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Allt fler gör det och allt fler vill leva och verka här. Därför växer våra städer på bredden 

och på höjden, i en rasande takt. Staden förändras för att möta morgondagen. Samtidigt 

som vi på MVB är med och formar förändringen, tänker vi på framtiden. På ny teknik, 

smartare hus och på att vårda det som finns. Vi tror att det är avgörande för att skapa en 

hållbar stad. En stad som vi alla kan älska.

Älska staden för människornas, miljöns och framtidens skull.

ÄLSKA STADEN



MVB  I  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

KORT OM ÅRET

UTMÄRKELSER 2017
• MVB belönas med Stockholms Byggmästareförenings  

 ROT-PRIS 2017 för renoveringen av Nya Eastmaninstitutet.

• MVB vinner priserna ÅRETS BYGGE 2017 och ÅRETS FASAD 2017  

 för Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg.

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
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KORT OM ÅRETS RESULTAT
• Fakturering 2 293 MKR

• Soliditet 30 %

• Årets resultat 56 MKR efter finansiella poster

ÅRETS FAKTURERING 
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 RÄTTSPSYKIATRISKT CENTRUM, TRELLEBORG

INTERNATIONELLA SKOLAN, LUND.
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ANMÄRKNINGSVÄRT 2017 
jämfört med året innan

• 75 % ökning av antal projekt med någon typ av miljöcertifiering 

• 60 % resultatökning efter finansiella poster

• 33 % fler kvinnor i styrelsen 
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INTERNATIONELLA SKOLAN, LUND.

NYA MAJÅKERSKOLAN, LIDKÖPING.
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MORÄNGATAN, GÖTEBORG. FLERFAMILJSHUS BYGGT SOM PASSIVHUS I SAMVERKAN MED SVENSKA HUS.  7



MVB har under året expanderat sin verksamhet geografiskt och 

har nu projekt som sträcker sig från Trelleborg i söder till Lidköping 

i norr och från Göteborg i väst till Stockholm i öst. Två områden  

som vi tror mycket på är Mälardalen med fokus på Eskilstuna och  

Varberg med omnejd, där vi även etablerat ett nytt kontor. Varbergs- 

kontoret, som tillhör MVB Astor Bygg, är nummer nio i ordningen. 

Glädjande är att alla våra affärsområden vuxit men framförallt har 

uppdragen strömmat in på våra byggservice- och markavdelningar. 

Vi har avslutat många fina projekt 2017 såsom Morängatan i  

Göteborg – ett passivhus byggt med vårt systerbolag Svenska  

Hus, nya Sjölunda skola i Lidköping, om- och tillbyggnaden av  

Kv. Gångaren i Stockholm och byggandet av demensboendet  

Soltofta i Malmö. Alla våra bolag har dessutom flera spännande  

och stora projekt på gång, varav flera kommer att färdigställas  

under 2018.

Det är inte bara vi som har många projekt igång. Hela branschen  

går på högtryck. Antalet bostäder, skolor och arbetsplatser som  

ska byggas för att täcka det ökade behovet i våra städer är stort. 

Det har medfört att branschen skriker efter arbetskraft och  

konkurrensen är hård. 

MVB:s främsta tillgång är våra duktiga medarbetare och i rådande 

konjunktur är det än viktigare att vi kan behålla duktig personal,  

att alla känner sig sedda och får möjlighet till personlig utveckling.  

Att vi har roligt på jobbet! Det är därför tillfredsställande att höra  

hur alla bolagen kontinuerligt arbetar med att skapa trivsel och  

gemenskap såväl på kontoren som ute på byggarbetsplatserna.

I takt med att uppdragen rullar in och för att täcka kommande  

pensionsavgångar kommer vi även att behöva nyanställa. Sats-

ningar på att profilera oss som en attraktiv arbetsgivare har därför 

intensifierats under året. Bland annat genom att vi har medverkat  

på fler arbetsmarknadsdagar på universitet och högskolor, arrange-

rat studiebesök för studenter och lagt mer resurser på att synas  

i sociala medier och i press.

I år är det första året som vi presenterar vår årsredovisning med en 

särskild hållbarhetsredovisning. Det har varit en nyttig resa för oss. 

Vi vill vara en förebild i branschen för hållbart byggande och genom 

att gräva där vi står har vi fått en bra överblick över vilka ekologiska, 

sociala och ekonomiska frågor som vi ska prioritera för att nå ännu 

bättre resultat nästa år. Hållbarhetsredovisningen omfattar hela MVB 

och är framtagen i enlighet med gällande årsredovisningslag.

Ett annat prioriterat område inom MVB och i hela koncernen är 

internkommunikation. Vi blir alltfler medarbetare. För att behålla  

vår familjekänsla och sammanhållning, är det viktigt att alla har 

tillgång till information och har möjlighet att enkelt integrera med 

varandra. Därför har vi under året lanserat MVB:s nya intranät  

Arenan, en gemensam kanal för information och kunskapsöver- 

föring. I början av 2018 introducerade vår ägare i moderbolaget 

Gullringsbo Egendomar en social kommunikationsplattform för  

alla bolag inom koncernen som heter Workplace. Båda kanalerna 

kommer att underlätta vårt dagliga arbete och förhoppningsvis  

bidra till att vi lär känna varandra bättre inom koncernen.

Vi har erhållit tre fina priser under året: Årets Bygge 2017 och  

Årets Fasad 2017, båda för Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg  

och ROT-priset 2017 för renoveringen av Nya Eastmaninstitutet.  

Det gör mig väldigt glad och stolt!

På MVB:s vägnar vill jag tacka kunder, systerbolag, partners och  

leverantörer för årets samarbete. Ni håller oss levande och alerta! 

Till alla MVB:s medarbetare vill jag säga Stort tack! Ni är fantastiska. 

Utan er energi, engagemang och entreprenörskap hade MVB inte 

varit där vi är idag. Ett speciellt tack till Per, Thomas och Henrik, våra 

verkställande direktörer, som skickligt bygger MVB vidare mot högre 

och nya höjder! Alla goda ting är verkligen tre!

STURE KULLMAN
ORDFÖRANDE MVB HOLDING

TILLVÄXT, LÖNSAMHET  
OCH OPTIMISM 
Det sägs att alla goda ting är tre. MVB:s tre regioner är ett lysande exempel på det. När vi stänger 

böckerna för 2017 är det med ett stort leende. I år igen. Vi har slagit MVB-rekord med en fakturering 

på nästan 2,3 miljarder kronor. Resultat efter finansiella poster landade på 56 miljoner kronor, vilket  

är en ökning med cirka 60 % från föregående år och i nivå med rekordåret 2015. Vår soliditet är  

stabil och orderböckerna välfyllda, ett resultat av bra ledarskap, väl valda anbud och duktiga kalkyl- 

avdelningar. Det ser med andra ord väldigt positivt ut för kommande år.

ORDFÖRANDE HAR ORDET
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”DET ÄR TACK VARE  
VÅRA MEDARBETARES ENERGI,  

ENGAGEMANG OCH ENTREPRENÖRSKAP 
SOM VI KAN REDOVISA ÄNNU  

ETT FANTASTISKT ÅR.”

ORDFÖRANDE HAR ORDET
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KORT OM MVB
MVB är en nationell aktör och ett av Sveriges största privatägda byggbolag. Det har vi blivit genom  

att fokusera på kvalitet, hållbarhet och våra medarbetare. Vi växer snabbt men utan att tappa entrepre-

nörsandan och den platta organisationen. MVB är verksamt inom husbyggnad, mark, väg och projekt- 

utveckling. Vi är ca 500 medarbetare med nio lokalt förankrade kontor i Skåne, Stockholm, Göteborg, 

Varberg och Region Trestad-Skaraborg.

KORT OM MVB

NYA EASTMANINSTITUTET I STOCKHOLM VARS VÄGGMÅLNINGAR ÄR KULTURMINNESMÄRKTA.

MVB  I  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

AFFÄRSIDÉ

MVB ska bedriva byggverksamhet med lokal förankring i  

regionerna Skåne, Stockholm inklusive Mälardalen, Västra  

Götaland och Halland.

AFFÄRSMODELL

MVB ska vara en entreprenör vars kapacitet, kompetens och  

finansiella styrka möjliggör utförandet av såväl mindre som riktigt 

stora projekt.

Verksamheten ska bedrivas utifrån ett hållbart perspektiv såväl  

miljömässigt, ekonomiskt som socialt.



KÄRNVÄRDEN

MVB drivs med en stark familjeanda och stort entreprenörskap.   

Passion, modernitet, kunskap, pålitlighet och kvalitet utgör   

MVB:s gemensamma grund och är viktiga delar av vår företags-  

kultur samt genomsyrar vårt sätt att arbeta. 

Passion – Vi älskar det vi gör och vi är besjälade av våra jobb.

Modernitet – Vi förstår att ett framgångsrikt företag utvecklas.  

Så också vi. 

Kunskap – Vi gör bara det vi kan och det ser vi till att kunna  

riktigt bra. 

Pålitlighet – Vi håller ingångna avtal och försöker aldrig smita  

undan vårt ansvar. 

Kvalitet – Vi bygger inte billigt, vi bygger hållbart. 

Vi vet att kvalitet lönar sig.

VISION

MVB ska verka för att vara Sveriges mest attraktiva byggföretag  

att göra affärer med och att vara anställd i. 

Vår vision ska vi nå genom att:

• vara ett konkurrenskraftigt alternativ till de rikstäckande  

 byggbolagen

• vara ett välkänt och starkt varumärke i de regioner som vi verkar i

• vara ett byggföretag med lokal närhet, snabba beslutsvägar och  

 entreprenörsanda 

• vara ett företag där vår verksamhet genomsyras av våra kärnvärden

• vara ett företag som erbjuder bra anställningsförmåner med goda  

 möjligheter till utbildning och personlig utveckling 

• vara ett företag som har en trivsam och säker arbetsmiljö

KORT OM MVB

BYGG

MVB:s byggverksamhet omfattar såväl 

nyproduktion som renovering, tillbyggnad 

och ombyggnad (ROT) av bostäder, kontor, 

industrier, skolor, offentliga byggnader och 

vårdinrättningar. Många av våra projekt  

genomförs i samverkan. 

Vi arbetar aktivt för att bidra till en hållbar 

utveckling och har många års erfarenhet av 

att bygga med miljöklassificering. Vi är stolta 

över att vara ett av de första byggföretagen 

i landet som byggde passivhus, en villa i 

Åhus som stod klar 2009. MVB har även 

byggt RPC i Trelleborg, Sveriges hittills  

största passivhus tillika plusenergihus.

BYGSERVICE

MVB:s byggserviceavdelning tar hand om allt 

från mindre reparations- och ombyggnadsar-

beten, försäkringsuppdrag till större nybygg-

nationer. En del av våra uppdrag är av udda 

karaktär medan andra är ramavtal där vi utför 

löpande underhåll till beställaren.

Byggservicevdelningen har expanderat kraf-

tigt under senare år och har idag uppdrag 

från Trelleborg i söder till Laholm i norr. 

MARK OCH VÄG

MVB:s markavdelning har en bred verk- 

samhet och utför markentreprenader för  

såväl interna projekt som externa kunder 

inom privat och offentlig verksamhet. Med 

samhällsutvecklingen har vi gått från att ha 

en historik i vatten- och avloppsentrepre-

nader till att idag ha en verksamhet som 

omfattar även större bostads- och infra- 

strukturarbeten.

Våra projekt omfattar allt från grundarbeten 

för skol-, idrotts- och industribyggnader, 

kontors- och bostadsprojekt till anläggning 

av större VA-system och lekplatser. Vi utför 

även markprojekt genom ingångna ramavtal 

med ett antal kommuner.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

PROJEKTUTVECKLING

Förutom traditionella entreprenaduppdrag arbetar MVB med projektutveckling inom bostäder 

och kommersiella fastigheter. Projekten sträcker sig från idé till färdig byggnad och utformas i 

nära samarbete med vårt systerföretag Svenska Hus.

 11MVB  I  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017



12 
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STÖRRE OCH STARKARE 
FÖR VARJE ÅR
Året kan summeras med hög aktivitet och positiv tillväxt i alla regioner och affärsområden. 

Vi bygger mer för fler och växer såväl i antal duktiga medarbetare som geografiskt. Fram- 

tiden för MVB ser ljus ut. En stark svensk ekonomi, fortsatt låg ränta och rådande demo- 

grafiska förutsättningar gör att byggandet av både bostäder, skolor och kommersiella  

lokaler spås fortsätta att öka de närmaste åren, om än inte i samma snabba takt som nu. 

Även renoveringarna förväntas öka, bland annat på grund av nya behov inom kontors- 

fastigheter. Branschens trånga sektor och ett av de största hindren för ökad bygg- 

produktion är bristen på yrkeserfaren personal.

ÅRET SOM GÅTT X 3

14 

Stockholm växer mer än någonsin. Om ett par år kommer det att 

bo en miljon invånare i staden. Stockholm Stad räknar med att det 

kommer att behövas 140 000 nya bostäder till 2030, varav 40 000 

till 2020. Det kommer även behövas nya skolor och idrottshallar då 

antal elever 2040 beräknas vara 50 000 fler än idag. Jag ser därför 

positivt på MVB ÖST:s framtid och dess utveckling på marknaden.

MVB ÖST har haft ett bra 2017 med hög fakturering och god  

lönsamhet. Under året har vi ingått flera viktiga kontrakt vilket fyllt 

på orderstocken bra. En betydande del av dessa avtal är i samver-

kansform, vilket rimmar väl med vår vision och våra kärnvärden. Ett 

av dessa är Senioren 2, Sturebacken, som genomförs på uppdrag 

av HSB Bostad AB. I samverkan producerar vi 97 bostadsrätts- 

lägenheter fördelat på fem trapphus samt garage med 29 p-platser. 

Ett projekt som färdigställs under 2020.

Övriga nya uppdrag är Fabriken 24 vid Hornstull där vi totalren- 

overar 61 lägenheter samt en restaurang. Beställare är L H Helllstedt 

AB som är en återkommande kund och entreprenaden har erhållits  

i förtroende. Projektet beräknas vara slutfört under hösten 2019.  

På Barkassen 1 på Lidingö, renoverar vi 56 lägenheter fördelade  

på sex trapphus som färdigställs under våren 2018.

Stora projekt som pågår är Hjorthagshallen på Norra Djurgården,  

en multihall för Stockholm Stad som byggs enligt Miljöbyggnad Guld 

och Bank Hotel där vi på uppdrag av Gamla Livförsäkringsaktie- 

bolaget SEB Trygg Liv förvandlar en anrik banklokal till ett modernt 

boutiquehotell.

Under året har MVB ÖST utökat verksamheten geografiskt till att 

omfatta Mälarområdet där vi i Eskilstuna fått uppdraget att bygga om 

Eskilstuna Galleria. Ytan är på 17 000 kvm och ska vara färdigställt 

under 2019. Beställare är Kungsleden. Projektet är ett första steg till 

vidare etablering i området.

Vi belönades med Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2017 

för varsam renovering av Nya Eastmaninstitutet, en utmärkelse vi är 

mycket stolta över och som förhoppningsvis ger ringar på vattnet 

och stärker vårt varumärke ytterligare.

MVB ÖST fortsätter att växa organiskt och vi planerar att rekrytera 

och utveckla medarbetare i oförändrad takt under kommande år.  

De positiva synergieffekter som ett resultat av att ingå i en väl- 

mående koncern blir allt mer påtagliga.

PER UNUNGER
VD MVB ÖST

”MÅNGA NYA  
KONTRAKT OCH  

GEOGRAFISK SPRIDNING  
BÅDAR FÖR ÄNNU ETT  

GOTT ÅR.”

MVB  I  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017
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MVB Astor Bygg har under 2017 ökat omsättningen, anställt fler 

tjänstemän och arbetat med fler kunder med en stor variation av 

projekt. Vi har även erhållit ett antal samverkansprojekt åt både 

kommunala och privata kunder vilket är inspirerande. 

I region Göteborg påbörjades 2017 partneringprojektet Greve- 

gården tillsammans med Framtiden Byggutveckling och Familje- 

bostäder i Göteborg. I projektets första etapp bygger vi två fler- 

bostadshus med drygt 100 nya lägenheter samt tre stora tvätt- 

stugor. I denna etapp ingår även renovering av ca 30 lägenheter 

samt ombyggnad av ett förvaltningskontor för Familjebostäder.  

År 2020 startar preliminärt etapp 2 och planen är att vi skall bygga 

ytterligare ett flerbostadshus i området med ca 50 lägenheter.  

ROT-verksamheten går fortsatt bra i Göteborg och våra åter- 

kommande kunder, såsom familjen Tobisson, Stena Fastigheter  

och Robert Dicksons Stiftelse fortsätter att handla upp entrepre- 

nader av oss. I Göteborgs innerstad har vi haft igång två projekt, 

Södra Vägen 55 respektive 79 åt Familjen Tobisson. Nu pågår 

projektering och kalkylarbete för ett större projekt på Tegnérsgatan, 

också det i centrala Göteborg. I området vid Brunnsbotorget har 

vi utfört en ombyggnation som medfört energibesparingar på tre 

punkthus åt Stena Fastigheter. Ytterligare tre långhus är på gång  

att byggas om i området. 

I region Varberg, som är en relativt ny etablering för oss, startade 

MVB Astor Bygg upp tre projekt under våren 2017. Vi bygger en ny 

förskola åt Kungsbacka Kommun i det nya området Kolla Parkstad, 

en ny återvinningscentral åt Varbergs Vatten AB och i Falkenberg 

bygger vi en Coop-butik åt Lantmännen. Region Varberg växte 

under året med fem tjänstemän och åtta yrkesarbetare. 

Region Skaraborg expanderar stadigt. Under våren 2017 erhöll vi 

ytterligare ett stort projekt åt Lidköpings Kommun, det tredje i 

ordningen. Projektet kallas Ågården och är en om- och tillbyggnad 

av ett äldreboende och en förskola. Sedan tidigare har vi produktion 

igång på Sjölunda skola och Nya Majåkerskolan. De två skolorna 

levereras till kund under Q1 respektive Q2, 2018. Vi har även  

genomfört tre mindre projekt åt Volvo i Skövde och i Skara. Här  

är vi en av deras ”byggande partners” vilket är mycket glädjande. 

I region Trestad har vi under året flyttat vårt kontor i Trollhättan  

till Åkerssjövägen på Innovatumområdet, ett område som känne- 

tecknas av teknik, innovation, film och fastighetsutveckling.  

MVB Astor Bygg erhöll under året tre projekt åt tre olika beställare, 

Lilla Edet Fastighets AB, Kraftstaden (f.d. Tomt AB) och Vänersborgs 

kommun. Därigenom har vi fått tillbaka delar av vår marknads- 

position i regionen och ser ljust på 2018.

Byggmarknaden förväntas vara fortsatt god i västra Sverige.  

Göteborgs stora infrastrukturprojekt medför även projekt inom  

husbyggnad av olika slag, vilket ökar stadens attraktionskraft.  

Det ger bränsle till fortsatt nybyggnation av flerbostadshus och  

samhällsfastigheter som krävs för utökat invånarantal. I Varberg  

har regeringen tagit beslut om nedgrävning av järnvägsspåret vilket 

öppnar upp staden och ger stora möjligheter till exploatering, även 

om det ligger några år fram i tiden. 

MVB Astor Bygg har under de senaste tre åren arbetat målmed- 

vetet med att etablera sig som ett attraktivt byggbolag i väst, dels  

att göra affärer med men även att vara anställd i. Vi har lyckats bra 

med båda delarna, vilket gläder mig. Vi finner också en trygghet i  

att vara en del av MVB-koncernen med sin solida ekonomi och 

välrenommerade rykte. Under 2018 ligger fokus på att förfina våra 

interna processer och bli mer lönsamma per omsatt krona. 

HENRIK LJUNGDAHL
VD MVB ASTOR BYGG

”MÅLMEDVETET ARBETE  
MED ATT ETABLERA OSS SOM ETT  

ATTRAKTIVT BYGGBOLAG I VÄST  
BÖRJAR GE UTDELNING.” 

MVB  I  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017
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ÅRET SOM GÅTT X 3

MVB SYD har haft ännu ett mycket fint år med en rekordhög  

fakturering och ett fortsatt gott resultat. Under året fick vi även ta 

emot branschens pris, Årets Bygge och Årets Fasad 2017, för vårt 

projekt Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. Det var ett stort  

erkännande som gett oss mycket positiv uppmärksamhet. 

Vi har påbörjat ett flertal större projekt samtidigt som både vår bygg-

service- och markavdelning vuxit med hjälp av nytecknade ramavtal. 

Bland stora ingångna avtal kan nämnas Priorn 5, ett kontorshus i 

centrala Malmö som vi bygger åt Vasakronan. Huset ska certifieras 

enligt LEED Platinum, vilket är den högsta miljöcertifieringen som 

finns på marknaden. Projektet omfattar 14 000 kvm kontor med 

tillhörande garage och skall vara färdigställt våren 2020.

MVB SYD bygger många skolor, en projekttyp som både passar vår 

organisation och har visat sig vara lönsam. I Laholm bygger vi Nya 

Glänningeskolan med tillhörande idrottshall, ett samverkansprojekt 

med Laholms kommun som ska vara färdigt våren 2019. Skolan 

byggs enligt passivhusmetoden och kommer vara mycket intressant 

att följa ur energieffektivitetssynpunkt.

Nya skolan i Skurup är även det ett samverkansprojekt och är  

Skurup kommuns genom tiderna största projekt. Skolan byggs 

som en så kallad ”hjärnsmart skola” där utformningen tillgodoser 

elevernas inlärnings- och utvecklingsbehov. Projektet skall stå klart 

till skolstarten hösten 2019.

I Trelleborg har vi vunnit upphandlingen av tre stora projekt. MVB 

skall bygga en brandstation, ett äldreboende och håller även på 

med ett stort skolområde med en förskola, en skola och en idrotts-

hall. Nämnas kan också att vår byggserviceavdelning har fått förnyat 

förtroende hos Ängelholms kommun och vi har även blivit etta på 

ett ramavtal till Region Skåne som gäller från Trelleborg i söder till 

Båstad i norr.

Framtiden ser med andra ord ljus ut. Vår orderstock är bra fylld 

och vår kalkylavdelning arbetar på med oförändrad takt för att få in 

ytterligare projekt framåt. Vår största brist just nu är medarbetare. 

Det höga trycket i byggbranschen har medfört att vi har haft svårt att 

rekrytera. Inom tre år kommer vi dessutom, på grund av pensions-

avgångar, ha behov av nya platschefer. Rekrytering blir därför ett 

prioriterat område under kommande år. Jag är dock övertygad om 

att vi med MVB:s goda renommé på marknaden, kan välkomna ett 

antal nya medarbetare under 2018.

THOMAS ELLKVIST
VD MVB SYD

”EFTER ETT  
FANTASTISKT BRA ÅR  

KOMMER REKRYTERING  
AV NYA MEDARBETARE  

VARA PRIORITERAT.”

MVB  I  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017
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BRA ANSTÄLLNINGSFÖRMÅNER

Förutom ett gott ekonomiskt utbyte av 

sitt arbete, vet vi vikten av att erbjuda bra 

anställningsförmåner. Vi prioriterar personal-

vård och ger bidrag för till exempel träning 

eller massage. Vi vill även underlätta för 

barnfamiljer att få ihop sitt vardagspussel  

genom att, i den mån det går, erbjuda  

flexibla arbetstider och stöd i form av 

mentor.

EGET ANSVAR OCH BRA LEDARSKAP

Vi tror att våra anställda vill ha stor insyn 

i verksamheten, känna att de är med och 

påverkar och att de har nära till besluts- 

fattandet. Vi har därför skapat en organi- 

sation som är platt, där beslutsvägarna är  

korta och uppmuntrar till kreativitet och  

eget ansvar. Våra ledare ska vara till- 

gängliga, engagerade och lyhörda. 

BRA INTERNKOMMUNIKATION

Internkommunikationen är kittet som  

håller oss samman. Ju fler medarbetare och 

projekt vi har, desto viktigare blir intern- 

kommunikationen för sammanhållningen 

och för att få ett effektivt arbete. I syfte att 

skapa en gemensam digital plattform för 

nyheter, information och kunskapsutbyte 

internt, lanserades under hösten 2017 MVB:s 

nya intranät, Arenan. Arenan är såväl en 

informationskälla och ett diskussionsforum 

som ett arbetsverktyg för våra medarbetare 

som kompletterar fysiska möten och tryckt 

information. I januari 2018 lanserades även 

Workplace, en social kommunikationsplatt-

form för alla bolagen inom Gullringsbo- 

koncernen.

PERSONLIG UTVECKLING OCH KARRIÄR

Oavsett vilken yrkesroll en anställd har, ska 

det finnas möjlighet till vidareutbildning 

och personlig utveckling. Förutom externa 

branschrelaterade kurser och individuella  

utvecklingsprogram har våra medarbetare 

möjlighet att medverka i koncernens ledar-

skapsutbildning, Gullringsbo Utvecklings-

akademi. Ett allt tätare samarbete mellan 

de regionala bolagen och med koncernens 

övriga företag, har dessutom öppnat upp 

för ytterligare möjligheter till karriär inom 

”familjen”.

GULLRINGSBO UTVECKLINGSAKADEMI 

– KONCERNENS INTERNA LEDARSKAPS-

UTBILDNING

Som ett led i att vara en attraktiv arbets-

givare och att utveckla våra medarbetare 

startade Gullringsbo Egendomar 2014 en 

ledarskapsutbildning för koncernens medar-

betare. Utbildningen genomförs i samarbete 

med Handelshögskolan i Göteborg och är 

skräddarsydd och öppen för nuvarande och 

blivande chefer. Programmet kombinerar 

teori med praktik och innehåller en rad 

intressanta föreläsare och projektarbeten. 

Ämnen som ingår är bland annat strategi och 

verksamhetsstyrning, ledarskap, hållbarhet, 

kommunikation och varumärke.

Erfarenhetsutbytet och samarbetet mellan 

deltagarna har visat sig ge många positiva 

synergieffekter och en ökad förståelse för 

varandras företag och arbetsuppgifter.  

2016 deltog 16 personer från MVB och  

hösten 2018 startar den tredje omgången  

av akademien. 

VIKTEN AV ARBETSGLÄDJE  
OCH GEMENSKAP 
Våra medarbetares kunskap och engagemang är vår värdefullaste resurs. Det är därför viktigt att  

vi kan behålla ambitiösa medarbetare men även attrahera nya. Detta blir extra viktigt då striden om 

arbetskraft för närvarande är hård. Vi har satt ett högt mål. MVB ska vara ett av landets mest attraktiva 

byggföretag att vara anställd i. För att nå målet ska vi inte bara erbjuda marknadsmässig lön, säkra  

och trygga arbetsplatser, spännande projekt och personlig utveckling. Vi ska även få alla att känna  

sig omhändertagna och uppskattade. Vi är övertygade om att arbetsglädje och gemenskap är  

nyckeln till vår framgång.

VÅRA MEDARBETARE

MVB  I  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017
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VÅRA MEDARBETARE

”GULLRINGSBO UTVECKLINGS- 
AKADEMI HAR GETT MIG BRA OCH 
ANVÄNDBAR KUNSKAP I MIN ROLL 

SOM LEDARE OCH ETT VÄRDE- 
FULLT NÄTVERK AV KOLLEGOR  

INOM KONCERNEN.” 
CONNY ANDERSSON, ARBETSCHEF 

CONNY ANDERSSON TESTAR EN AV TRAMPOLINERNA PÅ MVB-BYGGDA BOUNCE, MALMÖ.

MVB  I  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017
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FOU MED LUNDS UNIVERSITET

MVB och koncernen bedriver flera  

FoU-projekt tillsammans med Lunds uni- 

versitet i syfte att bidra till fortsatt utveckling 

och kunskap inom hållbart byggande.  

Koncernens Stiftelse för utveckling av 

energieffektivt byggande är t.ex. en av 

initiativtagarna till masterutbildningen Energi- 

och miljöeffektiva byggnader, en utbildning 

med fokus på design och konstruktion av 

energi- och miljösmarta hus för kalla klimat. 

För att ytterligare belysa vikten av framtida 

forskning inom området, instiftande stiftelsen 

priset Årets Framtidsbyggare som belönar 

personer som har haft, eller förväntas ha,  

en betydande roll för utvecklingen inom 

energieffektivt byggande.

SAMARBETE MED YRKESSKOLOR, 

HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

Det ökade behovet av nya bostäder,  

skolor och arbetsplatser samt renovering 

av befintliga byggnader till miljöeffektiva 

hus, har medfört att det idag råder brist på 

arbetskraft inom byggbranschen. Den höga 

efterfrågan spås dessutom hålla i sig under 

lång tid. För att råda bot på detta behöver 

vi få fler ungdomar att välja byggrelaterade 

utbildningar och generellt höja statusen på 

branschens yrken. 

Som ett led i att sprida information sam- 

arbetar MVB med yrkesskolor, högskolor  

och universitet på olika plan. På YH, 

Yrkeshögskolan, är MVB representerad i ut-

bildningens ledningsgrupp och arbetar med 

skolans antagningsintervjuer samt föreläser i 

entreprenörskap. Inom BYN, Byggindustrins 

Yrkesnämnd, är MVB engagerade i lärlings- 

utbildningen för blivande yrkesarbetare.  

Vid Civilingenjörsutbildningen vid LTH  

genomför MVB varje år en rad gästföre- 

läsningar i syfte att ge studenterna en mer  

verklighetsanknuten utbildning och en  

möjlighet till inblick i byggföretagets  

vardag. Under året skapade vi dessutom  

en mikrohemsida speciellt för målgruppen 

där vi samlat information om MVB:s  

studenterbjudande.

ARBETSMARKNADSDAGAR 

Universitetens och högskolornas arbets-

marknadsdagar är återkommande events 

där MVB medverkar. Dagarna är bra tillfällen 

att få kontakt med blivande ingenjörer och 

sprida kännedom om byggbranschen  

och MVB som företag. Under året har  

MVB varit representerade på sex arbets-

marknadsdagar på fyra orter: LTH i Lund  

och Helsingborg, Chalmers i Göteborg  

och KTH i Stockholm. 

MVB:S TRAINEEPROGRAM

Ett viktigt inslag i MVB:s arbete med att 

attrahera rätt medarbetare och kompe- 

tenser är vårt traineeprogram för nyut- 

examinerade studenter. Programmet  

vänder sig till civilingenjörer, högskole- 

ingenjörer och byggnadsingenjörer och 

pågår under 18 månader. Förutom att  

traineen får inblick i hela organisationen  

och möjlighet att bredda sina kunskaper och 

bygga nätverk, innehåller programmet även 

en kompletterande ledarskapsutbildning. 

Traineen får dessutom en egen mentor från 

organisationen som fungerar som rådgivare, 

stöd och bollplank under programmet.  

Nästa traineeprogram startar hösten 2018. 

PRAKTIK OCH EXAMENSARBETE 

Årligen erbjuder vi ett antal universitets-  

och högskolestuderande möjlighet att  

skriva sitt examensarbete hos oss eller att 

göra praktik på några av våra arbetsplatser. 

Ofta har dessa kontakter medfört vidare 

anställning i företaget. MVB är även ett av  

de företag som i samarbete med LTH er- 

bjuder praktikplats inom ramen för Ingenjörs-

inriktad yrkesträning. Studenterna ges här 

möjlighet att under utbildningen lära känna 

sin framtida yrkesroll och de villkor som 

gäller på en arbetsplats.  

NÄSTA GENERATIONS  
HÅLLBARA BYGGARE
Våra städer står för en stor utmaning. Fler ska få plats samtidigt som högt ställda nationella klimatmål 

ska uppfyllas. Behovet av ny teknik och smarta lösningar för att skapa ett hållbart samhälle blir allt  

större. På MVB vill vi vara med och driva utvecklingen och stimulera forskning på nya material och  

tekniker men även inspirera fler ungdomar att vara med och engagera sig i framtidens byggande.

NÄSTA GENERATIONS BYGGARE

MVB  I  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017
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NÄSTA GENERATIONS BYGGARE

”JAG BLEV ANSTÄLLD EFTER MIN  
PRAKTIK MED ETT ÅR KVAR ATT PLUGGA. 

 EFTER UTBILDNINGAR INTERNT, BLEV  
JAG TILLDELAD MITT FÖRSTA PROJEKT  

SOM ARBETSLEDARE. DET HAR VARIT  
FANTASTISKT ATT BLI UTMANAD  

PÅ DET SÄTTET.”
CECILIA RODELL, ARBETSLEDARE 

FÖRSTA SPADTAGET FÖR SJÖLUNDA SKOLA I LIDKÖPING.

MVB  I  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017
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HISTORIK

50 ÅR AV TILLVÄXT!
Från starten 1967 fram till idag har MVB gått från att vara en lokal tillverkare av betongrör med 

mindre anläggningsarbete till en modern koncern med omfattande byggverksamhet i våra tre 

storstadsregioner. Det har varit 50 år av spännande tillväxt och många uppdrag. Här är ett  

axplock av våra projekt de senaste 15 åren. 

2003

Lernacken, kontorsbyggnad åt Öresundsbrons  

betalstation uppförs. Projektet ger MVB utmärkelsen  

Årets Byggare 2003. 

2006 

Brf Öresund, nyproduktion av tre flerfamiljshus i 

Landskrona, blir inflyttningsklara.

Förenade Bils nya försäljnings- och verkstadshall i  

Malmö invigs.

2007

MVB bygger nytt varuhus åt K-Rauta i Eskilstuna.

2008

MVB bygger Sparbanken Skåne Arena i Lund.

2009

I Åhus bygger MVB ett av Sveriges första enfamiljshus 

baserad på passivhusteknik.

Nya kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Malmö  

invigs av Kronprinsessan Victoria.

2012

Helsingborg Arena färdigställs och invigs.

MVB bygger ny återvinningscentral i Sätra.

2011

Stora Hammars skola i Vellinge invigs. 

MVB bygger Vallentuna kulturhus och bibliotek. 

Sveriges första passivhusskola, Emiliaskolan i 

Landskrona invigs.

2010

MVB bygger ett av Sveriges då mest energisnåla kontor åt 

Bengt Dahlgren i Mölndal. Husen certifieras enligt  

Green Building.

LERNACKEN

HELSINGBORG ARENA

VALLENTUNA KULTURHUS

MVB  I  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017
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HISTORIK

2013

I Stockholm bygger MVB Sveriges första Svanenmärkta 

förskola, Kv. Temmelburken 2. 

MVB bygger Kv. Skulegården i samarbete med Svenska 

Hus. 129 energieffektiva lägenheter i Norra Djurgårds- 

staden, Stockholm.

Trollhättans nya bussdepå som är specialanpassad för 

service av bussar invigs.

Lagerlokalen Kv. Rubinen 1 i Helsingborg blir redo 

att tas i bruk.

2014

I samverkan med MKB bygger MVB Hyllie Boulevard,  

ett klimatsmart flerfamiljshus i ett av Malmös nyaste 

bostadsområde. 

MVB genomför ombyggnad och hyresgästanpassning  

av Gjutmästaren 6 i Bromma, huvudkontor för Stockholm 

Vatten. 

SAS:s huvudkontor i Frösundavik renoveras och byggs om.

Crossdock Malmö invigs, en kombiterminal med lager  

och kontor.

2015

I samverkan med systerbolaget Svenska Hus i Göteborg 

bygger MVB ett miljöklassat kontorshus för bankverksam-

het på Topasgatan.

2017

MVB:s projekt Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg  

utnämns till Årets Bygge 2017 och Årets Fasad 2017. 

Renoveringen av Nya Eastmaninstitutet belönas med 

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2017.

Ett flerbostadshus på Morängatan i Göteborg blir färdigt. 

Huset är byggt enligt passivhustekniken och är ett  

samarbete med Svenska Hus.

2016

Sveriges hittills största passivhus samt plusenergihus, 

Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg invigs. 

Ett Svanenmärkt flerfamiljshus på Allmänna vägen i  

Göteborg färdigställs.

MVB bygger om och till Securitas huvudkontor, 

Kv. Gångaren i Stockholm 

Renoveringen av Gängtappen, Kranen 3, är klar. Huset  

var f.d. Kockums huvudkontor och är en av Malmös  

industriikoner från 50-talet.

I Stockholm bygger MVB till och om en industrilokal  

till kontor, Kv. Sandhagen 7. Fastigheten är antikvariskt 

skyddsklassad. MVB ÖST flyttar därefter in i ett av  

våningsplanen. 

KV. SKULEGÅRDEN

ALLMÄNNA VÄGEN

GÄNGTAPPEN, KRANEN 3

KV. SANDHAGEN 7.

TOPASGATAN

MVB  I  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017
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KONCERNEN

GULLRINGSBO EGENDOM, LERUM, BYGGDES 1786 OCH ANVÄNDS IDAG TILL KONFERENSER OCH MÖTEN INOM KONCERNEN. 28 
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KONCERNEN I SIFFROR

Gullringsbo Egendomars omsättning upp- 

går till drygt 3 000 miljoner kronor med  

ett resultat före avskrivningar, men efter  

finansiella poster, på cirka 350 miljoner  

kronor per år. Marknadsvärdet på  

gruppens fastigheter uppskattas till drygt 

6 000 miljoner kronor. I runda tal förvaltas 

500 miljoner kronor kapital i koncernens 

cash pool. 

Antalet anställda är cirka 700. Koncernen 

innehar drygt 140 fastigheter med ett  

hyresvärde på cirka 500 miljoner kronor  

och ungefär 5 000 hyresgäster. Gruppen 

äger cirka 1 400 moduler, 16 000 maskiner 

och 6 800 ha skog och mark. 2015 firade  

koncernen 10 år.

Sammantaget är Gullringsbo Egendomar  

landets största privatägda bygg- och fastig-

hetsbolag som på traditionellt sätt, inom 

koncernen, bedriver fastighets-, husbygg-

nads-, anläggnings- och byggmaskinrörelse.

ÅRETS FRAMTIDSBYGGARE – ETT AV  

SVERIGES STÖRSTA PRISER INOM  

HÅLLBAR UTVECKLING

Koncernen har tagit ett aktivt samhällsansvar 

sedan starten, med fokus på att integrera 

innovation med entreprenöriellt beteende 

och hållbar utveckling. Som ett led i detta 

arbete donerade Gullringsbo Egendomars 

Stiftelse för utveckling av energieffektivt 

byggande 12 miljoner kronor till Lunds uni-

versitet 2014. Pengarna lade grunden till ett 

nyinstiftat pris, Årets Framtidsbyggare, vars 

syfte är att lyfta frågan om energieffektivt 

och hållbart byggande. Priset på 1,2 miljoner 

årligen belönar personer som har haft, eller 

förväntas ha, en betydande roll för utveck-

lingen inom energieffektivt byggande. 

Priset delas ut i tre kategorier: Årets Inno- 

vatör, Årets Opinionsbildare och Årets 

Talanger. Bland de första pristagarna som 

premierades fanns passivhusteknikens  

fäder Bo Adamson och Wolfgang Feist. 

Priset delas årligen ut i samarbete  

med Lunds universitet och tidningen  

Fastighetsvärlden.

2017-ÅRS VINNARE

Årets Innovatör: Hans Nilsson för sitt  

arbete med att skärpa kraven i tekniska 

upphandlingar.

Årets Opinionsbildare: Eceee (European 

Council for an Energy Efficient Economy) 

för organisationens mångåriga arbete med 

opinionsbildning för att energieffektivisera 

byggnader.

Årets Talanger: Jack Fraser, Yurui Huang, 

Yuchen Yang, Aija Baumane, Lowe Dahlin, 

Christopher Nilsson, Vitaliya Mokhava, 

Shambhatra Sreepada Vinay, Erik Hjorth och 

Florian Wochele. Alla studenter vid Lunds 

universitet och som belönas för framstående 

mastersuppsatser inom ämnen som rör  

energieffektivisering eller angränsande 

ämnen.

STABIL ÄGARE  
MED LÅNGSIKTIGT  
ENTREPRENÖRSKAP
MVB är en del av familjeägda koncernen Gullringsbo Egendomar som idag även består av Svenska 

Hus som äger och förvaltar fastigheter, Forestry som äger skog och mark i Lettland och i Sverige, 

Wangeskog Hyrcenter som hyr ut byggmaskiner, Torslanda Entreprenad och Anlab som bedriver 

mark- och anläggningsrörelse, Novi Real Estate som förvaltar externa fastigheter, Svenska Solenergi-

parker som projekterar, bygger och säljer solernergiparker samt Munkbron Finans som erbjuder  

intern finansiell leasing av fordon och maskiner. Gemensamt för alla bolag är att de grundats av  

entreprenörer och fortsätter, nu och i framtiden, att bedrivas med en stark familjebolagskänsla. 
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Som byggföretag är vi en aktiv aktör i  

skapandet av framtidens städer. Med det 

följer ett ansvar som omfattar mer än bara 

miljöarbete. De som bor och verkar i våra 

hus ska må bra. Våra medarbetare, som är 

med och skapar husen, ska känna att de har 

en trygg och jämställd arbetsplats och vi ska 

vara en god samhällsmedborgare genom  

att bidra till en positiv utveckling i de regioner 

vi verkar i.

Vi vet att hållbart byggande är framtiden.  

Därför ska det genomsyra hela vår verk-

samhet samt vara en integrerad del i vår 

affärsmodell.

MVB:S HÅLLBARHETSARBETE

MVB:s hållbarhetsarbete omfattar ekologisk, 

social och ekonomisk hållbarhet. Som grund 

för vårt arbete ligger bland annat de globala 

mål för hållbar utveckling som FN antog 

2016, Agenda 2030, och Sveriges Riksdags 

klimatmål för vår miljö från 1999 och 2005.

På följande sätt ska MVB bidra till ett hållbart 

samhälle:

Ekologisk hållbarhet

Vi ska bygga klokt, med kvalitet och miljö-

medvetenhet. Tillsammans med våra bestäl-

lare ska vi verka för ett hållbart byggande 

och minsta möjliga miljöpåverkan.

Social hållbarhet

Våra medarbetare står i fokus och vi ska  

erbjuda attraktiva, trygga och säkra arbets-

miljöer, främja mångfald och jämställdhet 

samt vara en god samhällsaktör med lokal 

närvaro i de regioner vi verkar.

Ekonomisk hållbarhet

Vi ska bedriva vår verksamt med lönsamhet 

och god tillväxt, skapa långsiktiga relationer 

med våra beställare och främja utveckling-

en av metoder och teknik som bidrar till 

hållbarhet.

POLICYS OCH LAGAR

MVB har formulerat ett antal policys för  

verksamheten som fastställer hur vi ska  

bidra till en hållbar utveckling. Dessa om- 

fattar bland annat kvalitet, miljö, arbetsmiljö, 

jämställdhet och etik.

MVB:s hållbarhetsarbete styrs även av  

andra faktorer såsom branschens överens-

kommelser och framförallt lagstiftningen. 

Arbetsmiljölagen, miljöbalken, plan- och 

bygglagen är exempel på lagar vi måste 

förhålla oss till i vårt arbete. För miljöcert- 

ifierade byggnader tillkommer ytterligare 

regelverk liksom de krav som att arbeta i 

enlighet med BF9K innebär.

BF9K

MVB arbetar i enlighet med BF9K – ett  

lednings- och produktcertifieringssystem  

som ställer krav på kvalitet, miljö, och  

arbetsmiljö. BF9K fungerar på samma sätt 

som en ISO-certifiering men systemet är 

direkt anpassat för företag i byggbranschen, 

oavsett storlek. En bärande del i systemet 

är att det finns krav på kontroller i projektet 

som överensstämmer med gällande sam-

hällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och 

arbetsmiljölagen.

BF9K ger våra beställare en trygghet att  

rätt kvalitet, hänsyn till miljön, god arbets- 

miljö och dokumentation av projektets  

genomförande efterlevs. Respektive bolag 

har en anställd KMA-ansvarig för arbetet 

kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

PRIORITERADE OMRÅDEN

MVB:s hållbarhetsarbete påverkar och  

påverkas av våra intressenter: medarbetare, 

fackförbund, beställare, underentreprenörer, 

leverantörer och myndigheter. För att få en 

förståelse för vilka hållbarhetsfrågor som har 

betydelse och påverkar respektive intres-

sentgrupp, har vi genomfört en väsentlig-

hetsanalys. 

Väsentlighetsanalysen ger en bra överblick 

över vilka frågor vi ska prioritera utifrån 

MVB:s ekonomiska, sociala och miljömässiga 

påverkan, företagets strategi och hållbar-

hetsområdenas betydelse för intressenter. 

OM MVB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING

MVB:s hållbarhetsrapportering omfattar  

alla bolag inom MVB-koncernen och är  

framtagen i enlighet med gällande ÅRL  

(Årsredovisningslag). Redovisningen om- 

fattar information rörande vårt hållbarhets-

arbete inom miljö, ekonomi och sociala 

förhållanden.

TILLSAMMANS SKAPAR  
VI HÅLLBARA STÄDER
För 200 år sedan bodde 90 % av Sveriges befolkning på landet. Idag är det nästan tvärtom,  

85 % av oss bor i tätorter. Urbaniseringen beräknas fortsätta, speciellt till våra storstadsområden.  

Trenden gäller inte bara i Sverige utan i hela världen. Det spås att år 2050 kommer hela 70 % av alla 

människor vara stadsbor. Det medför att våra städer står inför stora utmaningar och att vi tillsammans 

måste tänka nytt och gemensamt för att skapa miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara städer.

32 

HÅLLBARHETSREDOVISNING

MVB  I  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017



MVB:S KVALITETSPOLICY

Rätt kvalitet ska vara ledstjärnan i allt vårt arbete. Våra kvalitetsplaner skall präglas av enkelhet, klarhet och effektivitet. Vi ska  

leverera produkter och utföra tjänster som motsvarar uppgjorda avtal i alla avseenden. Vidare ska vi sträva efter ständiga  

förbättringar och förnyelser.
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MILJÖCERTIFIERING

KÖNSFÖRDELNING

ÅLDERSFÖRDELNING

FRISKVÅRD OCH  
HÄLSOUNDERSÖKNING

ARBETSPLATSOLYCKOR

SJUKFRÅNVARO

MEDVETNA MATERIALVAL

KOMPETENSUTVECKLING

SPONSRING

MILJÖKLASSADE FORDON

”EN HÅLLBAR UTVECKLING ÄR EN  
UTVECKLING SOM TILLFREDSSTÄLLER  
DAGENS BEHOV UTAN ATT ÄVENTYRA 

KOMMANDE GENERATIONERS  
MÖJLIGHETER ATT TILLFREDS- 

STÄLLA SINA BEHOV”.
BRUNDTLANDKOMMISSIONEN, 1987
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LÅG ENERGIANVÄNDNING

Genom att bygga hållbart bidrar vi till att  

sänka energianvändningen i drift. MVB:s  

färdigställda nyproduktioner har en projek- 

terad energianvändning som är drygt 30 % 

under Boverkets byggregler (BBR) såväl 2016 

som 2017. Andelen avser ett viktat värde för 

samtliga MVB-bolag och enligt de byggregler 

som gällde vid respektive bygglovsansökan.

LÄGRE KOLDIOXIDUTSLÄPP

I inköpsprocessen strävar vi alltid efter att 

köpa producerat material från våra lokala 

samarbetspartners/leverantörer i syfte att 

minska på transporter och därmed kol- 

dioxidutsläppen. I den mån det går väljer  

vi direktleverans av materialet från tillverk- 

ande fabrik. Då undviker vi omlastningar  

vilket innebär minskade utsläpp. Arbetet 

med att minska antalet transporter till och 

från våra arbetsplatser pågår kontinuerligt 

genom effektiv och noggrann planering av 

verksamheten. 

Andra åtgärder vi gör för att minska vår 

klimatpåverkan är att vid inköp av nya  

tjänstebilar välja miljöbilar med låga kol- 

dioxidutsläpp. Vi har även utökat använd- 

andet av våra videokonferenssystem i syfte 

att minska på antalet tjänsteresor internt.

MEDVETNA MATERIALVAL FRÅN START

Redan i kalkyl- och projekteringsfasen 

arbetar vi med att välja sunda material och 

konstruktionslösningar som ska bidra till en 

miljömässig hållbar byggnad. 

För att säkerställa att inga farliga ämnen 

byggs in, kontrolleras materialet i någon av 

de tre databaserna Byggvarubedömningen, 

Sunda hus eller Basta. Val av databas beror  

i de flesta fall på beställarens önskemål.  

Med farligt ämne avses bland annat ämne 

som kemikalieinspektionen klassar som 

utfasningsämne och riskminskningsämne.

LOGGBOK ÖVER INBYGGT MATERIAL

Det är vårt ansvar som entreprenör att  

erbjuda våra beställare möjligheten att få  

en fullständig loggbok över inbyggda  

produkter i deras fastighet. I denna logg- 

bok framgår varans namn, version av varan  

(då en produkts innehåll kan ändras över tid),  

mängd och placering. Loggboken ger en 

översikt på vilka produkter som finns, var  

dem finns och i vilken omfattning. Till  

loggboken bifogar vi dessutom innehålls- 

deklarationer inklusive byggvaru- 

deklarationer och säkerhetsdatablad. 

Syftet med loggboken är att möjliggöra  

en eventuell framtida sanering. Detta för  

att undvika liknande fall som vi idag har  

med asbest, där väldigt många fastigheter 

måste inventeras innan åtgärder kan göras. 

Loggboken omfattar även material som 

används av alla underentreprenörer.

ÅTERVINNING 

Miljömedvetenhet ska gälla såväl på våra 

kontor som på våra byggarbetsplatser. Mini- 

mering av pappersutskrifter och återvinning  

av restavfall är några åtgärder som appli- 

ceras på våra kontor för att förbättra  

resursanvändningen. 

På våra arbetsplatser har vi avtalade part-

ners som för statistisk över avfall. När avfallet 

inte kan sorteras på plats, sker detta på  

avtalad avfallsanläggning. Ökad källsortering 

av restprodukter samt återvinning av material 

på våra byggarbetsplatser, är områden som 

vi kommer att arbeta med under kommande 

år i syfte att nå ännu bättre resultat.

PROJEKT ENLIGT MILJÖCERTIFIERING

MVB arbetar aktivt för att bidra till en  

hållbar utveckling. Vi har sedan många år 

byggt med miljöklassificeringar. Vi är stolta 

över att vara ett av de första byggföretagen  

i landet som byggde passivhus, en villa i 

Åhus som färdigställdes 2009.

Under åren har vi skaffat oss gedigen  

erfarenhet av vad som krävs för att upp- 

nå passivhusens höga miljökrav. Det har  

resulterat att vi får vi allt fler uppdrag i 

genren. Vi har dessutom fått kvitto på vårt 

kunnande genom Emiliaskolan i Landskrona, 

Sveriges första passivhusskola, som i studier 

och mätningar av KYH och LTH visar mycket 

fina resultat gällande energieffektivitet.

MVB:s projekt Rättspsykiatriskt centrum i 

Trelleborg (RPC) prisades både som Årets 

Bygge 2017 och Årets Fasad 2017. RPC 

är Sveriges hittills största passivhus tillika 

plusenergihus och är ett projekt som vi med 

stort intresse kommer att följa upp avseende 

energianvändningen.

MVB bygger enligt de flesta typer av  

miljöklassificeringar som används i 

branschen. Några exempel är Allmänna 

vägen i Göteborg – flerfamiljshus enligt  

Svanen, Hjorthagshallen i Stockholm – 

idrottshall enligt Miljöbyggnad Guld (på- 

gående), Sjölunda skola i Lidköping –  

grundskola enligt Miljöbyggnad Silver,  

Nya Glänningeskolan i Laholm – passiv-

husskola (pågående) och Priorn 5 i Malmö 

– kontorsbyggnad enligt LEED Platinum 

(pågående).

Under 2017 har antalet projekt som vi  

byggt enligt någon typ av miljöcertifiering 

ökat med 75 % jämfört med föregående år.

MILJÖARBETE SOM  
GER TYDLIGA RESULTAT
MVB vill vill vara en förebild i branschen för hållbart, grönt byggande. Det innebär att vi i våra bygg-

projekt ska verka för att förebygga föroreningar och minimera negativ miljöpåverkan. Genomtänkta 

produktionsprocesser, källsortering, smarta materialval, så få transporter som möjligt och miljökrav på 

våra leverantörer är några av de punkter som ingår i vår miljöpolicy.

För att uppfylla vår miljöpolicy arbetar vi bland annat inom följande områden:
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”HÅLLBART BYGGANDE ÄR KLOKT BYGGANDE DÄR 
VI TAR ANSVAR FÖR MILJÖ OCH KLIMATPÅVERKAN 
IDAG OCH INTE LÄMNAR DET TILL KOMMANDE  
GENERATIONER ATT LÖSA.”

MVB:S MILJÖPOLICY

MVB ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att utveckla effektiva  

byggmetoder och använda byggmaterial med minsta möjliga miljöpåverkan som  

tar hänsyn till både människa och miljö. Vi ska förebygga föroreningar och minimera 

negativ miljöpåverkan genom att hushålla med naturresurser och arbeta för en sund 

miljö. Vi ska därför sträva efter miljömässigt goda alternativ i projektering, produktion 

och eftermarknad samt på våra kontor.

GENOMFÖRDA  
PROJEKT MED MILJÖ-
KLASSIFICERING 2017 

MILJÖBYGGPROGRAM SYD
Kv Soltofta 8, Malmö  
Nyproduktion demensboende  
och kontor

MILJÖBYGGNAD SILVER
Karstorpskolan, Lomma   
Nyproduktion skola F-6 och  
aktivitetshus 

Kv Spejaren, Stockholm    
Nyproduktion bilhall, verkstad,  
kontor och tvättanläggning 

Sjölunda skola, Lidköping  
Nyproduktion skola F-6 

Nya Majåkerskolan, Lidköping   
Nyproduktion skola F-6 

SVANEN
Allmänna vägen, Göteborg  
Nyproduktion samt ombyggnad 
flerfamiljshus 

PASSIVHUS FEBY
Morängatan, Göteborg  
Nyproduktion flerfamiljshus 

 RÄTTSPSYKIATRISKT CENTRUM, TRELLEBORG

ANDEL TJÄNSTEBILAR KLASSADE SOM  
MILJÖBILAR I MVB ÅR 2017 

DEFINITION AV MILJÖBIL ÄR DEN SOM  
ENLIGT VÄGSKATTELAGEN GÄLLDE VID  
INFÖRSKAFFANDET.

ANDELEN AVSER ETT VIKTAT VÄRDE FÖR MVB:S SAMTLIGA FÄRDIGSTÄLLDA  
NYPRODUKTIONER, VILKET ÄR DRYGT 30 % UNDER BOVERKETS BYGGREGLER 
(BBR) SOM GÄLLDE VID RESPEKTIVE BYGGLOVSANSÖKAN.

MILJÖBILAR (%)

PROJEKTERAD ENERGIANVÄNDNING  
FÖR NYPRODUKTION

30,5 

HÅLLBARHETSREDOVISNING / MILJÖ

65,7 %
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I vår arbetsmiljöpolicy befäster vi att trygga 

och säkra arbetsplatser ska vara en själv-

klarhet. Minst lika viktigt är att de även är 

trivsamma, stimulerande och utvecklande. 

Alla våra medarbetare ska känna gemenskap 

och samhörighet. Vi är stolta över att våra 

medarbetare talar om företagets speciella 

familjekänsla och en MVB-anda där det finns 

personligt engagemang i varje anställd. 

MVB följer den arbetsmiljöstandard som  

samhället angivit i lagstiftning liksom över-

enskommelser som gjorts mellan arbets- 

marknadens parter. 

HÄLSA OCH FRISKVÅRD

Vårt mål är att alla våra medarbetare ska 

känna sig fysiskt och psykiskt friska. Vi är 

övertygade om att återhämtning och vila i 

kombination med fysisk aktivitet behövs för 

att våra medarbetare ska kunna göra ett så 

bra arbete som möjligt. Genom aktiva och  

förebyggande åtgärder såsom god arbets-

miljö och friskvård arbetar vi för hög frisk-

hetsnärvaro bland våra anställda.

MVB erbjuder alla medarbetare regelbund-

na hälsoundersökningar via lokala avtal för 

företagshälsovård. Vid behov av rehabilite-

ring hos en anställd arbetar vi efter gällande 

arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter för 

rehabilitering. Trivselsamtal och utveck- 

lingssamtal är rutiner vi har för att fånga  

upp eventuell psykisk ohälsa.

Som ett led i att uppmuntra till en hälsosam 

livsstil erbjuder vi våra anställda friskvårds-

bidrag. Antalet medarbetare som utnyttjar 

bidragen har ökat från 34 % till 41 % från  

föregående år. Vårt mål är dock ännu högre 

och vi kommer därför att lägga mer resurser 

på att uppmuntra fler att välja en aktivare 

fritid. 

På regional nivå finns interna idrottsförening-

ar där medarbetarna ges möjlighet att träna 

tillsammans och där MVB sponsrar deltagan-

det i lokala motionslopp.

SÄKER ARBETSPLATS OCH NOLLVISION

En byggarbetsplats är ofta full med aktivitet 

och rörelse, vilket kan vara förenat med 

en ökad risk för skador för den enskilda 

medarbetaren. MVB är tillsammans med 

Sveriges Byggindustrier med och verkar för 

en nollvision mot olyckor på våra arbetsplat-

ser. Rutiner för en säker arbetsplats är högt 

prioriterade för att alla våra medarbetare ska 

komma hem efter arbetsdagen med hälsan 

i behåll. 

Alla MVB-bolag har en egen anställd KMA- 

ansvarig (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) 

där implementering och uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är  

en viktig del i deras arbete.

Vi arbetar förebyggande genom system- 

atiska rutiner, återkommande information  

och noggrann uppföljning av vårt säkerhets-

arbete. Alla olyckor och tillbud dokumen-

teras och ligger till grund för förebyggande 

åtgärder. 

SKILLNADEN PÅ OJ! OCH AJ!

Det är viktigt att skilja på tillbud - Oj! och 

olyckor - Aj! Ett tillbud är en händelse som 

skulle kunna leda till en skada eller ett 

olycksfall men där ingenting hände. En 

olycka omfattar både mindre händelser  

som till exempel skärsår, vrickningar och 

blåmärken efter att någon snubblat till  

allvarligare skador. Vi försöker alltid se  

tillbud som händelser vi ska lära oss av för 

att på så sätt undvika eventuella framtida  

olyckor. 2017 inträffade 43 arbetsplats- 

olyckor i MVB varav samtliga kan klassas 

som mindre allvarliga och 24 tillbud.

ORGANISATIONENS TILLVÄXT 

MVB har många pågående och kommande 

stora projekt och det är viktigt att vi anses 

som en attraktiv arbetsgivare både av våra 

medarbetare och vid rekrytering. Under 2017 

har personalomsättningen varit 19,8 %, vilket 

är något högre jämfört med föregående år. 

Främst beror ökningen på att vi inte alltid har 

kunnat erbjuda en arbetsplats nära hemmet, 

vilket medfört att ett antal yrkesarbetare 

valt att lämna företaget för att slippa pendla. 

Projekt i berört område har dock inkommit 

sedan dess. För att förhindra liknande fall 

kommer vi kontinuerligt genomföra medar-

betareundersökningar och samtal, för att i ett 

tidigare skede upptäcka och åtgärda eventu-

ell otrivsel. Rekrytering av nya medarbetare 

spås fortsätta under nästa år.

KOMPETENSUTVECKLING

När våra medarbetare växer, växer vi. Vi är  

till stor del ett kunskapsbaserat företag och 

vill ha motiverade och kompetenta med- 

arbetare. Förutom externa branschrelaterade 

kurser och individuella utvecklingsprogram 

har våra medarbetare möjlighet att med- 

verka i koncernens ledarskapsutbildning, 

Gullringsbo Utvecklingsakademi. 2016 

deltog 16 medarbetare från MVB. Nästa 

utbildning påbörjas hösten 2018.

INTERNKOMMUNIKATION

För  att skapa en bra sammanhållning och ett 

effektivt arbete inom organisationen, är det 

viktigt att vi kommunicerar med varandra och 

att det finns kanaler för informationsutbyte. 

Under 2017 lanserade vi ett nytt gemensamt 

intranät för våra tjänstemän. Viktig informa-

tion kan nu nås av alla samtidigt och vi har 

en samlad plats för våra arbetsdokument. 

Våra yrkesarbetare informeras tills vidare 

via platschefsmöten, anslag i byggbodarna, 

via e-post och lönespecifikationer. Vi arbetar 

på att hitta en bra lösning för att i realtid 

kunna sprida information även till anställda 

på byggarbetsplatserna, t.ex. via digitala 

skärmar. Alla bolagen skickar regelbundet 

ut antingen en regional personaltidning eller 

nyhetsbrev till sina anställda.

SAMHÄLLSENGAGEMANG MED LOKAL 

FÖRANKRING

Vi vill vara det byggbolag som med tro-

värdighet känns som det genuint mänsk-

liga alternativet. Som ett led i detta och i 

kombination med vår starka lokala närvaro 

där vi verkar, har vi valt att engagera oss i 

organisationer och föreningar vars verksam-

het är positiva för regionen och som ligger 

i linje med MVB:s vision att vara en god 

samhällsmedborgare och arbetsgivare. Valet 

av engagemang bestäms på regional nivå.  

I dagsläget finns inget övergripande gemen-

samt sponsringsavtal.

TRIVSEL OCH VÄLMÅENDE 
BYGGER LÅNGSIKTIGA  
RELATIONER
En god arbetsmiljö med medarbetare som trivs och är friska är nyckeln till vår framgång. Vår grundin-

ställning är att det ska vara roligt att gå till jobbet. Trivs våra anställda, ökar inte bara effektiviteten och 

kreativiteten, hela MVB blir ett bättre företag och en attraktivare arbetsgivare. 
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”ETT VÄL GENOMTÄNKT HÅLLBARHETSARBETE  
SKAPAR ARBETSGLÄDJE OCH GEMENSKAP,  
HÖJER EFFEKTIVITETEN OCH ÖKAR VÅR  
ATTRAKTIONSKRAFT SOM ARBETSGIVARE  
OCH SAMARBETSPARTNER.”

”ETT VÄL GENOMTÄNKT HÅLLBARHETSARBETE  
SKAPAR ARBETSGLÄDJE OCH GEMENSKAP,  
HÖJER EFFEKTIVITETEN OCH ÖKAR VÅR  
ATTRAKTIONSKRAFT SOM ARBETSGIVARE  
OCH SAMARBETSPARTNER.”

MVB:S ARBETSMILJÖPOLICY

MVB följer den arbetsmiljöstandard som samhället angivit genom lagstiftning och 

anvisningar, liksom överenskommelser som gjorts mellan arbetsmarknadens parter. 

All verksamhet inom företaget planeras och bedrivs med sikte på god arbetsmiljö, 

kombinerad med en aktiv friskvård, för att förhindra arbetsskada och ohälsa. 

God arbetsmiljö är också ett vidare begrepp än frånvaro av risker. Arbetsmiljön skall 

vara sådan att den stimulerar till effektivitet och kvalitet i produktionen. Vid våra ar-

betsplatser skall alla medarbetare och samarbetspartners kunna utvecklas, trivas och 

känna trygghet. Samtliga medarbetare skall ta egna initiativ i syfte att förebygga detta. 

2017 ÅRS SPONSRING

Tidningen Faktum Sverige

Svenska narkotikapolisen

Spin of Hope (Barncancerfonden)

Team Rynkeby (Barncancerfonden)

UNICEF Sverige

Parasport Sverige

Trelleborgs FF                              

Malmö GK                                     

Torekovs GK                                 

Rögle BK 

GF Kroppskultur      
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PERSONALOMSÄTTNING (%)

SJUKFRÅNVARO (%) FRISKVÅRDSBIDRAG (%)

KORTTIDS- OCH LÅNGTIDS- 
SJUKFRÅNVARO 

ENBART KORTTIDSSJUK- 
SKRIVNINGAR VAR 3,8 %

ANDEL ANSTÄLLDA SOM UTNYTTJAT FRISKVÅRDSBIDRAGET

2016 VAR MOTSVARANDE ANDEL 34 %

6,5 41

19,8
2016 VAR MOTSVARANDE ANDEL 13,2 %

FOTO: THOMAS NØRREMARK
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MVB:s Plan för lika rättigheter omfattar en 

handlingsplan med aktiviteter för de kom-

mande åren för att motverka diskriminering 

och främja lika rättigheter och möjligheter på 

våra arbetsplatser oavsett kön, könsidenti-

tet, etnisk tillhörighet, religionsuppfattning, 

sexuell läggning, funktionsförmåga och ålder. 

Planen följer de krav som ställs på en arbets-

givare enligt Diskrimineringslagen.

7,1 % KVINNOR. INTE SÅ BRA.

Byggbranschen som helhet har en låg andel 

av kvinnliga medarbetare, framförallt inom 

produktion. MVB är inget undantag. Trots att 

vi under de senaste åren har rekryterat fler 

kvinnliga medarbetare är vi långt ifrån nöjda. 

Vår övertygelse är att en organisation mår 

bra av och blir mer dynamisk när fördel- 

ningen av män och kvinnor är mer jämlik.  

Under kommande år kommer vi därför att 

fokusera på att locka fler kvinnor till bran-

schen. Bland annat genom att ha ett kvin- 

nligt fokus på arbetsmarknadsdagar ute  

på universitet och högskolor, besöka  

grund- och gymnasieskolor och vid rekry- 

tering arbeta för att få fram fler kvinnliga 

kandidater. 

FAMILJEKÄNSLA MED STOLTA  

MEDARBETARE 

I takt med att MVB fortsätter att växa blir  

det än mer viktigt att måna om den gemen-

skap och speciella familjekänsla som idag 

råder i företaget. Vår företagskultur och  

renommé är värdefulla faktorer för att 

behålla våra duktiga medarbetare och för 

att attrahera nya. MVB ska fortsätta vara en 

inkluderande och välkomnande organisation 

där varje medarbetar, oavsett kön, ålder 

och bakgrund, uppmärksammas och får 

utvecklas.

Våra medarbetare är våra bästa ambassa-

dörer. Kan vi få alla att känna sig delaktiga 

och stolta över företaget och vår framgång, 

har vi lyckats som företag och arbetsgivare.

GEMENSKAP OCH  
DELAKTIGHET ÄR VIKTIGA 
FRAMGÅNGSFAKTORER
MVB:s jämställdhetspolicy ligger till grund för vårt arbete med likaberättigande och respekt för  

mänskliga rättigheter. Policyn omfattar bland annat att alla oavsett kön och bakgrund arbetar under 

samma förutsättningar och på lika villkor inom likartade befattningar samt att vi målmedvetet ska  

arbeta för att motverka alla typer av trakasserier och psykisk ohälsa.

HÅLLBARHETSREDOVISNING / JÄMSTÄLLDHET
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”VÅR ÖVERTYGELSE ÄR ATT EN ORGANISATION  
UTVECKLAS BÄTTRE OCH BLIR MER FRAMGÅNGS-
RIK MED EN JÄMN FÖRDELNING AV KÖN, ÅLDRAR, 
BAKGRUNDER OCH ERFARENHETER.”

MVB:S JÄMSTÄLLDHETSPOLICY

MVB skall bedriva ett målinriktat och aktivt arbete i syfte att främja jämställdhet  

mellan kvinnor och män inom all verksamhet i bolaget. Vi ska arbeta för att:

• anställda oavsett kön arbeta under samma förutsättningar och på lika villkor  

 inom likartade befattningar

• arbetsplatserna utformas på sådant sätt att det passar såväl kvinnor som män

• underlätta föräldraledighet för såväl kvinnor som män

• genom utbildning och kompetensutveckling sträva efter en jämn fördelning  

 mellan kvinnor och män inom verksamhetsområdet där en sådan fördelning är  

 möjlig och ändamålsenlig

• målmedvetet och aktivt motverka alla typer av trakasserier på ett så tidigt  

 stadium som möjligt

• varje nyanställning och befordran sker utifrån objektiva kompetensbakgrunder  

 och utan beaktande av kön

• vid jämförbara kvalifikationer sträva efter att anställa sökanden från det under- 

 representerade könet

 39
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KÖNSFÖRDELNING (%) ÅLDERSFÖRDELNING 

ANDEL ANSTÄLLDA KVINNOR  
INOM MVB 

ANDEL ANSTÄLLDA MÄN  
ÄR 92,9 %

7,1

KÖNSFÖRDELNING INOM FÖRETAGET STYRELSE

MVB HOLDINGS STYRELSE BESTÅR AV 6 PERSONER VARAV 2 ÄR KVINNOR. 
STYRELSENS SAMTLIGA KVINNOR HAR UTNÄMNTS UNDER 2017.

30 %
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94 ST
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TRANSPARENS OCH ÖPPENHET

En del av våra projekt är i samverkan, 

vilket innebär att beställaren har full insyn i 

projektets hela ekonomi och organisation. 

Transparens gentemot kunden förebygger 

och säkerställer att inga otillåtna eller oetiska 

handlingar förekommer i projekten.

Strikt attestordning eller att minst två med- 

arbetare ser över avtal med underentre-

prenörer och leverantörer före signering, 

är andra åtgärder vi har för att förebygga 

korruption.

KVALITETSSÄKRADE ARBETSPLATSER

Som ett led i att skapa säkra arbetsplatser 

och få kontroll på våra leverantörer och UE, 

har MVB vid byggnadsarbeten valt att inte 

samarbeta med företag som inte är god-

kända enligt UE 2015. UE 2015 ställer krav 

på att företaget är medlem i Byggnads eller 

Sveriges Byggindustrier, har kollektivavtal, 

F-skattebevis och inte har pågående tvister 

eller fordringar till leverantörer, Skatteverket 

eller fackförbund. 

Alla MVB:s arbetsplatser använder ID06 för 

elektronisk registrering av in- och utpasse-

ring med personalliggare. Registreringen, 

som dessutom är ett krav från Skatteverket, 

försvårar svartarbeten och utnyttjandet av 

svart arbetskraft.

REPRESENTATION MED MÅTTFULLHET

Representation som främjar en god kundre-

lation är positiv. Vår policy för representation 

är att utgifterna ska vara måttfulla och i 

överenstämmelse med vår företagskultur. 

Representationen ska ingå som en naturlig 

del i verksamheten och ske på verksamhets-

orten. Gåvor får endast tas emot och ges 

i samband med jubileum och invigningar. 

Gåvan ska då ha ett mindre värde och följa 

gällande skattebestämmelser. 

SOM STOLTA BYGGARE 
VÄRNAR VI OM EN SUND 
BRANSCH
MVB ska vara en pålitlig, professionell och ansvarsfull samarbetspartner. Vi följer god affärssed,  

gällande lagstiftning och de etiska regler som gäller för alla bolag inom Gullringsbo Egendomar.  

Vi har nolltolerans mot alla former av korruption och stödjer branschens arbete mot illojal konkurrens 

samt har definierat regler för representation och gåvor. 

MVB:S ETIKPOLICY

MVB ska endast göra affärer med leverantörer som verkar för god miljö, arbetsmiljö, 

kvalitet, affärsetik och övrigt socialt ansvarstagande.

Med ovan ambition har ägarna, Gullringsbo Egendomar, fastställt följande etikpolicy 

för koncernens bolag.

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 sammanhang, yttra  

 sig kritiskt om deras förhållanden

• upprätthålla en god och öppen dialog med medarbetare, kunder och övriga  

 intressenter
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RISKHANTERING
I MVB:s verksamhet kan det uppstå olika typer av ekologiska, sociala och ekonomiska risker  

som kan påverka hållbarhetsarbetet och vår lönsamhet. Det är därför ytterst viktigt att identifiera 

de risker som vi anser vara betydelsefulla för vår verksamhet och att ha utvecklade rutiner och  

handlingsplaner för att säkerställa att identifierade risker inte uppstår. Hanteringen av våra  

identifierade risker är en ständigt pågående process med tanke på verksamhetens omfång av 

projekt som påbörjas, genomförs och avslutas. Vi har identifierat risker inom områden miljö,  

sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och korruption.

IDENTIFIERAT RISKOMRÅDE BESKRIVNING AV POTENTIELL RISK HUR VI HANTERAR IDENTIFIERADE RISKER

ARBETSPLATS- 
OLYCKOR

Att arbetsplatsolyckor och tillbud  

inträffar på någon av våra arbetsplatser.

Kontinuerlig bevakning av säkerheten genom 

regelbundna skyddsronder och systematiskt 

arbetsmiljöarbete.

KÖNSFÖRDELNING Att könsfördelningen inom företaget inte 

ökar inom snar framtid. Risken beror på  

den låga andelen yrkesarbetande kvinnor  

i branschen.

Delta på arbetsmarknadsmässor i syfte att 

presentera byggbranschen och MVB som 

potentiell arbetsgivare.

MEDVETNA  
MATERIALVAL

Att potentiella produkter innehållande  

farliga ämnen för människor eller natur  

byggs in i våra projekt.

Kontinuerligt kontrollera tilltänkta byggproduk-

ter mot någon av de webbaserade databa-

serna som används i branschen (Byggvarube-

dömningen, Basta eller Sunda hus).

KORRUPTION Att medarbetare tar emot mutor från  

potentiella underentreprenörer och/eller  

materialleverantörer.

Kontinuerliga antikorruptiva säkerhetsåtgärder 

i form av: 

• återkommande genomgång av etikregler  

 med medarbetare

• strikt attestordning eller minst två med- 

 arbetare som granskar avtal gällande inköp  

 före godkännande

• sprida inköp till flera entreprenörer och 

  leverantörer

SVARTARBETE  
PÅ VÅRA ARBETS- 
PLATSER

Att svartarbete förekommer på någon  

av våra arbetsplatser.

Systematiskt enbart samarbeta med företag 

som är godkända i UE 2015 genom kontroll 

innan köp. 

Tillämpa ID06 med loggning för in- och  

utpassering från våra arbetsplatser.

Kräva att alla anställda medarbetare, inhyrd  

personal och underentreprenörers personal 

har sitt ID06 identitetskort väl synligt.

MVB  I  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017



FINANSIELLA
RAPPORTER

42 



FINANSIELLA
RAPPORTER

SPEJAREN 5, HUDDINGE. FASTIGHET FÖR FORDONSTVÄTT SAMT FÖRSÄLJNING OCH SERVICE AV TRANSPRORTBILAR.  43



44 

FINANSIELLA RAPPORTER

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Härmed får styrelsen i MVB Holding AB avlämna årsredovisning och koncernredovisning  

för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31.

Bolaget är helägt dotterbolag till AB Gullringsbo Egendomar, 

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 

Stockholmsregionen och genom dotterföretaget MVB VÄST AB och 

dotterdotterföretaget MVB Astor Bygg AB bedrivs byggverksamhet i 

Göteborgsregionen, Skaraborg och Trestadsregionen.  

MVB Backgården AB är vilande. Dotterbolaget MVB SYD AB har  

utarrenderat den grus- och bergtäktverksamhet som tidigare bedri-

vits enligt 12 kap 1 § miljöbalken. Tillståndet gäller t.o.m. 2025-12-31.

Påverkan på miljön består främst av förändringen i landskapet.  

Verksamheterna i Skåne- och Stockholmsregionen utvecklas bra.  

I Göteborgsregionen och Trestadsregionen redovisas mindre  

underskott. Arbetet pågår för att vända den utvecklingen. 

KONCERNEN 

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

MODERBOLAGET 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen:

Balanserade vinstmedel 34 953 545

Årets resultat 8 780 324 

  43 733 869 

disponeras på följande sätt:

Utdelas till aktieägaren  10 000 000  

Balanseras i ny räkning 33 733 869 

  43 733 869 

Ett koncernbidrag har lämnats med 2 000 000 kronor till AB Gullringsbo Egendomar.

FINANSIELLA DATA OCH NYCKELTAL (KKR)

 2013 2014 2015 2016 2017 

Årets fakturering 1 392 933 1 678 769 1 841 559 1 840 545 2 293 730 

Resultat efter finansiella poster 51 453 31 546 58 892 35 018 55 758

Balansomslutning 672 105 705 197 618 090 714 731 822 219

Soliditet 29 % 24 % 31 % 30 % 30 %
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Den föreslagna värdeöverföringen reducerar bolagets soliditet till  

53 %. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet 

fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget 

bedöms kunna upprätthållas på en likaledes 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 nyckeldefinitioner framgår av 

not 17. Bolagets och koncernens resultat och ställning per balans-

dagen framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med 

tillhörande notanteckningar.

STYRELSENS YTTRANDE ÖVER DEN FÖRESLAGNA VINSTUTDELNINGEN

EGET KAPITAL MODERBOLAGET

 AKTIEKAPITAL BUNDNA RESERVER FRITT EGET KAPITAL 

Belopp vid årets ingång 444 7 407 44 953

Årets utdelningar   -10 000 

Årets resultat   8 780 

Belopp vid årets utgång 444 7 407 43 733 

Aktiekapitalet består av 4.445 aktier med kvotvärde 100 kr per aktie.

EGET KAPITAL KONCERNEN
 AKTIE- ÖVRIGT ANNAT EGET KAP. SUMMA EGET KAP.

 KAPITAL TILLSKJ. KAP. INKL ÅRETS RES. MODERF. ÄGARE 

Belopp vid årets ingång  444 6 274 206 949 213 667 

Årets utdelningar    -10 000 -10 000  

Årets resultat    40 749 40 749 

Belopp vid årets utgång  444 6 274 237 698 244 416 
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  NOT   

 Nettoomsättning  3 000 000 3 006 402

 Försäljnings- och administrationskostnader 1, 17 -8 629 700 -4 507 847 

 Rörelseresultat  -5 629 700 -1 501 445 

 Anteciperad utdelning från dotterbolag   10 000 000 32 500 000

 Nedskrivning aktier i dotterföretag  0 0

 Ränteintäkter  63 5 669

 Räntekostnader  0 -2 939 

 Resultat efter finansiella poster  4 370 363 31 001 285 
 

 Erhållna koncernbidrag  27 000 000 75 000 000

 Lämnade koncernbidrag  -22 500 000 -73 483 400

 Skatt på årets resultat  -90 039 -161 008 

 ÅRETS RESULTAT  8 780 324 32 356 877 

2017 2016
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (KKR)
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (KKR)

  NOT   

 TILLGÅNGAR

 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar

 Inventarier 4 27 937 67 512 

   27 937 67 512  

 Finansiella anläggningstillgångar     

 Aktier i dotterföretag 6 29 500 002 29 500 002 

   29 500 002 29 500 002  

 Summa anläggningstillgångar  29 527 939 29 567 514 

 Omsättningstillgångar

 Kortfristiga fordringar

 Fordringar på koncernföretag  0 0

 Fordringar på dotterbolag  47 260 374 65 381 484

 Skattefordran  176 786 201 254 

 Övriga kortfristiga fordringar  447 640 710 312

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 0 0 

   47 884 800 66 293 050 

 Kassa och bank 8 1 032 914 1 125 150 

 Summa omsättningstillgångar  48 917 714 67 418 200 

 SUMMA TILLGÅNGAR  78 445 653 96 985 714 

 EGET KAPITAL OCH SKULDER

 Eget kapital  

 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  34 953 545 12 596 668

 Årets resultat  8 780 324 32 356 877 

   43 733 869 44 953 545 

 Summa eget kapital  51 585 119 52 804 795 

 Kortfristiga skulder

 Leverantörsskulder  189 771 215 638

 Skulder till koncernföretag  0 0

 Skatteskuld  0 0

 Skulder till moderbolag  2 000 000 10 950 000

 Skulder till dotterbolag  20 581 400 30 381 400 

 Övriga kortfristiga skulder  272 429 155 199

 Upplupna kostnader 12 3 816 934 2 478 682 

   26 860 534 44 180 919 

 Summa skulder  26 860 534 44 180 919 

 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  78 445 653 96 985 714 

2017-12-31 2016-12-31

2017 2016
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KASSAFLÖDESANALYS (KKR)

 Den löpande verksamheten

 Resultat efter finansiella poster 55 758 35 018 4 370 31 001

 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde

 Avskrivningar 4 600 4 666 40 39

 Förändring avsättningar 2 909 26 324 0 0

 Koncernbidrag netto -2 000 -10 950 4 500 1 517

 Betald skatt -5 211  -10 778 -90 -161  

 Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 före förändringar av rörelsekapital 56 056 44 280 8 820 32 396 

 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 Förändring fordringar -29 068 -65 387 18 408 -11 703

 Förändring leverantörsskuld 632 43 977 -26 120

 Förändring övriga kortfristiga skulder 64 189 16 647 -17 294 -16 096 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten 91 809 39 517 9 908 4 717 

 Investeringsverksamheten  

 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 142 -1 969 0 0

 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -26 532 -12 398 0 0

 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 634 180 0 0 

 Kassaflöde från investeringsverksamheten -28 040 -14 187 0 0

 Finansieringsverksamheten

 Effekt vid avyttringar av koncernföretag 0 0  

 Amorteringar 0 -4 800

 Lämnade utdelningar -10 000 -5 000 -10 000 -5 000 

 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10 000 -9 800 -10 000  -5 000 

 Årets kassaflöde 53 769 15 530 -92 -283 

 Likvida medel vid årets början 242 654 227 124 1 125 1 408 

 Likvida medel vid årets slut 296 423 242 654 1 033 1 125 

KONCERNEN MODERBOLAGET

2017 20172016 2016
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING (KKR)

  NOT   

 Successiv vinstavräkning 

 Nettoomsättning  2 293 730 1 840 545

 Kostnad för produktion och förvaltning 1, 2 -2 198 113 -1 766 601 

 Bruttoresultat  95 617 73 944 

 Försäljnings- och administrationskostnader 1, 17  -39 893 -39 095 

 Rörelseresultat  55 724 34 849 

 Ränteintäkter  171 334 

 Räntekostnader  -137 -165  

 Resultat efter finanasiella poster  55 758 35 018 

 Lämnade koncernbidrag  -2 000 -10 950

 Skatt på årets resultat 14 -13 009 2 586 

 ÅRETS RESULTAT  40 749 26 654

2017 2016

MVB  I  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017



50 

FINANSIELLA RAPPORTER

KONCERNENS BALANSRÄKNING (KKR)

  NOT   

 TILLGÅNGAR

 Anläggningstillgångar

 Immateriella anläggningstillgångar

 Goodwill 3 9 742 12 948 

   9 742 12 948  

 Materiella anläggningstillgångar     

 Byggnader och mark 4 5 710 5 865

 Maskiner och inventarier 4 2 873 2 603 

   8 583 8 468 

 Finansiella anläggningstillgångar

 Aktier och andelar 7 8 8

 Kapitalförsäkringar 9 69 895 43 363

 Uppskjutna skattefordringar 10 17 522 16 312 

   87 425 59 683  

 Summa anläggningstillgångar  105 750 81 099 

 Omsättningstillgångar

 Kortfristiga fordringar

 Upparbetad men ej fakturerade intäkter 2 0 59 933

 Kundfordringar  401 044 308 639

 Fordringar koncernföretag  2 102 9 221

 Skattefordringar  9 302 6 713

 Övriga kortfristiga fordringar  1 664 1 956

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 5 934 4 516 

   420 046 390 978 

 Kassa och bank 8 296 423 242 654 

 Summa omsättningstillgångar  716 469 633 632 

 SUMMA TILLGÅNGAR  822 219 714 731 

2017 2016
2017-12-31 2016-12-31
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FORTS. KONCERNENS BALANSRÄKNING (KKR)

  NOT   

 EGET KAPITAL OCH SKULDER

 Eget kapital  

 Aktiekapital  444 444

 Övrigt tillskjutet kapital  6 274 6 274

 Annat eget kapital inklusive årets resultat  237 698 206 949 

 Summa eget kapital hänf till moderföretagets ägare  244 416 213 667 

 Minioritetsintresse  - - 

 Summa eget kapital  244 416 213 667 
 

 Avsättningar

 Avsättning uppskjuten skatt  43 138 34 129

 Övriga avsättningar 13 72 441 69 532 

   115 579 103 661 
 

 Långfristiga skulder

 Skulder till kreditinstitut  0 0

   0 0

 Kortfristiga skulder

 Fakturerade men ej upparbetade intäkter 11 87 308 24 147

 Leverantörsskulder  223 122 222 490

 Skulder till moderbolag  2 000 10 950

 Skulder koncernföretag  6 139 3 187

 Övriga skulder  61 465 45 525

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 82 190 91 104 

   462 224 397 403 

 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  822 219 714 731 

2017 2016
2017-12-31 2016-12-31
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  2017 2016 2017 2016 

 Medelantalet anställda har under året uppgått till:

 Kvinnor 34 28 2 1

 Män 446 443 0 0 

  480 471 2 1 

 Personalkostnader har uppgått till:

 Styrelse och verkställande direktör

 Lön och ersättningar 5 695 5 620 0 0

 Sociala kostnader (inkl. löneskatt) 2 136  1 524 0 0

 Pensionskostnader 2 358 2 234 0 0  

  10 189 9 378 0 0 

 Övriga anställda

 Lön och ersättningar 210 784 194 232 736 438 

 Sociala kostnader (inkl. löneskatt) 68 794 66 801 259 145

 Pensionskostnader 19 387 15 570 115 35  

  298 965 276 603 1 110 618 

 Totalt för bolaget 309 154 285 981 1 110 618 

 Ersättning till revisorerna  

 Revisionsuppdraget 534 642 60 50

 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 26 200 0 0

 Övriga tjänster 0 0 0 0 

  560 842 60 50 

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 1 – PERSONAL

NOT 2 – UPPARBETAD MEN EJ FAKTURERAD INTÄKT

   2017-12-31 2016-12-31 

 Upparbetade intäkter 0 869 293 

 Fakturerade belopp 0 809 360 

  0 59 933 

 Se även not 17.

NOT 3 – GOODWILL KONCERNEN

  2017 2016 

 Ingående bokfört värde 12 948 16 254

 Årets inköp/förvärv 0 0

 Årets avskrivningar -3 206 -3 306 

 Utgående anskaffningsvärde 9 742 12 948  

 Goodwillposten uppstod i samband med förvärven av Astor Bygg AB, MVB HFAB samt  

 MVB Backgården AB och har omräknads i enlighet med regelverket K3. 

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

 Ingående anskaffningsvärde 8 615 16 979 8 615 15 675

 Årets inköp/förvärv 0 2 143 0 1 969

 Avyttringar och utrangeringar 0 -3 233 0 -665 

 Utgående anskaffningsvärde 8 615 15 889 8 615 16 979 

 Ingående avskrivningar enligt plan 2 750 14 376 2 594 13 656

 Avyttringar och utrangeringar 0 -2 581 0 -484

 Årets avskrivningar enligt plan 155 1 221 156 1 204  

 Utgående avskrivningar enligt plan 2 905 13 016 2 750 14 376  

 Utgående planenligt restvärde 5 710 2 873 5 865 2 603 

 Varav mark 2 405  2 405  

 Oavskrivet uppskrivningsbelopp och 

 koncernmässigt övervärde 981 0 996 0 

2017-12-31 2016-12-31

NOT 4 – ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR KONCERNEN

  2017-12-31 2016-12-31 

 Anskaffningsvärde 24 252 20 724

 Leasingavgifter 6 146 4 656

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 %

FORTS. NOTER (KKR)

  2017 2016 2017 2016 

 Förutbetalda kostnader 4 898 4 516 0 0

 Övriga interimsfordringar 1 036 0 0 0 

  5 934 4 516 0 0 

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 5 – FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

NOTER
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FORTS. NOTER (KKR)

 ANDEL ANTAL ORG. NR. SÄTE 2017 2016 
 

 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 50

 MVB Backgården AB 100 % 20 000 556729-1124 Lidköping 10 000 10 000

 MVB SYD AB 100 % 31 000 556076-1214 Ängelholm 13 075 13 075

 Kapitalförvaltning i Västervång AB  500 556954-8752 Ängelholm

 MVB ÖST AB 100 % 20 000 556295-7505 Stockholm 5 500 5 500

 Kapitalförvaltning i Älvsjö AB  1 000 556791-8767 Stockholm   

     9 500 29 500 

NOT 6 – AKTIER I DOTTERBOLAG

  ANDEL ANTAL ORG. NR. SÄTE 2017 2016 
 

Ängelholms Näringsliv AB 4 % 15 556255-5093 Ängelholm 8 8 

             8 8 

BOKFÖRT VÄRDE

NOT 7 – AKTIER OCH ANDELAR KONCERNEN

  2017 2016 2017 2016 

 Kassa och bank 1 103 759 0 0

 Fordran på AB Gullringsbo Egendomars konc. kto. 295 320 241 895 1 032 1 125 

  296 423 242 654 1 032 1 125 

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 8 – KASSA OCH BANK

BOKFÖRT VÄRDE

NOTER

NOT 9 – KAPITALFÖRSÄKRINGAR KONCERN

  2017-12-31 2016-12-31 

 Kapitalförsäkring 69 895 43 363 

  69 895 43 363 

 Marknadsvärde 81 007  49 819

 Föregående års avsättningar för ej tryggade pensionsåtagande har säkrats via företagsägd  

 kapitalförsäkring.
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FORTS. NOTER (KKR)

NOT 10 – UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR

  2017-12-31 2016-12-31 

 Pensionsavsättningar 17 522 16 312

 Den uppskjutna skattefordran beräknas kunna användas i den takt den framtida pensionen 

 utbetalas. 

NOT 11 – FAKTURERAD MEN EJ UPPARBETAD INTÄKT

  2017-12-31 2016-12-31 

 Upparbetade intäkter 1 473 130 132 874 

 Fakturerade belopp 1 560 438 157 021 

  87 308 24 147 

 Se även not 17.

  2017 2016 2017 2016 

 Löne- och lönebikostnader 64 374 60 714 3 757 2 429

 Förutbetalda intäkter 181 192 0 0

 Upplupna entreprenadkostnader 15 818 28 066 0 0

 Övrigt 1 817 2 132 60 50 

  82 190 91 104 3 817 2 479 

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 12 – UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

  2017 2016 
 

 Avsättning återställandet av grustag, samt 

 garantireserv för avslutade entreprenader 1 470 1 954

 Avsättning för pensionsåtaganden 70 971 67 578 

  72 441 69 532 

NOT 13 – AVSÄTTNINGAR KONCERN

NOTER
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NOTER

FORTS. NOTER (KKR)

KONCERNEN MODERBOLAGET

  2017 2016 2017 2016 

 Borgen för entreprenad till dotterbolag  0 0 7 700 7 700

 Proprieborgen ställd för dotterbolagens garantier 0 0 35 000 35 000

NOT 16 – EVENTUALFÖRPLIKTELSER

  2017 2016 

 Avsättning för uppskjuten skatt 7 798 -13 364

 Avsättning skattefordran pensionsavsättning 0 0

 Aktuell skatt 5 211 10 778 

  13 009 -2 586 

 Redovisat resultat 53 758 24 068

 Skatt enligt gällande skattesats 22 % 11 827 5 295

 Ej avdragsgilla kostnader 1 112 950

 Utnyttjande av förlustavdrag ej tid. aktiverat 0 -8 908

 Ej skattepliktiga intäkter 0 0

 Schablonintäkt 70 77 

 Redovisad effektiv skatt 13 009 -2 586  

  24 % -11 %

NOT 14 – ÅRETS SKATTEKOSTNAD KONCERNEN

  2017 2016 2017 2016 

 Långfristig skuld till kreditinstitut

 Fastighetsinteckningar 0 0 0 0

 Aktier i dotterbolag 0 0 

 Tryggande av pensionsåtagande

 Kapitalförsäkring 69 895 43 363 0 0

 Beviljad checkkredit och garantier i bank

 Fastighetsinteckningar 0 0  

 Företagsinteckningar 51 856 51 170 0 0 

  121 751 94 533 0 0 

NOT 15 – STÄLLDA PANTER

KONCERNEN MODERBOLAGET
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NOTER

FORTS. NOTER (KKR)

Års- och koncernredovisningarna upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd  

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).     

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 färdig- 

ställandegrad 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 den 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 utgifter 

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 levereras eller förbrukas, tas upp till  det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

INKOMSTSKATTER

 Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balans dagen. 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 hänförlig 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 uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 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 pre- 

standa ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande  reparation och underhåll redovisas som  

kostnader. Realisationsvinst resp förlust vid avyttring  av en anläggningstillgång redovisas som övrig rörelseintäkt resp övrig rörelsekostnad.  

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda  nyttjandeperiod. Bolagets mark har obegränsad nyttjande- 

period och skrivs inte av. Linjär  avskrivningsmetod 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 finansiella 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,  kundfordringar 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.   

Kundfordringar och övriga fordringar 

 Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer  än 12 månader efter balansdagen, 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 anskaffningsvärdet ingår  

köpeskillingen som erlagts för aktierna samt  förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet 

när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.    

NOT 17 – REDOVISNINGSPRINCIPER & NYCKELTALSDEFINITIONER
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NOTER

FORTS. NOTER (KKR)

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.

NYCKELT ALSDEFINITIONER

Soliditet

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

      

     

 

FORTS. NOT 17 – REDOVISNINGSPRINCIPER & NYCKELTALSDEFINITIONER
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REVISIONSBERÄTTELSE

REVISIONSBERÄTTELSE

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

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för MVB Holding AB för år 1 januari till 31 december 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger  

en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 

och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i 

enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning  

per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings- 

berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 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 koncernen 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 ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 

enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 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 på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets och koncer-

nens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fort- 

sätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 

avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ än att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 

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 fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 

påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisors- 

nämndens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisorsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för  

MVB Holding AB för år 1 januari 2017 till 31 januari 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 

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 koncernen 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.
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Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 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 förvaltning av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort- 

löpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bok- 

föringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för  

att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

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

• 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.

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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsnämndens webbplats: 

www.revisorsinspektionen.se/revisorsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 20 mars 2018

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB

MADELEINE LARSSON
AUKTORISERAD REVISOR 

FORTS. REVISIONSBERÄTTELSE
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STURE KULLMAN

född 1952

Ordförande

Övriga styrelseuppdrag:  

Ordförande i AB Gullringsbo Forestry, 

Annell Ljus och Form AB, CRM Currency Risk 

Management AB, Torslanda  

Entreprenad AB och Novi Real Estate AB.

Ledamot i Cascade Control AB. 

MARIE BUCHT TORESÄTER

född 1967

Vd Novi Real Estate 

Övriga styrelseuppdrag:  

Ledamot i Nyfosa AB. 

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 Miljö- 

effektiva Byggnader vid LTH Campus,  

Stiftelsen för energieffektivt byggande,  

Svenska Hus AB och Svenska Solenergi- 

parker AB.

LARS-ERIK JANSSON

född 1945

Övriga styrelseuppdrag:  

Ordförande i Aranäs KB,  

Ekan AB och Deer Mountain  

Golf AB. 

NEVENKA MESIC TIDERSTRÖM

född 1951

F.d. vd MVB SYD AB

Övriga styrelseuppdrag:  

Ordförande i NMT  

Byggkonsult AB.

PER UNUNGER

född 1953

Vd MVB ÖST AB 

Övriga styrelseuppdrag:  

Ledamot i MVB ÖST AB, MVB SYD AB  

och MVB Astor Bygg AB.

STYRELSE

STYRELSE
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MVB SYD AB 

Munka Ljungby  ·  Företagaregatan 9  ·  266 32 Munka Ljungby  ·  TEL 0431-888 00  ·  skane@mvbab.se 

Malmö  ·  Ystadvägen 22  ·  214 30 Malmö  ·  TEL 040-32 17 00  ·  skane@mvbab.se  

Helsingborg  ·  Florettgatan 23  ·  254 67 Helsingborg  ·  TEL 042-12 71 30  ·  skane@mvbab.se

Malmö Byggservice  ·  Sturkögatan 12  ·  211 24 Malmö  ·  TEL 040-32 17 00  ·  skane@mvbab.se

MVB ÖST AB  

Stockholm  ·  Box 7019  ·  121 07 Stockholm-Globen  ·  TEL 08-727 06 00  ·  sthlm@mvbab.se 

BESÖKSADRESS Rökerigatan 20

MVB ASTOR BYGG AB 

Göteborg  ·  Marieholmsgatan 44  ·  415 02 Göteborg  ·  TEL 031-340 82 30  ·  gbg@mvbab.se

Lidköping  ·  Fabriksgatan 4  ·  531 30 Lidköping  ·  TEL 0520-728 00  ·  gbg@mvbab.se

Trestad / Skaraborg  ·  Åkerssjövägen 20  ·  461 53 Trollhättan  ·  TEL 0520-728 00  ·  gbg@mvbab.se

Varberg  ·  Honungsgatan 11  ·  432 95 Varberg  ·  TEL 031-340 82 30  ·  gbg@mvbab.se

DESIGN & PRODUKTION: HAPPY MARKETING, MALMÖ

FOTO: JESPER ARVIDSSON, MALMÖ, PETER BARTHOLDSSON, GÖTEBORG,  
MATHIAS NERO, STOCKHOLM, LINK ARKITEKTUR, LIDKÖPING SAMT ISTOCKPHOTO

PAPPER: OMSLAG GMUND WOOD SOLID LIMBA, FSC,  INLAGA MULTIDESIGN ORIGINAL WHITE, FSC. 
TRYCK: TABERG MEDIA GROUP
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