, eller till och med en region, 
kan Diös visa sin verkliga förmåga. 
Trafikverkets nya huvudkontor i Borlänge 
är precis ett sådant projekt. En enda 
nyskapande kontorsbyggnad, ska rymma 
1 800 medarbetare i aktivitetsbaserade 
lokaler för möten och arbete.  
– Vi är på många vis en offentlig aktör. Vi 
jobbar väldigt synligt och det skapar för-
stås reaktioner. Därför måste vi vara oer-
hört professionella i alla led. Och samma 
krav ställer vi på våra samarbetspartners.

Diös valde att genomföra projektet i 
partnering. Det finns flera skäl till detta, 
enligt Mats Eriksson. Dels en passande 
organisation, dels omständigheterna, 
med flera tänkbara lösningar kring 
utmaningar och möjligheter. 
– Partnering är en spännande samar-
betsform. Den passar ofta bra, men inte 
alltid. I tidigt skede ser vi om ett projekt 
är lämpligt för partnering. Om förutsätt-
ningarna finns, då kör vi.

Mats Eriksson menar att partnering 
fungerar allra bäst mellan organisatio-
ner som har jobbat ihop tidigare och 
som känner varandra. Återkommande 

samarbeten är en bra strategi, anser 
han, men inte för sakens skull. 
– Ett långsiktigt samarbete måste 
ge mervärden. Både emotionella och 
rationella. Annars är det inte intressant. 
I många fall kan det vara avgörande 
att båda parter trivs med varandra och 
delar grundläggande synsätt. Sedan får 
man gemensamt bygga upp relationen. 
Och inte glömma bort att vårda den. 

I det kommande stora projektet, att 
skapa framtidens kontor för Trafikverket, 
behövs en organisation som har förstå-
else för alla som ska jobba i byggnaden.
– Vi har stor respekt för det här projek-
tet. Det är många som berörs och som 
behöver orienteras löpande. Rätt ge-
nomfört blir det inte bara ett nytt kontor, 
utan en dynamisk mötesplats, en attrak-
tion som påverkar hela stadsdelen.

Tre verksamhetsområden som kompletterar varandra 

”Vi har stor 
respekt för det 
här projektet”

Byggentreprenad 
Vår entreprenadverksamhet utgör mer 
än 80 procent av ByggPartners totala 
verksamhet. Vi genomför nyproduktioner 
och renovering inom bostad, samhälls-
fastigheter och kommersiella fastighe-
ter i Stockholm, Dalarna, Mälardalen 
och Gästrikland.

Ombyggnationen av Trafikverkets huvudkontor är ett stort och spännande projekt 
som genomförs i partnering mellan Diös, Trafikverket och ByggPartner under åren 
2019-2022. Mats Eriksson är projektchef på Diös

Våra tre verksamhetsområden, byggentreprenad, byggservice samt 
ställningar och fallskydd kompletterar varandra och gör det möjligt för 
ByggPartner att ta uppdrag med skiftande omfattning och karaktär.
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Ett lyckat ställningsbygge kräver dialog
När Arboga kommun beslutade att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende gick 
uppdraget till ByggPartner, som en del i en strategisk partnering med kommunen. 
Ett komplext projekt startade, med stora behov av en pålitlig ställningsentreprenör. 
ByggPartners dotterbolag JUF lämnade bästa anbudet och fick jobbet.

- I relation till ByggPartner verkar vi som 
en fri aktör, med samma förutsättningar 
som våra konkurrenter. Det är nödvändigt 
om vi ska få uppdrag av andra byggbolag, 
säger Per Fahlström, arbetschef för JUF 
Byggnadställningar. 

Byggandet av vård- och omsorgsbo-
endet, med namnet Åspegeln, krävde 
9 000 kvadratmeter ställning. En grupp 
montörer från JUF fanns alltid på plats 

under projektet, för att ligga steget före i 
byggprocessen.

- Ställningsbyggande är ett konstant 
flöde, där vi justerar, flyttar, river och 
bygger nytt. Allt för att underlätta det 
dagliga jobbet för snickare, murare och 
andra som måste ha en trygg och stabil 
plattform att jobba från.

En tät dialog mellan ledande ställnings-
montör och platschefen för byggprojek-
tet är ett måste, menar Per Fahlström. 

- Vår framgång som ställningsentre-
prenör bygger på att vi håller högsta 
servicenivå. Det klarar vi bara om vi är 
orienterade om läget. Vi måste alltid 
ligga steget före gänget som ska bygga.

För att klara av att bygga i den takt som 
platschefen kräver måste JUF också ha rätt 
utrustning på plats,hög säkerhetsnivå och 
inte minst rätt medarbetare. Att jobba med 
samma team under ett helt byggprojekt är 
viktigt tycker Per. Det skapar samhörighet 
och en helhetskänsla för projektet. 

- Byggarna är ofta beroende av vår 
förmåga för att klara sina mål. Det är 
både ett ansvar och en sporre. 

Tre verksamhetsområden som kompletterar varandra 

Per Fahlström, 
arbetschef för JUF 

Byggnadställningar

Utbränd villa blev som ny
En brandskadad villa blev något att bita i för vårt team på byggservice. Tack vare en 
snabb insats av räddningstjänsten lyckades villan räddas från att brinna ned, men 
alla ytskikt var svårt eldhärjade. 

Försäkringsbolaget valde att återställa 
fastigheten genom en total invändig re-
novering och ByggPartner fick uppdraget 
att genomföra den.

Tio månader efter branden var huset 
klart för inflyttning. Brandlukten är som 

bortblåst, alla ytskikt, dörrar, köksinred-
ning och fönster är utbytta, dessutom 
våtutrymmen och elinstallationer.
Elsa Norberg är snickarlärling på Bygg-
Partner. Hon är nöjd med resultatet. 
- Inomhus känns det som ett nytt hus!

Ställningar och fallskydd 
JUF Byggnadsställningar är ett dotterbo-
lag till ByggPartner som utför uppdrag 
i hela Sverige inom säkra byggnads-
ställningar, fallskydd och väderskydd. 
JUF jobbar främst med storskaliga 
ställningsprojekt, huvudsakligen inom 
industri och husbyggnad.

Byggservice 
Byggservice är en del av ByggPartner som jobbar med mindre entreprenader, både 
nybyggnation, renovering och byggnadsvård, ofta via långsiktiga ramavtal med offentliga 
och privata fastighetsägare och försäkringsbolag. Byggservice drivs lokalt i Dalarna 
med ett flertal lokalkontor.

Elsa Norberg, snickarlärling på 
ByggPartner

När ByggPartner byggde det nya vård- och omsorgsbo endet Åspegeln i Arboga 
stod JUF för ställningar och väderskydd
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Mars
I mars tecknades ett avtal om att bygga bostadshus med ca 
70 lägenheter samt lokaler för seniorcenter och ungdomsmot-
tagning i Avesta åt Gamla Byn AB. Byggentreprenaden som 
är en totalentreprenad uppgår till ca 121 Mkr och gick in i 
orderboken det första kvartalet. 

April
I april bekräftades en tilldelning för en ny- och ombygg-
nation av Källbo Vårdboende i Surahammar åt Suraham-
mars Kommun. 

Samma månad tecknades även ett avtal om att bygga ett vård- 
och omsorgsboende med ca 60 lägenheter åt Falu kommun. 
Byggentreprenaden som är en totalentreprenad i partnering 
uppgår till ca 156 Mkr och gick in i orderboken under andra 
kvartalet 2019. 

Maj
I maj tecknades ett avtal om att bygga en andra datahall åt 
EcoDataCenter, som strävar efter att bli Nordens största och 
grönaste datacenter-aktör, på EcoDataCenters campus i Falun. 
Byggentreprenaden som är en totalentreprenad i partnering 
uppgår till ca 45 Mkr och gick in i orderboken i andra kvar-
talet 2019.

I maj hölls årsstämman där det beslutades att minska 
styrelsen med en ledamot, samt att välja Tore Hallersbo till 
styrelsens ordförande.

Juni
I juni tecknades ett avtal för ombyggnation av hus A och 
E samt ljusgård på Campus Falun åt Högskolan Dalarna. 
Bygg entreprenaden som är en totalentreprenad uppgår 
till ca 94 Mkr och gick in i orderboken under andra kvar-
talet 2019.

Samma månad tecknades även avtal med Surahammars 
kommun om en ny- och ombyggnation av Källbo vårdboende. 
Byggentreprenaden som är en utförandeentreprenad uppgår 
till 87 Mkr och gick i orderboken i andra kvartalet. 

Juli
I juli bekräftades en tilldelning för att i partnering utföra 
nybyggnation av Södra Hemlingsby som innehåller skola, för-
skola, idrottshall samt vård- och omsorgsboende åt Gavlefast-
igheter och Gavlegårdarna. ByggPartner meddelade Preliminär 
tilldelning 4 juli 2019.

Augusti
I augusti tecknades avtal att utföra nyproduktion av Nock-
ebyskogen åt Stockholm Kooperativa Bostadsförening. 
Byggentreprenaden som är en Totalentreprenad, uppgår till ca 
275 Mkr och gick in i orderboken under tredje kvartalet 2019.  
Projektet omfattar att i nyproduktion uppföra 114 lägenheter i 
sex huskroppar om 5 våningar med ett underliggande garage 
och källare. 

Oktober
I oktober byggstartades Danviks hospital. Ett projekt som 
pressmeddelandes i slutet av 2017. Projektet är att i partne-
ring tillsammans med stiftelsen Danviks hospital där Bygg-
Partner skall tillgänglighetsanpassa huskropparna A med 30 
vårdboende och G med 58 vårdboende.

November
I november tecknades ett fas 1-kontrakt med Uppsalahem 
för ett omfattande fönsterbyte i området Salabacke i centrala 
Uppsala. Projektet kommer att genomföras i partnering och 
planen är att ersätta de befintliga fönstren med träfönster med 
identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller 
byte av totalt cirka 7 000 fönster. Målsättningen är att genom-
föra etapp 1 under 2020.

Samma månad erhålls även uppdraget att renovera 108 
lägenheter i kvarteret Blåklinten åt Uppsalahem. Byggentrepre-
naden beräknas uppgå till ca 125 Mkr och gick in i orderboken 
under fjärde kvartalet 2019.

December
I december erhölls en preliminär tilldelning av nyproduktion 
av 78 hyreslägenheter i Surbrunnshagen i Falun åt Kopparsta-
den. I december pressmeddelades även att Martin Lindkvist, 
närmast från H&M, blir ny CFO på ByggPartner då CFO Helena 
Blom valt att lämna posten för nya utmaningar.  

Händelser under 2019
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Flerårsöversikt
KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT  
OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT (TKR)

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Nettoomsättning 1 939 640 1 655 481 1 316 814 1 246 653 1 125 632
Produktions- och driftskostnader -1 831 421 -1 575 056 -1 244 667 -1 167 309 -1 037 374
Bruttoresultat 108 219 80 425 72 147 79 344 88 258

Försäljnings- och administrationskostnader -38 115 -34 592 -31 319 -28 834 -25 623
Övriga rörelsekostnader -90 - - - -
Rörelseresultat 70 014 45 833 40 828 50 510 62 635

Finansiella intäkter 113 308 187 208 19
Finansiella kostnader -1 197 -744 -691 -483 -899
Resultat före skatt 68 930 45 397 40 324 50 235 61 755

Skatt -15 201 -10 508 -9 214 -7 532 -9 958
Årets resultat 53 729 34 889 31 110 42 703 51 797

KONCERNENS RAPPORT ÖVER 
FINANSIELL STÄLLNING (TKR) 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar 120 865 106 127 107 603 113 890 111 054
Omsättningstillgångar* 352 878 328 089 265 359 251 354 247 013
Likvida medel 182 975 151 052 67 556 28 076 48 092
Summa tillgångar* 656 718 585 268 440 518 393 320 406 159

Eget kapital 154 197 133 942 129 320 128 478 125 775
Räntebärande skulder 18 262 5 485 9 814 15 534 11 128
Övriga skulder* 484 259 445 841 301 384 249 308 269 256
Summa skulder och eget kapital 656 718 585 268 440 518 393 320 406 159

NYCKELTAL 2019 2018 2017 2016 2015

Rörelsemarginal, % 3,6 2,8 3,1 4,1 5,6
Nettomarginal, % 2,8 2,1 2,4 3,4 4,6
Soliditet, % 23,5 22,9 29,4 32,7 31,0
Antal anställda 459 446 428 377 354
Orderingång, Mkr 1 571 2 098 1 453 1 597 1 086
Orderstock, Mkr 1 675 2 043 1 601 1 465 1 115

AKTIEDATA 2019 2018 2017 2016 2015

Avkastning på eget kapital, % 37,3 26,5 24,1 33,6 51,8
Avkastning på sysselsatt kapital, % 45,0 33,1 29,0 36,1 47,6
Resultat per aktie, kr 4,44 2,88 2,57 3,53 4,28
Kassaflöde per aktie, kr 2,64 6,90 3,26 -1,65 3,94
Eget kapital per aktie, kr 12,74 11,06 10,68 10,61 10,39
Utdelning per aktie - 2,75 2,50 3,30 -
Genomsnittligt antal aktier, st 12 107 103 12 107 103 12 107 103 12 107 103 12 107 103
Antal utestående aktier vid periodens slut 12 107 103 12 107 103 12 107 103 12 107 103 12 107 103

* Upparbetad men ej fakturerad intäkt, Fakturerad men ej upparbetad intäkt samt därmed även soliditet är justerade per 2019-12-31, även jämförelsetal 2015–2018 är
justerade, se not 32.
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HÅLLBARHET

Det sunda finns 
i varje projekt
I vårt arbete är drivkraften att skapa värde och nytta. För våra kunder, aktieägare, 
medarbetare, för den bransch vi verkar i och för samhället i stort. 

Vårt hållbarhetsarbete
ByggPartners hållbarhetsarbete utgår från vår sunda värde-
grund. Med det menar vi att de värden som vi strävar efter i 
allt vårt arbete också gör oss till en mer hållbar aktör. Vi har en 
helhetssyn på hållbarhet och ser möjligheten att hitta det sun-
da, hållbara stråket i varje enskilt projekt. Mer om detta kan du 
läsa i vår beskrivning av Sunt-analysen (sid 13).

Hållbarhetsrapporten upprättas i enlighet med 6 kap. 10–14 
§§ i årsredovisningslagen och omfattar räkenskapsåret 2019. 
Hållbarhetsrapporten innehåller de hållbarhetsupplysningar 
som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning 
och resultat och konsekvenserna av verksamheten, däribland 
upplysningar som rör miljö, sociala förhållanden, medarbetare, 
respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korrup-
tion. Rapporten har överlämnats till bolagets revisor samtidigt 
som årsredovisningen.

Målet med hållbarhetsarbetet, som beskrivs i hållbarhetspo-
licyn (sid 19), är att vi ska medverka till ett bättre sam-
hälle och en renare miljö. Genom att verka utifrån en hållbar 
affärsmodell kan vi som företag ta ansvar för hur vi påverkar 
samhället ur ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv. 

Rapporten upprättas i enlighet med 6 kap. 10–14 §§ i 
årsredovisningslagen och omfattar räkenskapsåret 2019. 
Hållbarhetsrapporten innehåller de hållbarhetsupplysningar 
som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning 
och resultat och konsekvenserna av verksamheten, däribland 
upplysningar som rör miljö, sociala förhållanden, medarbetare, 

respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korrup-
tion. Rapporten har överlämnats till bolagets revisor samtidigt 
som årsredovisningen.

Risk och riskhantering 
För oss är risk en faktor som vi hela tiden bevakar, förebygger 
och hanterar. Det gäller risker i alla skeden av en byggprocess, 
samt i affärsstrategisk mening. På sidorna 24-25, kan 
du läsa mer om vår syn på risk och riskhantering i kategorierna 
omvärldsrisker, operativa risker samt finansiella risker. 

Policydokument
ByggPartners styrelse fastställde 2019 våra policyer för uppfö-
randekod respektive hållbarhet. Utöver dessa följer vi vår miljö-
policy samt Sveriges Byggindustriers uppförandekod, inklusive 
näringslivskoden från Institutet Mot Mutor. Dessa policyer 
utgör en bas som vi aldrig avviker från. Våra underleverantörer 
förbinder sig att tillämpa och följa samma uppförandekod när 
de signerar i ByggPartners inköpsavtal. Läs vår hållbarhets-
policy på sid 19.

ISO-certifieringar
ByggPartner är sedan flera år ISO-certifierade inom miljö 
(14001) och kvalitet (9001). Avvikelser rapporteras och 
protokollförs på samtliga ledningsgruppsmöten. Under 2019 
genomfördes en revision av ISO-certifieringen. 

ByggPartners affärsmodell 
Vår affärsmodell innehåller ett 
antal ställnings taganden, metoder 
och förutsättningar. Dessa hjälper 
oss att göra strategiskt sunda 
vägval som bidrar till att vi kan 
ta vår önskvärda position på 
marknaden: ”den sunda byggaren”.
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Sunt-analysen är ByggPartners 
verktyg för att, utifrån sunda faktorer, 
välja, styra och utvärdera projekt med 
syfte att verka för ökad hållbarhet på 
många plan.

Våra sunda faktorer speglar 
ByggPartners värderingar

Faktorerna i Sunt-analysen är reflektioner av 
ByggPartners värderingar. Med dessa som 
måttstock kan vi genomföra hållbara uppdrag 
med balanserad risk, hög säkerhet och med 
arbetslag där alla är delaktiga och drivande.

För att klara detta är vi noga med vilka projekt vi jobbar med 
och hur dessa genomförs. Sunt-analysen är vårt verktyg för att 
utifrån hållbarhetsaspekter (så kallade sunda faktorer) välja, 
motivera och utvärdera projekt, både potentiella och existeran-
de. Sunt-analysen är också vår ledstång i hållbarhetsarbetet, 
eftersom ett projekt med många sunda faktorer har goda 
möjligheter att bli hållbart, både under byggskedet och under 
tiden som byggnaden används.

Det ideala projektet ska alltså präglas av samtliga sunda fakto-
rer, eller så många som möjligt. Vissa faktorer i Sunt-analysen 
ska förstås alltid vara representerade. Hälsa och säkerhet 
är en av dessa, samt principen att alltid sätta kunden först. 

Sunt-analysen: så definierar vi de olika faktorerna

Kunden först
Vi jobbar alltid med kundens intressen för 
ögonen. Det ska framgå genom hela projektet och 
omfatta alla aspekter av genomförandet, med 
särskilt fokus på tid, ekonomi och kvalitet. Genom 
prisvärda och effektiva lösningar skapar vi nytta 
och värde för kund och verksamhet.

Bostad /Lokal
Vi bygger gärna bostäder åt såväl allmännyttiga 
bolag som stabila privata beställare. Ett bo-
stads-projekt är en investering som skapar nytta 
för många över lång tid. Enligt samma tänk bygger 
vi lokaler för näringslivet. De är anläggningar som 
indirekt skapar sysselsättning i samhället och 
som gynnar oss alla.

Samhällsnytta
Vi tycker att det är rimligt att ett företag som 
verkar på en ort också bidrar till dess välmående. 
Därför försöker vi bidra till lokalsamhället på våra 
etableringsorter. Det handlar framförallt om att 
upphandla lokalt, både varor och tjänster, men 
även om att tillföra andra värden, som att stödja 
en klubb, delta i evenemang, nätverk, etc.

LCA-analys
När vi projekterar och kalkylerar inför projekten 
vill vi ge kunden alla möjligheter att fatta hållbara 
beslut kring materialval och konstruktion. Genom 
att göra en livscykelanalys (LCA) kan vi få fram 
ett beslutsunderlag där total miljöpåverkan och 
kostnad av olika material ställs mot varandra.

Samhällsfastighet
Att bygga för det gemensamma är att skapa nytta 
för samhället. När vi bygger skolor, vårdboenden 
och kulturhus vet vi att det är anläggningar som 
skapas för att fylla ett verkligt behov.

Balanserad risk
Vår ekonomiska stabilitet bygger till stor del på 
en medvetenhet om risker samt en förmåga att 
ba-lansera risktagandet. För detta har vi en rad 
strate-gier. Dels är vi specialister på byggande. 
Vi skapar alltså inga egna projekt, utan är en 
rådgivande entreprenör som projekterar och 
bygger åt andra. Dels väljer vi projekt, kunder 
och underleverantörer med omsorg. Vi jobbar 
gärna i partnering och i kundsamarbeten där vi 
kan föra en öppen dialog kring risk och möjlighet. 
Det ger sammantaget stabilitet och positiv 
förutsägbarhet.

Partnering
I partneringprojekt kan vi få maximal effekt av 
våra värderingar och vår ambition att skapa värde 
för alla parter och för samhället. I korthet gillar vi 
partnering för att det ger hållbarhet, stabilitet och 
balanserad risk, vilket ger sunda projekt.

Lärande
Som företag har vi ett ansvar att utforska, lära 
oss nytt och sprida vår kunskap. På det viset kan 
vi bidra till att mer hållbara alternativ kan få fäste 
i branschen. För våra medarbetare är det viktigt 
att lära av varandra och att utveckla och öva in 
processer och arbetssätt, så att de växer i sina 
roller, samtidigt som vår produktion blir säkrare 
och effektivare.

Miljöcertifiering
Vi jobbar aktivt för att varje projekt ska kunna 
klassas enligt någon av de etablerade miljöcer-ti-
fieringarna för bygg- och fastighetsbranschen. 
När en utomstående part med rätt kunskap har 
bedömt ett projekt kan vi med fog hävda att det 
är hållbart, energisnålt eller på annat sätt lever 
upp till krav och förväntningar.

Trä
Att bygga i trä ger många fördelar, både ur miljö-, 
klimat-, och arbetsmiljösynpunkt. Grovt räknat 
ger en trästomme hälften så mycket koldioxidut-
släpp som en betongstomme, det går snabbare 
att bygga den och den genererar inget skadligt 
kvartsdamm. Trä som byggs in i fasta konstruk-
tioner fungerar även som kolfälla, dvs. trä binder 
det koldioxid som trädet fångat upp för att 
kunna växa.

Hälsa och säkerhet
Medarbetare som trivs på jobbet är det absolut 
viktigaste för oss som företag. Därför arbetar vi 
ständigt för att skapa en hälsosam och säker ar-
betsmiljö för våra medarbetare, underentrepre-nö-
rer och för andra som besöker våra arbetsplat-ser. 
Våra medarbetare och samarbetspartners 
måste alltid känna till, och dela, vår syn på hälsa 
och säkerhet.

Intern kompetensanvändning
Vi är ett företag som vill utveckla våra medar-
be-tare. Därför ser vi helst att våra egna resurser 
används i så hög grad som möjligt genom hela 
projektet. Erfarenhetsåterföring och överlappande 
generationsskiften ger en organisation som är 
kunnig och sammansvetsad och därför genomför 
projekt med flyt och balanserad risk.

Men Sunt-analysen är i första hand ett verktyg och inte en 
checklista. De olika faktorerna drar åt varandra och skapar 
en gemensam effekt. Genom att jobba med LCA-analys i en 
partnering kan vi till exempel, i samråd med kunden, besluta 
att bygga i trä, istället för betong, vilket kan öppna för andra 
faktorer som lärande, miljöcertifiering, etc. I ett projekt har vi 
alltså, med ledning av faktorerna, möjlighet att driva ett projekt 
i en viss riktning. 

De bästa möjligheterna att påverka projektet finns i det tidiga 
skedet. Då kan vi föreslå att någon eller några av de sunda 
faktorerna adderas och på det viset hitta och utveckla det som 
är sunt i varje projekt. 
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Standardisering är en central metod 
när Falu kommun utvecklar framti-

dens fastigheter. Målet är att hitta den 
optimala formeln för både byggande och 
underhåll. 

Lars Ringsby är chef för sektorservice på 
Falu kommun. En verksamhet som har 
uppdraget att skapa ett bättre, billigare 
och mer hållbart fastighetsbestånd. 
– Nu jobbar vi med ett modulbaserat 
koncept som har enorm potential. 

Lars Ringsby syftar på lokalprogrammet 
som utgår från ett modulbaserat tänk-
ande, där olika grundformer av rum kan 
byggas ihop till de volymer som behövs 
för ett visst projekt. I förlängningen ser 
han en närmast total standardisering som 
ska ge stora fördelar.

– Standardiseringen medger att vi kan 
jobba med ett team av lokala producenter 
och entreprenörer, kanske via ramavtal. 
Ett team som blir riktigt bra på att bygga 
enligt vårt modulsystem, så att vi enkelt 
kan återanvända upplägget. 

Att bygga standardiserat behöver inte be-
tyda sämre kvalitet, menar Lars Ringsby. 
Snarare tvärt om. 
– Jag är övertygad om att vi kan få 
mycket bättre byggnader genom att 
bygga standardiserat. Det är logiskt. Vi 
lär oss vilka rumstyper, metoder och 
material som funkar bäst. Sedan bygger 
vi serier av just de här rummen, i olika 
kombinationer.

Under 2019 - 2020 testar Falu kommun 
konceptet i stor skala, genom byggan-

det av ett nytt äldreboende i stadsdelen 
Britsarvet. Konstruktionen baseras på 
en träkonstruktion som kompletteras 
av stål och betong, där de olika materia-
lens egenskaper utnyttjas på bästa sätt. 
Byggnaden, som kommer att heta Slottet, 
har rönt stort intresse från högskola och 
näringsliv. 
– Slottet är ett mycket modernt bygge 
vill jag påstå. Projekteringen har präglats 
av ett fritt tänkande kring material och 
lösningar, men alltid med målet att hitta 
lämpliga former och enheter som kan 
repeteras i andra sammanhang.

Falu kommun bygger, äger och driver sina 
fastigheter. Och det är en omfattande 
verksamhet. Sektorservice omsätter 
600 miljoner kronor i sin driftsbudget 
och står för 400 miljoner kronor i årliga 

Trä kan bli den nya standarden
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”Modul-
byggandet 
har enorm 
potential”

investeringar. När verksamheten blir bättre 
på samordning och standardisering skapas 
stora möjligheter till konceptlösningar 
som sparar mycket pengar, inte minst i 
driftskedet, genom modern teknologi som 
värmepumpar och solceller.
– Genom att vi engagerar oss i hela bygg-
processen och på sikt vill kontrollera den 
ganska hårt, kommer vi att bli en bättre 
beställare med en tydlig strategi kring 
byggande, drift och underhåll.

Att bygga i trä är centralt för Falu kommun, 
av flera skäl. När det gäller hållbarheten 
förstås, men också för att det är ett materi-
al som passar för modulkonceptet. 

Lars Ringsby berättar att det redan idag 
finns tillverkare i Dalarna som kan leverera 
precis de komponenter som behövs för 

att bygga ett standardrum, eller en hel 
byggnad, inklusive dörr- och fönsterom-
fattningar, trappor, med mera. I små serier 
eller stora.

I Falun kommer standardmodulerna att an-
vändas för att bygga skolor, äldreboenden, 
förskolor och annat som varje kommun 
behöver i sitt fastighetsbe-
stånd. Lars Ringsby ser gärna 
att fler kommuner använ-
der systemet.
– Vi har ett mycket intressant 
koncept här, som skulle pas-
sa fler kommuner.

Lars Ringsby, Falu kommun

Projektets namn: Slottet

Uppdrag: nyproduktion
Byggår: 2019 - 2020
Ort: Falun
Omfattning: 5 500 kvm på fyra våningar
Kund: Falu kommun
Typ: vårdboende
Entreprenadform: totalentreprenad, 
partnering
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Kunden först
Tydliga önskemål och spännande visioner 
har samsats i detta projekt. Eftersom det 
har genomförts som en partnering har vi 
haft förmånen att gemensamt med kun-
den ta fram kostnadseffektiva lösningar, 
utan att göra avkall på kvalitet och ar-
betsmiljö. I samma anda har verksamhet-
ens behov i hög grad påverkat besluten.

Samhällsfastighet
Slottet är ett äldreboende, byggt på 
uppdrag av en kommun, finansierat med 
offentliga medel, och klassas därför som 
en samhällsfastighet. 

LCA-analys
Vi genomförde en livscykelanalys i tidigt 
skede för att få ett beslutsunderlag kring 
valet av bland annat stomme. Det med-
förde att den betongstomme som var 
föreskriven ersattes med en konstruk-
tion av trä, stål och betong.

Partnering
Projektet genomförs i partnering mellan 
beställaren Falu kommun och totalentre-
prenören ByggPartner. 

Balanserad risk
I tidigt skede genomfördes en risk- och 
möjlighetsanalys där vi identifierade 
kritiska områden. Under projektets gång 
kunde riskerna hanteras genom suc-
cessiv kalkylering. Det är en metod som 
kraftigt bidrar till att göra projektet mer 

ekonomiskt förutsägbart. Partnering 
som metod bidrar generellt till möjlig-
heten att förutse och tidigt undanröja 
risker. Dessutom innebär en offentlig 
beställare i normalfallet en lägre ekono-
misk risk. 

Trä
Huset är byggt som en hybrid med en 
stålkonstruktion som bär skivor av KL-
trä, vilket skapar själva stommen. Ytter-
väggarna består av prefabricerade trä-
element. Den stora inblandningen av trä 
i byggnaden ger kraftigt minskade totala 
koldioxidutsläpp från projektet, både 
under bygg- och förvaltningsskedet. 

Ett verkligt sunt projekt
Vårdboendet Slottet i Falun lever upp till våra ideal

Med hjälp av vår Sunt-analys kan vi välja, styra och utvärdera projekt. Slottet är ett projekt 
som vi genomför tillsammans med Falu kommun. Genom att granska Slottet utifrån de olika 
faktorerna i analysmodellen får vi fram ett sunt-index. När det gäller vårdboendet Slottet 
kunde vi glädja oss åt att elva av tolv faktorer i Sunt-analysen är representerade.
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Miljöcertifiering
Ingen formell miljöcertifiering är 
genomförd.

Samhällsnytta
Huvuddelen av byggelementen är 
upphandlade av lokala leverantörer. Det 
gäller både stomme och ytterväggar. För 
konstruktionen av stommen svarar lo-
kala konsultfirmor. Syftet med projektet 
är att skapa ett tryggt boende för äldre 
Falubor. Därmed bidrar projektet till 
lokalsamhället på flera vis. 

Intern kompetensanvändning
Vi har utnyttjat egna resurser i möjligas-
te mån i samtliga skeden av projektet. 
Detta gäller i synnerhet rådgivande 
resurser i tidigt skede, med anledning av 
samarbetsformen partnering. 

Lärande
I projektet finns tydliga element av 
lärande för både Falu kommun och för 
ByggPartner. De viktigaste lärdomarna 
gäller LCA-analysen och dess möjlig-
heter, konstruktion och projektering 
med trä som byggmaterial, samt fritt 
tänkande, vilket genererade den aktuel-
la hybridkonstruktionen, men även i de 
funktionella trapphusen i betong.

Vi har också gemensamt i partnering 
lärt oss mer om, samt utvecklat, det 
modulbaserade byggande som Falu 
kommun gärna vill implementera i 
större skala.

Hälsa och säkerhet
Projektet följer de grundläggande reg-
lerna kring arbetsmiljö och bevakas av 
vår arbetsmiljöingenjör. Valet av trä som 
byggnadsmaterial bidrar dessutom i hög 
grad till en bättre arbetsmiljö.

Bostad / Lokal
Slottet är ett vårdboende, tillika en 
bostadsbyggnad med hyresrätter, 
d.v.s. de boende hyr sina lägenheter av 
kommunen. 

11 av 12 sunt-
parametrar är 
representerade i 
vårdboendet Slottet

�  Kunden först

�  Samhällsfastighet

�  LCA-analys

�  Partnering

�  Balanserad risk

�  Trä

      Miljöcertifiering

�  Samhällsnytta

�  Intern kompetensanvändning

�  Lärande

�  Hälsa och säkerhet

�  Bostad / Lokal

Sunt
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Uppsala är cykelstaden nummer ett! 
Ett parkeringshus för cyklar – med hållbar trästomme

Nu ska Uppsala bli ännu bättre på 
att främja cyklingen i stan. Under 

2019 byggdes ett parkeringshus – bara 
för cyklar.

– Uppsala är cykelstaden nummer ett!
Det menar Gustav Törnqvist, bygg- och 
fastighetschef vid kommunägda Uppsala 
Parkerings AB. Han berättar att Uppsala 
har vunnit utmärkelsen Årets cykelstad 
både 2018 och 2019, bland annat tack 
vare den breda uppslutningen kring 
cykling bland beslutsfattarna. 
– Det finns ett brett fokus på hållbart 
resande i Uppsala och cykelparkerings-
huset är en del i detta arbete.

Ett cykelparkeringshus, det låter ju som 
ett måste i en stad som vurmar så för cyk-
ling. Under 2019 kom det så äntligen att 

byggas, intill centralstationen, på en yta 
som i alla år varit belamrad med cyklar. 
Och kanske var det i cykelkaoset kring 
centralen som idén om ett cyklisternas 
alldeles egna parkeringshus uppstod.
– Den smått ohållbara situationen med 
alla dessa cyklar har förstås drivit på ett po-
litiskt önskemål att få fler trygga cykelpar-
keringsplatser vid resecentrum i Uppsala, 
säger Gustav Törnqvist. Men, tillägger han, 
huset ska också få ännu fler att cykla, ge-
nom att erbjuda inomhusparkering under 
årets kalla, mörka, regniga perioder. 

Ett parkeringshus för miljösmarta cyklis-
ter ska förstås byggas i hållbar anda och 
fungera som ett gott exempel på kom-
munens anpassning till höga miljökrav.
– Vi bestämde tidigt att huset skulle ha 
trästomme och sedumtak. Resultatet 

blev mycket bra. Stommen av limträ och 
den öppna konstruktionen framhävs 
verkligen och samspelet mellan byggna-
dens stomdelar är riktigt intressant.  

Det har varit ett projekt med stora utma-
ningar, som tuff tidplan och en komplex 
trafikmiljö kring bygget. Men leveransen 
har varit helt enligt förväntan. Gustav 
Törnqvist uppskattar flytet och det goda 
arbetsklimatet i samarbetet med platsor-
ganisationen. 
– Projektet har präglats av öppenhet, 
ömsesidig respekt och förståelse för var-
andras utmaningar. Vi har haft fokus på 
tid, ekonomi och kvalitet men också på 
rätt arbetsförhållanden för de inblandade 
och trygghet för alla utomstående som 
rör sig vid resecentrum.

Projektets namn: Cykelparkeringshuset

Uppdrag: nyproduktion
Byggår: 2019
Ort: Uppsala
Omfattning: 2 100 kvm med plats för cirka 
1 200 cyklar
Kund: Uppsala kommun
Typ: allmännyttig anläggning
Entreprenadform: general entreprenad

7 av 12 sunt-parametrar 
är representerade i 
Cykelparkeringshuset

�  Kunden först

�  Samhällsfastighet

      LCA-analys

      Partnering

�  Balanserad risk

�  Trä

      Miljöcertifiering

�  Samhällsnytta

      Intern kompetens användning

�  Lärande

�  Hälsa och säkerhet

      Bostad / Lokal

Sunt
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ByggPartners hållbarhetspolicy
ByggPartners hållbarhetspolicy fokuserar på följande områden: Ekonomisk hållbarhet, 
Miljömässig hållbarhet, Social hållbarhet, Hälsa och säkerhet, Likabehandling och 
Samhällsansvar. Nedan följer en sammanfattning av respektive område. 

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet handlar i första hand om att säkerställa 
att verksamheten bedrivs lönsamt. Ett lönsamt företag är lång-
siktigt och kan bidraga till att förbättra samhället. Andra viktiga 
parametrar är affärsetik, korrekt redovisning och att motverka 
ekonomisk brottslighet. 

Miljömässig hållbarhet
ByggPartner har stora möjligheter att medverka till hållbara 
lösningar ur ett livscykelperspektiv, systematiskt minska sin 
verksamhets miljöpåverkan och samtidigt inspirera kunder och 
leverantörer. ByggPartner sätter miljömål för sitt hållbarhetsar-
bete inom områdena Energi och Material/avfall. 

Social hållbarhet
Hälsa och säkerhet, likabehandling och samhällsansvar är 
hörnstenar i vårt sociala ansvarstagande. Det gäller såväl våra 
medarbetare som kunder, leverantörer och andra samverkans-
partner. Våra medarbetare ska ha bra anställningsvillkor, säker 
arbetsmiljö och behandlas jämlikt oavsett kön, könsöverskri-
dande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsätt-
ning, sexuell läggning eller ålder. 

Hälsa och säkerhet 
Arbetsmiljön ska vara hälsosam och säker och uppfylla kraven 
som ställs i Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och i 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter.  Målet är att skapa en fysiskt, 
psykiskt och socialt sund arbetsplats som är utvecklande 
och där medarbetare upplever arbetsglädje, trygghet och har 
möjlighet att påverka sitt arbete. 

Likabehandling 
Vi anser att människor med olika erfarenheter och perspektiv 
är en avgörande faktor för att skapa en framgångsrik organisa-
tion. Vi strävar efter en ökad mångfald i vår verksamhet då det 
skapar en mer utvecklande arbetsplats. Alla våra medarbetare 
ska ges samma rättigheter och möjligheter. Jämställdhets- och 
mångfaldsarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i 
all vår verksamhet. 

Samhällsansvar 
För oss är det viktigt att vara lokala där vi verkar. Att i den mån 
det går ha medarbetare som bor i närområdet och att hitta 
lokala samarbetspartners och underentreprenörer, på så sätt 
bidrar vi till det lokala samhällets näringsliv och utveckling. Vi 
sponsrar föreningar där vi finns och syftet är att bidra till en 
god samhällsutveckling samt bygga relationer och varumärke.

Resultatindikatorer 2019 2018 2017

Miljö

Bilparkens medelutsläpp i CO2 för bilar (g/km) 149,6 153,2 156,8

- varav tjänstebilar 135,6 141,5 143,2

- varav servicebilar 168,0 165,5 168,9

Sociala förhållanden

Nöjd Medarbetarindex * e.t. 6,9 e.t.

Totalt antal kursdagar som medarbetare genomgick ByggPartners interna ledarskapsprogram 108 97 126

ByggPartners frisknärvaro, % 96,9 96,7 96,5

Antalet olyckor som gav upphov till sjukskrivning 4 5 3

Olycksfallsfrekvenser per miljon arbetade timmar 4,4 5,7 3,5

Mänskliga rättigheter och korruption

Antal incidenter vid brott mot mänskliga rättigheter och korruption 0 0 0

* Nöjd Medarbetarindex mäts på en skala från 6 till 10 där 6,5 till 7,5 är medelvärde. Mätningen utförs vartannat år. Ingen mätning gjordes 2017 eller 2019.
 
Med "e.t." avses "ej tillämplig".

Väsentliga mätpunkter
Vi jobbar löpande med att mäta och följa upp bland annat arbetsmiljö, kompetensutveckling och hållbarhetsarbete.
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Sociala förhållanden 
och medarbetare
Människan är den mest värdefulla tillgången i vår verksamhet. Hälsa, säkerhet, del-
aktighet och utveckling är hörnstenar i vårt sociala ansvarstagande som arbetsgivare. 
Nedan följer ett axplock av aktiviteter och ståndpunkter som hjälper oss att leva upp till 
vår policy och våra mål:

Hälsa och säkerhet
Vi arbetar aktivt med att förebygga och fånga in tidiga signaler 
på ohälsa. Med hjälp av uppmärksamma chefer och goda kol-
legor identifierar vi tidigt medarbetare i riskzonen, initierar re-
habsamtal och planerar för åtgärder och insatser i samverkan 
med företagshälsovården. Under året har vi sänkt sjukfrånva-
ron i koncernen och särskilt minskat den grupp som har fler än 
sex sjuktillfällen på ett år, detta var ett särskilt mål för 2019.

Psykisk ohälsa
En annan del som vi aktivt arbetat med är att motverka psy-
kisk ohälsa, genom löpande riskidentifiering och tidiga insatser 
för t.ex. hög arbetsbelastning, stress, och andra faktorer som 
gjort att medarbetaren visat signaler på psykisk ohälsa.

Säkra arbetsplatser
Säkerheten på våra arbetsplatser står alltid högt på agendan, 
tillsammans med förtroendevalda i MB-grupper, skyddsombud 
i arbetsmiljökommittéer och dedikerade arbetsgrupper, ut-
vecklar vi löpande vårt arbetsmiljöarbete. Exempel på insatser: 
uppdaterade ordnings- och skyddsregler på arbetsplatserna, 
utveckling av arbetsberedningar och arbetsmiljöplan, införan-
det av rapporteringssystem IA AFA.

Likabehandling 
Vi anser att människor med olika erfarenheter och perspektiv 
är en avgörande faktor för att skapa en framgångsrik orga-
nisation. Alla våra medarbetare skall ges samma rättigheter 
och möjligheter. Tillsammans med medarbetarna arbetar vi 
löpande med att identifiera risker och förebygga med aktiva 
åtgärder att diskriminering eller trakasserier inte ska förekom-
ma på arbetsplatsen. 

Socialt ansvar
Vi tar en aktiv roll i olika forum för utveckling av byggbran-
schen. Arbetsförhållandena i byggindustrin är bra hos de flesta 
men tyvärr inte hos alla. Vi jobbar aktivt för att säkerställa 
goda arbetsvillkor i vår leverantörskedja och kräver bl.a. att det 
skall finnas kollektivavtal och ID 06. För oss är det en självklar-
het att vara kollektivavtalsanslutna och ge våra medarbetare 
goda förutsättningar att utvecklas i bolaget.

Lokal samhällsnytta
För oss är det viktigt att vara lokala där vi verkar. Genom att 
upphandla varor och tjänster lokalt, rekrytera medarbetare 
som bor i närområdet och hitta lokala samarbetspartners 
bidrar vi till det samhällets näringsliv och utveckling. Vi tar 
ansvar som en partner till skolväsendet, från grundskola till 
högskola/universitet och bidrar till utveckling av utbildnings-
program, erbjuder praktikplatser, lärlingsanställningar och 
specialistkompetens för seminarier. 

Antalet medarbetare som varit sjukskrivna 
vid mer än 6 tillfällen på ett år, har minskat 
från 17 st till 8 st.

Under 2019 har vi vid olika 
tillfällen genomfört workshops med 
medarbetare på temat likabehandling.

Vi vill helst rekrytera lokalt eftersom det ger en 
bättre arbetssituation för våra medarbetare och 
bidrar till vår kännedom om lokalsamhället. Ett 
exempel är Gävle, där vi under åren 2019-2023 
genomför ett stort projekt som kräver duktigt 
folk. Därför rekryterar vi nu lokalt i Gästrikland.

Sjukfrånvaro orsakad av psykisk 
ohälsa har minskat från 760 
dagar till 336.
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Visselblåsare
Att ta ansvar är viktigt för oss, för att möjliggöra att vem som 
helst helt anonymt kan rapportera misstankar om någon form 
av oegentligheter, har vi en extern visselblåsartjänst som man 
enkelt kommer åt via vår hemsida. 

Kompetensutveckling
ByggPartners kompetensutveckling sker dels i vardagen, 
genom att den enskilde får nya arbetsuppgifter och ökat an-
svar, dels genom olika utbildningar. Två gånger per år samlas 
företagets alla tjänstemän på det så kallade Kompetensbygget, 

för att lära känna varandra bättre, knyta kontakter, utbyta 
erfarenheter och diskutera teman som exempelvis värderingar, 
arbetsmiljö och medarbetarskap.

Vår uppskattade ledarskapsutbildning sker i samarbete med 
en extern aktör under sex dagar. Deltagarna får hjälp att själva 
utveckla sig i rollen som ledare. Målet är att ge våra ledare 
konkreta redskap som de har stor användning för i sin vardag. 
Därtill genomför vi interna utbildningar för samtliga medar-
betare som leder till att de höjer såväl sina praktiska som 
teoretiska färdigheter. Under 2019 har vi erbjudit kurser inom 
kalkyl, tidplanering, projektekonomi och entreprenadjuridik.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten

Till bolagsstämman i ByggPartner i Dalarna Holding AB, org.nr 556710-9243

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på 
sidorna 12-21 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 
12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrappor-
ten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten 
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 
grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 16 april 2020 
Ernst & Young AB

Jonas Svensson 
Auktoriserad revisor

Några av våra medarbetare i projektet Aniara i Borlänge, där vi bygger hyresrätter för det kommunala bostadsbolaget Tunabyggen. 
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ATT JOBBA PÅ BYGGPARTNER

 

Han kom till bygget som arbetsledare, men fick raskt växla upp till platschef för ett 
projekt med stora utmaningar. Men Magnus Persson var inte ensam i snålblåsten. 
Kollegor och ledning fanns alltid där.  

- Vi har trott på varandra hela tiden, säger Magnus Persson. 
Han syftar på sin arbetsgivare. Ett företag som han beskriver 
som modigt och familjärt.  

Magnus har rötterna i Dalarna, precis som ByggPartner. Det 
var ett av skälen till att han sökte sig till ByggPartner efter en 
arbetsledarutbildning på Nackademin.  
- Jag hade hört mycket gott om företaget och ville absolut 
komma hit.  

När han började på ByggPartner kände Magnus genast den 
känsla av tillhörighet som han upplever som typisk för bolaget. 

Han kom snabbt in i organisationen och fick ta allt mer 
ansvar på projekt i Stockholmsområdet. När ett bygge i Nacka 
skulle inledas var Magnus på plats i rollen som arbetsledare. 
Projektet omfattade ett höghus med 113 studentlägenheter. 
Men starten gick trögt. Bland annat valde den upphandlade 
stomleverantören att lägga ned sin verksamhet i Sverige, vilket 
gjorde att Magnus och kollegorna stod utan stomme. Detta 
resulterade i sin tur till en del omprojektering och senarelägg-
ning av byggstarten.

Tidigt i projektet valde den tilltänkta platschefen att säga upp 
sig, vilket lade ytterligare sten på bördan för laget på ”Riggen” 
som projektet kallades. När platsorganisationen skulle sättas, 
fick Magnus erbjudande att ta chansen och växla upp. 
- Vi hade ju ingen platschef, så jag resonerade med min arbets-
chef och vi kom fram till att jag skulle ta rollen.  

Det var ett beslut som Magnus inte ångrar idag, även om det 
innebar stor påfrestning och massor av tuffa utmaningar under 
projektets gång.  
- Tidvis mådde jag inget vidare, det ska erkännas. Men 
kollegorna och mina chefer var alltid där med hjälp och pepp. 
Det är en känsla som finns på det här företaget, som jag tror 
bygger på ett öppet klimat. Vi vågar be om hjälp och ställer upp 
för varandra. På ByggPartner är det inte fel att visa sig svag.  

I skrivande stund är Riggen i sitt slutskede och hyresgästerna 
kommer att flytta in under våren 2020. 
- Vi har lärt oss massor under det här projektet. Både teamet 
på plats och våra stödfunktioner i bolaget. Lärdomar som 
kommer av stora utmaningar.  

”ByggPartner har gett mig 
massor av möjligheter”
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Projektets namn: Riggen

Uppdrag: nyproduktion
Byggår: 2018 - 2020
Ort: Nacka
Omfattning: 113 studentlägenheter fördelade 
på 13 våningsplan
Kund: Riggen Bostads AB
Typ: studentboende
Entreprenadform: totalentreprenad, partnering

”Tidvis mådde jag 
inget vidare. Men 
kollegorna och mina 
chefer var alltid där 
med hjälp och pepp”

Magnus Persson, plastchef Riggen
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Risker och riskhantering

Omvärldsrisker

RISK BESKRIVNING AV RISKEN HANTERING

Marknadsutveck-
ling och konjunktur

Byggbranschen påverkas i stor utsträckning av allmän 
konjunkturutveckling, sysselsättningsutveckling, behov 
av nya bostäder och lokaler, förändringar befolknings-
tillväxt, inflation, räntenivåer med mera. 

Inriktar verksamheten på att vara verksam i regioner som har en uthållig 
befolkningstillväxt. Flyttar även resurser mellan regionerna om beho-
ven ändras.

Konkurrens Byggsektorn är starkt konkurrensutsatt och vissa av 
ByggPartners konkurrenter är stora bolag som har stör-
re finansiella resurser och kapacitet för att till exempel 
bättre stå emot nedgångar på marknaden och för att 
hantera framtida ändrade förhållanden på marknaden.

Strävar efter att särskilja erbjudandet genom att ha ett närmare kund-
samarbete, stå för enkelhet och effektivitet, ha långa kundrelationer och 
fokusera på partneringmodellen. 

Regelverk och le-
gala förhållanden

ByggPartners verksamhet är föremål för omfattande 
regelverk avseende exempelvis bygglov, byggnormer, 
säkerhetsregler och miljöregler. Lagstiftning och andra 
regelverk kan förändras och det finns en risk för att 
förändrade krav kan innebära betydande kostnader.

Många krav hanteras av byggherren, men framförallt i partneringprojekt 
krävs kunskap om lagar och regler och hur dessa implementeras i projek-
teringen och produktionen. Fortlöpande utbildning i entreprenadjuridik 
sker. Medarbetarna uppdateras kontinuerligt med aktuella förändringar i 
lagar och regler.

Operativa risker

RISK BESKRIVNING AV RISKEN HANTERING

Miljörisker ByggPartner är föremål för omfattande och allt 
strängare miljöregelverk. Bolaget skulle kunna komma 
att ställas till ansvar till exempel för miljösanering och 
bristande efterlevnad av lagar och regler om växthusut-
släpp, energi- och elförbrukning.

Kontinuerligt förebyggande arbete med fokus på klimatpåverkan, resurs-
effektivitet samt utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen. Miljöfrågorna 
är på agendan i ett tidigt skede och identifieras och åtgärdas snarast. 
ByggPartner är sedan flera år ISO-certifierade inom miljö (14001).

ByggPartner strävar efter att göra livscykelanalyser i projekten för att 
minimera klimatavtrycket.

ByggPartner redovisar medelutsläpp för koncernens samtliga fordon i 
tabellen för resultatindikatorer. ByggPartners mål är att varje år minska 
det genomsnittliga medelutsläppet.

Projektrisker ByggPartners lönsamhet är starkt beroende av de 
enskilda projektens resultat och konsekvenserna av 
projekt med negativt utfall kan bli stora.

Projekten avräknas med successiv vinstavräkning, 
vilket innebär att vinsten baseras på den senaste 
slutkostnadsprognosen och redovisas i takt med att 
kostnaderna upparbetas. Uppskattade förluster i på-
gående projekt redovisas i sin helhet vid den tidpunkt 
bedömningen görs. Förseningar i projekt kan leda till 
vite eller skadestånd gällande mot ByggPartner.

Särskilt komplexa och större anbud ska prövas och godkännas av Bygg-
Partners kalkylråd, vilket består av delar av styrelsen och VD.

Projektet arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskhantering av 
både operationella och finansiella risker. Varje projekt utvärderas kvartals-
vis, där justeringar av vinstavräkningen görs för eventuella förändringar i 
den bedömda kostnaden för att slutföra projektet.

Anbud matchas med bindande anbud från underleverantörer där pris-
sättningen är fast för att minimera exponeringen mot prisförändringar på 
marknaden under anbuds- och produktionsprocessen.

Sociala förhållan-
den, behålla och 
rekrytera kvalifice-
rade medarbetare

ByggPartner är beroende av att kunna rekrytera och 
behålla medarbetare, speciellt nyckelpersoner och 
personer med specialistkompetens men även övriga 
medarbetare. Efterfrågan på medarbetare inom 
byggsektorn är hög. ByggPartner är föremål för om-
fattande och allt strängare hälso- och säkerhetslagar 
och regelverk. Bolaget skulle kunna komma att ställas 
till ansvar till exempel för en arbetsmiljösituation eller 
arbetssäkerhet.

Ett ständigt arbete pågår för att utveckla medarbetarna. Rekrytering sker 
såväl internt som externt. Internt för att synliggöra att det finns möjlighet 
att utvecklas för dem som vill och som anses lämplig. Vid rekrytering läggs 
stor vikt att kandidaterna uppskattar ByggPartners arbetssätt och delar 
ByggPartners värderingar. Bolaget arbetar kontinuerligt med förebyggan-
de arbete med fokus på arbetsmiljö och arbetssäkerhet. ByggPartner är 
sedan flera år ISO-certifierade inom kvalitet (9001).

ByggPartner redovisar nöjd medarbetarindex i tabellen för resultatindikato-
rer. Mätning avseende medarbetarindex görs vartannat år, nästa mätning 
sker 2022. Vidare redovisas antalet genomförda interna ledarskapsut-
bildningsdagar i tabellen för resultatindikatorer. Bolagets frisknärvaro 
mäts löpande varje månad, där målet alltid är att ha en högre frisknärvaro 
än 96 procent. Antalet olyckor som gav upphov till sjukskrivning samt 
olycksfallsfrekvens per miljon arbetade timmar redovisas också i tabellen 
för resultatindikatorer.
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Korruption och 
brott mot mänskli-
ga rättigheter

ByggPartner befinner sig i en konkurrensutsatt bransch 
och har många medarbetare med ansvar och befogen-
heter samt arbetar med flera underleverantörer. Bygg-
Partner är föremål för omfattande lagar och regelverk 
för mänskliga rättigheter. Bolaget skulle exempelvis 
kunna komma att ställas till ansvar för att en medarbe-
tare bryter mot regelverk och interna uppförandekoden 
eller att efterlevnad av ByggPartners interna regelverk 
ej följs av underleverantörer.

Grunden för riskhantering ligger i ByggPartners företagskultur, värderingar, 
intern kontroll, ekonomisk rapportering och finansiell styrning. I tillägg 
så arbetar bolaget förebyggande och utbildar samtliga medarbetare i regel-
verk, policys och koder samt säkerställer att underleverantörer tillämpar 
och följer ByggPartners regelverk.

ByggPartner tillämpar och följer Sveriges Byggindustriers uppförandekod. 
I uppförandekoden ingår Institutet mot mutors näringslivskod. Underle-
verantörer förbinder sig att tillämpa och följa samma uppförandekod i 
inköpsavtal.  

Samtliga underleverantörer förbinder sig att följa ByggPartners uppfö-
randekod. Ett ständigt arbete pågår för att säkerställa att underleveran-
törer tillämpar och följer inköpsavtalet. ByggPartner är sedan flera år 
ISO-certifierade inom kvalitet (9001).

För att säkerställa att underleverantörer tillämpar och följer uppförandeko-
den för miljö, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och korruption så 
genomför ByggPartner revisioner.

ByggPartner redovisar antal incidenter i tabellen för resultatindikatorer. 

Tvister och rättsli-
ga förfaranden

ByggPartner är från tid till annan involverat i legala 
processer med till exempel kunder, leverantörer, 
underentreprenörer. Tvister kan leda till att ByggPart-
ner blir skyldigt att betala skadestånd eller inte får full 
ersättning för genomfört arbete.

Eventuella meningsskiljaktigheter i projekten uppmärksammas och han-
teras så snabbt som möjligt för att minimera risken för långdragna tvister. 
Samtliga tvister och meningsskiljaktigheter protokollförs alltid och delges 
motpart och ansvarig person från ByggPartner utses.

Finansiella risker 

RISK BESKRIVNING AV RISKEN HANTERING

Kredit- och 
motpartsrisk

ByggPartner är exponerat för risken att inte få betalt 
från nuvarande och framtida kunder.

Kundernas kredit kontrolleras innan projektstart av ett projekt och 
information om kundernas finansiella ställning inhämtas från kreditupplys-
ningsföretag. Faktureringen sker löpande och under produktionen pågår 
kontinuerlig hantering av operationella och finansiella risker. Både kvar-
talsvisa och månadsvisa utvärderingar av projekten görs, samt veckovisa 
avstämningar med underleverantörer.

I partneringuppdrag fördelas eventuella effektiviseringar samt kostnadsav-
vikelser mellan ByggPartner och kunden.

Finansieringsrisk Risk för att ByggPartner i framtiden misslyckas med 
att erhålla nödvändig finansiering, eller finansiering 
inte kan förnyas vid utgången av dess löptid, eller 
endast kan erhållas till kraftigt ökade kostnader eller 
oförmånliga villkor.

Under hela produktionen genomförs fakturering löpande med en förut-
bestämd ”lyftplan”, för att miniminera rörelsekapitalbindningen i de olika 
projekten.

Ränterisk Förändring av marknadsränta och kreditmarginal 
påverkar räntenettot, beroende i huvudsak på vald 
kapital- och räntebindningstid. Förändringar i mark-
nadsräntor och kreditmarginaler kan få en negativ 
kassaflödesmässig påverkan.

Byggentreprenadverksamhet medför inget stort behov av rörelsekapital.

En betydande faktor som påverkar ränterisken vid händelse av 
finansieringsbehov är räntebindningstiden. Enligt finanspolicyn får den 
genomsnittliga räntebindningstiden på den totala upplåningen uppgå till 
maximalt 36 månader

Likviditetsrisk Med likviditetsrisk avses risken att ByggPartner inte 
kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotid-
punkten, utan att kostnaden för att erhålla betalnings-
medel ökar avsevärt.

En auktorisationsförteckning säkerställer gränser och beslutsordning för 
godkännande av utgifter och investeringar.

En månadsplanering avseende tillgänglig likviditet som omfattar alla 
enheter görs. Planeringen uppdateras varje vecka. ByggPartner har tillgång 
till en checkräkningskredit om totalt 60 Mkr.
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Aktien

ÄGARE PER 31 DECEMBER 2019 ANTAL AKTIER RÖSTER, %

AB Surditet 2 985 949 24,66

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 1 622 508 13,40

Försäkringsbolaget, Avanza Pension 598 558 4,94

Nordea Livförsäkring Sverige AB 574 137 4,74

LGT Bank LTD 378 541 3,13

Aktiebolaget Pom Sandelius 347 000 2,87

Hallersbo, Tore 345 471 2,85

Övriga 5 254 939 43,41

Summa 12 107 103 100,00

ByggPartners aktie är noterad på First North 
Premier, Nasdaq Stockholm och börsvärdet per den 
30 december 2019 var 590,8 Mkr. Sista betalkurs 
för ByggPartners aktie 2019 var 48,80 kronor och 
under året steg aktiekursen med 58,4 procent.

Utdelningspolicy
ByggPartners utdelningspolicy är att dela ut minst 50 procent 
av årets resultat till aktieägarna, beroende av bolagets behov av 
likvida medel för att utveckla verksamheten.

Utdelning
Styrelsen beslutade under rådande omständigheter att av-
vakta utdelningen om 3,25 kr/aktie som tidigare presenterats 
i bokslutskommunikén. Med hänsyn till den osäkerhet som 
effekterna av Covid-19 har på marknaden och med respekt 
för att det i nuläget är svårt att överblicka utvecklingen, väljer 
styrelsen, med omsorg för aktieägare, våra medarbetare och 
bolaget, att avvakta en utdelning i nuläget. 

Styrelsen har ambitionen att återkomma med utdelnings-
förslag om förutsättningarna är lättare att bedöma senare 
under året. Bolaget har idag en god likvid ställning, en stark 
orderstock och kunder med bedömd god betalningsförmåga. 
Vårt strategiska kundarbete, där en majoritet av våra kunder 

finns inom offentlig sektor, gör att vi ser en låg risk för en ome-
delbart stor förändrad betalningsförmåga och därmed goda 
finansiella förutsättningar för en framtida justering

Det reviderade förslaget från styrelsen motsvarar en utdelning 
om totalt 0 (33,3) Mkr.

Bemyndigande
Bolagets styrelse har inte erhållit något bemyndigande att beslu-
ta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Ägarskap
Antalet registrerade aktier i ByggPartner uppgick den 30 de-
cember 2019 till 12 107 103 aktier. Varje aktie berättigar till en 
röst och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. ByggPartners 
aktier är denominerade i svenska kronor och kvotvärdet per 
aktie uppgår till 1,06 kronor. ByggPartner har inga utestående 
aktiesparprogram, options- eller konvertibelprogram.

Antalet aktieägare per den 31 december 2019 uppgick till 
4 047. Majoriteten av ByggPartners ägare återfinns i Sverige och 
består främst av finansiella och institutioznella organisationer. 
Den största ägaren är AB Surditet (bolagets grundare Bo Olsson) 
som innehar 24,7 procent av rösterna, följt av Länsförsäkringar 
Fondförvaltning AB, som innehar 13,4 procent av rösterna.
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ByggPartner (BYGGP) slutkurs

Aktiekapitalets utveckling

ÅR HÄNDELSE
FÖRÄNDRING I 

ANTALET AKTIER
TOTALT  

ANTAL AKTIER
FÖRÄNDRING I  

AKTIEKAPITAL (KR)
AKTIEKAPITAL 

(KR)
KVOTVÄRDE 

(KR)

2006 Bildande 100 000 100 000 100 000 100 000 1

2006 Nyemission 4 885 000 4 985 000 4 885 000 4 985 000 1

2006 Nyemission 7 515 000 12 500 000 7 515 000 12 500 000 1

2010 Minskning1) -720 000 11 780 000 -720 000 11 780 000 1

2010 Fondemission1) - 11 780 000 720 000 12 500 000 1,06 2)

2010 Nyemission 327 103 12 107 103 347 096 12 847 096 1,06 2)

1) Minskningen av aktiekapitalet genomfördes för utbetalning till aktieägare. Samtidigt genomfördes en fondemission för att återställa aktiekapitalet. 2) Kvotvärdet är avrundat.

Aktiehistorik 2019
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Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat 
sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. ByggPartners bolagsstyrning grundar sig på svensk lag, 
främst Aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, interna regler samt föreskrifter och policys.

Bolag listade på Nasdaq First North Premier före juli 2018 ska från 1 juli 2019 följa lokal kod för 
bolagsstyrning, vilket för svenska bolag avses Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). ByggPartner har 
dock valt att sedan 1 januari 2017 följa Koden.

Aktier och ägande
Aktiekapitalet i ByggPartner uppgick vid årets slut till 
12 847 096 kr, fördelat på totalt 12 107 103 aktier. Bolagets 
aktier ger rätt till en röst per aktie och har samma rätt till andel 
av bolagets tillgångar samt utdelning. Bolagstämman beslutar 
om utdelning.

ByggPartners tre största ägare per den 31 december 2019 
är AB Surditet (bolagets grundare Bo Olsson) (24,7 procent 
av aktiekapitalet), Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (13,4 
procent av aktiekapitalet) samt Försäkringsbolaget Avanza 
Pension (4,9 procent av aktiekapitalet)

Bolagsstämma
Enligt Aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta 
beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna 
sin rösträtt i nyckelfrågor, exempelvis fastställande av resultat- 
och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljan-
de av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande 
direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning 
till styrelsen och revisorerna.

ByggPartners räkenskapsår löper från och med den 1 januari 
till och med den 31 december och årsstämma ska hållas inom 
sex månader efter räkenskapsårets slut. Datum och ort för 
årsstämman kommuniceras senast i samband med den tredje 
kvartalsrapporten på bolagets hemsida. Kallelse sker genom 
publicering i Post- och Inrikes Tidningar och ByggPartners 
webbplats. Att kallelsen skett annonseras i Svenska Dag-
bladet. Samtliga stämmodokument publiceras på ByggPart-
ners webbplats. Aktieägare som är införda i aktieboken på 
avstämningsdagen och som anmäler sitt deltagande har rätt 
att närvara vid stämman, antingen personligen eller via ombud 
eller ställföreträdare med fullmakt. Aktieägare har rätt att få 
ärenden behandlade vid årsstämman om begäran har inkom-
mit till styrelsen senast sju veckor före årsstämman.

Utöver årsstämman kan kallelse även ske till extra bolagsstäm-
ma om styrelsen anser att det finns behov eller om ägare till 
minst tio procent av aktierna begär det.

Årsstämman 2019
Årsstämman 2019 hölls den 8 maj i Falun. Sammanlagt var 
45,5 procent av totalt antal aktier representerade. Räkenska-
perna för 2018 fastställdes och styrelseledamöterna och VD 
beviljades ansvarsfrihet. Beslut fattades också om val av sty-
relseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvode 
till styrelse och revisorer. 

Extra bolagsstämmor
Ingen extra bolagsstämma har hållits under 2019.

Årsstämma 2020
Nästa årsstämma för aktieägarna i ByggPartner i Dalarna Hol-
ding AB hålls den 14 maj 2020 klockan 16:00 på Magasinet, 
Tullkammaregatan 12, Falun.

Valberedning
Inför årsstämman 2020 har valberedningen följande sam-
mansättning: Eva Gottfridsdotter-Nilsson (valberedningens 
ordförande), Länsförsäkringar Fastighetsfond AB (13,4 procent 
av rösterna), Bo Olsson, AB Surditet (24,7 procent av rösterna) 
Anders Sandelius, AB Pom Sandelius (2,9 procent av rösterna) 
och Tore Hallersbo, styrelseordförande i ByggPartner i Dalarna 
Holding AB vilket meddelades på ByggPartners webbsida 
samt offentliggjordes genom pressmeddelandeden den 14 
oktober 2019.  

Valberedningen har inför årsstämman 2020 hållit tre protokoll-
förda sammanträden och däremellan haft löpande kontakt. 
Inget arvode har utgått för arbetet. Valberedningen har för sitt 
arbete tagit del av den interna utvärderingen av styrelsens 
arbete som utförts samt styrelseordförandens redogörelse för 
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styrelsearbetet och bolagets strategi, men har också inter-
vjuat enskilda styrelseledamöter och medlemmar i koncern-
ledningen. Valberedningen tillämpar de regler för styrelsens 
sammansättning som finns i Koden. Valberedningen bedömer 
att de föreslagna ledamöterna har en bred och kompletteran-
de erfarenhet av detta. Kraven på oberoende bedöms också 
vara uppfyllt. Valberedningen har även diskuterat kraven på 
mångfald. I detta avseende har valberedningen valt att inom 
mångfaldspolicy använda Koden avsnitt 4.1 som anger att 
styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende 
kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därutöver ska en jämn 
könsfördelning eftersträvas

Valberedningens förslag, redogörelse för arbetet samt komplet-
terande information om föreslagna styrelseledamöter offent-
liggörs i samband med kallelsen till årsstämman och redogörs 
även på årsstämman 2020.

Styrelsens roll och sammansättning
Styrelsen är efter bolagsstämman bolagets högsta beslutande 
organ. Styrelsens arbete regleras av bland annat Aktiebo-
lagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. 
Styrelsen fastslår mål och strategiska riktlinjer, ansvarar för att 
VD genomför styrelsebeslut samt har det yttersta ansvaret för 
koncernens interna styrning och kontroll samt riskhantering.

Styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter väljs årligen av 
årsstämman för tiden intill att nästa årsstämma hållits. Bygg-
Partners styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre 

och högst tio bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter utan 
suppleanter. Vid årsstämman 2019 valdes fem ordinarie sty-
relseledamöter. Ingen representant för koncernledningen ingår 
i styrelsen. Inga arbetstagarrepresentanter eller suppleanter 
har utsetts till styrelsen.

Styrelsens medlemmar presenteras närmare under avsnittet 
”Styrelse och ledande befattningshavare” på sid 32.

Styrelsens ordförande
Styrelseordförande leder styrelsearbetet och följer verksam-
heten i dialog med VD. Ordförande företräder bolaget i frågor 
kring ägarstrukturen och frågor av särskild betydelse. Uppdra-
get medför ansvar för att styrelsearbetet är välorganiserat, 
effektivt, att styrelsen fullgör åtagandena samt att styrelsen 
erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag. 
Vidare gör styrelsen en gång per år en utförlig utvärdering av 
formerna för sitt arbete, styrelsens sammansättning, styrel-
sens prestation och förbättringsområden.

Styrelsearbetet
Styrelsen utser moderbolagets VD och tillika koncernchef. 
Uppdelningen av styrelsens och VD:s ansvar samt befogenhe-
ter återfinns i styrelsens arbetsordning som fastställs årligen. 
Styrelsemötena följer en antagen arbetsordning vilken faststäl-
ler de punkter på dagordningen som är ordinarie och de som 
kan variera. Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad 
årsplan och ska mellan varje årsstämma hålla minst fem or-
dinarie styrelsemöten utöver det konstituerade styrelsemötet. 

FEBRUARI
• Bokslutskommuniké

• Förslag till utdelning

• Revisionsrapport

• Verksamhetsuppföljning
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Årligen genomförs en utvärdering av styrelsearbetet, resultatet 
redovisas sedan för valberedningen. 

Styrelsen har hittills inte inrättat något revisionsutskott eller 
ersättningsutskott eftersom styrelsen med hänsyn till sin 
storlek funnit det mer ändamålsenligt att styrelsen i sin helhet 
fullgör de uppgifter som ankommer på ett revisions- och ersätt-
ningsutskott.

Styrelsens årsplanering
Utöver dessa möten kan extra möten arrangeras för behand-
ling av frågor som inte kan hänskjutas till något av de ordinarie 
mötena. Under räkenskapsåret 2019 har styrelsen hållit elva 
möten, vilka samtliga protokollförts. Under 2019 har utöver 
de stående punkterna som till exempel marknadsutveckling, 
affärsutveckling och budget, följande frågor behandlats: finan-
siering, börsfrågor, organisationsutveckling och genomgång av 
projektprognoser.

Säkerställande av kvalitet i finansiell rapportering
I den arbetsordning som årligen beslutas av styrelsen ingår 
detaljerade instruktioner om bland annat vilka ekonomiska 
rapporter och vilken finansiell information som ska lämnas 
till styrelsen. Utöver bokslutsrapport, delårsrapporter och 
årsredovisning granskar och utvärderar styrelsen omfattande 
finansiell information som avser såväl koncernen som helhet 
som olika enheter som ingår i koncernen. Styrelsen behandlar 
också information om riskbedömningar, tvister och eventuella 
oegentligheter som kan få påverkan på ByggPartners finansiel-
la ställning.

Styrelsen granskar också de mest väsentliga redovisnings-
principer som tillämpas i koncernen avseende den finansiella 
rapporteringen, liksom väsentliga förändringar av principerna 
samt rapporter om internkontroll och processerna för finansiell 
rapportering. Koncernens revisorer rapporterar till styrelsen vid 
behov och minst två gånger per år.

Ersättning till styrelsen
Det beslutade arvodet till styrelsen uppgick 2019 till totalt 
720 000 kronor, fördelat inom styrelsen enligt vad som 
framgår av tabellen nedan. Årsstämman 2019 beslutade 

att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 200 000 
kronor per år och till övriga styrelseledamöter med 130 000 
kronor per styrelseledamot och år.

Koncernens ledning
VD leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd 
med övriga i ledningen. Denna består av VD, CFO samt HR-
chef. Koncernledningen har regelbundna verksamhetsgenom-
gångar under VD:s ledning.

Ersättning till ledande befattningshavare
Under 2019 utbetalades totalt 4 315 554 kronor i fast ersätt-
ning till bolagets ledande befattningshavare (koncernledning-
en). Den totala utbetalda bruttoersättningen till verkställande 
direktören och koncernledningen, inklusive grundlön, pensions-
betalning samt bil- och sjukförsäkringsförmån uppgick under 
2019 till 6 251 317 kronor, varav 2 776 147 kronor utgjorde 
ersättning till verkställande direktören. Ersättningar till ledande 
befattningshavare finns beskrivet i not 6 på sid 52.

Inför årsstämman 2020 kommer styrelsen att framlägga 
förslag till riktlinjer för ersättning och andra villkor för ledande 
befattningshavare.

Revision
Bolagets revisorer granskar årsbokslut och årsredovisning 
samt bolagets löpande verksamhet och rutiner för att sedan 
uttala sig om finansiella rapporteringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter 
varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till års-
stämman. Bolagets revisorer rapporterar till styrelsen varje 
år personligen sina iakttagelser från granskningen och sina 
bedömningar av bolagets interna kontroll.

Vid årsstämman 2019 valdes revisionsfirman EY till bolagets 
revisor med auktoriserade revisorn Jonas Svensson som hu-
vudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
Vid årsstämman 2019 beslutades att ersättning till revisorn 
skulle utgå enligt godkänd räkning. Revisorsarvodet 2019 upp-
gick till sammanlagt 827 000 kronor för hela koncernen.

Mötesnärvaro under 2019

NAMN INVALD ÅR
OBEROENDE 

FRÅN BOLAGET

OBEROENDE  
AV STÖRRE  

AKTIEÄGARE
STÄMMO-

BESLUTAT ARVODE STYRELSEMÖTEN

Tore Hallersbo 2016 Ja Ja 200 000 11/11

Bo Olsson 1992 Ja Nej 130 000 11/11

Helena Skåntorp 2016 Ja Ja 130 000 11/11

Torsten Josephson 2011 Ja Ja 130 000 11/11

Elisabeth Norman 2018 Ja Ja 130 000 11/11
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Intern kontroll
Styrelsen ansvarar enligt den svenska Aktiebolagslagen för 
den interna kontrollen. Bolagsstyrningsrapporten ska enligt 
Årsredovisningslagen innehålla upplysningar om de viktigaste 
inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i 
samband med den finansiella rapporteringen.

ByggPartners internkontrollstruktur följer principerna i 
COSO-modellen, enligt vilken det sker genomgång och bedöm-
ning inom områdena kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollakti-
viteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Kontrollmiljö
Styrelsen har fastställt ett antal styrande dokument för 
bolagets interna kontroll och styrning, bland annat styrelsens 
arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören, 
rapporteringsinstruktioner, auktorisationsbestämmelser och 
finanspolicy, insiderpolicy, kommunikationspolicy som alla 
syftar till att säkerställa en tydlig roll- och ansvarsfördelning. 
Rapportering av finansiell information sker genom ett koncern-
gemensamt rapporteringssystem. Ansvaret att upprätthålla 
en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med intern-
kontroll och riskhantering åligger verkställande direktören och 
CFO som rapporterar till styrelsen utifrån fastställda rutiner. 
Cheferna på olika nivåer i företaget har vidare detta ansvar 
inom sina respektive ansvarsområden och rapporterar i sin tur 
till koncernledningen.

Information och kommunikation
ByggPartners väsentliga styrande dokumentation i form av 
policys, riktlinjer och manualer kommuniceras framförallt via 
ett koncerngemensamt intranät och ett gemensamt verksam-
hetssystem.

Riskbedömning
ByggPartner uppdaterar kontinuerligt riskanalysen avseende 
bedömning av risker vilka kan leda till fel i den finansiella 
rapporteringen. Detta sker främst genom kontakter mellan 
koncernledningen och koncernstab ekonomi plus koncernens 
controllers. Vid riskgenomgångarna identifierar ByggPartner de 
områden där risken för fel är förhöjd.

Kontrollaktiviteter
Varje månad upprättas finansiella rapporter för samtliga bolag 
inom koncernen tillsammans med konsoliderade finansiella 
rapporter. Dessa ligger till grund för möten med respektive 
arbetschef där koncernchefen, CFO och koncerncontrollern 
har genomgång med respektive arbetschef. Särskild analys 
görs här av orderläge, kostnadsuppföljning, investeringar och 
kassaflöde. Varje kvartal hålls så kallade slutkostnadsprognos-
genomgång där kvartalsbokslutet och dotterbolagets uppdate-
rade prognos analyseras. Prognoser uppdateras varje kvartal 
för samtliga koncernbolag där uppföljning sker mot utfall 
samt tillser att den finansiella informationen är rättvisande 
och korrekt.

Särskilt komplexa och större anbud ska prövas och godkännas 
av ByggPartners kalkylråd vilket består av delar av styrel-
sen och VD. 

Kontrollmiljön skapas genom gemensamma värderingar, före-
tagskultur, regler och policys, kommunikation och uppföljning 
samt av det sätt som verksamheten är organiserad. Huvudupp-
giften för staber och dess medarbetare är dels att implemente-
ra, vidareutveckla och upprätthålla koncernens kontrollrutiner, 
dels utföra intern kontroll inriktad på affärskritiska frågor.

ByggPartners revisorer granskar den finansiella informationen 
för årsbokslutet. Dessutom granskar revisorerna varje år ett 
urval av kontroller och processer och rapporterar eventuella 
förbättringsområden till koncernledning och styrelse.

ByggPartners ekonomifunktion finns centralt i Borlänge 
(huvudkontor) och rapporterar genom ett koncerngemensamt 
rapporteringssystem. Koncerncontrollern har också ett nära 
samarbete med dotterbolagsansvariga avseende bokslut och 
rapportering.

Verksamhetsrevision
ByggPartner har även en internrevisionsfunktion inom ramen 
för det certifierade kvalitets- och miljöarbetet. Internrevi-
sionens huvudsakliga uppgift är att följa upp entreprenad-, 
service- och ställningsprojekt samt att det koncerngemensam-
ma verksamhetssystemet efterlevs och tillämpas. Verksam-
hetssystemet och prognosprocessen är den enskilt viktigaste 
beståndsdelen vid fastställande av ett projekts och bolagets 
resultat varför detta är ett prioriterat område. Det finns instruk-
tioner och en löpande utvärdering görs av att ansvariga perso-
ner i organisationen har den kompetens och de stödresurser 
som krävs för att fullgöra arbetet i samband med framtagandet 
av finansiella rapporter.
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Helena Skåntorp, född 1960
STYRELSELEDAMOT SEDAN OKTOBER 2016

Utbildning: Civilekonomexamen,  
Stockholms universitet
Andra pågående uppdrag: Styrelse-
ledamot i Mekonomen AB (Publ) och 
Cellink AB (Publ), styrelseordförande 
och verkställande direktör i Skåntorp&-
Co AB samt styrelseordförande Niels-
torp AB
Innehav i ByggPartner: 10 000 aktier 
genom Skåntorp & Co AB 

Elisabeth Norman, född 1961
STYRELSELEDAMOT SEDAN MAJ 2018

Utbildning: Kandidatexamen från Upp-
sala Universitet
Andra pågående uppdrag: Styrelse-
ordförande i Nivika Fastigheter AB 
(publ), styrelseledamot i Örndalen Hol-
ding AB med dotterbolag, Byggabo i 
Pajala AB, Cibus AB (publ) samt det 
egna bolaget Salnecke Slott AB. Elisa-

beth är ledamot i fullmäktigt och kommunstyrelse i Enköping 
Kommun, styrelseordförande i EHB AB (Enköpings Hyresbostä-
der) samt vice ordförande i Sveriges Allmännytta.
Innehav i ByggPartner: 0 aktier

Bo Olsson, född 1948
STYRELSELEDAMOT SEDAN 1992

Utbildning: Ingenjörsexamen
Andra pågående uppdrag: Styrelse-
ordförande i AB Surditet Holding samt 
AB Surditet (med uppdrag i koncern-
bolag) samt Söderblick Utveckling AB, 
styrelseledamot i Vidbynäs Anlägg-
nings AB och styrelsesuppleant i AB 
Juration, AB Sorptans, AB Sortion, AB 

Atementsamt AB Duction
Innehav i ByggPartner: 2 985 949 aktier genom AB Surditet 
samt 31 500 aktier privat

Styrelse och ledning

Tore Hallersbo, född 1955
STYRELSEORDFÖRANDE SEDAN 2019, 
STYRELSELEDAMOT SEDAN 2016 

Utbildning: Civilingenjörsexamen,  
Chalmers Tekniska Högskola
Andra pågående uppdrag: Styrelseord-
förande i Norvatek Invest AB (med upp-
drag i koncernbolag) och Tore Hallersbo 
AB (med uppdrag i koncernbolag).  
Styrelseledamot i Envac AB, Sigicom AB, 

Conform AS (med uppdrag i koncerbolag) samt Acobia AB.

Innehav i ByggPartner: 345 471 aktier samt 34 482 aktier 
genom Tore Hallersbo AB.

Torsten Josephson, född 1953
STYRELSEORDFÖRANDE 2013–2019, 
STYRELSELEDAMOT SEDAN 2011

Utbildning: Civilingenjörsexamen,  
Chalmers Tekniska Högskola
Andra pågående uppdrag: VD i Ancore 
Fastigheter AB, Kundvagnen Kolven AB 
och Långeberga Logistik AB, styrelse-
ordförande i Aktea Energy AB, Berg & 
Gren Arkitektkontor AB och 3D Fastig-

heter AB, styrelseledamot i Järntorget Byggintressenter AB, Järn-
torget Fastigheter AB, Delarka Holding AB, Delarka Fastigheter 
AB, Dammskogen Fastigheter AB, Clarence Morberg Fastigheter 
AB och Stiftelsen för Olle Engquist-priset samt styrelsesuppleant 
i Berggren & Mattsson Holding AB
Innehav i ByggPartner: 51 300 aktier genom Prioett AB

Styrelse
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Ann-Louise Holmbom, född 1966
HR-CHEF FÖR BYGGPARTNER SEDAN 2010

Utbildning: Sociala omsorgsprogrammet, Högskolan Dalarna
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Byggutbildning 
Star i Dalarna AB
Bakgrund: Personalchef för Sparbanken Leksand, projektle-
dare Stora Enso, rekrytering- och kompetensansvarig Grycks-
bo Pappersbruk, rekryteringskonsult hos Manpower samt oli-
ka chefsroller inom social omsorgsförvaltning Falu kommun
Innehav i ByggPartner: 6 000 aktier

Fredrik Leo, född 1973
VD BYGGPARTNER SEDAN 2018

Utbildning: Kandidatexamen Bygg-
teknik, Högskolan Dalarna
Bakgrund: Avdelningschef NCC Öst-
ergötland, Affärschef Hus NCC Öst-
ergötland, Entreprenadchef Hus NCC 
Stockholm samt Vice VD ByggPartner
Innehav i ByggPartner: 23 241 aktier

Martin Lindkvist, född 1976
CFO FÖR BYGGPARTNER SEDAN 2020

Utbildning: Civilingenjörsexamen, KTH
Bakgrund: Senior rådgivare och af-
färsanalytiker H&M-koncernen, Chef 
Data och Analys H&M-koncernen 
samt IT-ledning/funktionschef H&M IT
Innehav i ByggPartner: 0 aktier

Ledning
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Medarbetare under byggandet av ny bilhall för Audi, Bilmetro i Borlänge. 
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Verksamheten
ByggPartner grundades 1992 och är idag ett byggbolag med 
kompletterande verksamhet inom byggservice och Ställning 
och fallskydd. Bolaget har verksamhet på tillväxtmarknaderna 
Stockholm och Mälardalen och är ett av de marknadsledande 
byggföretagen i Dalarna. Partnering är en samarbetsform inom 
byggentreprenad där ByggPartner är med redan från början 
av projektet och har ett mer långtgående samarbete med 
alla inblandade parter. Det förutsätter ömsesidigt förtroende 
vilket kräver delaktighet och gemensamt ansvar genom hela 
projektet, något som i sin tur ställer krav på kommunikation, 
transparens och insyn. En viktig del av partnering är det 
gemensamma ansvaret och den kontinuerliga utvärderingen 
genom hela projektet.

ByggPartners tre verksamhetsområden är: byggentreprenad, 
byggservice och ställningar och fallskydd. Det största verksam-
hetsområdet byggentreprenad, omfattar större byggnationer 
av kommersiella fastigheter, samhällsfastigheter och bostäder. 
Verksamhetsområdet byggservice omfattar mindre nybygg-
nationer och renoveringar, offentliga ramavtal och pågående 
servicekontrakt. Ställningar och fallskydd specialiserar sig på 
montering och nedmontering samt uthyrning av byggnadsställ-
ningar inom mer komplexa ställningsprojekt.

Väsentliga händelser under året
Under året erhölls flera viktiga projekt, bland annat att bygga 
bostadshus samt lokaler för seniorcenter och ungdomsmottag-
ning i Avesta åt Gamle Byn som beräknas uppgå till 121 Mkr. I 
april tecknades avtal om att bygga ett vård- och omsorgsboen-
de med ca 60 lägenheter åt Falu kommun. byggentreprenaden 
i partnering uppgår till ca 156 Mkr. I maj tecknades ett avtal 
om att bygga en andra datahall åt EcoDataCenter, som strävar 
efter att bli Nordens största och grönaste datacenter-aktör, 
på EcoDataCenters campus i Falun, totalentreprenaden i 
partnering uppgår till ca 45 Mkr. I maj hölls även årsstämman 
och där beslutades att minska styrelsen med en ledamot samt 
valdes Tore Hallersbo som styrelsens ordförande.

I juni tecknades ett avtal gällande hus A och E samt ljusgård på 
Campus Falun åt Högskolan Dalarna. Byggentreprenaden som 
är en totalentreprenad uppgår till ca 94 Mkr. I juli bekräftades 
en tilldelning för att i partnering utföra nybyggnation av Södra 

Hemlingsby som innehåller skola, förskola, idrottshall samt vård- 
och omsorgsboende åt Gavlefastigheter och Gavlegårdarna.

Samma månad tecknades även avtal med Surahammars 
kommun om en ny- och ombyggnation av Källbo vårdboende. 
Byggentreprenaden som är en utförandeentreprenad uppgår 
till 87 Mkr och gick i orderboken i andra kvartalet.

I augusti tecknades avtal att utföra nyproduktion av Nockebys-
kogen gällande att uppföra 114 lägenheter i sex huskroppar åt 
Stockholm Kooperativa Bostadsförening. Byggentreprenaden 
som är en totalentreprenad, uppgår till ca 275 Mkr.

I november tecknades ett fas 1-kontrakt med Uppsalahem 
för ett omfattande fönsterbyte i området Salabacke i centrala 
Uppsala. Projektet kommer att genomföras i partnering och 
planen är att ersätta de befintliga fönstren med träfönster med 
identiskt utseende. Samma månad erhålls även uppdraget att 
renovera 108 lägenheter i kvarteret Blåklinten åt Uppsalahem. 
Byggentreprenaden beräknas uppgå till ca 125 Mkr.

I december erhölls en preliminär tilldelning av nyproduktion 
av 78 hyreslägenheter i Surbrunnshagen i Falun åt Kopparsta-
den. I december pressmeddelades även att Martin Lindkvist, 
närmast från H&M, blir ny CFO på ByggPartner då CFO Helena 
Blom valt att lämna posten för nya utmaningar.

Omsättning
Koncernens nettoomsättning 2019 uppgick till 1 939,6 
(1 655,5) Mkr, en ökning med 17 procent. Ökningen förkla-
ras av fler entreprenader i produktion och samtliga regioner 
Dalarna, Stockholm och Mälardalen har haft en stark positiv 
tillväxt. Av koncernens nettoomsättning utgörs 88 (86) procent 
av entreprenadverksamheten. Resterande andel utgörs av 
byggservice och Ställning och fallskydd.

Omsättningen inom segmentet byggentreprenad uppgick till 
1 721,0 (1 448,9) Mkr, en ökning med 19 procent. Segmentet 
Service redovisade en omsättning på 195,5 (178,8) Mkr, en 
ökning på 9 procent. Omsättningen för segmentet ställningar 
och fallskydd uppgick till 47,8 (54,2) Mkr, en minskning med 12 
procent. Hela 2019 präglades av en god tillväxt, både inom seg-
mentet Entreprenad samt byggservice. Ställning och Fallskydd 
har under året påverkats av att två större kunder gått i konkurs. 

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ), 
organisationsnummer 556710–9243 med säte i Falun, avger härmed årsredovisning 
och koncernredovisning för verksamhetsåret 2019-01-01 till 2019-12-31.
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Resultat
Rörelseresultat uppgick till 70,0 (45,8) Mkr, en ökning med 53 
procent. Ökningen förklaras dels av den ökade omsättningen 
och dels av att projekten haft en högre genomsnittlig margi-
nal. Rörelseresultatet för byggentreprenad uppgick till 56,5 
(32,6) Mkr, en ökning med 73 procent.

Segmentet byggservice redovisade ett rörelseresultat på 9,4 
(5,4) Mkr, en ökning med 74 procent. Segmentet ställningar 
och fallskydd redovisade ett rörelse resultat på 4,5 (8,3) Mkr, 
en minskning med 45 procent.

De totala produktions- och driftskostnaderna uppgick till 
1 831,4 (1 575,1) Mkr, en ökning på cirka 16 procent. 
Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till 
38,1 (34,6) Mkr, en ökning med tio procent. Ökningen av 
Försäljnings- och administrationskostnaderna är hänförlig till 
rekryteringar under året samt generella kostnadsökningar. 
Försäljnings- och administrationskostnaders andel av omsätt-
ningen var 2,0 (2,1) procent. Rörelsemarginalen ökade till 3,6 
(2,8) procent jämfört med föregående år. Finansiella intäkter 
uppgick till 0,1 (0,3) Mkr och de finansiella kostnaderna var 
1,2 (0,7) Mkr. Årets resultat före skatt (EBT) uppgick till 68,9 
(45,4 ) Mkr. Årets skattekostnad var 15,2 (10,5) Mkr och årets 
nettoresultat var 53,7 (34,9) Mkr.

Orderingång och orderstock
Orderingången för helåret 2019 uppgick till 1 571 (2 098) Mkr, 
en minskning med 25 procent. Orderstock kvar att produce-
ra uppgick vid utgången av året till 1 675 Mkr jämfört med 
2 043 Mkr vid utgången av 2018. Av orderstocken är cirka 48 
(60) procent av projekten relaterade till projekt med partne-
ringmodell.  

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden 
januari - december uppgick till 80,1 (124,0) Mkr. Det fortsatta 
positiva kassaflödet är både en effekt av en god tillväxt samt 
en minskad kapitalbindning som är en direkt konsekvens av 
ett aktivt arbete med kassaflödeshantering. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till - 4,1 (- 5,9) Mkr som 
förklaras till största del av investering i ställning men även 
verksamhetssystem. Kassaflödet från finansieringsverksam-
heten uppgick till -44,0 (-34,6) Mkr. 

På ordinarie årsstämma den 8 maj 2019 beslutades om 
utdelning om 33,3 Mkr. ByggPartners rörelsekapital säkerställs 
genom en kombination av likvida medel och kassaflöde från 
den löpande verksamheten. 

Likvida medel uppgick vid årets utgång till 183,0 (151,1) Mkr. 
ByggPartners disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjat 
kreditlöfte, var vid årets slut 243,0 (211,1) Mkr. Räntebärande 
skulder uppgick till 18,3 (5,5) Mkr och ökningen förklaras av 
övergången till IFRS 16.  Soliditeten uppgick till 23,5 procent 
vid årets utgång jämfört med 22,9 procent vid föregående 
årsskifte, läs mer i not 32. 

Investeringar
Investeringar har gjorts i bolagets verksamhetssystem samt 
i ställningsmaterial. Värdet av dessa investeringar uppgick 
under perioden till totalt 4,1 (5,9) Mkr. Avskrivningar under pe-
rioden har gjorts med 14,0 (7,4) Mkr och där ökningen främst 
förklaras av övergången till IFRS 16. 

Moderbolaget
Koncernen består av moderbolaget ByggPartner i Dalarna 
Holding AB och de helägda dotterbolagen JUF Byggnadsställ-
ningar AB, ByggPartner i Dalarna AB med dotterdotterbolaget 
ByggPartner i Dalarna Service AB, Fastighetsaktiebolaget 
Lärarinnan Holding i Borlänge med dotterbolaget Fastighets-
aktiebolaget Lärarinnan södra i Borlänge samt ByggPartner i 
Dalarna Fastighets AB med dotterbolaget BOL Projekt AB. 

Omsättningen för moderbolaget uppgick till 13,0 (15,3) Mkr. 
Moderbolaget har erhållit anteciperad utdelning från dotterbo-
laget ByggPartner i Dalarna AB om 40 Mkr vilket redovisat som 
resultat från andelar i koncernföretag. Resultatet efter skatt 
uppgick till 40,0 (40,1) Mkr.

Miljö
Koncernen bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken. ByggPartners miljöarbete 
präglas av såväl sunt förnuft som ordning och reda på både 
byggarbetsplatserna och på koncernens olika kontor.

ByggPartners verksamhet påverkar miljön avseende såväl 
val av material som avfallshantering och transporter. Bolaget 

OMSÄTTNING JAN - DEC 2019, TKR JAN - DEC 2018, TKR FÖRÄNDRING, %

Byggentreprenad 1 720 994 1 448 947 18,8
Byggservice 195 537 178 790 9,4
Ställningar och fallskydd 47 774 54 151 -11,8
Koncerngemensamt -24 665 -26 407
Summa 1 939 640 1 655 481 17,2

RÖRELSERESULTAT JAN - DEC 2019, TKR JAN - DEC 2018, TKR FÖRÄNDRING, %

Entreprenad 56 546 32 609 73,4
Byggservice 9 360 5 378 74,0
Ställning och fallskydd 4 522 8 294 -45,4
Koncerngemensamt -414 -448
Summa 70 014 45 833 52,8
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vill därför ta ett aktivt ansvar vid val av olika byggmaterial, 
transporter, resor och energiåtgång. Kontinuerlig kontroll och 
uppföljning av ByggPartners miljöarbete sker vid interna revi-
sioner. ByggPartner är certifierade enligt såväl ISO 9001 som 
ISO 14001. Mer information kring koncernens hållbarhetsarbe-
te finns beskrivet på sidorna 12-21.

Medarbetare
Antalet medarbetare vid periodens utgång uppgick till 459 
(446) personer varav 40 (39) var kvinnor. Frisknärvaro uppgick 
till 96,9 (96,7) procent. Mer information om medarbetarna 
finns på sidorna 52-53 samt i Not 6.

Risker och osäkerheter
ByggPartners verksamhet medför risker som i varierande 
omfattning på kort och lång sikt kan påverka möjligheten att 
uppnå de mål som bolaget ställt upp. ByggPartner inventerar 
kontinuerligt koncernens risksituation och arbetar löpande 
för att snabbt upptäcka och synliggöra nya risker, begränsa 
riskexponeringen och en eventuell påverkan i händelse av att 
en risk aktualiseras.

Riskerna i ByggPartners verksamhet kan indelas i marknads-, 
operativa- och finansrelaterade risker. Med marknadsrisker 
menas i huvudsak faktorer som återfinns utanför ByggPart-
ners verksamhet och avser risker i form av ändrade mark-
nadsförutsättningar. Operativa risker avser risker som ligger 
inom ByggPartners kontroll. Finansrelaterade risker härleds 
i huvudsak till faktorer som återfinns utanför ByggPartners 
egen verksamhet och avser risker i form av ändrade finansiella 
förutsättningar. Mer om ByggPartners risker finns på sidorna 
24-25 samt i Not 29.

Aktien och ägarförhållanden
ByggPartners aktie handlas sedan 5 december 2016 på Nas-
daq First North Premier. Antalet registrerade aktier i ByggPart-
ner uppgick den 31 december 2019 till 12 107 103 aktier. 
Varje aktie berättigar till en röst och samtliga aktier har lika 
rätt till utdelning. ByggPartners tre största ägare per den 31 
december 2019 är AB Surditet (bolagets grundare Bo Olsson, 
24,7 procent av aktiekapitalet), Länsförsäkringar Fondförvalt-
ning AB (13,4 procent av aktiekapitalet), Försäkringsbolaget 
Avanza Pension (4,9 procent av aktiekapitalet).

Såvitt styrelsen för ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) 
känner till finns det inga avtal mellan större aktieägare som 
begränsar aktiernas överlåtbarhet. Det finns inte heller några 
begränsningar i aktiernas överlåtbarhet på grund av bestäm-
melse i lag eller bolagsordning. Någon begränsning av hur 
många röster varje aktieägare kan avge vid bolagsstämma 
finns inte.

ByggPartner har inga utestående aktiesparprogram, options- 
eller konvertibelprogram.

Bolagsstyrning
En separat beskrivning av bolagsstyrningen, vilken bland annat 
innehåller beskrivning av styrelsens arbete och valberedning 

återfinns på sidorna 28-31. Upplysningar om de viktigaste 
inslagen i koncernens system för intern kontroll och riskhante-
ring finns på sidorna 31 under avsnittet Intern kontroll.

Hållbarhetsrapport
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Byggpartner i Dalarna 
Holding AB valt att upprätta hållbarhetsrapporten som en från 
årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten har 
överlämnats till revisorn samtidigt som årsredovisningen. Håll-
barhetsrapporten återfinns på sidorna 12-21 i detta tryckta 
dokument.

Forskning och utveckling
ByggPartner bedriver ingen forskning och utveckling, men för 
en kontinuerlig dialog med kunderna för att inhämta synpunk-
ter på önskad utveckling av byggprocessen och ByggPartners 
erbjudande.

Framtida utveckling
ByggPartner kommer att fortsätta att utveckla medarbetare 
och partneringmodellen samt sträva efter en stabil lönsamhet 
och tillväxt.

Styrelsen beslutar under rådande omständigheter att avvakta 
utdelningen om 3,25kr/aktie som tidigare presenterats i bok-
slutskommunikén. Med hänsyn till den osäkerhet som effekter-
na av Covid-19 har på marknaden och med respekt för att det 
i nuläget är svårt att överblicka utvecklingen, väljer styrelsen, 
med omsorg för aktieägare, våra medarbetare och bolaget, att 
avvakta en utdelning i nuläget. 

Styrelsen har ambitionen att återkomma med utdelnings-
förslag om förutsättningarna är lättare att bedöma senare 
under året. Bolaget har idag en god likvid ställning, en stark 
orderstock och kunder med bedömd god betalningsförmåga. 
Vårt strategiska kundarbete, där en majoritet av våra kunder 
finns inom offentlig sektor, gör att vi ser en låg risk för en ome-
delbart stor förändrad betalningsförmåga och därmed goda 
finansiella förutsättningar för en framtida justering

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:  

Balanserat resultat -27 713 405 kronor

Överkursfond 111 105 730 kronor

Årets resultat 39 967 559 kronor

123 359 884 kronor

 
Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående vinstme-
del om 123 359 884 kronor disponeras så att:

Till aktieägarna utdelas - kronor
I ny räkning föres 123 359 884 kronor

123 359 884 kronor
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Finansiell information

Koncernens rapport över resultat

TKR NOT
2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

Nettoomsättning 3 1 939 640 1 655 481

Produktions- och driftskostnader 4,6,14 -1 831 421 -1 575 056

Bruttoresultat 108 219 80 425

Försäljnings- och administrationskostnader 4,5 -38 115 -34 592

Övriga rörelsekostnader -90 -

Rörelseresultat 70 014 45 833

Finansiella intäkter 7 113 308

Finansiella kostnader 8 -1 197 -744

Resultat före skatt 68 930 45 397

Skatt 9 -15 201 -10 508

Årets resultat 53 729 34 889

Årets resultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare 53 729 34 889

Innehav utan bestämmande inflytande - -

Koncernens rapport över totalresultat

TKR NOT
2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

Årets resultat 53 729 34 889

Övrigt totalresultat - -

Årets totalresultat 53 729 34 889

Årets totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare 53 729 34 889

Innehav utan bestämmande inflytande - -

Resultat per aktie före och efter utspädning (kronor) hänförligt till moderbolagets ägare 4,44 2,88
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Koncernens rapport över finansiell ställning

TKR NOT 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 10,14 30 730 16 024
Immateriella anläggningstillgångar 11 90 067 90 043
Finansiella anläggningstillgångar 12,17 68 60
Summa anläggningstillgångar 120 865 106 127

Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter 13 4 435 7 157
Kundfordringar 17,29 239 679 253 607
Övriga kortfristiga fordringar 17 106 140
Upparbetade men ej fakturerade intäkter* 17,19 98 966 57 433
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 9 692 9 752
Likvida medel 17,20 182 975 151 052
Summa omsättningstillgångar 535 853 479 141

SUMMA TILLGÅNGAR 656 718 585 268

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 21
Aktiekapital 12 847 12 847
Övrigt tillskjutet kapital 111 106 111 106
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 30 244 9 989
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 154 197 133 942
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande - -
Summa eget kapital 154 197 133 942

Skulder
Långfristiga skulder
Långfristiga leasingskulder 17,22 9 982 3 657
Uppskjuten skatteskuld 9 3 578 3 495
Övriga avsättningar 23 4 200 2 200
Summa långfristiga skulder 17 760 9 352

Kortfristiga skulder
Kortfristiga leasingskulder 17,22 8 280 1 828
Leverantörsskulder 17 239 017 228 220
Fakturerad men ej upparbetad intäkt* 17,19 133 424 113 888
Aktuell skatteskuld 3 872 729
Övriga kortfristiga skulder 17 37 879 34 196
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 62 289 63 113
Summa kortfristiga skulder 484 761 441 974
Summa skulder 502 521 451 326

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 656 718 585 268

*Posten upparbetad men ej fakturerad intäkt samt Fakturerad men ej upparbetad intäkt är justerade per 2019-12-31, även jämförelsetal 2018-12-31 är justerad, se not 32.
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

TKR
Aktie - 

kapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital
Balanserade vinstme-
del inkl. årets resultat

Totalt  
eget  

kapital

Ingående eget kapital 2018-01-01 12 847 111 106 5 367 129 320

Utdelning -30 268 -30 268

Årets resultat - - 34 889 34 889

Årets övrigt totalresultat - - - -

Årets totalresultat - - 34 889 34 889

Utgående eget kapital 2018-12-31 12 847 111 106 9 989 133 942

Ingående eget kapital 2019-01-01 12 847 111 106 9 989 133 942

Effekt av IFRS 16 - - -179 -179

Utdelning -33 295 -33 295

Årets resultat - - 53 729 53 729

Årets övrigt totalresultat - - - -

Årets totalresultat - - 53 729 53 729

Utgående eget kapital 2019-12-31 12 847 111 106 30 244 154 197

40

Finansiell information



Koncernens kassaflödesanalys

TKR NOT
2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 70 014 45 833

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 25 16 113 7 587

Betald inkomstskatt -11 976 -16 213

Delsumma kassaflöde från den löpande verksamheten 74 151 37 207

Erhållen ränta 113 308

Betald ränta -405 -627

Betalda övriga finansiella kostnader -792 -117

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital 73 067 36 771

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) Minskning (+) av exploateringsfastigheter 2 757 -

Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar -28 953 -40 010

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder 33 192 127 243

Kassaflöde från den löpande verksamheten 80 063 124 004

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella tillgångar -712 -721

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 371 -5 990

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 21 800

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar -40 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 102 -5 911

Finansieringsverksamheten

Amortering av leasingskuld 25 -10 743 -4 329

Utbetald utdelning -33 295 -30 268

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -44 038 -34 597

Årets kassaflöde 31 923 83 496

Likvida medel vid årets början 151 052 67 556

Likvida medel vid årets utgång 20 182 975 151 052
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Moderbolagets resultaträkning

TKR NOT
2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

Nettoomsättning 13 034 15 300

Försäljnings- och administrationskostnader 5 -12 595 -14 594

Rörelseresultat 439 706

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 7 40 000 40 000

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -414 -448

Resultat efter finansiella poster 40 025 40 258

Skatt på årets resultat 9 -57 -109

Årets resultat 39 968 40 149

Moderbolagets rapport över totalresultat

TKR NOT
2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

Årets resultat 39 968 40 149

Övrigt totalresultat - -

Årets totalresultat 39 968 40 149
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Moderbolagets balansräkning

TKR NOT 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 15,16 272 567 272 567

Summa anläggningstillgångar 272 567 272 567

Omsättningstillgångar

Skattefordran 123 -

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 451 550

Kassa och bank 20 120 831 108 825

Summa omsättningstillgångar 121 405 109 375

SUMMA TILLGÅNGAR 393 972 381 942

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 21 12 847 12 847

Fritt eget kapital

Överkursfond 111 106 111 106

Balanserat resultat -27 714 -34 568

Årets resultat 39 968 40 149

Summa eget kapital 136 207 129 534

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 711 2 118

Skulder till koncernföretag 16 254 392 245 919

Skatteskuld - 224

Övriga kortfristiga skulder 960 1 572

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 702 2 575

Summa skulder 257 765 252 408

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 393 972 381 942
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

TKR Aktie kapital
Överkurs-

fond
Balanserat 

resultat
Årets  

resultat
Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital 2018-01-01 12 847 111 106 -44 483 40 182 119 652

Vinstdisposition - - 40 182 -40 182 -

Utdelning - - -30 268 - -30 268
Årets resultat - - - 40 149 40 149
Årets övrigt totalresultat - - - - -
Årets totalresultat - - - 40 149 40 149

Utgående eget kapital 2018-12-31 12 847 111 106 -34 568 40 149 129 534

Ingående eget kapital 2019-01-01 12 847 111 106 -34 568 40 149 129 534

Vinstdisposition - - 40 149 -40 149 -

Utdelning - - -33 295 - -33 295

Årets resultat - - - 39 968 39 968
Årets övrigt totalresultat - - - - -
Årets totalresultat - - - 39 968 39 968

Utgående eget kapital 2019-12-31 12 847 111 106 -27 714 39 968 136 207

Moderbolagets kassaflödesanalys

TKR NOT
2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt 40 025 40 258

Betald skatt -404 313

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 39 621 40 571

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar 99 692

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder 5 581 63 927

5 680 64 619

Kassaflöde från den löpande verksamheten 45 301 105 190

Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning -33 295 -30 268

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -33 295 -30 268

Årets kassaflöde 12 006 74 922

Likvida medel vid årets början 108 825 33 903

Likvida medel vid årets utgång 20 120 831 108 825
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Noter
Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper
Denna årsredovisning och koncernredovisning omfattar det 
svenska moderföretaget ByggPartner i Dalarna Holding AB 
(publ), organisationsnummer 556710-9243 och dess dotter-
företag. Koncernens huvudsakliga verksamhet är byggentre-
prenad-, byggservice- och ställning och fallskydd i Stockholm, 
Mälardalen, Uppsala och Dalarna.

Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i och med säte i 
Falun, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Brunnsgatan 38, 
784 35 Borlänge.

Tillämpade regelverk
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av Internatio-
nal Accounting Standards Board (IASB) såsom de fastställts av 
Europeiska unionen (EU). Därtill följer koncernredovisningen 
rekommendationen från Rådet för finansiell rapportering RFR 
1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen utom i de fall som anges under avsnittet "Moderbo-
lagets redovisningsprinciper".

De nedan angivna redovisningsprinciperna har, om inte annat 
anges, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som 
presenteras i koncernens finansiella rapporter. Koncernens 
redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent av koncer-
nens företag.

Värderingsgrunder
Tillgångar, avsättningar och skulder har baserats på anskaff-
ningsvärden om inget annat anges nedan. 

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer 
företagen bedriver sin verksamhet. Moderföretagets funk-
tionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporte-
ringsvaluta för moderföretaget och koncernen. Det innebär 
att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. 
Samtliga belopp presenteras, om inte annat anges, i tusentals 
kronor (tkr).

Nya standarder
Det här är den första årsredovisningen där koncernen tillämpar 
IFRS 16 Leasingavtal som gäller för räkenskapsår som inleds 
den 1 januari 2019 eller senare. Standarden ersatte IAS 17 
Leasingavtal samt tillhörande tolkningar. Koncernen tilläm-
pade den förenklade övergångsmetoden vilket innebär att 
jämförande information i föregående perioder inte presenteras. 
Leasingskulden vid övergången utgjordes av de diskonterade 
återstående leasingavgifterna per 1 januari 2019. Samtliga 
nyttjanderättstillgångar har redovisats som om standarden 
hade tillämpats sedan inledningsdatumet, men diskonterat 
med koncernens marginella upplåningsränta per 2019-01-01. 
Övergången till IFRS 16 medförde därför en effekt på 
eget kapital. 

Koncernens väsentliga leasingavtal består av hyreslokaler och 
fordon. Från och med övergången till IFRS 16 redovisas dessa 
i rapporten över finansiell ställning. Det innebar att nyttjan-

derättstillgångar om 16 039 tkr redovisas, skattefordran 
ökade med 46 tkr och förutbetalda kostnader minskade med 
1 220 tkr. Långfristiga leasingskulder om 7 468 tkr och kort-
fristiga leasingskulder om 7 576 tkr redovisas i balansräkning-
en. Eget kapital minskade med 194 tkr vid övergången till IFRS 
16. Avtal som tidigare redovisades som finansiella leasingavtal 
har inte omvärderats utan redovisas enligt tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper som en del av leasingskulden respektive 
nyttjanderättstillgångarna per 1 januari 2019.

Nedan tabell visar en avstämning mellan tidigare redovisnings-
princip och IFRS 16:

Avstämning operationella leasingåtaganden TKR

Åtaganden för operationella leasingavtal 2018-12-31 15 195
Åtagande efter diskontering med koncernens marginella 
låneränta (0,6 %)

15 044

Tillkommer finansiella leasingskulder per 2018-12-31 5 485

Redovisad leasingskuld per 1 januari 2019 20 529

Tillämpningen av IFRS 16 har inte förändrat koncernens redo-
visning av leasingavtal där de är leasegivare. För fullständiga 
redovisningsprinciper, se avsnittet om leasing under koncer-
nens redovisningsprinciper. För årets redovisning av den nya 
leasingstandarden, se not 14.

Inga av de av IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har 
trätt ikraft, förväntas ha någon väsentlig inverkan på ByggPart-
ners redovisning.

Klassificering
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt vä-
sentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter 
mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstill-
gångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp 
som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader 
räknat från balansdagen.

Konsolidering
Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ByggPartner i Dalarna 
Holding AB (publ) bestämmande inflytande. En investerare 
har bestämmande inflytande över ett företag när investera-
ren exponeras för, eller har rätt till, rörlig avkastning från sitt 
engagemang i företaget och kan påverka avkastningen genom 
sitt inflytande.

Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, 
beaktas potentiella röstberättigande aktier samt om de facto 
control föreligger.

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden 
innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en trans-
aktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets 
tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs 
det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara 
tillgångar och övertagna skulder samt eventuella innehav utan 
bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter, med undan-
tag av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av 
egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, som uppkommer 
redovisas direkt i årets resultat. Vid rörelseförvärv där överförd 
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ersättning överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar 
och övertagna skulder som redovisas separat, redovisas skillna-
den som goodwill. När skillnaden är negativ, så kallat förvärv till 
lågt pris, redovisas denna direkt i årets resultat.

Förvärv och försäljning av innehav utan bestämmande 
inflytande
Förvärv från och avyttring till innehav utan bestämmande in-
flytande redovisas som en transaktion inom eget kapital, d.v.s. 
mellan moderföretagets ägare (inom balanserade vinstmedel) 
och innehav utan bestämmande inflytande. Därför uppkommer 
inte goodwill i dessa transaktioner. Förändringen av innehav 
utan bestämmande inflytande baseras på dess proportionella 
andel av nettotillgångar.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader 
och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från 
koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras 
i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Orealise-
rade vinster som uppkommer från transaktioner med intressefö-
retag och joint ventures elimineras i den utsträckning som mot-
svarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster 
elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast 
i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov.

Dotterföretags finansiella rapporter inkluderas i koncernredo-
visningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då 
det bestämmande inflytandet upphör.

Samarbetsarrangemang
Ett innehav i ett samarbetsarrangemang klassificeras antingen 
som en gemensam verksamhet eller som ett joint venture 
beroende på de rättigheter och skyldigheter respektive inves-
terare har enligt kontraktet. ByggPartner har klassificerat sina 
gemensamt ägda projekt som samarbetsarrangemang främst 
på grund av att bägge parter har haft ett gemensamt inflytan-
de i projektet och kollektivt delar det bestämmande inflytan-
det. ByggPartner har endast haft ett samarbetsarrangemang. 
Projektet som delades i det aktuella samarbetsarrangemanget 
färdigställdes under 2014. 

En gemensam verksamhet är ett samarbetsarrangemang 
genom vilket de parter som har gemensamt bestämmande 
inflytande över arrangemanget har rätt till de tillgångar och för-
pliktelser avseende de skulder som rör arrangemanget. En part 
i en gemensam verksamhet ska avseende innehavet redovisa 
sina tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. En part ska 
även redovisa sin andel av gemensamma tillgångar, skulder, 
intäkter och kostnader.

Valutaomräkning
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till koncernens 
rapporteringsvaluta som föreligger på transaktionsdagen. 
Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till 
den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på 
balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräk-
ningarna redovisas i årets resultat. Kursvinster och kursförlus-
ter på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelse-
resultatet, medan kursvinster och kursförluster på finansiella 
fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Intäkter
Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på 
ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier (all-
männa branschvillkor) har uppfyllts för var och en av koncer-
nens verksamheter. Intäkter innefattar det verkliga värdet av 
vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda tjänster i 
koncernens löpande verksamhet. Intäkter redovisas exklusive 
mervärdesskatt, returer och rabatter samt efter eliminering av 
koncernintern försäljning.

Intäkter över tid
Projektintäkter vid såväl entreprenad-, service- och ställnings-
entreprenader redovisas i enlighet med "IFRS 15, Intäkter 
från avtal med kunder". Regelverket innebär att en fem-stegs 
modell följs, som sammanfattas: Kontrakt identifieras, defi-
niera de olika åtaganden, fastställa transaktionspriset, fördela 
transaktionspriset och redovisa intäkt.  ByggPartner redovisar 
sedan intäkten över tid. Det innebär att uppdragsinkomsterna 
och uppdragsutgifterna redovisas efter uppdragets färdigstäl-
landegrad. Enligt metoden matchas uppdragsinkomsterna mot 
uppdragsutgifterna på basis av det arbete som utförts till och 
med rapportperiodens slut vilket ger en direkt koppling mellan 
den ekonomiska rapporteringen och den verksamhet som be-
drivits under perioden. Färdigställandegraden bestäms på ba-
sis av nedlagda uppdragsutgifter i förhållande till uppdragets 
totala uppdragsutgifter. Endast sådana utgifter som motsvarar 
utfört arbete inräknas i nedlagda utgifter på balansdagen.

Tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag
För utförda entreprenaduppdrag på löpande räkning redovi-
sas intäkten i förhållande till nedlagda kostnader. För utförda 
tjänste uppdrag respektive entreprenaduppdrag redovisas 
inkomsten och de utgifter som är hänförliga till uppdraget som 
intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdig-
ställandegrad på balansdagen. Ett uppdrags färdigställande-
grad 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 sanno-
likt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på 
ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.

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

Finansiella intäkter
Finansiella intäkter består av ränteintäkter och eventuella 
realisationsresultat på finansiella anläggningstillgångar. 
Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden. 
Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade 
framtida in- och utbetalningarna under ett finansiellt instru-
ments förväntade löptid till den finansiella tillgångens eller 
skuldens redovisade nettovärde. Beräkningen innefattar alla 
avgifter som erlagts eller erhållits av avtalsparterna som är en 
del av effektivräntan, transaktionskostnader och alla andra 
över- och underkurser.

Erhållen utdelning redovisas när rätten till att erhålla utdelning 
fastställts.
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Segmentsrapportering
Koncernens verksamhet är organiserad på det sätt att kon-
cernledningen med VD följer upp det resultat, avkastning och 
kassaflöde som varje affärssegment, Entreprenad, byggservice 
samt Ställning och fallskydd genererar. Varje rörelsesegment 
har en chef som är ansvarig för den dagliga verksamheten och 
som regelbundet rapporterar utfallet av rörelsesegmentets 
prestationer samt behov av resurser till koncernledningen. Då 
koncernledningen följer upp verksamhetens resultat och beslu-
tar om resursfördelning utifrån de tjänster koncernen utför och 
säljer utgör dessa koncernens rörelsesegment. 

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda såsom lön, sociala avgif-
ter, semesterersättning och bonus kostnadsförs i den period 
när de anställda utför tjänsterna.

Pensioner
I koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestäm-
da pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en 
pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en 
separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller 
informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna 
juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla er-
sättningar till anställda som hänger samman med de anställdas 
tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. Koncer-
nen har därmed ingen ytterligare risk. För koncernens förpliktel-
ser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som 
en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att de 
anställda utfört tjänster åt koncernen under en period.

Den förmånsbestämda pensionsplanen i koncernen utgörs av 
den kollektivavtalade ITP-planen ITP 2-del. Detta pensionså-
tagande tryggas i sin helhet genom försäkring i Alecta. Koncer-
nen saknar tillgång till information för att kunna redovisa sin 
proportionella andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgång-
ar och kostnader, vilket medfört att planen inte varit möjlig att 
redovisa som en förmånsbestämd plan. ITP 2-pension tryggad 
genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgifts-
bestämd plan, varför ingen redovisning av förmånsbestämda 
pensioner i koncernen sker enligt Projected Unit Credit Method. 

Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av 
medarbetare redovisas endast om företaget är bevisligen förplik-
tigat, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en formell 
detaljerad plan att avsluta en anställning före den normala tid-
punkten. När ersättningar lämnas som ett erbjudande för att upp-
muntra frivillig avgång, redovisas en kostnad om det är sannolikt 
att erbjudandet kommer att accepteras och antalet anställda som 
kommer att acceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas.

Leasing
När ett avtal ingås bedömer koncernen om avtalet är, eller 
innehåller, ett leasingavtal. Ett avtal är, eller innehåller, ett 
leasingavtal om avtalet överlåter rätten att under en viss 
period bestämma över användningen av en identifierad tillgång 
i utbyte mot ersättning. 

Koncernen som leasetagare
Nyttjanderättstillgångar
Koncernen redovisar nyttjanderättstillgångar i rapporten över 
finansiell ställning på inledningsdatumet för leasingavtalet 

(d.v.s. det datum då den underliggande tillgången blir till-
gänglig för användande). Nyttjanderättstillgångar värderas till 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar, samt justerat för omvärderingar 
av leasingskulden. Anskaffningsvärdet för nyttjanderättstill-
gångar inkluderar det initiala värdet som redovisas för den 
hänförliga leasingskulden, initiala direkta utgifter, samt even-
tuella förskottsbetalningar som görs på eller innan inlednings-
datumet för leasingavtalet efter avdrag av eventuella erhållna 
incitament. Förutsatt att koncernen inte är rimligt säkra på 
att äganderätten till den underliggande tillgången kommer att 
övertas vid utgången av leasingavtalet skrivs nyttjanderättstill-
gången av linjärt under leasingperioden.

Leasingskulder
På inledningsdatumet för ett leasingavtal redovisar koncernen 
en leasingskuld motsvarande nuvärdet av de leasingbetalning-
ar som ska erläggas under leasingperioden. Leasingperioden 
bestäms som den icke-uppsägningsbara perioden tillsammans 
med perioder att förlänga eller säga upp avtalet om koncernen 
är rimligt säkra på att nyttja de optionerna. Leasingbetalningar-
na inkluderar fasta betalningar (efter avdrag för eventuella för-
måner i samband med tecknandet av leasingavtalet som ska 
erhållas), variabla leasingavgifter som beror på ett index eller 
ett pris (t.ex. en referensränta) och belopp som förväntas beta-
las enligt restvärdesgarantier. Leasingbetalningarna inkluderar 
dessutom lösenpriset för en option att köpa den underliggande 
tillgången eller straffavgifter som utgår vid uppsägning i enlig-
het med en uppsägningsoption, om sådana optioner är rimligt 
säkra att utnyttjas av koncernen. Variabla leasingavgifter som 
inte beror på ett index eller ett pris redovisas som en kostnad i 
den period de är hänförliga till.

För beräkning av nuvärdet av leasingbetalningarna använder 
koncernen den implicita räntan i avtalet om den enkelt kan 
fastställas och i övriga fall används koncernens marginella 
upplåningsränta per inledningsdatumet för leasingavtalet. Ef-
ter inledningsdatumet av ett leasingavtal ökar leasingskulden 
för att återspegla räntan på leasingskulden och minskar med 
utbetalda leasingavgifter. Dessutom omvärderas värdet på lea-
singskulden till följd av modifieringar, förändringar av leasing-
perioden, förändringar i leasingbetalningar eller förändringar i 
en bedömning att köpa den underliggande tillgången.

Tillämpning av praktiska undantag
Koncernen tillämpar de praktiska undantagen avseende 
korttidsleasingavtal och leasingavtal där den underliggande 
tillgången är av lågt värde. Korttidsleasingavtal definieras 
som leasingavtal med en initial leasingperiod om maximalt 12 
månader efter beaktande av eventuella optioner att förlänga 
leasingavtalet. Leasingavtal där den underliggande tillgången 
är av lågt värde utgörs i koncernen t.ex. av mindre inhyrda 
maskiner. Leasingbetalningar för korttidsleasingavtal och 
leasingavtal där den underliggande tillgången är av lågt värde 
kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Koncernen som leasegivare
De avtal där koncernen är leasegivare är av operationell ka-
raktär och avser korttidsuthyrning. Intäkter från operationella 
leasingavtal redovisas linjärt över avtalsperioden. 

Finansiella intäkter och finansiella kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade 
medel och utdelningsintäkter. Finansiella kostnader består hu-
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vudsakligen av räntekostnader på lån och valutakursförluster. 
Räntekostnader på lån redovisas enligt effektivräntemetoden. 

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då den under-
liggande transaktionen redovisats i övrigt totalresultat eller i 
eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt 
totalresultat respektive i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade 
eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt 
hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 
Aktuella skattefordringar och aktuella skatteskulder nettoredo-
visas endast om det finns en legal rätt till kvittning och företaget 
har för avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att 
samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräknings-
metoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan 
det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dess 
redovisade värden. Temporära skillnader hänförliga till andelar 
i dotterföretag som inte förväntas bli återförda inom överskåd-
lig framtid beaktas ej. Värderingen av uppskjuten skatt baserar 
sig på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli 
realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med 
tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslu-
tade eller aviserade per balansdagen och som förväntas gälla 
när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den 
uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära 
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån 
det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet 
på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre 
bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder 
nettoredovisas endast då det föreligger en legal kvittningsrätt 
och de uppskjutna skattefordringarna och de uppskjutna 
skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av samma 
skattemyndighet. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar består av förbättringsutgifter 
på annans fastighet samt inventarier och redovisas i koncer-
nen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade av-
skrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till tillgången 
för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet 
med syftet med anskaffningen.

Det redovisade värdet för en tillgång tas bort från balansräk-
ningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/
avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid 
avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden 
mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde 
med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust 
redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om 
det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med tillgången kommer att komma koncernen 
till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i 
den period de uppkommer.

Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandepe-
riod. De beräknade nyttjandeperioderna är:

 ώ Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 år
 ώ Ställningsmatrial    7 år
 ώ Maskiner och inventarier   5 - 10 år

Använda avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjandeperio-
der omprövas vid varje årsslut.

Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, till exempel 
goodwill, skrivs inte av utan prövas årligen om nedskriv-
ningsbehov föreligger. Tillgångar som skrivs av bedöms med 
avseende på värdenedgång närhelst händelser eller föränd-
ringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet inte är 
återvinningsbart.

En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens 
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvin-
ningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat 
med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid 
bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de 
lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter). Då nedskrivningsbehov identifie-
ras för en kassagenererande enhet (grupp av enheter) fördelas 
nedskrivningsbehovet i första hand till goodwill. Därefter görs 
en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i 
enheten (gruppen av enheter).

Tidigare redovisad nedskrivning återförs om återvinningsvärdet 
bedöms överstiga redovisat värde. Återföring sker dock inte med 
ett belopp som är större än att det redovisade värdet uppgår till 
vad det hade varit om nedskrivning inte hade redovisats i tidiga-
re perioder. Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig. 

Exploateringsfastigheter
Exploateringsfastigheter utgörs av ett antal fastigheter i de 
områden som Koncernen bedriver entreprenadverksamhet. 
Fastigheterna är delvis råmark utan byggnader och råmark 
med byggnader. Fastigheterna är detaljplanelagda för bostads-
ändamål. Värdering sker enligt IAS 2 Varulager till det lägsta 
av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. I det fall 
ByggPartner förvärvar en fastighet med syfte att byggas om 
till bostadsrätter redovisas denna som exploateringsfastighet i 
enlighet med IAS 2 Varulager, redan dag 1.

Koncernens fastighetsinnehav redovisas som omsättningstill-
gångar då innehavet innefattas i koncernens verksamhetscy-
kel. Verksamhetscykeln för omsättningsfastigheter uppgår från 
cirka 1 år till 5 år. Förvärv av fastighet bokas i sin helhet upp 
först när förutsättningarna för köpets genomförande föreligger. 
Har förskott avseende pågående fastighetsförvärv erlagts 
redovisas dessa under balanspost för omsättningsfastigheter. 
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Låneutgifter
Låneutgifter utgörs av ränta och andra kostnader som uppstår 
när ett företag lånar pengar. Låneutgifter som är hänförliga till 
finansiering av en tillgång, som tar en betydande tid i anspråk 
att färdigställa för avsett användning eller försäljning, aktiveras 
som en del av tillgångens anskaffningsvärde. Övriga låneutgif-
ter redovisas som en kostnad i den period de uppkommer. 

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i rapporten över finansiell 
ställning inkluderar på tillgångssidan likvida medel, låneford-
ringar, kundfordringar, finansiella placeringar. På skuldsidan 
återfinns leverantörsskulder, låneskulder. En finansiell tillgång 
eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncernen 
blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En fordran 
tas upp när bolaget presterat och en avtalsenlig skyldighet före-
ligger för motparten att betala, även om faktura ännu inte har 
skickats. Skuld redovisas när motparten har presterat och avtal-
senlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte 
mottagits. Leverantörsskulder redovisas när faktura mottagits.

Redovisning i och borttagande från rapporten över finan-
siell ställning
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättig-
heterna i avtalet realiseras, förfaller eller koncernen förlorar 
kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell 
tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när 
förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. 
Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. 

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och 
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när 
det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det 
föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller 
att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på 
affärsdagen. Affärsdagen utgör den dag då företaget förbinder 
sig att förvärva eller avyttra tillgången.

Klassificering och värdering
Finansiella tillgångar
Skuldinstrument: klassificeringen av finansiella tillgångar som 
är skuldinstrument baseras på koncernens affärsmodell för 
förvaltning av tillgången och karaktären på tillgångens avtal-
senliga kassaflöden. Instrumenten klassificeras till:

 ώ Upplupet anskaffningsvärde
 ώ Verkligt värde via övrigt totalresultat, eller
 ώ Verkligt värde via resultatet

Finansiella tillgångar klassificerade till upplupet anskaffnings-
värde innehas enligt affärsmodellen att inkassera avtalsenliga 
kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och 
ränta på det utestående kapitalbeloppet. Finansiella tillgångar 
som är klassificerade till upplupet anskaffningsvärde värderas 
initialt till verkligt värde med tillägg av transaktionskostnader. 
Efter första redovisningstillfället värderas tillgångarna enligt 
effektivräntemetoden. Tillgångarna omfattas av en förlustre-
servering för förväntade kreditförluster. Koncernens finansiella 
tillgångar som är skuldinstrument utgörs av kundfordringar och 
likvida medel och hänförs alla till kategorin Upplupet anskaff-
ningsvärde. Koncernen har inga finansiella instrument värdera-
de till verkligt värde via resultatet eller övrigt totalresultat.

Finansiella skulder
Finansiella skulder klassificeras till upplupet anskaffningsvärde. 
Finansiella skulder redovisade till upplupet anskaffningsvärde 
värderas initialt till verkligt värde inklusive transaktionskostnader. 
Efter det första redovisningstillfället värderas de till upplupet an-
skaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Upplå-
ning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har 
en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 
12 månader efter balansdagen. Lånekostnader redovisas i resul-
tatet i den period till vilken de hänför sig. Upplupen ränta redovi-
sas som en del av kortfristig upplåning från kreditinstitut, i det fall 
räntan förväntas regleras inom 12 månader från balansdagen.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar omfattas av nedskrivning för förväntade 
kreditförluster. Nedskrivning för kreditförluster enligt IFRS 9 är 
framåtblickande och en förlustreservering görs när det finns 
en exponering för kreditrisk, vanligtvis vid första redovisnings-
tillfället för en tillgång eller fordran. Förväntade kreditför-
luster återspeglar nuvärdet av alla underskott i kassaflöden 
hänförliga till fallissemang antingen för de nästkommande 12 
månaderna eller för den förväntade återstående löptiden för 
det finansiella instrumentet, beroende på tillgångsslag och 
på kreditförsämring sedan första redovisningstillfället. Den 
förenklade modellen tillämpas för kundfordringar. En förlustre-
serv redovisas, i den förenklade modellen, för fordrans eller till-
gångens förväntade återstående löptid. För övriga poster som 
omfattas av förväntade kreditförluster (likvida medel) tillämpas 
en nedskrivningsmodell med tre stadier. 

Koncernens tillgångar har bedömts vara i stadie 1, det vill 
säga, det har inte skett någon väsentlig ökning av kredi-
trisk. För kreditförsämrade tillgångar och fordringar görs en 
individuell bedömning där hänsyn tas till historisk, aktuell och 
framåtblickande information. Värderingen av förväntade kre-
ditförluster beaktar eventuella säkerheter och andra kreditför-
stärkningar i form av garantier.

De finansiella tillgångarna redovisas i balansräkningen till 
upplupet anskaffningsvärde, det vill säga, netto av bruttovärde 
och förlustreserv. Förändringar av förlustreserven redovisas i 
resultatet.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgäng-
liga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut 
samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid understigan-
de tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för 
värdefluktuationer. Kreditrisken för de likvida medlen bedöms 
som försumbar.

Utdelningar
Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas som skuld 
i koncernens finansiella rapporter i den period då utdelning-
en godkänns.

Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det 
råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek 
för att reglera avsättningen. En avsättning redovisas i balans-
räkningen när det finns en befintlig legal eller informell förplik-
telse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt 
att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för 
att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av 
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beloppet kan göras. Avsättningar görs med det belopp som är 
den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera den 
befintliga förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av när i 
tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom 
diskontering av det förväntade framtida kassaflödet.

Avsättningar för garantiåtaganden
Avsättningar för garantiåtaganden görs för förmodade framtida 
kostnader i koncernens projekt. Beräkningen baseras på indivi-
duella uppskattningar utifrån projektets kalkylerade kostnader, 
företagsledningens bedömning samt erfarenheter från tidigare 
transaktioner.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtag-
ande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst 
bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser el-
ler när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld 
eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderföretaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredo-
visningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommen-
dation RFR 2 ”Redovisning för juridisk person”.

Skillnaderna mellan koncernens och moderföretagets redovis-
ningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna redovisnings-
principerna för moderföretaget har tillämpats konsekvent på 
samtliga perioder som presenteras i moderföretagets finansiel-
la rapporter, om inte annat anges.

Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderföretaget enligt anskaff-
ningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionsutgifter inklu-
deras i det redovisade värdet för innehav i dotterföretag.

Leasingavtal
Moderföretaget tillämpar det undantag som finns i RFR 2 för 
juridiska personer och redovisar samtliga leasingavtal som 
operationell leasing.

Finansiella instrument
Med anledning av sambandet mellan redovisning och beskatt-
ning, tillämpas inte reglerna om finansiella instrument enligt 
IFRS 9 i moderföretaget som juridisk person, utan moderföreta-
get tillämpar i enlighet med RFR 2 anskaffningsvärdemetoden. 
I moderföretaget värderas därmed finansiella anläggningstill-
gångar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och 
finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Såväl erhållna som lämnade koncernbidrag redovisas som bok-
slutsdisposition i enlighet med alternativregeln. Aktieägartillskott 
förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i akti-
er och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras.

Obeskattade reserver
I moderföretaget redovisas obeskattade reserver inklusive 
uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot 
obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och 
eget kapital.

Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Nedan redogörs för de viktigaste antaganden om framtiden, 
och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar per 
balansdagen, som innebär en betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under 
nästkommande räkenskapsår.

För att upprätta redovisningen i enlighet med IFRS och god redo-
visningssed krävs att företagsledningen gör olika antaganden. 
Bedömningar och uppskattningar som påverkar i bokslutet redo-
visade tillgångar och skulder, intäkter och kostnader, samt övrig 
information. Dessa bedömningar och uppskattningar baseras 
på historisk erfarenhet och förväntningar om framtida händel-
ser som bedöms vara rimliga under rådande omständigheter. I 
sakens natur ligger att faktiskt utfall kan skilja sig väsentligt från 
dessa bedömningar och uppskattningar om andra antaganden 
görs eller andra förutsättningar föreligger eller uppkommer.

Nedskrivningsprövning, av goodwill enligt IAS 36 presente-
ras i Not 11.

Då intäkter över tid tillämpas i samtliga projekt kan upp-
skattningar och bedömningar i projektprognoser innebära en 
betydande påverkan på redovisning och uppföljning.

Värdering av tvister där redovisningen grundar sig på ledning-
ens bästa bedömning vid en given tidpunkt. Detta kan innebä-
ra betydande påverkan på redovisning och uppföljning.

Koncernens exploateringsfastigheter marknadsvärderas ej 
i koncernens balansräkning. Ändå kan bedömningar och 
uppskattningar ge en betydande påverkan på redovisning och 
uppföljning.

Intäkter från svenska kunder utgör 100 procent av koncernens 
totala intäkter. En kund inom segment Entreprenad står för 
cirka 6 procent av koncernens totala intäkter.

Not 3 Segmentsredovisning
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver 
affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra sig 
kostnader, vars rörelse regelbundet granskas av högste verkstäl-
lande beslutsfattare som underlag för beslut om fördelning av 
resurser till segmentet och bedömning av dess resultat samt om 
vilket det finns fristående finansiell information. Koncernchefen 
är koncernens högste verkställande beslutsfattare. Koncernens 
verksamhet är indelad i tre affärssegment, se uppställning 
nedan. Som rörelsesegment redovisar ByggPartner byggentre-
prenadverksamhet, byggserviceverksamhet samt Ställning- och 
fallskyddsverksamhet. Varje rörelsesegment bedriver skilda 
typer av verksamheter med olika risker. Entreprenadverksam-
heten bedriver byggverksamhet med egen platsledning inom de 
regioner som ByggPartner är verksamma. Serviceverksamheten 
bedriver verksamhet i mindre skala där servicehantverkare utför 
mindre reparationer och ombyggnader. Ställning- och fall-
skyddsverksamheten utför upp- och nedmontering av ställning 
samt bedriver uthyrning av ställning och fallskydd. Internpris-
sättning mellan de olika segmenten sker till marknadsmässiga 
villkor. Respektive verksamhetsgren har ett operativt ansvar för 
sin resultaträkning ner till och med rörelseresultat.
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Not 4 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag

2019 2018

Materialkostnad och underentreprenörer 1 520 934 1 286 207 
Personalkostnad 312 856 296 721

Avskrivningar 14 008 7 427

Övriga rörelsekostnader 21 738 19 293

Redovisat värde 1 869 536 1 609 648

Redovisat värde är en summa av två poster i resultaträkning-
en, dels produktions- och driftskostnader och dels försäljnings- 
och administrationskostnader.

Räkenskapsår som slutar 31 december 2019
Bygg-entre-

prenad Byggservice
Ställning och 

fallskydd Summa segment
Justeringar och 

elimineringar Konsoliderat

Intäkter från externa kunder 1 713 319 189 509 36 811 1 939 639 - 1 939 639
Intäkter från interna kunder 7 675 6 028 10 963 24 666 -24 666 -
Summa intäkter 1 720 994 195 537 47 774 1 964 305 -24 666 1 939 639
Produktions- och driftskostnader -1 639 353 -186 177 -42 737 -1 868 267 36 846 -1 831 421
Bruttoresultat 81 641 9 360 5 037 96 038 12 181 108 219
Försäljnings- och administrationskostnader -25 005 - -515 -25 520 -12 595 -38 115
Övriga rörelsekostnader -90 - - -90 - -90
Rörelseresultat 56 546 9 360 4 522 70 428 -414 70 014
Finansiella intäkter 113 - - 113 - 113
Finansiella kostnader -50 -9 -23 -82 -1115 -1197
Bokslutsdispositioner -300 - -492 -792 792 -
Resultat före skatt 56 309 9 351 4 007 69 667 -737 68 930
Skatt -12 112 -2 064 -873 -15 049 -152 -15 201
Årets resultat 44 197 7 287 3 134 54 618 -889 53 729
Summa tillgångar 617 600 72 559 42 454 732 613 -75 895 656 718
Summa skulder 459 994 40 198 24 671 524 863 -22 342 502 521

Övriga upplysningar
Avskrivningar 794 123 2 399 3 316 10 692 14 008
Investeringar 712 156 3 215 4 083 - 4 083

Räkenskapsår som slutar 31 december 2018
Bygg-entre-

prenad Byggservice
Ställning och 

fallskydd Summa segment
Justeringar och 

elimineringar Konsoliderat

Intäkter från externa kunder 1 437 006 176 164 42 311 1 655 481 - 1 655 481
Intäkter från interna kunder 11 941 2 626 11 840 26 407 -26 407 -
Summa intäkter 1 448 947 178 790 54 151 1 681 888 -26 407 1 655 481
Produktions- och driftskostnader -1 396 353 -173 412 -45 438 -1 615 203 40 147 -1 575 056
Bruttoresultat 52 594 5 378 8 713 66 685 13 740 80 425
Försäljnings- och administrationskostnader -19 985 - -419 -20 404 -14 189 -34 593
Rörelseresultat 32 609 5 378 8 294 46 281 -448 45 833
Finansiella intäkter 308 - - 308 - 308
Finansiella kostnader -72 -17 -19 -108 -636 -744
Bokslutsdispositioner 271 - 310 581 -581 -
Resultat före skatt 33 116 5 361 8 585 47 062 -1 665 45 397
Skatt -7 380 -1 251 -1 919 -10 550 42 -10 508
Årets resultat 25 736 4 110 6 666 36 512 -1 623 34 889
Summa tillgångar 575 552 64 260 40 031 679 843 -94 575 585 268
Summa skulder 433 755 39 186 15 382 488 323 -36 997 451 326

Övriga upplysningar
Avskrivningar 652 99 3 088 3 839 3 588 7 427
Investeringar 706 75 5 914 6 695 - 6 695

Not 5 Arvode till revisorer

Koncernen Moderbolaget

Ernst & Young 2019 2018 2019 2018
Revisionsuppdrag 827 827 827 827

Revisionsverksamhet 
utöver revisionsuppdraget

- - - -

Övriga tjänster 603 - 603 -

Redovisat värde 1 430 827 1 430 827

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och 
koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan 
granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. 
Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på 
bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde 
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
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Not 6 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda 2019 2018

Medelantal 
anställda

Varav män, 
procent 

Medelantal 
anställda

Varav män, 
procent

Moderbolaget 3 33 4 56

Dotterbolag i Sverige 450 91 438 93

Totalt koncernen 453 91 442 92

Könsfördelning i moderföretaget och koncernen för styrelseledamöter 
samt verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare 2019 2018

Antal på  
balansdagen

Varav 
män, procent

Antal på  
balansdagen

Varav 
män, procent

Moderbolaget

Styrelseledamöter 5 60 6 50

Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare 3 33 3 33

Totalt moderbolaget 8 50 9 44

Koncernen
Styrelseledamöter 5 60 6 50

Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare 10 80 10 80

Totalt koncernen 15 73 16 69

Löner och andra ersättningar, pensionskostnader 
samt sociala kostnader totalt för koncernen 2019 2018

Löner och ersättningar m.m. 208 261 197 670

Sociala avgifter 72 169 68 648

Pensionskostnader 18 832 16 504

Totalt koncernen 299 262 282 822

Löner och andra ersättningar till styrelse och 
ledande befattningshavare samt övriga anställda 2019 2018

Löner och andra 
ersättningar 

(varav tantiem)

Sociala kostnader 
(varav pen-

sionskostnader)

Löner och andra 
ersättningar 

(varav tantiem)

Sociala kostnader 
(varav pen-

sionskostnader)
Moderbolaget

Styrelse och ledande befattningshavare 5 036 3 267 5 100 2 995

- (1 686) - (1 768)

Övriga anställda - - 2 089 1 037

- - (360) -

Moderbolaget totalt 5 036 3 267 7 191 4 032

- (1 686) (360) (1 768)

Dotterbolagen

Ledande befattningshavare 6 662 4 163 5 721 3 660

(176) (2 071) (82) (1 863)

Övriga anställda 195 944 82 933 184 758 77 351

- (15 079) (308) (12 939)

Dotterbolagen totalt 202 606 87 097 190 479 81 011

(176) (17 150) (390) (14 802)

Ledande befattningshavare inkluderar styrelsen samt verkställande direktör, CFO, HR-chef, Kalkyl- och inköpschef, chef 
verksamhetsstöd och Arbetschefer. Verkställande direktör, CFO och HR-chef är anställda i moderbolaget 
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Upplysningar avseende ersättningar till styrelseledamöter
Grundlön, 

styrelsearvode
Rörlig  

ersättning
Pensions-

kostnad
Övrig  

ersättning Totalt

2019
Styrelseordförande

Torsten Josephson 200 - - - 200

Styrelseledamot

Bo Olsson 130 - - - 130

Helena Skåntorp 130 - - - 130

Tore Hallersbo 130 - - - 130

Elisabeth Norman 130 - - - 130

Ledande befattningshavare

VD 1 971 - 719 - 2 690

Övriga ledande befattningshavare (10 st) 9 007 - 3 037 - 12 044

varav från dotterbolag 6 662 - 2 071 - 8 733

Totalt 18 360 - 5 827 - 24 187

2018

Styrelseordförande

Torsten Josephson 175 - - - 175

Styrelseledamot

Bo Olsson 125 - - - 125

Louise Nilsson 125 - - - 125

Helena Skåntorp 125 - - - 125

Tore Hallersbo 125 - - - 125

Elisabeth Norman 125 125

Ledande befattningshavare

VD 2 120 - 614 - 2 734

Övriga ledande befattningshavare (9 st) 7 901 - 2 643 - 10 544

varav från dotterbolag 5 721 - 1 863 - 7 584

Totalt 10 021 - 3 257 - 13 278

Rörlig ersättning
Samtliga anställda tjänstemän i koncernen ingår i ett incita-
mentsprogram vilket är kopplat till redovisat resultat före skatt. 
Den rörliga ersättningen är maximerad till en månadslön.

Ersättningar och villkor ledande befattningshavare
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande 
befattningshavare utgörs av grundlön, pensionsförmåner samt 
övriga förmåner som tjänstebil, därutöver har verkställande 
direktören och ledande befattningshavare en rörlig ersättning 
baserat på koncernens resultat. Med andra ledande befatt-
ningshavare avses de tio personer som tillsammans med 
verkställande direktören utgör koncernledning och dotterbo-
lagsledning.

Verkställande direktören har en uppsägningstid på sex 
månader ifall uppsägningen är från koncernens sida och 
om verkställande direktören väljer att avsluta sin anställ-
ning är uppsägningstiden sex månader. Pensionspremien 

för verkställande direktören är 25 (25) procent av grundlön. 
För övriga ledande befattningshavare tillämpas individuella 
pensionsplaner.

Avgångsvederlag
Vid uppsägning från Koncernens sida av verkställande direktö-
ren utgår ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner. 
Avgångsvederlaget är inte pensionsgrundande och är avräk-
ningsbar mot annan inkomst.

Förmånsbestämda pensionsplaner
I koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbe-
stämda pensionsplaner. Planerna består av avgiftsbestämda 
pensionsplaner för nuvarande VD, samt tjänstemännens 
kollektivavtalade ITP-plan som inkluderar både avgiftsbestämd 
pension enligt ITP 1 och förmånsbestämd pension enligt ITP 2, 
samt alternativ ITP som erbjuds anställda inom ITP 2 med lön 
överstigande en fastställd nivå. ByggPartner redovisar samtliga 
planer som avgiftsbestämda.
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Not 7 Finansiella intäkter

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018 
Finansiella intäkter

Ränteintäkter 113 308 - -

Resultat från aktier och andelar i koncernföretag - - 40 000 40 000

Redovisat värde 113 308 40 000 40 000

Samtliga ränteintäkter hänför sig till finansiella poster som värderas till upplupet 
anskaffningsvärde.

Not 8 Finansiella kostnader

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018 
Finansiella kostnader

Räntekostnader från leasing -167 -71 - -3

Räntekostnader -238 -556 -170 -262

Övriga finansiella kostnader -792 -117 -244 -183

Redovisat värde -1 197 -744 -414 -448

Övriga finansiella kostnader består av koncernkontokreditavgifter för koncernens 
koncernkonto hos Nordea. Samtliga räntekostnader, bortsett från räntekostnader på 
leasingskulder, hänför sig till finansiella poster som värderas till upplupet anskaff-
ningsvärde.
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Not 9 Skatter

Årets skattekostnad Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018
Aktuell skatt -15 119 -10 659 -57 -109

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -82 151 - -

Redovisad skatt -15 201 -10 508 -57 -109

Avstämning av effektiv skattesats Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018
Resultat före skatt 68 930 45 397 40 025 40 258

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget (21,4%) -14 751 -9 987 -8 565 -8 857

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -468 -495 -42 -13

Ej skattepliktiga intäkter - - 8 560 8 800

Schablonintäkt, periodiseringsfonder -13 -9 - -

Ej utnyttjat underskottsavdrag - -3 - -

Nyttjade underskottsavdrag 87

Effekt av ny skattesats, uppskjuten skatt - 25 - -

Skatt hänförd till tidigare år -56 -39 -10 -39

Redovisad skatt -15 201 -10 508 -57 -109

Effektiv skattesats 22,1% 23,1% 0,0% 0,0%

I nedanstående tabell specificeras skatteeffekten 
av de temporära skillnaderna Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Uppskjuten skatteskuld

Eget kapital 2 738 2 614 - -

Materiella tillgångar 840 881

Redovisat värde 3 578 3 495 - -

Specifikation av förändring av uppskjuten skattefordran Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2017-12-31
Ingående redovisat värde - - - -

Förändring av temporära skillnader - - - -

Utgående redovisat värde uppskjuten skattefordran - - - -

Specifikation av förändring av uppskjuten skatteskuld Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Ingående redovisat värde -3 495 -3 647 - -

Förändring av temporära skillnader -83 152 - -

Utgående redovisat värde uppskjuten skatteskuld -3 578 -3 495 - -

De skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna skattefordringar inte har redovisats i balansräkningen uppgick till 17 tkr 
(428 tkr). 
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Not 10 Materiella anläggningstillgångar
Samtliga materiella anläggningstillgångar avser koncernens innehav per balansdagen. Moderbolaget har inga innehav av materiel-
la anläggningstillgångar. För mer information om nyttjanderättstillgångar, se not 14.

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Maskiner och 
inventarier

Nyttjande-
rätts-tillgångar

Summa Maskiner och 
inventarier

Summa

Ingående anskaffningsvärde 64 119 38 145 102 264 59 372 59 372

- Omklassificering ingående anskaffningsvärde -12 612 12 612 -

Årets anskaffning 3 371 10 119 13 490 5 990 5 990

Försäljningar/utrangeringar -2 961 -5 455 -8 416 -1 243 -1 243

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 51 917 55 421 107 338 64 119 64 119

Ingående avskrivningar -48 095 -22 106 -70 201 -41 684 -41 684

- Omklassificering ingående avskrivningar 7 128 -7 128 -

Försäljningar/utrangeringar 2 866 4 048 6 914 484 484

Årets avskrivningar -2 628 -10 692 -13 320 -6 895 -6 895

Utgående ackumulerade avskrivningar -40 729 -35 878 -76 608 -48 095 -48 095

Redovisat värde 11 188 19 542 30 730 16 024 16 024

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar
Samtliga immateriella anläggningstillgångar avser koncernens innehav per balansdagen. Samtlig goodwill avser till sin helhet segmentet 
entreprenad. Moderbolaget har inga innehav av immateriella anläggningstillgångar.

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Balanserade 
utv. kostnader

Goodwill Summa Balanserade 
utv. kostnader

Goodwill Summa

Ingående anskaffningsvärde 2 905 87 978 90 883 2 184 87 978 90 162

Årets förvärv 712 - 712 721 - 721

Årets avyttringar - - - - - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 616 87 978 91 594 2 905 87 978 90 883

Ingående nedskrivningar -840 - -840 -308 - -308

Årets av- och nedskrivningar -688 - -688 -532 - -532

Årets avyttringar - - - - - -

Återförda nedskrivningar - - - - - -

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar -1 527 - -1 528 -840 - -840

Redovisat värde 2 087 87 978 90 067 2 065 87 978 90 043

Nedskrivningsprövning
Koncernens goodwill på 87 978 tkr (87 978 tkr) har uppstått 
vid förvärv av ByggPartner i Dalarna AB (556531-9984) år 
2006 och BOL Entreprenad AB (556293-1385) år 2010 som 
sedermera fusionerats in i ByggPartner i Dalarna AB. Good-
will nedskrivningsprövas på de lägsta nivåerna där det finns 
separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enhe-
ter). I koncernen finns tre stycken kassagenererade enheter. 
Kassagenererade enheterna är byggentreprenad, byggservice 
och ställningar och fallskydd. Beräkningen har skett utifrån 
gällande affärsplans prognoser för åren 2020 till 2023. Årets 
balanserade utvecklingskostnader avser till sin helhet utveck-
ling av verksamhetssystem som skrivs av på fem år.

Nedskrivningsprövningen består i att bedöma om enhetens 
återvinningsvärde är högre än dess redovisade värde. Åter-
vinningsvärdet har beräknats genom impairment test. Dessa 
beräkningar utgår från uppskattade kassaflöden baserade på 
affärsplanens prognoser gällande omsättning och resultat. En 
nedskrivning av goodwill återförs inte i efterföljande period.

Väsentliga antaganden som använts för beräkningar av nytt-
jandevärden: 
Nettoomsättning och rörelsemarginal
Använda antaganden bygger på, av ledningen fastställd affärs-
plan samt budget.

Rörelsekapitalbehov och investeringsbehov
Behovet har antagits vara det samma som innevarande bok-
slutsår i förhållande till nettoomsättningen.

Långsiktig tillväxttakt
En långsiktig uthållig tillväxt bortom prognosperioden på 2 
(2) procent har använts för att spegla marknadens långsikti-
ga tillväxt.

Diskonteringsränta
Prognosticerade kassaflöden samt restvärde diskonteras till 
nuvärde med en vägd kapitalkostnad enligt WACC. I genomför-
da beräkningar av nyttjandevärde har en vägd diskonterings-
ränta om 13,6 (12,5) procent före skatt använts.

Känslighetsanalys
Vid rimliga förändringar av väsentliga antaganden visar ned-
skrivningsprövningen fortsatt inget nedskrivningsbehov.
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Not 12 Finansiella anläggningstillgångar
Som finansiella anläggningstillgångar redovisas finansiella pla-
ceringar, finansiella fordringar och aktieinnehav där koncernen 
inte innehar betydande inflytande.

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 60 60
Tillkommande tillgångar 33 -

Avyttrade tillgångar -25 -

Omklassificeringar - -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

68 60

Redovisat värde 68 60

Not 13 Exploateringsfastigheter
Exploateringsfastigheter redovisas enligt IAS 2 Varulager. Se 
väsentliga redovisningsprinciper, not 1. Samtliga värden avser 
koncernens innehav per balansdagen.

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 7 157 7 157
Förvärv/aktiverade kostnader - -

Avyttrade projekt -2 722 -

Upparbetade kostnader - -

Nedskrivningar - -

Utgående redovisat värde 4 435 7 157

Not 14 Leasingavtal
Finansiell leasetagare
Koncernens väsentliga leasingavtal utgörs av avtal avseende fordon och lokalhyror. I nedanstående tabell presenteras koncernens 
ingående och utgående balanser avseende nyttjanderättstillgångar och leasingskulder samt förändringarna under året.

Nyttjanderättstillgångar Leasingskulder

Fordon Lokalhyror Totalt

Ingående balans 2019-01-01 11 861 9 663 21 524 20 529

Tillkommande avtal 4 725 5 272 9 997 9 997

Avskrivningar -5 547 -5 145 -10 692 -

Avslutade avtal -1 408 - -1 408 -1 408

Omvärdering av avtal - 122 122 122

Räntekostnader - - - 167

Leasingavgifter - - - -10 910

Övriga justeringar -235

Utgående balans 2019-12-31 9 631 9 912 19 543 18 262

Nedan presenteras de belopp som redovisats i koncernens resultaträkning under året hänförligt till leasingverksamheter:

2019

Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar -10 692

Räntekostnader på leasingskulder -167

Kostnad avseende korttidsleasingavtal och/eller där underliggande tillgång är av lågt värde -29 034

Summa -39 893

Tidigare år redovisas leasing enligt IAS 17, se tabellen nedan. Leasingen avser finansiellt leasade fordon.

2018-12-31

Anskaffningsvärde 10 132

Ackumulerade avskrivningar -4 648

Redovisat värde 5 485

Redovisat värde avser i sin helhet de lång- och kortfristiga skulder i koncernens rapport över finansiell ställning.

Framtida minimileaseavgifter

Nominellt

Finansiell leasing <1 år 1 828

Operationell leasing <1 år 7 614

Finansiell leasing 2–5 år 3 657

Operationell leasing 2–5 år 7 581

20 680

Se även not 10, 22 och 25 för kompletterande information.
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Not 15 Koncernbolag
Moderföretagets, Byggpartner i Dalarna Holding AB (publ), innehav i direkta och indirekta dotterföretag som omfattas av koncern-
redovisningen framgår av nedanstående tabell.

Bolag Huvudsaklig aktivitet Andel 2019 Andel 2018

ByggPartner i Dalarna Holding AB Holdingbolag Moderbolag Moderbolag
JUF Byggnadsställningar Aktiebolag Fallskydds- och ställningsentreprenader 100% 100%

ByggPartner i Dalarna Aktiebolag Husbyggnadsentreprenader 100% 100%

ByggPartner i Dalarna Service AB Byggserviceverksamhet 100% 100%

ByggPartner i Dalarna Fastighets AB Holdingbolag 100% 100%

BOL Projekt AB Vilande 100% 100%

Fastighetsaktiebolaget Lärarinnan Holding i Borlänge Holdingbolag 100% 100%

Fastighetsaktiebolaget Lärarinnan Södra i Borlänge Vilande 100% 100%

Not 16 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 272 567 272 567

Förvärv/aktieägartillskott - -

Försäljningar - -

Utgående anskaffningsvärden 272 567 272 567

Redovisat värde 272 567 272 567

Nedanstående förteckning omfattar av moderbolaget direkt eller indirekt ägda aktier och andelar.

Bolag
Organisations-
nummer Säte

Antal aktier/ 
andelar

Andel av 
kapital

Redovisat värde
2019-12-31 

Redovisat värde
2018-12-31 

JUF Byggnadsställningar 556435-8207 Borlänge 1 000 100% 47 000 47 000

ByggPartner i Dalarna Aktiebolag 556531-9984 Falun 1 000 100% 225 567 225 567

ByggPartner i Dalarna Service AB 556775-9138 Falun 10 000 100% - -

Fastighetsaktiebolaget Lärarinnan 
Holding i Borlänge

559068-6514 Borlänge 500 100% - -

Fastighetsaktiebolaget Lärarinnan 
Södra i Borlänge

559068-6605 Borlänge 500 100% - -

ByggPartner i Dalarna Fastighets AB 556668-3982 Falun 1 000 100% - -

BOL Projekt AB 556804-4118 Stockholm 1 000 100% - -

Utgående redovisat värde 272 567 272 567

Moderbolagets skulder till koncernföretag består av följande:

Bolag
Redovisat värde

2019-12-31 
Redovisat värde

2018-12-31 

JUF Byggnadsställningar Aktiebolag 5 831 (1 012)

ByggPartner i Dalarna Aktiebolag 202 661 203 034

ByggPartner i Dalarna Service AB 17 905 15 300

ByggPartner i Dalarna Fastighets AB 4 561 4 561

BOL Projekt AB 23 433 24 037

Utgående redovisat värde 254 391 245 920
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Not 17 Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder per den 31 december 2019

Koncernen
Finansiella tillgångar redovisade 

till upplupet anskaffningsvärde
Finansiella skulder redovisade 

till upplupet anskaffningsvärde
Summa 

redovisat värde

Finansiella tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 68 68

Kundfordringar 239 679 239 679

Övriga kortfristiga fordringar 106 106

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 98 966 98 966

Likvida medel 182 975 182 975

521 794 521 794

Finansiella skulder 

Leasingskuld 18 262 18 262

Leverantörsskulder 239 017 239 017

Fakturerad men ej upparbetad intäkt 133 424 133 424

Övriga kortfristiga skulder 37 879 37 879

428 582 428 582

Verkligt värde bedöms överensstämma med redovisat värde. 
Värdering av finansiella tillgångar och skulder per den 31 december 2019. Redovisat värde på kundfordringar, övriga fordringar, 
likvida medel, leverantörsskulder och övriga skulder utgör en rimlig approximation av verkligt värde.

Finansiella tillgångar och skulder per den 31 december 2018

Koncernen
Lånefordringar och kundfordringar 

värderat till upplupet anskaffningsvärde
Andra finansiella skulder värderat 

till upplupet anskaffningsvärde
Summa 

redovisat värde

Finansiella tillgångar 
Finansiella anläggningstillgångar 60 60

Kundfordringar 253 607 253 607

Övriga kortfristiga fordringar 140 140

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 57 433 57 433

Likvida medel 151 052 151 052

462 292 462 292

Finansiella skulder 
Finansiell leasingskuld 5 485 5 485

Leverantörsskulder 228 220 228 220

Fakturerad men ej upparbetad intäkt 113 888 113 888

Övriga kortfristiga skulder 34 196 34 196

381 789 381 789

Värdering till verkligt värde
Verkligt värde är det pris som vid värderingstidpunkten skulle 
erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid över-
låtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan 
marknadsaktörer. Listan nedan visar finansiella instrument 
värderade till verkligt värde, utifrån hur klassificeringen i 
verkligt värdehierarkin gjorts. De olika nivåerna definieras 
enligt följande:

Nivå 1 - Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för 
identiska tillgångar eller skulder

Nivå 2 - Andra observerbara indata för tillgången eller skulder 
än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. 
som prisnoteringar) eller indirekt (dvs. härledda från pris-
noteringar)

Nivå 3 - Indata för tillgången eller skulden som inte baseras på 
observerbara marknadsdata (dvs. icke observerbara indata)
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Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Tillkommande intäkter på 
avslutade projekt

- 170

Förutbetalda hyror - 1 309

Förutbetalda försäkringspremier 2 947 2 390

Övriga poster 6 745 5 883

Redovisat värde 9 692 9 752

Not 19 Entreprenaduppdrag

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

Upparbetad intäkt på ej avslutade 
entreprenader

1 956 353 1 821 591

Fakturering på ej avslutade 
entreprenader

-1 857 387 -1 764 158

Redovisat värde 98 966 57 433

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

Upparbetad intäkt på ej avslutade 
entreprenader

1 931 098 841 967

Fakturering på ej avslutade 
entreprenader

-2 064 521 -955 854

Redovisat värde -133 423 -113 887

Upparbetade intäkter från pågående entreprenader redovisas 
med tillämpning av intäkter över tid. Beräkningen av färdig-
ställandegraden sker på basis av nedlagda projektkostnader 
vid periodens utgång i förhållande till den mot projektintäkten 
svarande projektkostnaden för hela entreprenaden. I ba-
lansräkningen redovisas entreprenaduppdragen netto som 
Upparbetade men ej fakturerade intäkter bland omsättningstill-
gångarna samt som Fakturerade men ej upparbetade intäkter 
bland kortfristiga skulder.

Not 20 Likvida medel

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31
Kassa och bank 182 975 151 052

Redovisat värde 182 975 151 052

Moderbolaget 2019-12-31 2018-12-31
Kassa och bank 120 831 108 825

Redovisat värde 120 831 108 825

Not 21 Eget kapital

Aktiekapital
Per den 31 december 2019 omfattade det registrerade aktie-
kapitalet 12 107 103 stamaktier med ett kvotvärde på 1,06 
kr. Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som 
fastställs efter hand och aktieinnehavet berättigar till rösträtt 
vid bolagsstämman med en röst per aktie. Samtliga aktier är 
fullt betalda och inga aktier är reserverade för överlåtelse. Inga 
aktier innehas av bolaget själv eller dess dotterbolag.

Övrigt tillskjutet kapital
Övrigt tillskjutet kapital utgörs av överkurs i nyemitterade aktier 
som gjordes dels 2006 och dels 2010 samt ersättningen för 
förfallna optioner ej tecknade aktier.

Moderbolagets egna kapital fördelas med 12 847 (12 847) 
tkr på aktiekapital, 111 106 (111 106) tkr på överkursfond, 
-27 714 (-34 568) tkr på balanserat resultat och 39 968 
(40 149) tkr på årets resultat. Styrelsen föreslår ingen utdel-
ning för verksamhetsåret 2019 (2,75 kronor per aktie 2018). 
Årets utdelning beräknas uppgå till totalt 0 (33) Mkr.

Not 22 Leasingskulder

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Långfristiga leasingskulder
Leasingskulder, 2–5 år efter 
balansdagen 

9 982 3 657

9 982 3 657

Kortfristiga leasingskulder

Leasingskulder <1 år efter balansdagen 8 280 1 828

8 280 1 828

Avtalad checkräkningskredit 60 000 60 000

Leasingskulder fördelas mellan långfristiga och kortfristiga 
skulder där kortfristiga skulder har förfallodatum inom 1 år. 
Leasingskulder avser leasing på fordon och nyttjanderätt av 
hyreslokaler.

För skulder avseende leasing se not 14.

Not 23 Avsättningar

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Garantiavsättningar
Vid årets början 2 200 2 000

Avsättningar 4 200 2 200

Ianspråktaget under året -11 370 -3 488

Återförda avsättningar - -

Kostnadsförda garantikostnader 9 170 1 488

Vid årets slut 4 200 2 200

Varav långfristiga 4 200 2 200

Varav kortfristiga - -

Avsättningar motsvaras av det uppskattade värdet för följande 
räkenskapsårs utgifter för garantiåtaganden på genomförda 
och färdigställda projekt. Koncernbolagen ger minst två års 
garanti på vissa entreprenader i enlighet med branschmäs-
siga avtal.

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Upplupna löner och semesterlöner 38 369 36 367

Upplupna sociala avgifter 17 255 16 225

Övriga poster 6 660 10 521

Redovisat värde 62 284 63 113
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Not 25 Kassaflödesanalys

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde 2019 2018

Avskrivningar 13 999 7 427
Förändring av garantiavsättning 2 000 200

Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar 114 -41

Övrigt - -

Redovisat värde 16 113 7 587

Räntor och utdelningar Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018
Erhållen ränta 113 308 - -

Resultat från aktier och andelar -534 - 40 000 40 000

Betald ränta -405 -627 -170 -265

Betalda övriga finansiella kostnader -258 -117 -244 -183

Förändring av leasingskuld 2019 2018 

Långfristiga leasingskulder 9 982 3 657
Kortfristiga leasingskulder 8 280 1 828
Summa leasingskuld 18 262 5 485

Ingående leasingskuld 2019 5 485 9 814

Kassaflödespåverkande poster

Amorteringar -10 743 -4 329

Icke kassaflödespåverkande poster

Övergång till IFRS16, effekt IB 2019-01-01 15 055

Förändring av leasingavtal 8 476

Utgående leasingskuld 2019 18 262 5 485

Not 26 Ställda säkerheter

Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Företagsinteckningar 40 500 40 500 - -

Aktier i dotterföretag 22 933 13 872 225 567 225 567

63 433 54 372 225 567 225 567

Not 27 Eventualförpliktelser

Koncernen Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Ansvarsförbindelse till förmån för övriga koncernföretag - - 92 298 46 365

Summa eventualförpliktelse - - 92 298 46 365

Det kan förekomma att ByggPartner är inblandad i olika tvister. Ingen av dessa beräknas ha någon väsentlig påverkan på 
koncernens ställning och resultat. Eventualförpliktelserna avser till sin helhet den garanti som moderbolaget ställt till förmån för 
dotterbolaget ByggPartner i Dalarna AB avseende bankgarantier.

Not 28 Transaktioner med närstående
Koncernen har genom en styrelseledamot en närståendetransaktion med Fastighetsaktiebolaget Grådarondellen vilken har hyrt ut 
en kontorsfastighet i Borlänge, vilket också är huvudkontor. Transaktionen har skett till marknadsmässiga villkor. För ersättningar 
till koncernens ledande befattningshavare, se not 7 Anställda och personalkostnader. Moderbolaget har en närståendetransak-
tion med dotterbolagen ByggPartner i Dalarna Service AB och JUF Byggnadsställningar AB och alla övriga helägda koncernbolag, 
se not 17 Andelar i koncernföretag. Transaktionerna är av begränsad omfattning

Försäljning av 
varor/tjänster

Inköp av  
varor/tjänster Övrigt

Fordran på  
balansdagen

Skuld på  
balansdagen

2019 - 1 499 - - 476

2018 - 1 466 - - 469
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Not 29 Finansiella risker 
ByggPartners finansverksamhet arbetar och fokuserar på att 
hantera oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och 
eftersträvar att minimera eventuella ofördelaktiga effekter 
på koncernens finansiella resultat, kassaflöde och finansiell 
ställning. ByggPartners finanspolicy präglas av lågt risktagande 
och hög betalningsberedskap.

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika slags finan-
siella risker; kreditrisk, marknadsrisker (främst ränterisk) och 
likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhantering syftar till 
att minimera risken för kapital- och ränteförluster med bibehål-
lande av en god betalningsberedskap.

I första hand skall finansieringen av den löpande verksam-
heten samt investeringar ske med kassaflöde från den löpande 
verksamheten. I andra hand utnyttjas koncernens checkräk-
ningskredit och därefter annan extern upplåning. Upplåning via 
kreditmarknaden skall baseras på kapitalbehov som framkom-
mer i fastställda affärsplaner och långsiktiga och uppdaterade 
likviditetsprognoser.

Koncernens övergripande målsättning för finansiella risker är 
att hantera och kontrollera de finansiella risker som ByggPart-
ner är exponerad för. Trygga kapitalförsörjning och finansiering 
till koncernens projektverksamhet inom de ramar som finans-
policyn medger. Placera överskottslikviditet till högsta möjliga 
avkastning som finanspolicyn medger, samt skapa finansiell 
beredskap.

Kreditrisk
Kreditrisk är risken att koncernens motpart i ett finansiellt 
instrument inte kan fullgöra sin skyldighet och därigenom 
förorsaka koncernen en finansiell förlust. Koncernen har ingen 
väsentlig koncentration av kreditrisker.

Kreditrisk i kundfordringar
Koncernen har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning 
av produkter och tjänster sker till kunder med lämplig kredit-
bakgrund. Betalningsvillkoren uppgår till mellan 10-30 dagar 
beroende på motpart. Kreditförlusterna uppgår till ett ringa 
belopp i förhållande till koncernens omsättning.

Åldersanalysen för ej nedskrivna fordringar på balansdagen 
anges nedan.

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Ej förfallna kundfordringar 184 312 216 617
Förfallna kundfordringar 1-30 dagar 15 512 16 943

Förfallna kundfordringar 31-90 dagar 18 731 787

Förfallna kundfordringar >90 dagar 21 124 19 262

Redovisat värde 239 679 253 607

Reservering har gjorts under året av bedömda kundförluster, 
reservering sker redovisningsmässigt både i pågående projekt 
eller som egen reserv för avslutade projekt. Koncernen har 
en värderingsmodell för att säkerställa att rätt reservering av 
bedömda kreditförluster sker.

Reservering kundfordringar 2019 2018

Ingående redovisat värde 1 308 1 364
Konstaterade kundförluster av tidigare 
reserveringar

-1 181 -236

Återföring av tidigare gjorda 
reserveringar

-127 -141

Årets reserveringar 427 320

Utgående redovisat värde 427 1 307

Kreditkvaliteten på fordringar som inte är förfallna eller ned-
skrivna bedöms vara god.

Marknadsrisker
Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på eller framti-
da kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund 
av förändringar i marknadspriser. Marknadsrisker indelas av 
IFRS i tre typer, valutarisk, ränterisk och andra prisrisker. De 
marknadsrisker som påverkar koncernen utgörs främst av 
ränterisk.

Ränterisk
"Ränterisk" är risken för att verkligt värde eller framtida 
kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund 
av förändringar i marknadsräntor. En betydande faktor som 
påverkar ränterisken är räntebindningstiden. För begränsning 
av ränterisken har koncernen beslutat att den genomsnittliga 
räntebindningstiden ej skall överstiga 3 år och ränteförfallotid-
punkterna skall spridas över tiden. Koncernen har upplåning 
pga leasing med rörlig ränta, se mer information i not 22 "Le-
asingskulder". Genomsnittlig räntebindningstid är i koncernen 
tre månader (tre månader).

Givet de räntebärande tillgångar och skulder som finns per 
balansdagen 2019-12-31 får en ränteuppgång på en pro-
centenhet på balansdagen en påverkan på räntenetto före 
skatt på -182 tkr och en påverkan på eget kapital efter skatt 
på -144 tkr.

Valutarisk
Valutarisk är risken för att verkligt värde eller framtida kassa-
flöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av för-
ändring i utländska valutakurser. Då koncernen har en ytterst 
liten del som handlas i annan valuta är valutarisken obefintlig.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att koncernen får svårigheter att 
fullgöra sina förpliktelser som sammanhänger med finansiella 
skulder. Koncernen arbetar aktivt med likviditetsplanering och 
mäter sina olika verksamheter såväl veckovis som månadsvis. 

Koncernens kontraktsenliga och odiskonterade räntebetal-
ningar och återbetalningar av finansiella skulder framgår 
av tabellen nedan. Finansiella instrument med rörlig ränta 
har beräknats med den ränta som förelåg på balansdagen. 
Skulder har inkluderats i den period när återbetalning tidigast 
kan krävas
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Löptidsanalys 2019-12-31

<1 år 2–5 år Totalt
Skulder till leasingbolag 8 280 9 982 18 262

Leverantörsskulder 239 017 - 239 017

Övriga kortfristiga skulder 37 879 - 37 879

285 176 9 982 295 158

Löptidsanalys 2018-12-31

<1 år 2–5 år Totalt
Skulder till leasingbolag 1 828 3 657 5 485

Leverantörsskulder 228 220 - 228 220

Övriga kortfristiga skulder 34 196 - 34 196

264 244 3 657 267 901

Tidigare redovisades skulder till leasingbolag enligt IAS 17.

Refinansieringsrisk 
Med refinansieringsrisk avses risken att likvida medel inte 
finns tillgängliga och att finansiering bara delvis eller inte alls 
kan erhållas alternativt till förhöjd kostnad. Om koncernen 
inte skulle kunna erhålla, alternativt bara kan erhålla sådan 
finansiering på oförmånliga villkor, skulle det kunna ha en vä-
sentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. Koncernen har då möjlighet att finansiera 
projekt via belåning av kundfakturor samt belåning av koncer-
nens fastighetsinnehav.

Not 30 Händelser efter balansdagens utgång
I januari tecknades ett avtal med Diös om att i partnering ge-
nomföra projektet som gäller renovering och tillbyggnad av Diös 
befintliga lokaler på Röda Vägen i Borlänge. Byggentreprenaden 
uppgår till ca 300 Mkr och går in i orderboken under första 
kvartalet 2020.

I februari så tecknades ett avtal att bygga bostadshus med 78 
lägenheter i Falun åt Kopparstaden. Byggentreprenaden som 
är en generalentreprenad uppgår till ca 117 Mkr och går in i 
orderboken under första kvartalet 2020.

Valberedningen har i februari föreslagit årsstämman 2020 att 
Tore Hallersbo omväljs som styrelsens ordförande samt omval 
av samtliga styrelseledamöter.

Styrelsen beslutade i april att avvakta utdelningen om 3,25 kr/ak-
tie som tidigare presenterats i bokslutskommunikén. Med hänsyn 
till den osäkerhet som effekterna av Covid-19 har på markna-
den och med respekt för att det i nuläget är svårt att överblicka 
utvecklingen, väljer styrelsen, med omsorg för aktieägare, våra 
medarbetare och bolaget, att avvakta en utdelning i nuläget.

Not 31 Vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 2019 
års vinst 39 967 559 kronor jämte balanserat resultat 
-27 713 405 kronor och överkursfond 111 105 730 kronor, 
tillsammans 123 359 884 kronor disponeras på följande sätt:

Till aktieägarna utdelas - kronor
I ny räkning föres 123 359 884 kronor

Total 123 359 884 kronor 

Not 32 Från netto- till bruttoredovisning 
av pågående arbete
Sedan bolagets start har pågående arbete nettoredovisats. Från 
och med 2019-10-01 övergår ByggPartner till att bruttoredovisa 
pågående arbete vilket ger en effekt på balansomslutning och 
därmed även nyckeltalet soliditet. Tidigare redovisning anses inte 
väsentligt påverkat bolagets ställning eller nyckeltal. Övergången 
påverkar inte resultaträkningen och inte heller eget kapital. Även 
jämförelsetal för in- och utgående balans för 2018 är justerade.

Två poster i balansomslutningen påverkas, se nedanståen-
de tabeller:

Upparbetad men ej fakturerad intäkt
2019-12-31 2018-12-31 2018-01-01

Tidigare metod - - 80 138
Justering 98 966 57 433 34 713
Omräknat 98 966 57 433 114 851

Fakturerad men ej upparbetad intäkt
2019-12-31 2018-12-31 2018-01-01

Tidigare metod -34 458 -56 455 -
Justering -98 966 -57 433 -34 713
Omräknat -133 424 -113 888 -34 713

Ett nyckeltal påverkas och det är soliditeten, se nedanstå-
ende tabell:

Soliditet, %
2019-12-31 2018-12-31 2018-01-01

Tidigare metod 27,6 25,4 31,9
Justering -4,1 -2,5 -2,5
Omräknat 23,5 22,9 29,4

Kassaflödet för den löpande verksamheten är oförändrad men 
två poster i beräkningen påverkas:

Förändring av rörelsefordringar
okt-dec 

2019
okt-dec 

2018
jan-dec 

2019
jan-dec 

2018
Tidigare metod -27 350 -51 927 12 580 -40 010
Justering -1 760 -24 775 -41 533 -22 720
Omräknat -29 110 -76 702 -28 953 -62 730

Förändring av rörelseskulder
okt-dec 

2019
okt-dec 

2018
jan-dec 

2019
jan-dec 

2018
Tidigare metod 26 252 86 363 -8 341 127 243
Justering 1 760 24 775 41 533 22 720
Omräknat 28 012 111 138 33 192 149 963
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Falun den 15 april 2020

Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats i enlighet med internationel-
la redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en 
rättvisande bild av koncernen och företagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en 
rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och företagens verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag har som ingår i koncernen står 
inför. Hållbarhetsrapporten, vilken omfattar de områden i Byggpartner i Dalarna Holding ABs årsredovisning 
vars innehåll anges på sidan 12, har godkänts för utfärdande av styrelsen.

Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 april 2020

Tore Hallersbo
Ordförande

Bo Olsson

Helena Skåntorp

Jonas Svensson
Auktoriserad revisor

Ernst & Young AB

Torsten Josephson

Elisabeth Norman

Fredrik Leo
Verkställande direktör
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i ByggPartner i Dalarna Holding AB, org.nr 556710-9243 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för ByggPartner i Dalarna Holding AB för år 2019. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 35-64 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning 
per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncern-
redovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de 
antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättel-
sen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisning-
ens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och rapporten 
över resultat och övrigt totalresultat och rapporten över finan-
siell ställning för koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och kon-
cernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernre-
dovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 1-34. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för denna andra information. Vårt uttalan-
de avseende årsredovisningen och koncernredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernre-
dovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kun-
skap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de an-
tagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsbe-
rättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
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tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

 ώ identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ända-
målsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Ris-
ken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 ώ skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten 
i den interna kontrollen.

 ώ utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

 ώ drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämta-
de revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäker-
hetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättel-
sen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredo-
visningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre 
kan fortsätta verksamheten. 

 ώ utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisning-
en, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
och koncernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

 ώ inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna 
eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett 
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för 
styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. 
Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning av ByggPartner i Dalarna Holding 
AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och kon-
cernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer 
på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbe-
vis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende:

 ώ företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller

 ώ på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen. 
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaper-
na. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs base-
ras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat ett urval av underlagen för detta för att kunna 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 16 april 2020

Ernst & Young AB

Jonas Svensson
Auktoriserad revisor
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Medarbetare på ByggPartners 
huvudkontor i Borlänge under 
kalkyl- och projekteringsskede.

Innerväggar kommer 
på plats i det nya 
omsorgsboendet 
Åspegeln i Arboga.

Överläggning mellan platschef och yrkesarbetare under bostadsprojektet Aniara, Borlänge

Trästommen till Nya Vallaskolan i Sala kommer på plats
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Interiör från cykelparkeringshuset i Uppsala

Adresser
Borlänge (Huvudkontor)
Box 848
781 28 Borlänge
Besöksadress:
Brunnsgatan 38
Telefon: 0243-55 95 00
borlange@byggpartner.se

Gävle
Upplandsgatan 6
802 83 Gävle
Telefon: 0243-55 95 00 
gavle@byggpartner.se

Stockholm
Gustavslundsvägen 137
167 51 Bromma
Telefon: 08-505 996 00
stockholm@byggpartner.se

Uppsala
Fyrisborgsgatan 5
754 50 Uppsala
Telefon: 018-410 86 00
uppsala@byggpartner.se

Västerås
Klockartorpsgatan 14
723 44 Västerås
Telefon: 021-498 97 00
vasteras@byggpartner.se

Resning av trästommen till datahallen EcoDataCenter i Falun



www.byggpartner.se

ByggPartner är ett företag i stark utveckling. Vi växer strategiskt, inom seg-
ment som är viktiga för oss och för vår omvärld. Därför tar vi gärna jobb som 
gynnar det stora flertalet, som byggs för att skapa nytta. Det kan vara skolor, 
vårdboenden, hyresrätter eller goda arbetsplatser. Helst jobbar vi i partnering. 
Då kan vi få verkligt sunda effekter i samarbetet med kund och verksamhet. 

Detta tänkande bygger vår identitet och vår lönsamhet. Vi är nämligen överty-
gade om att det går att vara en sund byggare och samtidigt tjäna pengar.

I den här rapporten ser vi tillbaka på ett framgångsrikt 2019. Ett år då 
ByggPartner har fortsatt att växa med ökad lönsamhet. Och vi saktar inte 
ned. Förbättringsarbetet löper på, med fokus på projektstyrning för att skapa 
fortsatt sund tillväxt. Kvaliteten i orderstocken och väletablerade kundrela-
tioner ger oss stabilitet. Det finns gott om byggprojekt på marknaden och vi 
fyller orderboken genom att välja rätt kund och rätt projekt, som både ökar 
vår marknadsandel och utvecklar vår organisation. 

Vi har som mål att bli Sveriges ledande entreprenör på partneringprojekt om 
50 - 300 miljoner kronor. Det rimmar väl med vårt arbetssätt och vår önskade 
position som ”Den sunda byggaren”.

Förflyttningen har bara börjat. Tack för att ni följer oss på resan!


