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KORT OM MVB

MVB bedriver verksamhet inom husbyggnad, mark, väg och projektutveckling. Vi är  
drygt 490 medarbetare med lokalt förankrade kontor i Skåne, Stockholm, Göteborg och 
Västra Götaland. MVB kombinerar det bästa av två världar; det lokala bolagets närhet till 
kunden med platt organisation, korta beslutsvägar och snabb återkoppling, med det  
stora bolagets kapacitet och finansiella styrka. MVB:s fakturering 2014 ökade med 21% 
från föregående år till 1 679 MKR. Det gör oss till landets största privatägda byggföretag. 
MVB-koncernen består av MVB Syd, MVB Öst, MVB Astor Bygg samt MVB Backgården.
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...OCH OM RESULTATET 2014* 

• Årets fakturering uppgick till 1 679 MKR (Resultatavräknad) 
• Resultat före skatt uppgick till 32 MKR
• Antalet anställda ökade från 444 st till 494 st

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRET 

• MVB Holding förvärvade återstående 10% av MVB Backgården.

• Henrik Ljungdahl anställdes som ny VD för MVB Astor Bygg och MVB Backgården.

• MVB Syd har fått uppdraget att bygga om Kockums gamla huvudkontor i Malmö samt  
  Center Syd i Löddeköpinge.

• MVB Astor Bygg har fått uppdraget att uppföra två flerbostadshus i Mölndal.

•  MVB Backgården har fått uppdraget att renovera Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg.

RESULTAT OCH AVRÄKNINGSGRAD
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ÅRETS FAKTURERING
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*UNDER ÅRET HAR KONCERNEN ÖVERGÅTT TILL ATT REDOVISA ENTREPRENADVERKSAMHET ENLIGT DET S.K. K3-REGELVERKET. 
DET INNEBÄR ATT KONCERNENS RESULTATRÄKNING ÄR UPPRÄTTAD ENLIGT SUCCESSIV VINSTAVRÄKNING PÅ PÅGÅENDE  
ARBETEN. OMRÄKNINGEN HAR ÄVEN SKETT PÅ JÄMFÖRELSETALEN FÖR 2013. SE NOT 21 SID 46.
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Vi fortsätter att växa och ökar faktureringen till  
1 679 MKR, en ökning med 21% jämfört med 2013. 
Det är i huvudsak MVB Syd som kraftigt ökar sin  
omsättning. Orderingången har varit mycket stark  
och uppgår till drygt 1,8 miljarder vilket innebär att vi 
går ur året med en bra orderstock på 1,1 miljarder.  
Resultat efter finansiella poster uppgår till ca 32 MKR, 
en försämring jämfört med 2013 främst beroende på  
resultatförsämring i MVB Backgården. Soliditeten  
är 24% och vi har god likviditet. Under året har  
koncernen övergått till att redovisa entreprenadverk-
samheten enligt K3-regelverket, vilket innebär att 
resultaträkningen är upprättad enligt successiv  
vinstavräkning på pågående arbeten.

MARKNADEN
Marknaden har utvecklats väl under 2014. Totalt  
sett ökade bygginvesteringarna i Sverige med starka  
12% 2014. Uppgången inom bostadsproduktionen gör 
att investeringarna fortsätter att stiga med 8% i år,  
enligt bedömning från BI. MVB är verksamt på våra tre 
storstadsmarknader samt Västra Götaland, marknader 
som generellt sett är starkare än Sverigesnittet. 

MVB har tagit vara på marknadsförutsättningarna och 
lyckats orderanmäla många spännande projekt varav 
kan nämnas: 
• RPC, Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg –  
 MVB Syd bygger projektet åt Region Skåne och  
 fastigheten, som blir Sveriges största passivhus,  
 kommer att invigas under 2016. Fastigheten ska  
 miljöcertifieras enligt ”Miljöbyggnad Guld”.
• Securitas – MVB Öst bygger om och till samt hyres- 
 gästanpassar 21 000 kvm för Securitas internationella  
 huvudkontor på Lindhagensplan i Stockholm.  
 Kund är Areim Fastigheter.
• MVB Backgården har fått uppdraget att bygga om  
 och till Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg åt  
 Vänersborgs kommun.
• MVB Astor Bygg uppför, i samarbete med Svenska  
 Hus AB, ett kontorshus åt Swedbank och Fastighets- 
 byrån i västra Göteborg. Fastigheten ska certifieras  
 enligt ”Miljöbyggnad Silver”.

FRAMÅT – ”LÖNSAM TILLVÄXT”
I vårt ägardirektiv från Gullringsbo Egendomar står det 
att vi 2018 ska omsätta 2,5 miljarder med en marginal 
över 3%. Det är ett tufft mål men fullt möjligt att uppnå 
med gemensamma ansträngningar. För att ta oss dit  
behöver vi börja utnyttja de synergi- och skaleffekter 
som naturligt finns i ett företag av vår storlek. De 
områden man först kommer att tänka på är oftast inköp 
och våra arbetssätt. Vi kommer under året att starta 
tvärgrupper för att se hur vi bäst kan ta vara på dessa 
möjligheter. Vi ska inte glömma att vi också har en stor 
potential i att utveckla samarbetet med övriga bolag i 
Gullringsbo-koncernen. 
 Vi ska jobba med vårt varumärke för att göra oss  
mer kända på marknaden – bland kunder, potentiella 
medarbetare och andra intressenter. Vår viktigaste 
marknadsföring är dock, som alltid, att leverera våra 
projekt i rätt tid, med rätt kvalitet och enligt budget  
– på så sätt får vi nöjda och återkommande kunder.
 Att arbeta med miljöperspektiv blir allt viktigare i 
vår bransch. Att kunna leverera projekt med olika typer 
av miljöcertifikat är ett måste. MVB ligger väl till i det 
arbetet och ett kvitto på det är att Region Skåne valde 
oss till uppdraget att bygga Sveriges största passivhus.
 För att kunna leva upp till våra mål behöver vi fylla 
på vår organisation med ytterligare fler duktiga medar-
betare. Att kunna attrahera och behålla välutbildade och  
kompetenta medarbetare blir en allt viktigare fråga 
för många industrier, däribland byggbranschen. I det 
arbetet kan vi alla hjälpa till genom att sprida budskapet 
om MVB bland alla intressenter i vår omvärld såsom 
kunder, leverantörer, vänner/bekanta, branschkollegor. 
 Vi har flera prioriterade områden att jobba med under 
2015, men speciellt kan nämnas transformationen av 
MVB Backgården till en lönsam verksamhet samt  
rekrytering av erfaren produktionspersonal, två  
aktiviteter som driver ”lönsam tillväxt”.

ORDFÖRANDE HAR ORDET
SVERIGES STÖRSTA PRIVATÄGDA BYGGBOLAG

Statistiken från vår branschorganisation Sveriges Byggindustrier, BI, bekräftar att MVB 
nu är Sveriges största privatägda byggbolag. Det är en fantastisk resa som bolaget gjort, 
framförallt det senaste decenniet. Det är extra tillfredsställande att tillväxten skett med god 
lönsamhet. Alla medarbetare har del i detta och ska känna sig stolta över vad vi uppnått!
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 Under året har faktureringen  
 ökat och lönsamheten varit  
god. Marknaden ser positiv ut. Nu  
fokuserar vi på fortsatt tillväxt och  
att attrahera fler duktiga medarbetare.
STURE KULLMAN
’’

HÄNDELSER 2015
Under årets första kvartal har MVB Holding förvärvat 
minoritetsposten om 10% i Backgården och äger nu 
100% av aktierna. Som VD för MVB Astor Bygg och  
MVB Backgården har Henrik Ljungdahl utsetts,  
vi önskar Henrik välkommen i koncernen.
 

Slutligen vill jag, som nytillträdd ordförande, säga att jag 
ser framemot 2015 med tillförsikt och samtidigt passar 
jag på att tacka alla medarbetare för insatsen under 2014!

STURE KULLMAN 
ORDFÖRANDE MVB HOLDING
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VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRER KOMMENTERAR
ETT BOLAG MED FYRA STARKA REGIONER

’’

’’
MVB Holding AB bedriver sin verksamhet i fyra regioner genom självständiga bolag;  
MVB Syd AB (Skåne), MVB Öst AB (Stockholm), MVB Astor Bygg AB (Göteborg) samt 
MVB Backgården AB (Västra Götaland). Bolagen styrs av enskilda verkställande direktörer 
och ledningar. Mellan bolagen pågår en rad samarbeten för att dra nytta av de synergi-  
effekter som finns inom bl.a. kompetens och administrativa system.

 Under året har vi stärkt  
 våra positioner inom ROT- 
segmentet och påbörjat resan med 
att bygga en organisation anpassad 
för tillväxt.
Under 2014 har vi lyckats i vår strategi att växa inom 
ROT-segmentet och genomfört ett flertal större projekt 
såsom Brf. Mångatan i Alingsås, Meijerbergsgatan åt 
Holger Blomstrand, Nedre Fågelbergsgatan åt Ernst 
Rosén i Göteborg och nyproduktion av vindslägenheter 
samt stamrenovering åt familjen Tobisson på Berzelii- 
gatan i Göteborg, ett projekt som pågår in i 2015.  
 Bostadsmarknaden i Göteborg med omnejd har fått 
ett uppsving och vi ser ljust på marknadsutvecklingen 
i vår region. Under sista delen av året har vi lämnat 
anbud på två större flerbostadsprojekt åt Familjebostä-
der och Riksbyggen och vi erhöll Allmänna vägen av 
Familjebostäder i början av februari 2015. 
 Arbetet med att integrera MVB Väst in i MVB Astor 
Bygg är klart och under andra halvan av 2014 bedriver 
vi all vår verksamhet i MVB Astor Bygg AB. Topasga-
tan som vi bygger åt Svenska Hus är vårt enskilt största 
nybyggnadsprojekt. En byggnad belägen centralt i 
Västra Frölunda som bland annat skall innehålla verk-
samheter för Swedbank och Fastighetsbyrån. Projektet 
ska vara avslutat till sommaren 2015. 
 Under året 2014 har vi påbörjat resan med att bygga 
en organisation som är anpassad för det ägardirektiv 
som lades i kvartal 1 2014, där varje MVB-bolag i sin 
region skall ha en volym i spannet 500-1 000 MSEK. 
Hitintills har vi rekryterat fyra personer till produktions-
roller och fortsätter denna satsning vidare in i 2015. 

 Efter ett tufft år blickar vi  
 framåt och fokuserar på att 
stärka lönsamheten och varumärket.
För MVB Backgården har 2014 varit ett tufft år.  
Bolaget gjorde ett kraftigt negativt resultat främst  
beroende på nedskrivningar i pågående projekt. Vi  
har under våren 2015 påbörjat ett omstrukturerings- 
arbete som på sikt ska ge oss bättre förutsättningar  
för att bedriva en lönsam byggverksamhet. 
 Som nytillträdd VD vill jag blicka framåt och se  
på de möjligheter som finns för MVB Backgården.  
Marknaden är tillfredsställande, men med hård  
konkurrens, och vi hade en bra orderingång 2014.  
Vi har lyckats erhålla ett flertal större nya projekt.  
Bl.a. kan nämnas Birger Sjöberggymnasiet, en  
ombyggnadsentreprenad åt Vänersborgs kommun.  
Ett annat projekt är Björkhaga Järpås, en ombyggnads- 
entreprenad åt AB Bostäder i Lidköping. Nu gäller 
det att vi genomför projekten på ett bra sätt så att våra 
kunder blir nöjda och vi själva också kan vara stolta 
över resultatet. Vi fokuserar på att jobba in oss i samma 
lednings- och KMA-system som övriga MVB-bolag 
följer, BF9K. Vi är ett bra team med många kompetenta 
medarbetare så jag är övertygad om att vi ska lyckas!

HENRIK LJUNGDAHL 
VD MVB ASTOR BYGG & MVB BACKGÅRDEN 
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’’ Goda bedömningar vid  
 projekturvalsprocessen har 
bidragit till bra resultat.
Under året har flera betydelsefulla kontrakt ingåtts 
såsom Securitas internationella huvudkontor vid 
Lindhagensplan, Nya Eastman som är en ombyggnad 
av Eastmaninstitutet för specialisttandvård, hyresgäst-
anpassning för Stockholm Vattens verksamhet vid f.d. 
Pripps Bryggerier och en fullständig ombyggnad av 
Polishuset i Sollentuna. 
 Budgetpropositionen innehåller löften om stöd vid 
miljöupprustning av miljonprogramsområdena samt  
vid renoveringar av skolor som leder till förbättrad  
arbetsmiljö och energibesparing. MVB Öst har stor 
kompetens inom dessa områden. Samtidigt inser vi 
att det är stor konkurrens om projekten i Stockholm. 
Vi kommer framöver att fokusera på att attrahera rätt 
medarbetare och att räkna på rätt projekt. 2015 känns 
som ett år där byggbranschen kommer att präglas av 
försiktighet och gott omdöme.

PER UNUNGER 
VD MVB ÖST

’’

NEVENKA MESIC TIDERSTRÖM  
VD MVB SYD 

 Under året har vi haft den  
 högsta faktureringen hitin-
tills, med bibehållet resultat. 
Trots att marknaden varit tuff och oberäknelig med 
ständigt nya aktörer att konkurrera med, har vi i år haft 
den högsta faktureringen hitintills, med bibehållet  
resultat. Vi har lyckats knyta till oss ett antal stora  
projekt såsom ombyggnad och tillbyggnad av Center 
Syd åt Cornerstone, taget i stark konkurrens. Ombygg-
nad av före detta Kockums huvudkontor till Wihlborgs 
Fastighets AB och Theanders Bil i Lund till Förenade 
Bil, båda tack vare goda meriter från tidigare entrepre-
nader som vi har utfört för samma beställare.  
 Vår byggservice har som vanligt presterat bra och 
varit mycket duktiga även detta år. Viss omorganisation 
har skett på Byggservice som numera är egen resultat- 
enhet och vi jobbar på att etablera oss i Landskrona för 
att få bättre täckning söderöver.  
 Nordvästra Skåne är en väldigt tuff marknad och 
förhoppningen är att det ska komma igång bättre även 
där. De positiva prognoserna om konjunkturuppgångar 
i byggbranschen har vi inte märkt så mycket av. Vi 
får förlita oss på oss själva och i vår organisation är 
vi överens om, att om vi alla hjälps åt kommer vi att 
klara oss minst lika bra som hitintills. Vi har förstärkt 
vår organisation med ett flertal unga och några erfarna 
duktiga medarbetare. I det stora har vi en bra orderstock 
och ser mot 2015 med tillförsikt och optimism. 
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MVB IDAG

MVB är byggföretaget som med entreprenörskap, präglat av snabba beslutsvägar  
och finansiell styrka, utför både riktigt stora och mindre byggprojekt. Vårt arbete ska  
kännetecknas av hög kvalitet, gedigen kunskap, miljömedvetenhet och utföras till ett 
konkurrenskraftigt pris. Vi håller vad vi lovar och vågar tänka utanför ramarna för att hitta 
den bästa lösningen. MVB ska vara ett av Sveriges mest attraktiva byggföretag att  
göra affärer med och att var anställd i.

AFFÄRSIDÉ
MVB ska bedriva byggverksamhet med lokal för- 
ankring i regionerna Skåne, Stockholm, Göteborg  
och Västra Götaland. MVB förenar det lokala bolagets  
närhet till kunden med det stora bolagets kapacitet.

MÅL
Varje region ska omsätta 500 – 1 000 MKR med god 
lönsamhet över en konjunkturcykel. MVB ska vara ett 
av Sveriges mest attraktiva byggföretag att gör affärer 
med och att var anställd i.

VISION
MVB ska verka för att vara:
• ett konkurrenskraftigt alternativ till de tre stora  
 byggbolagen
• ett välkänt och starkt varumärke i de regioner som 
 vi verkar i
• ett byggföretag med kvalitet, närhet och medarbetar- 
 ansvar
• en attraktiv arbetsgivare
• Sveriges största privata byggbolag

VÅRA MEDARBETARE 
MVB:s styrka och framtid är våra medarbetare och dess 
kompetens. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med 
bra ledarskap och goda utvecklingsmöjligheter för våra 
anställda. Vi tror att de personer som trivs hos oss vill 
arbeta i ett företag där man har god insyn i verksam-
heten, inflytande och närhet till beslutsfattandet. Där 
man inte är en i mängden utan en unik spelare i laget. 
Därför har vi en platt organisation med lokala bolag och 
snabba beslutsvägar, där våra anställda erbjuds såväl 
personlig utveckling som ett gott ekonomiskt utbyte av 
sitt arbete. 
 Genom att investera i våra medarbetares personliga 
utveckling och karriär, säkerställer vi företagets fortsatta 
framtid. Ledande personers erfarenhet tas tillvara bl.a. 
i koncernens styrelser, för att tillgodose en långsiktig 
och stabil verksamhet. Inom koncernen finns möjlighet 
för våra anställda att medverka i jobbrotationsprogram, 
traineeprogram samt ledarskapsutbildningar. 
 Våra framtida medarbetare är bl.a. de studenter som 
idag läser vid branschens utbildningar, både yrkes- 
arbetare, mellaningenjörer och civilingenjörer. Vi sätter 
därför stort värde i att vara närvarande och delaktiga 
vid yrkesskolor, universitet och högskolor, både via 
arbetsmarknadsdagar och genom att påverka kvaliteten 
och utformningen på utbildningarna. Samtidigt som vi 
bjuder in studenterna till vår verksamhet genom  
examensarbeten, lärlings- och praktikplatser. 





HÅLLBARHET OCH SAMHÄLLSANSVAR

Vi arbetar långsiktigt, såväl i våra kundrelationer och partnerskap som i våra projekt.  
Med kvalitet, miljömedvetenhet och engagemang bygger vi för många generationer 
framåt. Kvalitetssäkring och miljöansvar kommer därför alltid att vara viktiga delar i MVB:s 
arbete och företaget har väl utarbetade policys för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och etik.  
Vår affärsidé bygger på lokal närvaro och att stötta föreningar, som verkar för positiva 
insatser i de regioner där vi arbetar, är en del i vårt samhällsansvar.

MILJÖ
MVB ska bidra till en god och hållbar miljö genom:
• att utveckla och bygga energieffektiva byggnader
• att använda material med minsta möjliga  
 miljöpåverkan
• att använda material på ett så resurssmart sätt  
 som möjligt
• att driva och främja forskning av nya miljövänliga  
 byggmetoder

KVALITET
MVB arbetar enligt BF9K. Genom BF9K kan MVB:s 
beställare vara säkra på att löftet om rätt kvalitet, minsta 
möjliga miljöpåverkan, god arbetsmiljö och dokumen-
tation av projektets genomförande efterlevs. Företagets 
kvalitetspolicy kan sammanfattas i fyra punkter:
• Leverera produkter och utföra tjänster som motsvarar  
 uppgjorda avtal i alla avseenden.
• Kvalitetsplaner skall präglas av enkelhet, klarhet och  
 effektivitet.
• Rätt kvalitet skall vara ledstjärnan i allt arbete.
• Sträva efter ständiga förbättringar och förnyelser.

ARBETSMILJÖ
Inom MVB följer vi den arbetsmiljöstandard som 
samhället angivit genom lagstiftning och anvisningar, 
liksom överenskommelser som gjorts mellan arbets-
marknadens parter. 
 MVB arbetar efter en nollvision avseende arbets-
olyckor. All verksamhet inom företaget planeras 
och bedrivs systematiskt med sikte på god och säker 
arbetsmiljö, kombinerat med en aktiv friskvård, för att 
förhindra arbetsskada och ohälsa.
 God arbetsmiljö är för oss ett vidare begrepp än 
frånvaro av risker. Arbetsmiljön ska vara sådan att den 
stimulerar till effektivitet och kvalitet i produktionen. 
Vid våra arbetsplatser ska alla medarbetare och sam- 
arbetspartners utvecklas, trivas och känna trygghet.

HISTORIK

1960 
MVB grundas i Skåne. Företaget tillverkar 
betongrör och utför mindre anläggnings- 
arbeten. Östbergs Bygg & Monterings AB 
startas i Stockholm. Verksamheten är inrik-
tad på att montera stommar i lättbetong.

1970 
MVB startar en byggnadsavdelning.  
Verksamheten är koncentrerad till  
nordvästra Skåne.

1980
Börsnoterade Nils P Lundh köper MVB.

1990
Nils P Lundh går i konkurs och MVB:s  
VD Kjell Hansson, tillsammans med  
22 anställda, tar över företaget. Företaget 
har 70 anställda och omsätter 70 MKR. 
Östbergs Bygg & Montering ändrar sin 
inriktning mot ombyggnation av privatägda 
flerfamiljsfastigheter.

1999/2000
MVB etablerar sig i Malmö genom förvärv  
av ett mindre byggbolag. Omsättningen 
ökar till ca 200 MKR.

2001
Dåvarande Svenska Hus, idag Gullringsbo 
Egendomar, blir huvudägare till MVB.  
Målet är att etablera sig i de tre storstads-
regionerna.



ETIK
AB Gullringsbo Egendomar har fastställt en etikpolicy 
som gäller för alla bolag inom koncernen. Vi ska:
• Iaktta god marknadsföringssed och inte agera i strid  
 med gällande konkurrenslagar.
• Utföra uppdrag fackmässigt och inom ramen för  
 god affärssed. Alla uppdrag ska genomföras med  
 sådan kompetens och sådana resurser som behövs  
 för uppgiften.
• Leverera enligt överenskommelse, såväl internt som  
 externt.
• Bedriva verksamhet med hög integritet och moral.
• Hushålla med resurser; ekonomiska, mänskliga och  
 naturens.
• Aldrig ta emot eller erbjuda mutor.
• Visa ömsesidig respekt och inte skada företaget,  
 kollegors eller övriga parters anseende genom att  
 opåkallat och utan saklig grund, i något samman- 
 hang, yttra sig kritiskt om deras förhållanden.
• Upprätthålla en god och öppen dialog med med- 
 arbetare, kunder och övriga intressenter. 

LOKALT ENGAGEMANG
Som ett led i vårt lokala engagemang stödjer MVB ett 
antal organisationer och företag. Stöd ges till verksam-
heter som är positiva för såväl regionen vi verkar i som 
för MVB. Under 2014 sponsrades:  
Landskrona BoIs, Malmö Burlöv Golfklubb, Rögle BK 
och Trelleborgs FF, Grunden Bois och IFK Göteborg 
klubb 1904, Villa Lidköping BK och FC Trollhättan.

2002
MVB och Östbergs Bygg & Montering går 
ihop. För Östbergs innebär detta att kund-
kretsen breddas, nyproduktion och större 
ombyggnader åt allmännyttan blir nya inrikt-
ningar och bolagets fakturering fyrdubblas.

2007
MVB utökar sin verksamhet i Göteborgs- 
regionen.

2008
MVB-bolagen byter namn till MVB Syd,  
MVB Öst och MVB Väst.

2011
MVB Väst förvärvar det Göteborgs- 
baserade Astor Johansson Bygg AB.

2013/2014
MVB Holding köper 90% i byggbolaget  
MVB Backgården. Bolaget blir ett själv- 
ständigt dotterbolag till MVB Holding.
MVB Väst och Astor Bygg blir  
MVB Astor Bygg.

2015
MVB Holding köper resterande 10% i  
MVB Backgården.
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KONCERNEN

MVB ingår i AB Gullringsbo Egendomar, en familjeägd koncern vars affärsidé är att äga 
och utveckla företag. Koncernens ägarstruktur och ambitioner syftar till en långsiktig  
fortlevnad med en verksamhet som ska präglas av entreprenörskap. Investeringar och 
köp av nya bolag ska göras i branscher inom ägarnas expertisområden. Inom koncernen 
finns idag fastighetsbolag, bygg-, mark- och anläggningsentreprenad, byggmaskin- 
uthyrning, skogsrörelse och finansiell verksamhet. 

KAPITAL-
FÖRVALTNING

LUDZA MEŽS

LUDZA 
LAUKZEME

LATGALES 
ZALA ZEMEC

SVENSKA HUS
Göteborg

SVENSKA HUS
Stockholm

SVENSKA HUS
Skåne

MVB
Syd

MVB
Öst

MVB
       Astor Bygg

WHC
Väst

WHC
Syd

WHC
Öst

MVB
Backgården

-ANLÄGGNINGS
BOLAGET

75%
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GULLRINGSBO EGENDOMAR
Moderbolag i koncernen och ägare av samtliga aktier i 
Svenska Hus AB, MVB Holding AB, AB Gullringsbo  
Forestry, Wangeskog Hyrcenter AB och Munkbron 
Finans, samt 75% i Torslanda Entreprenad AB. Övriga 
tillgångar utgörs av finansiella placeringar. Koncernens 
omsättning uppgår till 2 200 MKR. Resultatet före 
avskrivningar men efter finansiella poster uppgår till 
närmare 250 MKR. Antalet anställda är ca 670.

SVENSKA HUS
Renodlat fastighetsföretag, som äger och förvaltar  
fastigheter på attraktiva lägen i Göteborgs-, Stockholms- 
och Skåneregionerna. Hyresintäkterna uppgår till  
ca 400 MKR per år.

FORESTRY
Skogsbolag som äger ca 6 000 HA mark och skog i  
olika delar av Lettland. Bolaget förvärvar skog eller 
mark till låga hektarpriser som sedan underhålls och 
brukas på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. 

WANGESKOG, WHC
WHC bedriver verksamhet inom maskinuthyrnings-
branschen i de tre storstadsregionerna. Bolagets mål-
grupp utgörs av bygg- och anläggningsbolag samt  
deras underentreprenörer. Omsättningen uppgår till  
drygt 100 MKR.

TORSLANDA ENTREPRENAD
Ett av Göteborgs större mark- och anläggningsföretag 
med en maskin- och lastbilspark på drygt tjugo enheter. 
Bolaget omsätter ca 100 MKR.

MUNKBRON FINANS
Erbjuder koncernens bolag finansiell leasing med  
huvudområde fordon och byggmaskiner. Bl.a. finansieras 
koncernens tjänstebilar, byggbodar, samt bygg- och 
anläggningsmaskiner.

KAPITALFÖRVALTNING
Som ett led i strävan att ytterligare minska företagets 
beroende av bygg- och fastighetskonjunkturen driver 
Gullringsbo Egendomar värdepappersförvaltning.  
Ca 500 MKR i likvida medel förvaltas inom de hel-  
och delägda bolagen.



NICLAS LÄNGBY OCH ANDREAS JOHNSSON 



FOKUS: UTVECKLANDE SAMARBETEN

NICLAS LÄNGBY OCH ANDREAS JOHNSSON 
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UTVECKLANDE SAMARBETEN
SYNERGIER OCH SAMVERKAN

MVB har fördelen av att ingå i koncernen Gullringsbo Egendomar i vilken det finns ett  
flertal bolag med verksamheter som kompletterar varandra. Allt fler och allt oftare sker 
idag intressanta och utvecklande samarbeten mellan bolagen som resulterat i ökad  
kunskap och öppnat upp för nya spännande möjligheter. 

Samarbetet har många positiva effekter, både tids- 
mässiga och ekonomiska, men även för att det bidrar  
till värdefull kunskapsöverföring mellan bolagen. Som 
ett led i att underlätta samverkan pågår flera koncern- 
projekt för att bygga det interna nätverket och öka känne- 
domen om varandras verksamheter och spetskunskaper.
 MVB:s vision syftar till en långsiktig utveckling och 
förvaltning av de resurser som finns tillgängliga. Det 
innebär att de byggnader som vi uppför ska utformas 
och utföras med fokus på hållbarhet och användar-
vänlighet i såväl produktions- som förvaltningsskedet. 
Genom samverkansprojekt kommer vår vision till sin 
fulla rätt.
 Partnering- och samverkansprojekt blir en allt  
vanligare arbetsform inom byggbranschen. Fördel- 
arna är många, bl.a. stora möjligheter till utveckling  
av byggteknik, produktionsmetoder och affärsrelationer 
samt att samarbetsformen stimulerar nyskapande och 
nya kreativa lösningar. Projektformen baseras på ett  
förtroendefullt och prestigelöst samarbete, där alla 
spelar med öppna kort och där parternas yrkeskun- 
skaper kompletterar varandra under hela byggpro- 
cessen. Genom att alla parter är med från början och  
utvecklar projektet tillsammans kan mycket tid och 
pengar sparas. Målet med samverkande projekt är att  
få ut bästa möjliga lösning och kvalitet utifrån den 
ekonomi som finns. Samverkansprojektet ska dessutom 
gagna alla parter på ett tillfredsställande sätt gällan-
de lönsamhet och vinst och ha lika delar av risk- och 
ansvarstagande.

MVB OCH SVENSKA HUS
MVB har under åren genomfört flera lyckade sam- 
verkansprojekt med systerbolaget Svenska Hus. 
Ett exempel är byggnationen av tre flerfamiljshus i 
miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. 
Området är ett av Europas mest omfattande stads- 
utvecklingsprojekt och ingår i Climate Positive  
Development Program initierat av Clinton Climate 
Initiative i samarbete med U.S. Green Building  
Council. Husen  ingick i den första etappen av  
området och stod färdiga 2013.

Ett annat exempel är Topasgatan i Göteborg som är  
ett av Svenska Hus utvecklingsprojekt där en befintlig 
tomt styckats av för nybyggnation. Här uppförs nytt 
kontor till Swedbank och Fastighetsbyrån. Fastigheten 
kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver 
med stora krav på bl.a. inomhusmiljö och materialval. 
Kontoret invigs under våren 2015.
 I båda fallen har MVB och Svenska Hus haft ett nära 
och helt transparent samarbete i alla delar av byggpro-
cessen vilket har resulterat i snabbare beslut, effektivare 
byggprocess och bättre lösningar. Samarbetet fortsätter 
och idag pågår ett flertal gemensamma projekt till följd 
av de upparbetade kontakter och rutiner som bolagen 
har tillskansat sig. 

MVB OCH EXTERNA PARTER 
Hyllie Boulevard i Malmö är ett exempel på sam-
verkansprojekt med extern part där MVB byggde ett 
flerfamiljshus i samarbete med MKB Fastighets AB.  
 Hyllie Boulevard ligger i en ny, expansiv stadsdel 
som har höga ambitioner gällande social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet. Fastigheten är byggd enligt 
Malmö Stads Miljöbyggprogram SYD och är ett 
klimatsmart hus med certifiering enligt Miljöbyggnad. 
Huset har låg energiförbrukning och taket på den ena 
huskroppen är försedd med en solcellsanläggning som 
ska täcka en fjärdedel av fastighetens elbehov. Den 
andra byggnadens tak utgörs av ett sedumtak som  
både dämpar buller, isolerar och minskar energiför-
brukningen. Samverkansprojektet krävde och skapade 
ett stort engagemang från alla, såväl beställare som 
entreprenör. Genom att aktivt arbete med besparande 
och alternativa lösningar fick man ut en bra kvalitet till 
ett rimligt pris. Fastigheten blev inflyttningsklar under 
våren 2014.



 NORRA DJURGÅRDSSTADENHYLLIE BOULEVARD

«»
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Kompetensförsörjningen sker både regionalt i form  
av lärlingsplatser, jobbrotationsprogram och trainee- 
program och på koncernnivå genom ledarskapsut- 
bildningar i samarbete med högskola och universitet.  
Vi tror på vikten av att dela med sig av sin kunskap  
och uppmuntrar till arbetsgrupper sammansatta av både 
yngre och mer erfarna. Det skapar dynamik och öppnar 
upp för kunskapsöverföring och utbyte av erfarenheter 
medarbetare emellan. 
 Vi är övertygade om att en organisation mår bra  
av och utvecklas bättre genom mångfald. Därför är det  
av största vikt att vi kan attrahera såväl fler kvinnor 
som medarbetare med internationell bakgrund. MVB 
har som mål att vara en förebild och stötta branschens 
initiativ i frågan för en större mångfald.

MVB:S JOBBROTATIONSPROGRAM
MVB:s organisation är platt och flexibel. Våra  
medarbetare får stor insikt i verksamheten och för- 
väntas ta eget ansvar och många, ibland snabba, beslut. 
För att en nyanställd ska få en så bra start som möjligt, 
erbjuder vi ett jobbrotationsprogram som utformas 
utifrån medarbetarens personlighet och erfarenheter. 
Genom jobbrotationsprogrammets olika moment av 
praktiskt arbete, får den anställde en större förståelse 
och kunskap för de varierande behov och krav som 
finns både ute vid våra arbetsplatser och på våra kontor. 
Programmet ger även god kunskap om företaget och ett 
värdefullt nätverk för den framtida yrkesrollen.

MVB:s TRAINEEPROGRAM
Från våren 2015 erbjuder MVB ett traineeprogram  
för civilingenjörer, högskoleingenjörer eller bygg-
nadsingenjörer med max två års arbetslivserfarenhet. 
Traineeprogrammet pågår under 18 månader och för- 
utom att deltagaren får inblick i hela organisationen  
och möjlighet att bredda sina kunskaper och bygga 
nätverk, innehåller programmet även kompletterande 
ledarskapsutbildning. Dessutom får traineen en egen 
mentor från organisationen som fungerar som råd- 
givare, stöd och bollplank under hela programmet.

GULLRINGSBO UTVECKLINGSAKADEMI
Under 2014 startade Gullringsbo Egendomar, i sam- 
arbete med Handelshögskolan i Göteborg, en ledar-
skapsutbildning för koncernens medarbetare. Utbild- 
ningen är skräddarsydd och öppen för nuvarande  
och blivande chefer inom koncernen. Programmet 
kombinerar teori med praktik och deltagarna får ta del 
av intressanta föreläsare, genomföra projektarbeten och 
nätverka inom koncernen, vilket bl.a. skapar förutsätt-
ningar för ömsesidig samverkan systerbolagen emellan. 
Ämnen som ingår är bl.a. strategi- och verksamhets-
styrning, ledarskap, hållbarhet, kommunikation och 
varumärke. I den första kullen deltog 20 stycken, varav 
13 stycken kom från MVB-bolagen. Nästa tillfälle 
beräknas ske under 2016.

UTVECKLANDE SAMARBETEN
KOMPETENS OCH KUNSKAP

Medarbetarnas kompetens är MVB:s styrka. Vår framgång till ett expansivt företag base-
ras på att vi kan attrahera, utveckla och behålla våra duktiga medarbetare. Konkurrensen 
om arbetskraft i byggbranschen är idag hård och vi arbetar aktivt med talent management 
såsom utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, arbetsmiljö och anställningsförmåner för 
att vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt. 
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’’ Utbildningen har gett mig bra  
 ledarskapsverktyg, ny kunskap och 
ett värdefullt nätverk inom koncernen  
som jag kommer att ha stor nytta av i  
mitt arbete. Det har varit inspirerande 
och lärorikt med intressanta ämnen  
och engagerade föreläsare.
JOSEFINA LARSSON, KALKYLATOR,  
MVB ASTOR BYGG

 Jag har fått möjligheten  
 att visa framfötterna  
genom att ta mig an flera  
arbetsroller samtidigt – allt från 
att arbeta med kalkyl och som 
bitr. entreprenadingenjör, till att 
även vara studentkontakt och 
projektadministratör. Det finner 
jag givande.
IMAN BAGHER, ENTREPRENAD- 
INGENJÖR OCH KALKYLINGENJÖR,  
MVB SYD   

 Traineeprogrammet är  
 en bra start på arbetslivet, 
då man får testa sig fram i de 
olika blocken, för att sedan hitta 
sin nisch inom byggbranschen. 
JOHAN FROSTENSSON, TRAINEE,  
MVB ÖST 

 Som mentor är det  
 spännande att kontinu-
erligt följa upp framstegen hos 
Johan. Det är också givande att 
coacha en medarbetare på ett 
tätare sätt än vanligt.
ROBERT FRANSSON, ENTREPRENAD- 
INGENJÖR, MVB ÖST

’’ ’’ ’’
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UTVECKLANDE SAMARBETEN
INNOVATION OCH INTERAKTION

Som Sveriges största privata byggbolag har vi ett ansvar att vara med och driva utvecklingen 
mot ett hållbart samhälle och att hitta nya och miljösmarta lösningar i vårt byggande. En nära 
kontakt med yrkesskolor, universitet och högskolor är därför en viktig del i vårt arbete. Sam-
arbetet pågår på flera plan, såväl genom olika forskningsprojekt för ny byggteknik och en 
hållbar utveckling, som aktivt engagemang i branschens utbildningar och i våra kommande 
medarbetare, studenterna. Samverkan med studenter ger oss möjlighet att möta framtidens 
arbetskraft samt att få deras syn på morgondagens utmaningar och problem. 

MVB och koncernen har tagit ett aktivt samhälls- 
ansvar, med fokus på att integrera innovation med  
entreprenöriellt beteende och hållbar utveckling.  
Genom att satsa på olika samhällsprojekt tillsammans 
med universitet och högskolor vill vi bidra till utveck-
ling av nya byggmetoder.
 Tillsammans med Internationella Miljöinstitutet  
vid Lunds universitet bedrivs projekt med ett flertal 
forskare involverade avseende hållbart byggande. 
Koncernens Stiftelse för utveckling av energieffektivt 
byggande är även en av initiativtagarna till master- 
utbildningen ”Energi - och miljöeffektiva byggnader” 
vid Lunds universitet. En utbildning med fokus på 
design och konstruktion av energi- och miljösmarta  
hus för kalla klimat. 

ÅRETS FRAMTIDSBYGGARE
MVB och koncernen tycker det är viktigt att bygg-  
och fastighetsbranschen går mot ett allt större miljö- 
tänk. 2014 instiftade koncernens stiftelse, Stiftelsen  
för utveckling av energieffektivt byggande, ett årligt 
pris i syfte att lyfta frågan om energieffektivt och  
hållbart byggande och för att uppmuntra fler att  
komma med nya idéer och initiativ. 
 Priset, Årets Framtidsbyggare, delas ut i samarbete 
med Lund universitet och Fastighetsvärlden och ges i 
tre kategorier; Årets Innovatör, Årets Opinionsbildare 
och Årets Talanger. Till Årets Innovatör 2014 utsågs 
Prof. em Bo Adamson och Prof. Dr. Wolfgang Feist för 
deras arbete med att skapa och utveckla byggnader med 
mycket låg energianvändning s.k. passivhus. Arbetet 
påbörjades på 70-talet men utvecklas ständigt och är nu 
högaktuellt både i Europa och i övriga världen som ett 
instrument för hållbar utveckling.

FORSKNING SOM HAR GETT RESULTAT
MVB har genom åren tillskansat sig stor kunskap inom 
energieffektivt byggande och passivhus. Emiliaskolan 
i Landskrona är ett exempel. Skolan blev Sveriges 
första skola som konstruerades som passivhus. Studier 
och mätningar på skolan gjorda av KYH och LTH har 
påvisat slående bra resultat. Skolans energiförbrukning 
är ungefär hälften av den beräknade.

Som ett resultat av erfarenheterna från Emiliaskolan 
har MVB fått uppdraget att bygga Rättspsykiatriskt 
centrum (RPC) i Trelleborg. Byggnaden kommer att 
bli Sveriges största passivhus med egna energikällor 
i form av solceller, solfångare, geotermi och ett eget 
vindkraftverk. Byggnaden kommer att certifieras enligt 
Miljöbyggnad Guld och invigas under 2016. 

ARBETSMARKNADSDAGAR OCH  
FÖRELÄSNINGAR 
Universitetens och högskolornas arbetsmarknads-  
och branschdagar är återkommande event där MVB 
medverkar. Dagarna är bra tillfällen att synas, höras och 
få kontakt med potentiella, framtida medarbetare samt 
att bygga MVB:s varumärke. Under året har MVB varit 
representerade på arbetsmarknadsdagarna vid LTH, 
Chalmers, Nackademin, KHAD och KTH. Vid flera av 
dessa tillfällen har vi dessutom arrangerat lunchföre- 
läsningar för studenterna. 
 Som ett led i att ta en aktivare roll för att höja  
kvaliteten på branschens utbildningar och ge student- 
erna en mer verklighetsanknuten utbildning, har vi 
under året genomfört en rad gästföreläsningar bl.a.  
på civilingenjörsutbildningen vid LTH där studenterna 
fick ta del av verklighetsbaserade exempel.
 På YH, Yrkeshögskolan, är MVB representerat i  
utbildningens ledningsgrupp, arbetar med skolans 
antagningsintervjuer samt föreläser i entreprenörskap. 
Inom BYN, Byggindustrins Yrkesnämnd, är MVB 
engagerad i lärlingsutbildningen för blivande yrkes- 
arbetare.

PRAKTIK OCH EXAMENSARBETSE
MVB är ett av de företag som i samarbete med LTH 
erbjuder praktikplats inom ramen för Ingenjörsinriktad 
yrkesträning. Ingenjörsstuderande ges här möjlighet att 
under utbildningen lära känna sin framtida yrkesroll och 
de villkor som gäller på en arbetsplats. 
 Årligen ger MVB ett antal universitets- och hög- 
skolestuderande möjlighet att skriva examensarbete. 
Både praktikplats och examensarbeten är en språng- 
bräda in i företaget, då MVB ofta anställer nyutexa- 
minerade studenter.
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MVB SYD – REKORDÅR MED HÖG 
FAKTURERING OCH BRA ORDERSTOCK

MVB Syd har sin huvudsakliga bygg- och anläggningsverksamhet i Skåne med  
240 anställda fördelade på kontoren i Malmö och Munka Ljungby. Bolaget har även eget 
grustag, egna entreprenadmaskiner samt en väl utvecklad byggserviceverksamhet.  
Bolagets fakturering nådde ”all time high” under året med nästan 900 MKR, med bibe- 
hållet resultat. Flera stora projekt har erhållits såsom ombyggnad och tillbyggnad av  
Center Syd åt Cornerstone, ombyggnad av före detta Kockums huvudkontor till  
Wihlborgs Fastighets AB och ombyggnad och tillbyggnad av Theanders Bil i Lund.  
Arbetet med Rättpsykiatriskt centrum i Trelleborg, Sveriges största passivhus, fram- 
skrider enligt tidsplan. Orderstocken ser bra ut och bolaget ser fram emot 2015 med 
tillförsikt och optimism.

NYBYGGNATION
RÄTTSPYKIATRISKT CENTRUM, TRELLEBORG
MVB fick i början 2014 uppdraget att bygga  
Sveriges största passivhus, Rättspsykiatriskt centrum  
i Trelleborg. Totalytan är på 12 700 kvm och kommer 
att inhysa högspecialiserad rättspsykiatrisk vård,  
forskning och utbildning. Huset, som byggs enligt 
passivhusens höga krav, kommer att vara mycket 
energieffektivt och producera förnybar energi som ger 
ett överskott om två kWh/m2/år. Byggnaden kommer 
att bestå av tre flyglar i två våningar samlade runt en 
gemensam innergård.
 Anläggningens främsta uppgift är att vårda och  
därför ligger mycket fokus på att stimulera återhämt-
ning och gemenskap. Rymd, ljus och natur, både  
utanför fönster och under fötterna, utgör grunden för  
en läkande vårdmiljö. Byggnaden kommer ha plats  
för 51 patienter och rymma runt 140 arbetsplatser. 
 Invigning av RPC sker under 2016. 

OMBYGGNATION
KRANEN 3 / GÄNGTAPPEN, MALMÖ
MVB har av Wihlborgs Fastighets AB erhållit upp-
draget att renovera Gängtappen f.d. Kockums huvud-
kontor. Fastigheten är en av Malmös mest kända hus 
med industrihistoria från 50-talet. Projektet omfattar en 
totalrenovering av 15 000 kvm bestående av fasad och 
samtliga våningsplan. 
 Kranen 3, som i folkmun kallas Gängtappen, är  
ett välkänt landmärke i Malmös stadsbild med sina  
15 våningar och stilrena arkitektur. Fastigheten 
byggdes 1957 som huvudkontor till Kockums och var 
då Sveriges högsta kontorshus. 2009 köpte Wihlborgs  
fastigheten av Kockums. Fram till renoveringen har 
huset varit Saab Kockums kontor.  
 Fastigheten ska vara inflyttningsklar under 2016 och 
kommer bl.a. att inhysa Länsförsäkringar.

OM- OCH TILLBYGGNATION
CENTER SYD, LÖDDEKÖPINGE
MVB har erhållit uppdraget att bygga om Center Syd i 
Löddeköpinge med tillhörande markarbeten. Center Syd 
ägs av Cornerstone Nordic Retail Fund som satsar stort 
för att shoppingcentrat ska få ett ansiktslyft med fler 
butiker, restauranger och lekland samt en tillbyggnad 
för att länka samman shoppingcentrat och ICA MAXI. 
Utvändigt får centrat en ny infart och byggnaden får ny 
fasad och nya entréer. Invändigt blir det delvis ändrad 
planlösning och ytskikten fräschas upp från golv till tak. 
Den nya delen byggs delvis i två plan med en glasad 
fasad. Totalt kommer det att bli 40 000 kvm affärsyta 
jämfört med dagens 33 000 kvm.  
 Renovering sker under pågående verksamhet och 
hela projektet ska vara färdigt november 2015.

OM- OCH TILLBYGGNAD 
THEANDERS BIL, LUND
MVB har av Förenade Bil fått i uppdrag att bygga 
Theanders Bils nya lokaler i Lund. Ett lyckat samarbete 
2005-2006, då MVB byggde Förenade Bils försälj-
nings- och verkstadslokal i Malmö, har resulterat i att 
MVB nu får bygga företagets nya lokaler i Lund. 
 Uppdraget består av en ombyggnad av en befintlig 
lokal från 70-talet samt en mindre tillbyggnad. Fastig-
heten kommer att inhysa bilförsäljning, verkstad och 
kontor. Den befintliga fastigheten kommer att behålla 
sin stomme men få helt nya ytskikt och golv. De nya  
lokalerna får en arkitektur som är luftig och ljus med 
stora glaspartier för optimal utställning av bilar.
 Projektet har en snäv tidsplan från projektering till 
färdig byggnad på ett år. Invigning sker februari 2016.
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MVB ÖST
STARKT RUSTADE I REGIONEN

MVB Öst bedriver verksamhet med lokal förankring inom Stockholmsregionen.  
Bolaget har en omsättning på 400 MKR och 75 anställda. Under året har flera betydelse-
fulla kontrakt ingåtts bl.a. Securitas internationella huvudkontor vid Lindhagensplan, Nya 
Eastman som är en ombyggnad av Eastmaninstitutet för specialisttandvård, hyresgästan-
passning för Stockholm Vattens verksamhet vid f.d. Pripps Bryggerier och en fullständig 
ombyggnad av Polishuset i Sollentuna. Marknaden i regionen ser positiv ut bl.a. genom 
regeringens planer på att stödja upprustning av bostäder och skolor som leder till förbätt-
rad arbetsmiljö och energibesparing – ett område där MVB Öst har stor kompetens och 
kommer att stå sig bra i konkurrensen om projekten. Framöver kommer prioritering ligga 
på rekrytering och smarta projektval.

OMBYGGNATION OCH HYRESGÄSTANPASSNING
SECURITAS INTERNATIONELLA HUVUDKONTOR, 
STOCKHOLM
I januari 2014 erhöll MVB uppdraget av Areim  
Fastigheter AB att på totalentreprenad bygga om  
och till samt hyresgästanpassa Kv. Gångaren 10,  
21 000 kvm för Securitas internationella huvudkontor 
på Lindhagensplan. I entreprenaden ingår en total-
renovering samt en påbyggnad med ett nytt plan, ett 
penthouse samt att skapa tre nya ljusschakt. 
 Projektet innebär stora utmaningar konstruktivt, 
planeringsmässigt och logistiskt. Bl.a. har den befintliga 
betongstommen förstärkts med 200 ton smide och  
11 000 meter kolfiberband.
 Projektet färdigställs våren 2015.

NYPRODUKTION AV BOSTÄDER
KVARTERET RAMSÖKAREN 9, BANDHAGEN
Inom Kv. Ramsökaren har MVB i samverkan med 
sitt systerföretag Svenska Hus AB uppfört 32 stycken 
hyreslägenheter. Byggnaden består av ett femvånings 
loftgångshus med arean 3 304 m² BTA eller 2 688 m² 
BOA. Projektets utmaning var att klara en hyreskalkyl, 
vilket också gjordes med god marginal. Projektkost-
naden exkl. moms och byggherrekostnader slutade på 
endast 17 000 kr/m² BOA.
 Hela stommen inkl. de bärande ytterväggarna ut- 
görs av betong, vilket ger bra energiprestanda på  
70 kWh/m²Atemp. Fasadbeklädnaden utgörs av puts 
och den uppstolpade takstolskonstruktionen är belagd 
med papp.
 Ett bra exempel på en kostnadseffektiv produktion 
för egen förvaltning.

MARKENTREPRENADER
ÖSTERVIK ÅTERVINNINGSCENTRAL I FISKSÄTRA, 
NACKA
Storstockholm växer med 50 000 personer årligen, 
vilket medför stora krav på kommunernas samhälls- 
service. MVB uppförde under 2012/2013 en stor åter-
vinningscentral åt Trafikkontoret i Stockholm. Under 
2014 erhölls uppdraget att uppföra en motsvarande 
station i Nacka kommun. En stor del av anläggningen 
byggs på ett påldäck, för att uppfyllningar inte skall 
pressa ut vägbanken för Saltsjöbadsleden. 
 Projektet färdigställs våren 2015. 

STAMRENOVERINGAR
10 000 STAMMAR BYTTA
Affärsidén är att inte bara bygga om husen på  
totalentreprenad. MVB erbjuder fastighetsägare att 
utföra hela ”värdekedjan”, dvs. bolaget ansvarar för 
investeringskalkyler, hyresgästinformationer, hyres-
beräkningar, förhandlingar med hyresgästföreningen, 
flytt av hyresgäster, evakueringsbostäder mm. Bostads-
rättsföreningar har också blivit en viktig kundgrupp för 
MVB. Vid ombyggnad för bostadsrättsföreningar bor de 
boende kvar i lägenheterna varför all personal är hand-
plockad och endast utvalda underentreprenörer anlitas 
för att klara de speciella krav ett kvarboende innebär. 
 I samverkan med fastighetsbolaget L E Hellstedt AB  
har MVB i mer än 10 års tid byggt om åtskilliga  
bostadsfastigheter. 
 För närvarande pågår projektet Kv. Vargen 1 i  
Enköping, en totalrenovering av 43 lägenheter och  
lokaler som skall vara färdigställd till årsskiftet 
2015/2016.
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MVB ASTOR BYGG – GOD MARKNADS-
UTVECKLING GAV POSITIVA RESULTAT

MVB Astor Bygg bedriver sin verksamhet i Göteborgsregionen. Under året har arbetet 
med att integrera MVB Väst in i MVB Astor Bygg avslutats. All verksamhet sker nu under 
namnet MVB Astor Bygg. Bolaget har haft en positiv utveckling under 2014 och fokus har 
varit att växa inom framförallt ROT-segmentet. Flera stora projekt har genomförts såsom 
Brf. Mångatan i Alingsås, Meijerbergsgatan, Nedre Fågelbergsgatan och Berzeliigatan, alla 
i Göteborg. Bolagets största nybyggnadsprojekt är Topasgatan som är ett samarbete med 
koncernens dotterbolag Svenska Hus. Bostadsmarknaden i regionen har fått ett uppsving 
och marknadsutvecklingen ser ljus ut. MVB Astor Bygg har idag 56 medarbetare och kom-
mer att satsa på nyrekryteringar under 2015. Under våren 2015 tillträdde Henrik Ljungdahl 
som VD för bolaget.

NYBYGGNATION
TOPASGATAN, GÖTEBORG
MVB uppför, i samarbete med Svenska Hus AB, ett 
miljöklassat kontorshus åt Swedbank och Fastighets-
byrån i västra Göteborg. Huset byggs i två plan med en 
total yta på 2 400 kvm och kommer att certifieras enligt 
Miljöbyggnad Silver. Entreprenaden omfattar grund 
och pålningsarbete, stålstomme och bjälklag av HD/f. 
Byggnaden får sin form och utryck av mässingslackerad 
fasadplåt. Stora glaspartierna i norr och söder kommer 
att ge en ljus och luftig invändig upplevelse. På taket 
byggs en takterrass. 
 Projektet är ett samverkansprojekt och kommer att 
färdigställas under våren 2015.

NYBYGGNATION
STÅPLATSEN 3, MÖLNDAL
MVB har fått i uppdrag av Vestlund Fastigheter AB 
att på totalentreprenad uppföra två flerbostadshus. 
Projektet omfattar rivning av ett befintligt hus samt en 
nybyggnad med två huskroppar. Totalt rör det sig om 30 
lägenheter samt 11 lokaler. Fastigheten ingår i det nya 
bostadsområdet Stallbacken, området kring Åbytravet. 
När området är färdigt kommer det där att finnas 750 
bostäder och två förskolor. 
 Ståplatsen 3 ska vara inflyttningsklar under 2016.

OMBYGGNATION
ALLMÄNNA VÄGEN, GÖTEBORG
MVB har fått i uppdrag av Familjebostäder i Göteborg 
att bygga om en större stenvilla till fyra stycken lägen-
heter samt nyproduktion av två bostadshus med totalt 
21 lägenheter och en lokal. Fastigheterna är belägna i 
stadsdelen Majorna-Linné i Göteborg. Kvarteret ingår i 
”Riksintresse för bevarande av bebyggelse”.
 De två nyproducerade husen byggs med modern  
arkitektur och med fasader av trä för att binda  
samman den modernistiska formen med de äldre  
omgivningarna. Den gamla villan byggdes på 1800-talet 
och har sen dess varit privatbostad, flygplansverkstad 
och senast en förskola. 
 Projektet byggs enligt Miljöanpassat byggande i  
Göteborg och de två nyproducerade bostadshusen  
kommer att miljömärkas med Svanen. 
 Projektet ska vara färdigt under 2016.

OMBYGGNATION
BERZELIIGATAN 19, GÖTEBORG
MVB har renoverat ett bostadshus i Johanneberg i cen-
trala Göteborg. Projektet omfattade renovering av 15 
hyreslägenheter, byggnation av tre nya vindslägenheter, 
utbyggnad av restaurang och ett nytt gårdsbjälklag. 
Projektledare var M Zachrisson Bygg & Borådgivning. 
Med i projektet fanns även en sakkunnig i form av 
byggnadsantikvarie. Projektet drevs som en samverkans- 
entreprenad. 
 Projektet inleddes hösten 2013 och kommer att vara 
slutfört under våren 2015. 
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MVB BACKGÅRDEN – TILLFREDSSTÄLLANDE
MARKNAD OCH STORA MÖJLIGHETER

MVB Backgården är verksamt i Västra Götaland med 120 medarbetare fördelade på 
kontoren i Lidköping, Trollhättan och Skövde. 2014 har varit ett tufft år för bolaget. Trots 
bra orderingång och hård men tillfredställande marknad, slutade MVB Backgården med 
ett negativt resultat, främst beroende på nedskrivningar i pågående projekt. Under för-
sta kvartalet 2015 förvärvade MVB Holding de återstående 10% av MVB Backgården 
och är därmed 100% ägare till bolaget. I samband med förvärvet utsåg styrelsen Henrik 
Ljungdahl till ny VD för MVB Backgården. Fokus för kommande år är att få verksamheten 
lönsam genom väl valda projekt och en effektivare organisation.

OMBYGGNATION
BIRGER SJÖBERGGYMNASIET, VÄNERSBORG
MVB har på totalentreprenad erhållit uppdraget att  
renovera och verksamhetsanpassa Birger Sjöberg- 
gymnasiet i Vänersborg. Skolan är den största  
gymnasieskolan i Vänersborg med drygt 1 000 elever 
och erbjuder utbildning på tolv nationella program. 
Beställare är Vänersborgs kommun. Projektet är  
omfattande och innebär en total uppfräschning av  
skolan med bl.a. ny ventilation, ny planlösning och  
nya ytskikt.  
 Renoveringen påbörjades i slutet av 2014 och 
genomförs i två etapper under pågående verksamhet. 
Första etappen ska vara klar till årsskiftet 2015/2016 
och etapp två till sommaren 2016.

OMBYGGNATION
RAUL WALLENBERGSKOLAN, SKÖVDE
I augusti 2015 öppnar Raul Wallenbergskolan sin 
verksamhet i Skövde. MVB har på generalentreprenad 
av fastighetsförvaltaren Västerhuset AB, fått uppdraget 
att bygga om och verksamhetsanpassa Ahlsells gamla 
lagerlokaler till en inspirerande, funktionell och modern 
skola.  
 Projektet är på ca 2 500 kvm och har en snäv tids-
plan med byggstart i februari 2015 till terminsstarten 
i augusti. Den nya grundskolan som är privat, har av 
Skolinspektionens fått tillstånd för 175 elever, från 
förskoleklass till årskurs 6.

OMBYGGNATION
TROLLHÄTTANS RESECENTRUM, TROLLHÄTTAN
MVB har fått i uppdrag att bygga om bussterminalen 
på Trollhättans Resecentrum. Genom ombyggnaden 
kommer terminalen att klimatiseras och ge resenärerna 
ett bättre skydd för väder och vind. Den nya terminalen 
byggs för en planerad utökning av busstrafiken och  
förlängs därför med 35 meter och får förutom sju dock-
ningsplatser även ett utrymme för bussgods. Nuvarande 
terminal byggs om, glasas in och klimatanpassas för att 
resenärer ska kunna vänta inomhus. Terminalen förses 
med nytt betonggolv med golvvärmeslingor samt ett 
nytt innertak.  
 Beställare är Västtrafik ombyggnaden ska vara klar 
sommaren 2015. 

OM- OCH NYBYGGNATION
ÄLDREBOENDET BJÖRKHAGA, JÄRPÅS
Björkhaga äldreboende ligger i Järpås, två mil söder 
om Lidköping. MVB har på uppdrag av Lidköpings 
kommun tilldelats projektet att bygga om och till befint-
lig fastighet. Renoveringen är omfattande och innebär 
en total översyn från golv till tak inklusive ventilation. 
Det nya boendet blir ett modernt äldrecentrum med 
boende, trygghetslägenheter och gemensamma inner-
gårdar och uteplatser. Totalt kommer det att finnas 26 
lägenheter varav tre för parboende. I trygghetsboendet 
blir det 10 lägenheter.  
 Fastigheten byggs enligt Miljöbyggnad Silver och 
sker i två etapper med start hösten 2014. Första tappen 
invigs februari 2015 och etapp två ska vara klar i års-
skiftet 2015/2016.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolaget är helägt dotterbolag till AB Gullringsbo  
Egendomar AB, 556213-5748. Bolaget bedriver,  
genom sitt dotterföretag MVB Syd AB, byggverksamhet  
i Skåneregionen. I rörelsen finns också eget grustag och 
egna entreprenadmaskiner. Genom dotterföretaget  
MVB Öst AB bedrivs byggverksamhet i Stockholms- 
regionen och genom dotterföretaget MVB Väst AB och 
dotterdotterföretaget MVB Astor Bygg AB bedrivs bygg-
verksamhet i Göteborgsregionen. MVB Backgården AB, 
som ägs till 90%, bedriver byggverksamhet i Skaraborg 

och Trestadsregionen. I början av 2015 förvärvades de 
utestående 10% i detta bolag.

Dotterbolaget MVB Syd AB har utarrenderat den grus- och 
bergtäktverksamhet som tidigare bedrivits enligt 12 kap 1 § 
miljöbalken. Tillståndet gäller t.o.m. 2025-12-31. Påverkan 
på miljön består främst av förändringen i landskapet. Verk-
samheterna i Skåne- och Stockholmsregionen utvecklas 
bra. I Göteborgsregionen har VD-skifte skett under Q 1 
2015. Verksamheten i MVB Backgården visar en kraftig  
resultatminskning. Åtgärder för att vända utvecklingen pågår.

Den föreslagna värdeöverföringen reducerar  
bolagets soliditet till 24%. Soliditeten är, mot  
bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt  
bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten 
i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en lika- 
ledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är 
att den föreslagna värdeöverföringen ej hindrar  
bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort 
och lång sikt, ej heller fullgöra sina erforderliga 

investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan 
därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs  
i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.(försiktighetsregeln)

Tillämpade redovisningsprinciper och nyckelde- 
finitioner framgår av not 20. Bolagets och koncer-
nens resultat och ställning per balansdagen framgår 
av efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tillhörande notanteckningar.

Härmed får styrelsen och VD i MVB Holding AB avlämna årsredovisning och  
koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01– 2014-12-31.

KONCERNEN 
INFORMATION OM VERKSAMHETEN

FINANSIELLA DATA OCH NYCKELTAL (KKR)

STYRELSENS YTTRANDE ÖVER DEN FÖRESLAGNA VINSTUTDELNINGEN

MODERBOLAGET 
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen:

Balanserade vinstmedel 11 243 251
Årets resultat 5 650 460 
  16 893 711 

disponeras på följande sätt:

Balanseras i ny räkning 16 893 711 
  16 893 711 

Ett koncernbidrag har lämnats med 30 000 000 kronor till AB Gullringsbo Egendomar.

*REDOVISNING 
Under året har koncernen övergått till att redovisa entreprenadverksamheten enl. det s.k K3-regelverket. Det innebär att  
koncernens resultaträkning är upprättad enligt successiv vinstavräkning på pågående arbeten. Omräkning har även skett  
på jämförelsetalen för 2013. Se not 21.

 2010 2011 2012 2013* 2014* 

Årets fakturering 783 353 1 316 443 1 295 944 1 392 933 1 678 769 
Resultatavräknad fakturering 867 331 943 044 1 104 953 1 392 933 1 678 769
Resultat efter finansiella poster 68 545 36 380 45 628 51 453 31 546
Resultatavräkningsgrad 111% 72% 85% 100% 100%
Balansomslutning 417 067 599 648 612 078 672 105 705 197
Soliditet 26% 14% 16% 29% 24%
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

 NOT 2014 2013 

Nettoomsättning  3 738 476 3 000 000
Försäljnings- och administrationskostnader 1, 20 -22 576 328 -9 798 143 
Rörelseresultat  -18 837 852 -6 798 143 

Anteciperad utdelning från dotterbolag   20 000 000 20 000 000
Nedskrivning aktier i dotterföretag  -27 954 000 
Ränteintäkter  339 792 700 382
Räntekostnader  -234 168 -815 930 
Resultat efter finansiella poster  -26 686 228 13 086 309 

Erhållna koncernbidrag  69 300 000 58 609 000
Lämnade koncernbidrag  -33 100 000 -42 800 000
Skatt på årets resultat  -3 863 312 -1 334 231 
ÅRETS RESULTAT  5 650 460 27 561 078 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

 NOT 2014-12-31 2013-12-31 

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 4 91 816 90 424 
  91 816 90 424  

Finansiella anläggningstillgångar     
Aktier i dotterföretag 6 29 500 001 29 450 000 
  29 500 001 29 450 000  
Summa anläggningstillgångar  29 591 817 29 540 424 

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  0 0
Fordringar på koncernföretag  615 700 1 108 426
Fordringar på moderbolag  0 0
Fordringar på dotterbolag  54 807 024 53 607 024
Övriga kortfristiga fordringar  530 465 68 239
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 8 461 9 687 
  55 961 650 54 793 376 
Kassa och bank 8 3 245 075 1 575 000 
Summa omsättningstillgångar  59 206 725 56 368 376 
SUMMA TILLGÅNGAR  88 798 542 85 908 800 

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 12 
Bundet eget kapital
Aktiekapital  444 500 444 500
Överkursfond  7 406 750 7 406 750 
  7 851 250 7 851 250 

Fritt eget kapital
Balanserade vinstmedel  11 243 251 3 682 173
Årets resultat  5 650 460 27 561 078 
  16 893 711 31 243 251 
Summa eget kapital  24 744 961 39 094 501 

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  102 883 0
Skulder till koncernföretag  308 050 1 202 627
Skatteskuld  2 697 664 1 247 320
Skulder till moderbolag  30 000 000 35 000 000
Skulder till dotterbolag  19 954 000 7 660 945 
Övriga kortfristiga skulder  4 953 248 73 969
Upplupna kostnader 14 6 037 736 1 629 438 
  64 053 581 46 814 299 
Summa skulder  64 053 581 46 814 299 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  88 798 542 85 908 800 

Ställda panter  0 0
Ansvarsförbindelser 19 20 000 000 20 000 000

MVB ÅRSREDOVISNING 2014
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KASSAFLÖDESANALYS (KKR)

 2014 2013 2014 2013 

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 31 546 54 453 -26 686 13 086

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde
Avskrivningar 5 131 5 389 28 22
Förändring avsättningar 17 999 3 433 0 -2 909
Koncernbidrag netto -30 000 -35 000 36 200 15 809
Betald skatt -12 715 -14 806 -3 863 -1 334  
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 11 961 13 469 5 679 24 674 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring fordringar -45 099 14 329 -1 168 -7 422
Förändring leverantörsskuld 20 098 11 787 102 -622
Förändring övriga kortfristiga skulder 27 096 13 514 17 137 -5 385 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 056 53 099 21 750 11 205 

Investeringsverksamheten  
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 -1 600
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 212 -8 759 -30 -113
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -11 188 -3 345 -50 -10 000
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 444 0 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 956 -12 104 -80 -10 113 

Finansieringsverksamheten
Upplåning 0 24 000  
Amorteringar -5 364 -8 488
Erhållen utdelning  0 0 0 0
Lämnade utdelningar -20 000 0 -20 000 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -25 364 15 512 -20 000  0 

Årets kassaflöde -23 264 56 507 1 670 1 092 
Likvida medel vid årets början 280 367 223 860 1 575 483 
Likvida medel vid årets slut 257 103 280 367 3 245 1 575 

KONCERNEN MODERBOLAGET
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING (KKR)

 NOT 2014 2013 

Successiv vinstavräkning 
Nettoomsättning  1 678 769 1 392 933
Kostnad för produktion och förvaltning 1, 2 -1 618 988 -1 309 047 
Bruttoresultat  59 781 83 886 

Försäljnings- och administrationskostnader 1, 20 -29 822 -34 414 
Rörelseresultat  29 959 49 472 

Ränteintäkter  2 885 3 977 
Räntekostnader  -1 298 -1 996 
Resultat efter finanasiella poster  31 546 51 453 

Lämnade koncernbidrag  -30 000 -35 000
Skatt på årets resultat 16 -6 387 -3 385
ÅRETS RESULTAT  -4 841 13 068 

Hänförligt till moderföretagets ägare  -4 841 13 928
Hänförligt till minoriteten  0 -860

MVB ÅRSREDOVISNING 2014



  

37MVB ÅRSREDOVISNING 2014

KONCERNENS BALANSRÄKNING (KKR)

 NOT 2014-12-31 2013-12-31 

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 3 19 560 22 866 
  19 560 22 866  

Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark 4 11 918 12 369
Maskiner och inventarier 4 1 734 2 352 
  13 652 14 721 

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar 7 8 8
Kapitalförsäkringar 9 73 108 61 920
Uppskjutna skattefordringar 10 23 450 19 006 
  96 566 80 934  
Summa anläggningstillgångar  129 778 118 521 

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Upparbetad men ej fakturerade intäkter 2 8 493 8 139
Kundfordringar  289 909 244 841
Fordringar koncernföretag  1 760 3 371
Skattefordringar  12 046 12 710
Övriga kortfristiga fordringar  839 335
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 5 269 3 821 
  318 316 273 217 
Kassa och bank 8 257 103 280 367 
Summa omsättningstillgångar  575 419 553 584 
SUMMA TILLGÅNGAR  705 197 672 105 
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FORTS. KONCERNENS BALANSRÄKNING (KKR)

 NOT 2014-12-31 2013-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 13 
Aktiekapital  444 444
Övrigt tillskjutet kapital  6 274 6 274
Annat eget kapital inklusive årets resultat  165 193 190 043 
Summa eget kapital hänf till moderföretagets ägare  171 911 196 761 
Minioritetsintresse  251 251 
Summa eget kapital  172 162 197 012 
 
Avsättningar
Avsättning uppskjuten skatt  34 157 36 044
Övriga avsättningar 15 86 092 68 093 
  120 249 104 137 
 
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 17 15 616 20 980 
  15 616 20 980 

Kortfristiga skulder
Fakturerade men ej upparbetade intäkter 11 57 077 47 245
Leverantörsskulder  173 705 153 607
Skulder till moderbolag  30 000 35 000
Skulder koncernföretag  2 151 2 510 
Övriga skulder  49 868 46 319
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 84 369 65 295 
  397 170 349 976 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  705 197 672 105 

Ställda panter 18 125 672 130 491
Ansvarsförbindelser 19 0 0

MVB ÅRSREDOVISNING 2014
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NOTER (KKR)

 2014 2013 2014 2013 

Medelantalet anställda har under året uppgått till:
Kvinnor 20 18 1 1
Män 474 426 1 1 
 494 444 2 2 

Personalkostnader har uppgått till:
Styrelse och verkställande direktör
Lön och ersättningar 7 992 5 902 5 527 1 514
Sociala kostnader (inkl. löneskatt) 2 109 2 358 608 1 311
Pensionskostnader 3 395 5 068 0 3 382  
 13 496 13 328 6 135 6 207 

Övriga anställda
Lön och ersättningar 182 872 173 460 370 91 
Sociala kostnader (inkl. löneskatt) 56 768 56 729 122 40
Pensionskostnader 12 897 11 079 23 10  
 252 537 241 268 515 141 
Totalt för bolaget 266 033 254 596 6 650 6 348 

Ersättning till revisorerna  
Revisionsuppdraget 731 711 50 60
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 12 0 0
Övriga tjänster 0 0 0 0 
 731 723 50 60 

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 1 – PERSONAL

NOT 2 – UPPARBETAD MEN EJ FAKTURERAD INTÄKT

  2014-12-31   2013-12-31 

Upparbetade intäkter 89 930  139 208 
Fakturerade belopp 81 437  131 069 
 8 493  8 139 

Se även not 20.
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FORTS. NOTER (KKR)

NOT 3 – GOODWILL KONCERNEN

 2014  2013 

Ingående anskaffningsvärde 22 866  25 560
Årets inköp/förvärv 0  612
Årets avskrivningar -3 306  -3 306 
Utgående anskaffningsvärde 19 560  22 866  

Goodwillposten uppstod i samband med förvärven av Astor Bygg AB, MVB HFAB samt MVB Backgården AB och har  
omräknads i enlighet med regelverket K3. 

 BYGGNADER MASKINER & BYGGNADER MASKINER &
 & MARK INVENTARIER & MARK INVENTARIER 

Ingående anskaffningsvärde 17 596 20 314 10 575 22 444
Årets inköp/förvärv 0 1 212 7 021 1 738
Avyttringar och utrangeringar 0 -415 0 -3 868 
Utgående anskaffningsvärde 17 596 21 111 17 596 20 314 

Ingående avskrivningar enligt plan 5 228 17 962 4 120 19 581
Avyttringar och utrangeringar 0 41 713 -3 208
Årets avskrivningar enligt plan 451 1 374 395 1 589  
Utgående avskrivningar enligt plan 5 679 19 377 5 228 17 962  
Utgående planenligt restvärde 11 918 1 734 12 369 2 352 
Varav mark 3 042  3 042  

Oavskrivet uppskrivningsbelopp och 
koncernmässigt övervärde 1 031 0 1 048 0 

2014-12-31 2013-12-31

NOT 4 – ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR KONCERNEN

 2014-12-31 2013-12-31 

Anskaffningsvärde 9 986 9 709
Leasingavgifter 2 488 2 232

LEASING AV MASKINER OCH INVENTARIER

AVSKRIVNING ENLIGT PLAN SKER MED FÖLJANDE PROCENTSATSER

Maskiner 20-33%
Inventarier 20-33%
Goodwill 10-20%
Koncernmässigt övervärde 20%
Byggnader 2%

MVB ÅRSREDOVISNING 2014
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FORTS. NOTER (KKR)

 ANDEL ANTAL ORG. NR. SÄTE 2014 2013 
 
MVB Väst AB 100% 217 500 556448-9176 Göteborg 875 875
Astor Johansson Bygg AB  1 000 556527-8198 Göteborg

Kapitalförv. I Beddingestrand AB 100% 500 556967-4814 Ängelholm 50 0
MVB Backgården AB 90% 16 000 556729-1124 Lidköping 10 000 10 000
Fastighets AB Vevhuset 7  1 000 556387-1085 Stockholm

MVB Syd AB 100% 31 000 556076-1214 Ängelholm 13 075 13 075
Kapitalförvaltning i Munka Ljungby AB  1 000 556770-5008 Ängelholm

MVB Öst AB 100% 20 000 556295-7505 Stockholm 5 500 5 500
Kapitalförvaltning i Älvsjö AB  1 000 556791-8767 Stockholm 

   29 500 29 450 

BOKFÖRT VÄRDE

NOT 6 – AKTIER I DOTTERBOLAG

 ANDEL ANTAL ORG. NR. SÄTE 2014 2013 
 
Ängelholms Näringsliv AB 4% 15 556255-5093 Ängelholm 8 8
Krakstören Projektutveckling KB 100%  969697-7546 Stockholm 0 0 
   8 8 

BOKFÖRT VÄRDE

NOT 7 – AKTIER OCH ANDELAR KONCERNEN

 2014 2013 2014 2013 

Kassa och bank 30 001 19 931 0 0
Fordran på AB Gullringsbo Egendomars konc. kto. 227 102 260 436 3 245 1 575 
 257 103 280 367 3 245 1 575 

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 8 – KASSA OCH BANK

 2014 2013 2014 2013 

Förutbetalda kostnader 4 488 3 485 8 10
Övriga interimsfordringar 781 336 0 0 
 5 269 3 821 8 10 

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 5 – FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
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NOT 9 – KAPITALFÖRSÄKRINGAR KONCERN

 2014-12-31 2013-12-31 

Kapitalförsäkring 73 108 61 920
 73 108 61 920

Marknadsvärde 102 138 81 936

Föregående års avsättningar för ej tryggade pensionsåtagande har säkrats via företagsägd kapitalförsäkring.

NOT 10 – UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR

 2014-12-31 2013-12-31 

Pensionsavsättningar 23 450 19 006

Den uppskjutna skattefordran beräknas kunna användas i den takt den framtida pensionen utbetalas. 
Skattefordran har även bokförts avseende skillnaden mellan verkligt värde på kapitalförsäkringen och bokfört värde.

NOT 11 – FAKTURERAD MEN EJ UPPARBETAD INTÄKT

 2014-12-31 2013-12-31 

Upparbetade intäkter 799 265 661 441
Fakturerade belopp 856 342 708 686
 57 077 47 245

Se även not 20.

NOT 12 – EGET KAPITAL MODERBOLAGET

 AKTIEKAPITAL BUNDNA RESERVER FRITT EGET KAPITAL 

Belopp vid årets ingång 444 7 407 31 243
Årets utdelningar   -20 000 
Årets resultat  0 5 650 
Belopp vid årets utgång 444 7 407 16 893 

Aktiekapitalet består av 4.445 aktier. 
Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgår till 6.274 (föregående år 6.274).

FORTS. NOTER (KKR)

MVB ÅRSREDOVISNING 2014
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FORTS. NOTER (KKR)

 2014 2013 2014 2013 

Löne- och lönebikostnader 62 961 56 840 6 037 1 629
Förutbetalda intäkter 460 304 0 0
Upplupna entreprenadkostnader 20 607 7 122 0 0
Övrigt 341 1 029 0 0 
 84 369 65 295 6 037 1 629 

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 14 – UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

 2014 2013 

Avsättning återställandet av grustag, samt 
garantireserv för avslutade entreprenader 1 741 1 720
Avsättning för pensionsåtaganden 84 351 66 373 
 86 092 68 093 

NOT 15 – AVSÄTTNINGAR KONCERN

NOT 13 – EGET KAPITAL KONCERNEN

 AKTIE- ÖVRIGT ANNAT EGET KAP. SUMMA EGET KAP. MINORITETS- SUMMA EGET
 KAPITAL TILLSKJ. KAP. INKL ÅRETS RES. MODERF. ÄGARE INTRESSE KAPITAL

Belopp vid årets ingång 444 6274 190 043 196 761 251 197 012
Aktieutdelning   -20 000 -20 000  -20 000
Omräkningsdifferenser   -9 -9  -9
Årets resultat   -4 841 -4 841  -4 841 
Belopp vid årets utgång 444 6 274 165 193 171 911 251 172 162 

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgår till 6.274 (föregående år 6.274).
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KONCERNEN MODERBOLAGET

 2014 2013 2014 2013 

Proprieborgen ställd för dotterbolagens garantier 0 0 20 000 20 000

NOT 19 – ANSVARSFÖRBINDELSER

KONCERNEN MODERBOLAGET

 2014 2013 2014 2013 

Långfristig skuld till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Aktier i dotterbolag 7564 23 571 

Tryggande av pensionsåtagande
Kapitalförsäkring 73108 61 920 0 0

Beviljad checkkredit och garantier i bank
Fastighetsinteckningar 12 000 12 000  
Företagsinteckningar 33 000 33 000 0 0 
 125 672 130 491 0 0 

NOT 18 – STÄLLDA PANTER

 2014 2013 

Avsättning för uppskjuten skatt -6 328 -11 421
Avsättning skattefordran pensionsavsättning 0 0
Aktuell skatt 12 715 14 806 
 6 387 3 385 

NOT 16 – ÅRETS SKATTEKOSTNAD KONCERNEN

 2014 2013 

Beviljade kreditlöften 50 000 50 000

NOT 17 – CHECKRÄKNINGSKREDIT KONCERNEN

FORTS. NOTER (KKR)

MVB ÅRSREDOVISNING 2014
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Fr. o. m. räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har 
gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35 vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att 
omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. Effekterna av övergången visas i not 21.

INTÄKTER
Tjänsteuppdrag – Koncernen
För entreprenader till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till en utförd entreprenad som intäkt  
respektive kostnad i förhållande till entreprenadens färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). En  
entreprenads färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala  
utgifter. I de fall utfallet av en entreprenad inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i en utsträckning  
som motsvaras av de uppkomna entreprenadkostnaderna som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust 
på en entreprenad redovisas omgående som kostnad. T. o. m. 2013 redovisades tjänsteuppdrag till fast pris i enlighet med 
inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och utgfiter från uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som 
pågående arbeten i balansräkningen och resultatredovisades först då uppdraget slutförts.

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört uppdrag som intäkt i takt med att 
arbete utförs och material leveras eller förbrukas, tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt 
bedömda osäkra fodringar. 

INKOMSTSKATTER
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån 
de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott 
vid framtida beskattning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hän-
förligt till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget 
kapital, redovisas mot eget kapital. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjut-
na skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. 

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Immateriella anläggingstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 
Koncerngoodwill skrivs av linjärt över 10 år. 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter 
som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell 
kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter 
som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida 
ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter 
för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst resp. förlust vid avyttring av en anläggningstill-
gång redovisas som övrig rörelseintäkt resp. övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsme-
tod används för övriga typer av materiella tillgångar. De olika komponenterna i byggnaderna skrivs av under 5-100 år beroende 
på komponent. 

LEASINGAVTAL
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finan-
siella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Eftersom dessa leasingavtal 
är oväsentliga på koncernnivå har ingen justering gjorts på koncernnivå. På AB Gullringsbo Egendomars nivå är alla interna 
leasingavtal redovisade som tillgångar. 

FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfodringar och övriga fordringar, kortfristiga 
placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. 

NOT 20 – REDOVISNINGSPRINCIPER & NYCKELTALSDEFINITIONER

FORTS. NOTER (KKR)
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FORTS. NOTER (KKR)

MVB ÅRSREDOVISNING 2014

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringarna redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balans-
dagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för 
individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 

Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvär-
det ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till 
anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt. 

AVSÄTTNINGAR
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- 
eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, även koncernkonto. 

NYCKELTALSDEFINITIONER
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

NOT 21 – EFFEKTER PGA OMRÄKNING AV JÄMFÖRELSETAL  
PGA NYA REDOVISNINGSREGLER (K3)

 ENLIGT ÅR 2013-12-31 JUSTERING PGA K3 2013 ÅRS SIFFROR I  
   DENNA ÅR FÖR 2014-12-31 

TILLGÅNGAR 
Goodwill 23 755 -889 22 866
Upparbetade ej fakturerade intäkter 0 8 139 8 139 
  23 755 7 250 31 005 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Annat eget kapital 91 003 85 113 176 116
Årets resultat 2013 40 983 -27 056 13 927
Minioritetsintresse 381 -130 251
Avsättning uppskjuten skatt 19 454 16 590 36 044
Fakturerade men ej upparbetade intäkter 0 47 245 47 245
Pågående arbeten 114 513 -114 513 
  266 334 7 249 273 583 
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i MVB Holding AB, org.nr 556616-5295

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH  
KONCERNREDOVISNINGEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncern- 
redovisningen för MVB Holding AB för år 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för  
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har  
ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncern- 
redovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredo- 
visningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av min revision. Jag  
har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen 
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och  
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta  
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo- 
visningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka  
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och  
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig- 
heter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn  
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur  
bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen 
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransknings-
åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte i syfte att göra uttalande om effektiviteten i 
bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en ut- 
värdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper  
som har använts och av rimligheten i styrelsens och verk- 
ställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom  
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredo- 
visningen och koncernredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncern- 
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
MVB Holding AB:s och koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2014 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern- 
redovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkning-
en och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredo- 
visningen har jag även utfört en revision av förslaget till  
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt 
styrelsens och verksällande direktörens förvaltning av  
MVB Holding AB för år 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltning-
en enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och 
om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag 
utöver min revision av årsredovisningen och koncernredo- 
visningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och för- 
hållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon  
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättnings- 
skyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon  
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt 
har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt för- 
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda- 
möter och verkställande direktören ansvarfrihet för räken-
skapsåret.

Göteborg den 2015-03-26
Mikael Eriksson
Auktoriserad revisor PwC
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STYRELSEN 2015

HANS ELIASSON
född 1946
Tekn.dr.h.c. 

Övriga styrelseuppdrag: 
Ordförande i AB Gullringsbo Egendomar och  
Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god  
byggnadskultur.  
Ledamot i AB Gullringsbo Forestry, Näringslivsrådet  
i Energi- och Miljöeffektiva Byggnader vid LTH 
Campus, Stiftelsen för energieffektivt byggande och 
Svenska Hus AB.  
Senior rådgivare till Global Utmaning.

LARS-ERIK JANSSON
född 1945

Övriga styrelseuppdrag:  
Ordförande i Aranäs KB, Ekan AB, Fastighets- 
ägarna Göteborg Första regionen och  
Svenska Hus AB.  
Ledamot i AB Gullringsbo Egendomar, Fastighets-
ägarna Sverige och Liljewall Arkitekter AB. 

STURE KULLMAN
Ordförande, född 1952
VD i AB Gullringsbo Egendomar.

Övriga styrelseuppdrag:  
Ordförande i AB Gullringsbo Forestry, Annell Ljus 
och Form AB, Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB,  
CRM Currency Risk Management AB, Grandab  
Management AB, Handbollförbundets Liganämnd 
och Lastbilscentralen i Tvåstad AB. 
Ledamot i Cascade Computing AB, Wangeskog 
Hyrcenter AB samt Torslanda Entreprenad AB och 
Svenska Hus AB. 
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BO TIDERSTRÖM
född 1948

Övriga styrelseuppdrag:  
Ordförande i SPT Plasmateknik AB. 
Ledamot i MVB Syd AB, MVB Öst AB, MVB Astor  
Bygg AB,  MVB Backgården AB, NENA Invest AB, 
S-vik förvaltning i Malmö AB och Fastighets AB 
Villa Wingård.

PER UNUNGER
född 1953
VD MVB Öst AB. 

Övriga styrelseuppdrag:  
Ledamot i MVB Öst AB.
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MVB ASTOR BYGG AB
Industrivägen 2
433 61 Sävedalen

TEL 031-340 82 30
gbg@mvbab.se

MVB ÖST AB
Box 7019 
121 07 Johanneshov

TEL 08-727 06 00
sthlm@mvbab.se

BESÖKSADRESS

Rökerigatan 20

MVB BACKGÅRDEN AB
Kardanvägen 72
461 38 Trollhättan  

TEL 0520-728 00 
info.mvbbackgarden@mvbab.se

MVB SYD AB – MUNKA LJUNGBY

Företagaregatan 9
266 32 Munka Ljungby

TEL 0431-888 00
skane@mvbab.se

MVB SYD AB – MALMÖ

Ystadvägen 22
214 30 Malmö

TEL 040-32 17 00
skane@mvbab.se
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