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MVB är ett av Sveriges största privata byggföretag.  
Vi är ett modernt, framgångsrikt och växande  

företag som drivs av entreprenörer. Vi erbjuder  
det bästa av två världar genom att förena  

det lokala bolagets närhet till kunden  
med det stora bolagets kapacitet  

och finansiella styrka.
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RESULTAT 2015

FAKTURERING 1 842 MKR 

RESULTAT FÖRE SKATT 59 MKR

SOLIDITET 31% (jmf. 24% 2014)

HÄNDELSER
· MVB Holding förvärvar återstående 10% av MVB Backgården. 
· MVB ÖST bygger om för eget kontor och flyttar in med sin verksamhet på Rökerigatan 20 i Slakthusområdet.

· Nya Eastmaninstitutet färdigställs efter en genomgripande totalombyggnad.

· Ombyggnaden av Nils Ericsonsgymnasiet i Trollhättan blir klar.

· Ägarna Gullringsbo Egendomar firar 10-årsjubileum.

· Om- och tillbyggnaden av Galleria Center Syd i Löddeköpinge invigs.

· Klagshamns ridanläggning, en av Sveriges modernaste, invigs. 

· Topasgatan i Göteborg står klart, ett projekt där alla företag i koncernen samarbetat.

· MVB SYD får uppdraget att renovera Gängtappen i Malmö, f.d. Kockums huvudkontor,  
 samt erhåller uppdraget att bygga nytt demensboende i Husie.

· MVB ÖST får uppdraget att bygga om och hyresgästanpassa Lindhagensporten i Stockholm.

· MVB Astor Bygg erhåller uppdraget att bygga Stadsskogsporten i Alingsås.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRET 
· MVB SYD har fått uppdraget att bygga nya Karstorpskolan Norra i Lomma.

· MVB ÖST har inlett ett samverkansuppdrag med Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv för att  
 förädla Kv. Näckström 25 & 25 på Arsenalsgatan i Stockholm samt av Värmdö Kommun erhållit uppdraget att  
 bygga om Farstavikens skola vid Kvarnberget. MVB har tidigare byggt Värmdö Viks skola. MVB ÖST har 

 även fått uppdraget att bygga om Gustavsbergs Porslinsfabrik till Upplevelsecenter/Kulturhus.

· MVB Backgården har erhållit nybyggnation av Sjölundaskolan i Lidköping åt Lidköpings kommun.  

· MVB Astor Bygg har fått uppdraget att bygga nytt flerbostadshus i Hovås på uppdrag av Sverigehuset.

RESULTAT OCH AVRÄKNINGSGRADÅRETS FAKTURERING
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* Från och med 2014 redovisar koncernen entreprenadverksamheten enl det s.k. K3-regelverket. Det innebär att koncernens resultaträkning är  
 upprättad enligt successiv vinstavräkning på pågående arbeten. Omräkning har även skett på jämförelsetalen från och med 2013.
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

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

1960-2000 
MVB grundas i Skåne. Företaget tillverkar betongrör och utför mindre anläggningsarbeten. Östbergs 
Bygg & Monterings AB startas i Stockholm. Verksamheten är inriktad på att montera stommar i lätt- 
betong. MVB startar en byggnadsavdelning koncentrerad till nordvästra Skåne. Börsnoterade Nils P 
Lundh köper MVB. När Nils P Lundh går i konkurs tar MVB:s dåvarande VD Kjell Hansson, tillsam-
mans med 22 anställda, över företaget. Företaget har 70 anställda och omsätter 70 Mkr. Östbergs 
Bygg & Montering ändrar sin inriktning mot ombyggnation av privatägda flerfamiljsfastigheter. MVB 
etablerar sig i Malmö genom förvärv av ett mindre byggbolag. Omsättningen ökar till ca 200 Mkr.

MVB som står för mark, väg och bygg, har sedan starten på 60-talet drivits av en stark  
entreprenörsanda. Vi är i dag en nationell aktör och ska fortsätta växa med lönsamhet utan 
att ge avkall på vår personliga och lokala närvaro.

ÖVER 50 ÅR AV TILLVÄXT

VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN

Året kan sammanfattas med goda resultat, stark framtidstro och en organisation som 
föryngras och växer. MVB vinner mark. Vi har många nya spännande byggprojekt i gång 
och som ska påbörjas – ett resultat av goda kundkontakter, hög byggkvalitet och duktiga 
medarbetare. 

2015 är ännu ett år som vi avslutar med flaggan i topp. 
Faktureringen slog rekord med över 1 842 Mkr, en 
ökning med ca 10% från föregående år och ett resultat 
efter finansiella poster på ca 59 Mkr, även det en ökning 
från föregående år. Soliditeten är 31% och vi har god 
likviditet. Värt att nämna är att vår södra region för 
första gången i MVB:s historia passerade en omsättning 
på 1 miljard kronor med ett gott resultat. Orderstocken 
inför 2016 ser även den bra ut. Vi har lagt ner ett stort 
arbete på att hitta projekt som passar oss, vilket har gett 
resultat. Många nya och fina projekt är på gång i alla 
regionerna. Det gör att vi har goda förhoppningar om  
en positiv utveckling även framöver. 
 Byggmarknaden ser ljus ut i Skåne, Göteborg och 
Stockholm. Våra bolag i storstadsregionerna växer och 
vi har anställt fler kompetenta medarbetare. Vår lokala 
närvaro är en av grundstenarna för MVB. Vi känner 
våra marknader och har goda och nära relationer med 
våra kunder. Vårt bästa betyg är att vi har många åter-
kommande beställare. MVB Backgården har haft det 
tuffare. Under första kvartalet förvärvade vi minoritets-
posten om 10% och MVB är nu ägare till 100%. Vi har 
under året koncentrerat verksamheten till Trollhättan 
och stängt ner lokalkontoren i Skövde och Lidköping. 
Marknaden i den s.k. Trestadsregionen (Trollhättan, 
Uddevalla och Vänersborg) och Skaraborg är starkt 
konkurrensutsatt men vi arbetar intensivt för att bygga 
vårt goda renommé i regionen och ser en potential att 
kunna växa även här.

EN FAMILJ I FAMILJEN  
MVB har sedan starten genomsyrats av ett stort mått 
av entreprenörskap och en stark familjekänsla. Det är 
därför glädjande att höra våra medarbetare prata om den 
fina gemenskap som finns i företaget och ledningens 
engagemang i den anställde. Kan vi få våra medarbetare 
att känna sig delaktiga och sedda har vi lyckats som 
arbetsgivare. 
 Det är väl känt att duktig arbetskraft dras till och 
stannar kvar i företag som går bra och som kan erbjuda 
god arbetsmiljö, personlig utveckling och bra anställ-
ningsförmåner. Resultatmässigt går det bra för oss och 
vi prioriterar personalvård. Vi behöver dock bli bättre 
på att kommunicera ut detta och öka kännedomen om 
vårt varumärke, såväl på marknaden som bland våra 
kommande medarbetare, studenterna. Under året har  
vi därför påbörjat arbetet med att se över MVB:s 
varumärke och våra interna system, samt sätta en plan 
för vårt strategiska marknadsarbete inför kommande år. 
Projektet implementeras och lanseras under 2016.
 MVB är en familj i familjen där samarbetet mellan 
koncernens företag blir allt fler. Topasgatan i Göteborg 
är ett riktigt fint exempel på detta. Här var alla koncer-
nens företag involverade i projektet. Wangeskog stod 
för maskinerna, Torslanda entreprenad schaktade och 
gjorde anläggningsarbetet, MVB byggde och Svenska 
Hus förvaltar. Vi har allt att vinna på fler projekt av det 
här slaget, inte bara ekonomiskt utan även för värdefull 
kunskapsöverföring bolagen emellan och för att stärka 
gemenskapen i koncernen. 
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2002
MVB och Östbergs Bygg  
& Montering går ihop. För  
Östbergs innebär detta att 
kundkretsen breddas. Ny- 
produktion och större om-
byggnader åt allmännyttan  
blir nya inriktningar och  
bolagets fakturering  
fyrdubblas.

2007
MVB utökar sin verksamhet i 
Göteborgsregionen.

2008
MVB-bolagen byter namn  
till MVB SYD, MVB ÖST och  
MVB VÄST.

2009
MVB bygger ett av de första 
enfamiljshusen baserad på 
passivhusteknik.

2010
MVB bygger Sveriges första 
skola med passivhusteknik.

2011
MVB förvärvar Göteborgs-
baserade Astor Johansson 
Bygg AB.

2013
MVB Holding köper 90% 
i byggbolaget MVB Back-
gården. Bolaget blir ett själv-
ständigt dotterbolag till MVB 
Holding. MVB VÄST och Astor 
Bygg blir MVB Astor Bygg. 
MVB bygger Sveriges första 
Svanenmärkta förskola.

2014
MVB får i uppdrag att bygga 
Sveriges största passivhus, 
Rättspsykiatriskt centrum i 
Trelleborg. MVB rankas som 
Sveriges största privatägda 
byggföretag.

2015
MVB Holding köper rester- 
ande 10% i MVB Backgården. 
MVB ÖST flyttar till nytt kontor  
på Rökerigatan 20, Stockholm- 
Globen. MVB:s lokalkontor i  
Lidköping och Skövde stängs 
ner och verksamheten i Tre- 
stadsregionen och Skaraborg 
koncentreras till Trollhättan. 
MVB växer rejält i Göteborgs-
regionen. MVB SYD slår rekord 
med en fakturering på över  
1 Mdkr.

Det går bra för oss. Faktureringen har  
varit rekordhög och lönsamheten god.  
Marknaden ser positiv ut och vi har en  
stark framtidstro i organisationen. Vårt  
mål är att bli Sveriges mest attraktiva  

byggföretag att göra affärer med  
och att vara anställd i. 

Gullringsbo Utvecklingsakademi är koncernens 
skräddarsydda ledarskapsutbildning och ytterligare en 
plattform för att främja samverkan mellan bolagen. 
Utbildningen är ett samarbete med Handelshögskolan i 
Göteborg. Här får våra medarbetare personlig utveckling 
i form av en ledarskapsutbildning samt möjlighet att 
utöka sitt nätverk inom koncernen. Vid första utbild-
ningstillfället 2014 deltog 20 medarbetare, varav 13 
från MVB. Hösten 2016 påbörjar vi nästa utbildning.
 MVB:s organisation är inne i ett generationsskifte. 
Vi ska sträva efter att ha en bra mix av medarbetare, 
unga och erfarna, tjejer och killar, olika bakgrunder 
och kunskaper. Vi ska fortsätta ligga i framkant när det 
gäller att bygga hållbart, energieffektivt och miljösmart. 

Vi ska arbeta med att bygga vårt varumärke som står 
för kvalitet och entreprenörskap. Vi ska verka för att 
bli Sveriges mest attraktiva byggföretag att göra affärer 
med och att vara anställd i. Vi ska ha roligt. Med andra 
ord. Vi bygger för framtiden.
 Till sist vill jag tacka alla våra duktiga medarbetare 
för insatsen under 2015!

STURE KULLMAN 
ORDFÖRANDE MVB HOLDING
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MVB IDAG

MVB är en nationell aktör och ett av Sveriges största privata byggföretag med verk- 
samhet inom husbyggnad och mark. Vi är ca 480 medarbetare med lokalt förankrade  
kontor i Skåne, Stockholm, Göteborg och Trestadsregionen. Med stort entreprenörskap  
erbjuder vi det bästa av två världar. Det lokala bolagets närhet till kunden och kännedom 
om den regionala marknaden och det stora bolagets kapacitet och finansiella styrka.  
MVB:s arbete ska kännetecknas av hög kvalitet, gedigen kunskap, miljömedvetenhet  
och utföras till ett konkurrenskraftigt pris. Vi håller vad vi lovar och uppmuntrar våra  
medarbetare att våga tänka utanför ramarna för att uppnå optimala och smarta lösningar. 

GÄNGTAPPPEN F.D. KOCKUMS HUVUDKONTOR, MALMÖ 



9MVB ÅRSREDOVISNING 2015

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

KÄRNVÄRDEN
MVB drivs med en stark familjeanda och stort entre-
prenörskap. Passion, modernitet, kunskap, pålitlighet 
och kvalitet utgör MVB:s gemensamma grund och är 
viktiga delar av vår företagskultur samt genomsyrar  
vårt sätt att arbeta. 

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

Modernitet 
Vi förstår att ett framgånsgrikt 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 tre  
 rikstäckande byggbolagen
• ett välkänt och starkt varumärke i de regioner  
 som vi verkar i
• ett byggföretag med lokal närhet, snabba  
 beslutsvägar och entreprenörsanda
• ett företag där vår verksamhet genomsyras av våra  
 kärnvärden
•  ett företag som tar hand om sina anställda och  
 erbjuder goda möjligheter till utbildning och  
 personlig utveckling samt har bra anställnings- 
 förmåner och en trivsam, säker arbetsmiljö
 

GÄNGTAPPPEN F.D. KOCKUMS HUVUDKONTOR, MALMÖ 

MVB IDAG
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Fokus på hållbart byggande blir allt större. Kraven på 
bygga med material och med en teknik som hushåller 
med naturens resurser ökar från år till år. MVB arbetar 
aktivt för att ligga i framkant gällande ny byggteknik 
och har väl utarbetade policys för kvalitet, miljö,  
arbetsmiljö och etik. 

KVALITET
MVB arbetar i enlighet med BF9K. Det ger våra 
beställare en trygghet att rätt kvalitet, minsta möjliga 
miljöpåverkan, god arbetsmiljö och dokumentation av 
projektets genomförande efterlevs. 
Företagets kvalitetspolicy kan sammanfattas i fyra 
punkter:
• Leverera produkter och utföra tjänster som motsvarar  
 uppgjorda avtal i alla avseenden.
• Kvalitetsplaner skall präglas av enkelhet, klarhet och  
 effektivitet.
• Rätt kvalitet skall vara ledstjärnan i allt arbete.
• Sträva efter ständiga förbättringar och förnyelser.

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

GOD ARBETSMILJÖ
MVB följer den arbetsmiljöstandard som samhället 
angivit genom lagstiftning och anvisningar, liksom 
överenskommelser som gjorts mellan arbetsmark- 
nadens parter. 
 Vi arbetar efter en nollvision avseende arbets- 
olyckor. All verksamhet inom företaget planeras  
och bedrivs systematiskt med sikte på god och säker 
arbetsmiljö, kombinerat med en aktiv friskvård, för  
att förhindra arbetsskada och ohälsa. 

MILJÖHÄNSYN OCH SAMHÄLLSANSVAR

Vi arbetar långsiktigt, såväl i våra kundrelationer och partnerskap som i våra projekt. 
Med kvalitet, miljömedvetenhet och engagemang bygger vi för många generationer  
framåt. Vi är stolta över vårt kunnande i att bygga enligt passivhusteknik, plushus och  
miljöcertifiering. MVB har byggt såväl Sveriges första passivskola som landets första  
Svanenmärkta förskola. Snart har vi färdigställt Sveriges största passivhus, Rätts- 
psykiatriskt centrum i Trelleborg. 

MILJÖHÄNSYN OCH SAMHÄLLSANSVAR
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God arbetsmiljö är för oss ett vidare begrepp än från- 
varo av risker. Arbetsmiljön ska vara sådan att den  
stimulerar till effektivitet och kvalitet i produktionen. 
Vid våra arbetsplatser ska alla medarbetare och sam- 
arbetspartners utvecklas, trivas och känna trygghet.

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

LOKALT ENGAGEMANG
Som ett led i vårt lokala engagemang stödjer MVB ett 
antal organisationer och företag. Stöd ges till verksam-
heter som är positiva för såväl regionen vi verkar i som 
för MVB. Under 2015 har vi haft engagemang i: Team 
Rynkeby (Barncancerfonden), Landskrona BoIs, Malmö 
Burlöv Golfklubb, Rögle BK, Trelleborgs FF, Grunden 
Bois, IFK Göteborg klubb 1904, Frölunda Indians klubb 
1904 ungdomsverksamhet, Villa Lidköping BK och  
FC Trollhättan.

BRANSCHENGAGEMANG
Vi är stolta över den svenska byggindustrin och  
vill verka för fortsatt hög kvalitet och kompetens i  
branschen. MVB representeras regionalt i Sveriges  
Byggindustriers styrelser (BI) och stödjer organisation- 
ens arbete för en sund, säker och trygg byggbransch. 
 Fr.o.m. mars 2016 är MVB även representerade i  
styrelsen för Göteborgs byggmästareförening där vi 
kommer att verka för att unga människor ska välja  
programutbildningar inom bygg- och anläggning 
på högskolan.

RÄTTSPSYKIATRISKT CENTRUM, TRELLEBORG

MILJÖHÄNSYN OCH SAMHÄLLSANSVAR
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LUNDS UNIVERSITET
MVB och koncernen har under flera år samarbetat med 
Lunds universitet i olika typer av projekt. 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. 

ÅRETS FRAMTIDSBYGGARE
MVB och koncernen tycker det är viktigt att bygg-  
och fastighetsbranschen går mot ett allt större miljö- 
medvetande. 2014 instiftade koncernens stiftelse,  
Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande, 
ett årligt pris i syfte att lyfta frågan om energieffektivt 
och hållbart byggande och för att uppmuntra fler att 
komma med nya idéer och initiativ. 
 Priset, Årets Framtidsbyggare, delas ut i samarbete 
med Lund universitet och Fastighetsvärlden och ges i 
tre kategorier; Årets Innovatör, Årets Opinionsbildare 
och Årets Talanger. Bland de första pristagarna som 
premierades fanns bl.a. passivhusteknikens fäder  
Bo Adamson och Wolfgang Feist.

Till Årets Framtidsbyggare 2015 utsågs:

Årets Innovatör: Karin Adalberth, doktor i byggfysik, 
för sitt arbete med att skapa ett hus som alstrar mer 
energi än det förbrukar.
Årets Opinionsbildare: Börje Göransson, f.d. VD för 
Finnvedsbostäder i Värnamo och Lars Tirén, f.d. VD 
Ekstra Bostads AB i Kungsbacka, för sitt pionjärarbete 
inom energieffektivt byggande i kommuner.
Årets Talanger: Nio studenter från Lunds universitet 
Internationella miljöinstitutet (IIIEE), LTH och Campus 
Helsingborg vid Lund universitet.

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

PRAKTIK OCH EXAMENSARBETE 
MVB är ett av de företag som i samarbete med LTH 
erbjuder praktikplats inom ramen för Ingenjörsinriktad 
yrkesträning. Ingenjörsstuderande ges här möjlighet att 
under utbildningen lära känna sin framtida yrkesroll och 
de villkor som gäller på en arbetsplats. 
 Vi erbjuder årligen ett antal universitets- och hög- 
skolestuderande möjlighet att skriva examensarbete 
samt att göra praktik på våra arbetsplatser. Ofta har 
dessa kontakter medfört vidare anställning i företaget.

FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING

MVB har tagit ett aktivt samhällsansvar med fokus på att integrera innovation, entreprenör-
skap och hållbar utveckling. Genom att stödja samhällsprojekt tillsammans med universitet 
och högskolor vill vi bidra till utveckling av nya byggmetoder. Samarbetet pågår på flera 
plan, såväl genom koncernens stiftelser som stödjer forskningsprojekt för ny byggteknik  
och en hållbar utveckling, som aktivt engagemang i branschens utbildningar och i våra 
kommande medarbetare, studenterna. Samverkan med studenter ger oss möjlighet att 
möta framtidens arbetskraft och få deras syn på morgondagens utmaningar och problem. 

FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING
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Vår vision är att MVB ska vara Sveriges mest attraktiva 
byggföretag att vara anställd i. För att nå målet är det 
viktigt att vi kan erbjuda våra anställda såväl engage-
rade ledare och marknadsmässig lön som personlig 
utveckling och bra anställningsförmåner. Vi tror dess- 
utom att våra anställda vill ha stor insyn i verksam-
heten, känna att de är med och påverkar och att de  
har nära till beslutsfattandet. Vi har därför skapat en 
organisation som är platt, där beslutsvägarna är snabba 
och som uppmuntrar till kreativitet och eget ansvar. 
 Våra anställda är våra bästa ambassadörer och vi 
strävar efter att skapa en stark familjekänsla såväl i 
MVB som i hela koncernen. Kan vi få våra medarbetare 
att känna sig delaktiga och stolta över företaget och vår 
framgång, har vi lyckats som arbetsgivare. 

TALENT MANAGEMENT 
Genom att investera i våra medarbetares personliga 
utveckling och karriär samt ta tillvara på den gemen- 
samma kunskapen och erfarenheten, säkerställer vi  
företagets fortsatta framtid. Idag kan våra anställda 
bland annat medverka i koncernens ledarskaps- 
utbildning, Gullringsbo Utvecklingsakademi, eller  
i våra regionala bolags trainee- och jobbrotations- 
program. Genom ett allt tätare samarbete både  
regionalt och inom koncernens bolag, öppnar vi  
upp för ytterligare karriärsmöjligheter och kunskaps- 
överföring.

Gullringsbo Utvecklingsakademi 
2014 startade Gullringsbo Egendomar, i samarbete med 
Handelshögskolan i Göteborg, en ledarskapsutbildning 
för koncernens medarbetare. Utbildningen är skräddar-
sydd och öppen för nuvarande och blivande chefer inom 
koncernen. Programmet kombinerar teori med praktik. 
Deltagarna får ta del av intressanta föreläsare, genom- 
föra projektarbeten och nätverka inom koncernen. Det 
skapar förutsättningar för ömsesidig samverkan syster-
bolagen emellan. Ämnen som ingår är bl.a. strategi-  
och verksamhetsstyrning, ledarskap, hållbarhet,  
kommunikation och varumärke. I den första kullen  
deltog 20 stycken, varav 13 deltagare kom från 
MVB-bolagen. Hösten 2016 påbörjas nästa ledar- 
skapsutbildning.

Traineeprogram 
MVB:s traineeprogram vänder sig till civilingenjörer, 
högskoleingenjörer och byggnadsingenjörer med max 
två års arbetslivserfarenhet. Traineeprogrammet pågår 
under 18 månader. Förutom att deltagaren får inblick 
i hela organisationen och möjlighet att bredda sina 
kunskaper och bygga nätverk, innehåller programmet 
även en kompletterande ledarskapsutbildning. Trai-
nee får dessutom en egen mentor från organisationen 
som fungerar som rådgivare, stöd och bollplank under 
programmet. Nästa traineeperiod påbörjas hösten 2016 
i Stockholm.

VÅRA MEDARBETARE ÄR VÅR STYRKA

MVB:s framgång och framtida expansion baseras på att vi kan ta hand om samt behålla 
våra medarbetare, tillika vara en attraktiv arbetsgivare i branschen. Allmän trivsel och bra 
arbetsmiljö är starkt prioriterat inom företaget, liksom att erbjuda våra medarbetare bra 
anställningsförmåner och goda utbildnings- och utvecklingsmöljligheter.
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Jobbrotationsprogram 
Våra medarbetare förväntas ta eget ansvar och många, 
ibland snabba, beslut. För att en nyanställd ska få en  
så bra start som möjligt, erbjuder vi ett jobbrotations- 
program som utformas utifrån medarbetarens personlig-
het och erfarenheter. Genom jobbrotationsprogrammets 
olika moment av praktiskt arbete, får den anställde en 
större förståelse och kunskap för de varierande behov 
och krav som finns både ute vid våra arbetsplatser och  
på våra kontor. Programmet ger utöver god kunskap  
om företaget ett värdefullt nätverk för den framtida 
yrkesrollen.

BRA ANSTÄLLNINGSFÖRMÅNER 
Förutom ett gott ekonomiskt utbyte av sitt arbete,  
vet vi vikten av att erbjuda bra anställningsförmåner.  
Vi prioriterar personalvård som t.ex. bidrag för 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 eller coach. 

SÄKER OCH TREVLIG ARBETSPLATS 
MVB är tillsammans med Sveriges Byggindustrier 
med och verkar för en nollvision mot olyckor på våra 
arbetsplatser. Rutiner för en säker arbetsplats är högt 
prioriterat för att alla våra medarbetare ska komma hem 
efter arbetsdagen med hälsan i behåll. En god arbetsmiljö 
ska inte bara vara säker, den ska även vara trivsam och 
stimulerande. Det ska vara roligt att gå till jobbet och 
det är viktigt att vi känner gemenskap och har respekt 
för varandra. Vi är stolta över att våra medarbetare talar 
om företagets speciella familjekänsla och vårt personliga 
engagemang i varje anställd.

PÄR OTTOSSON OCH HANS DANSANDE SNICKARE I TRELLEBORG

VÅRA MEDARBETARE ÄR VÅR STYRKA
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MÅNGFALD GER DYNAMIK

Vi är övertygade om att en organisation mår bra av och utvecklas bättre genom  
mångfald. Det känns viktigt att vi kan attrahera såväl fler kvinnor som medarbetare  
med olika bakgrund till organisationen. Det är vårt mål att MVB ska vara en förebild  
och stötta branschens initiativ i frågan. Vi tror även på vikten av att dela med sig av  
sin kunskap och uppmuntrar till arbetsgrupper sammansatta av både yngre och mer  
erfarna medarbetare. Det skapar dynamik och öppnar upp för kunskapsöverföring  
och utbyte av erfarenheter. Möt tre av våra duktiga medarbetare som bygger MVB:  
Therese, Martin och Pär.

THERESE PLANELL, PLATSCHEF STOCKHOLM MED KOLLEGORNA JOHAN FROSTENSSON OCH ANDRÉ SANDBERG

”Företaget är personligt och man  
blir sedd av lyhörda chefer. De är alltid positiva 

inför nya idéer och det finns stora möjligheter  
för mig att utvecklas i mitt yrke.” 

MÅNGFALD GER DYNAMIK
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THERESE FLYTTAR GRÄNSER  
Therese Planell började som arbetschef på MVB i  
Malmö 2011 och blev sedan platschef. När sambon  
fick arbete i Stockholm ville hon gärna flytta med.  
Våra regionala bolag arbetar som självständiga bolag 
men det finns många nära och gemensamma sam- 
arbeten. Det var självklart att vi ville behålla Therese 
inom koncernen och att kunna erbjuda henne en tjänst 
i vårt bolag i Stockholm kändes viktigt. Therese blev 
därmed den första MVB:aren att internt byta till ett 
annat MVB-bolag. Hennes första projekt i Stockholm 
har varit Nya Eastmaninstitutet. 

MARTIN HAR ARBETSMILJÖN I FOKUS 
Martin Endunge arbetar som KMA-samordnare och är 
en av våra nya medarbetare som anställdes 2015. Efter 
att själv ha varit med om en allvarlig arbetsolycka, 
insåg Martin vikten av en säker arbetsmiljö och ett 
gediget kvalitetsarbete.  
 Hur kommer det sig att man skadar sig när man så 
väl känner till farorna? Varför låter man stress påverka 
omdömet? Vad saknas i utbildningen som kan förhindra 
olyckor? Det var intresset för denna typ av frågor som 
gjorde att Martin valde att utbilda sig till KMA-sam- 
ordnare.  
 KMA står för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. En 
KMA-samordnare ansvarar för att driva och samordna 
projektens kvalitets-, arbets- och miljöarbete samt att 
förse platschefen med material och beslutsunderlag 
inom dessa områden. En av Martins uppgifter är att 
kontrollera att våra underleverantörer följer de rutiner 
och processer för miljö- och kvalitetsarbetet som  
företaget fastslagit. Dokumentationen är viktig för att 
säkra kvalitetsarbetet.  

För MVB är KMA högt prioriterat och Martins kompe-
tens inom området kommer vara till stor hjälp för att vi 
ska bli ännu bättre i vårt miljö- och kvalitetsarbete.

PÄR SKAPAR LAGANDA MED DANS 
Pär Ottosson arbetar som snickare och lagbas i Syd.  
Sedan två år tillbaka är hans arbetsplats Rättspsykia- 
triskt centrum i Trelleborg. Pär har från projektets start 
strävat efter att få bra stämning i gruppen. Genom 
gemensamma frukostar, grillkvällar och sportaktiviteter 
har han byggt upp en stark gemenskap. Samma driv-
kraft gjorde att han tog initiativet till att börja dansa på 
bygget under fredagsluncherna. Pär är teaterutbildad så 
idén att göra dansfilmer och lägga ut på sociala medier 
låg därför nära till hands. Med dansfilmen ”Fler kvinnor 
i byggsvängen” vill Pär och hans lag visa att bygg- 
branschen inte består av stereotypa machokillar. De 
hoppas därmed att fler kvinnor känner sig lockade att 
välja bygginriktade yrken. Filmerna med de dansande 
snickarna har haft över 230 000 visningar på facebook 
och blivit uppmärksammade i press. 

”På MVB har jag blivit så väl  
mottagen, det vittnar om att här 
finns en god kultur om att ta hand  
om varandra. Min målsättning är att  
bidra till att vi blir än bättre.”

”Dans gör att man slappnar av. När man  
dansar tillsammans och har skrattat åt  
filmerna ihop, vågar de flesta säga vad de 
tycker. Man ställer upp för varandra.”

MARTIN ENDUNGE, KMA-SAMORDNARE, SKÅNE

MÅNGFALD GER DYNAMIK
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Koncernens omsättning uppgår till ca 3 Mdkr med ett 
resultat före avskrivningar, men efter finansiella poster, 
på ca 250 Mkr per år. Marknadsvärdet på gruppens 
fastigheter uppskattas till ca 5,5 Mdkr. 500 Mkr  
kapital förvaltas i koncernens cash pool. Räknat efter 
omsättning placerar sig företaget som nr 30 av alla 
privatägda företag i Sverige. Antalet anställda är 
drygt 650. Koncernen innehar 150 fastigheter med ett 
hyresvärde på 500 Mkr och 5 000 hyresgäster. Gruppen 
äger 600 moduler, 10 000 maskiner och drygt 6 000 ha 
skog och mark. 2014 var byggrörelsen landets största 
familjeägda enligt BI. Ägarna delar årligen ut 1,2 Mkr 
till Årets Framtidsbyggare.

Sammantaget är Gullringsbo Egendomar Sveriges  
största icke börsnoterade eller institutionellt ägda bygg- 
och fastighetskoncern.

POSITIVA SAMARBETEN 
I Gullringsbo Egendomar finns ett flertal bolag med 
verksamheter som kompletterar varandra. MVB,  
Svenska Hus och Wangeskog har idag intressanta  
och utvecklande samarbeten som förutom positiva  
tidsmässiga och ekonomiska effekter, även resulterat  
i ökad kunskap och öppnat upp för nya spännande  
möjligheter. Som ett led i att underlätta samverkan 
pågår flera koncernprojekt för att bygga det interna 
nätverket och öka kännedomen om varandras verk- 
samheter och spetskunskaper. 

EN FAMILJEÄGD KONCERN

MVB är en del av koncernen Gullringsbo Egendomar. Övriga bolag i gruppen är Svenska 
Hus, Forestry, Wangeskog Hyrcenter, Torslanda Entreprenad, Novi Real Estate och  
Munkbron Finans. 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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Partnering- och samverkansprojekt blir en allt vanligare 
arbetsform inom byggbranschen. Fördelarna är många, 
bl.a. stora möjligheter till utveckling av byggteknik, 
produktionsmetoder och affärsrelationer samt att 
samarbetsformen stimulerar nyskapande och kreativa 
lösningar.
 Projektformen baseras på ett förtroendefullt och 
prestigelöst samarbete, där alla spelar med öppna kort 
och där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra 
under hela byggprocessen. Genom att alla parter är med 
från början och utvecklar projektet tillsammans kan 
mycket tid och pengar sparas. Målet med samverkande 
projekt är att få ut bästa möjliga lösning och kvalitet 

utifrån den ekonomi som finns. Samverkansprojektet 
ska dessutom gagna alla parter på ett tillfredsställande 
sätt gällande lönsamhet och vinst och ha lika delar av 
risk- och ansvarstagande.
 MVB:s vision syftar till en långsiktig utveckling och 
förvaltning av de resurser som finns tillgängliga. Det 
innebär att de byggnader som vi uppför ska utformas 
och utföras med fokus på hållbarhet och användar-
vänlighet i såväl produktions- som förvaltningsskedet. 
Genom samverkansprojekt kommer vår vision till sin 
fulla rätt. 

ERIKA HELLMAN, HANS ELIASSON OCH LISA KJELLÉN, GULLRINGSBO EGENDOMAR



GALLERIA CENTER SYD, LÖDDEKÖPINGE
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MVB SYD

Under året har vi öppnat upp ett nytt lokalt kontor i  
Helsingborg som kommer att stärka vår position i  
Helsingborg och Landskrona. Vi har möblerat om i  
vår organisation och utökat med många nya duktiga 
medarbetare. Tre entreprenadingenjörer har blivit 
arbetschefer och vi har anställt flera unga entre- 
prenadingenjörer, kalkylatorer, arbetsledare samt  
några platschefer. Vi har även anställt en KMA- 
ansvarig som gör livet lättare för våra medarbetare  
ute på arbetsplatserna. Jag är även glad över att vi  
har lyckats anställa så många nya duktiga byggnads- 
arbetare. Hela organisationen har en bra mix av  
nyanställda och erfarna. Vi har framtiden för oss.
 Byggandet av Sveriges största passivhus, Rätts- 
psykiatriskt centrum i Trelleborg, framskrider enligt 
plan och kommer att stå färdigt till sommaren 2016. 
Även totalrenoveringen av Gängtappen, f.d. Kockums 
huvudkontor och ett av Malmös mest kända hus, går 
som planerat. Under året har vi bl.a. färdigställt  
om- och tillbyggnaden av Galleria Center Syd i  
Löddeköpinge, Förenade Bils nya bilhall i Lund och 
Klagshamns nya ridanläggning. Tre projekt som vi  
med stolthet kan sätta vår MVB-stämpel på. Vår kalkyl- 
avdelning har slitit hårt och vi har fått in flera nya  
bygguppdrag. Värda att nämnas är nybyggnation av 
Soltofta 8, ett demensboende i Husie som ska bli ett av 
Malmös största och modernaste i sitt slag. För MKB 
Fastigheter bygger vi nytt bostadshus, Kv. Föraren, 

med 54 lägenheter och för Lomma kommun bygger vi 
den nya Karstorpskolan. Vår Markavdelning har även 
den gått för högtryck och visar fina resultat liksom vår 
Byggserviceavdelning som under året påbörjat och 
avslutat väldigt många mindre och medelstora projekt.

STABIL MARKNAD MED STOR POTENTIAL 
Prognosen pekar på en fortsatt stabil byggmarknad 
under 2016. Skåne växer och om tio år beräknas det  
att ytterligare 100 000 människor kommer att bo här. 
Efterfrågan på bostäder är stor och behoven enorma. 
Rent allmänt uttrycker politiker och kommunens 
tjänstemän en mycket positiv bild av utvecklingen på 
bostadsmarknaden. Hur det blir återstår att se. Trots 
att konkurrensen är hård med ett ständigt ökande antal 
aktörer på marknaden, känner vi oss väl rustade inför 
kommande år. Hela företaget har energi och en fram-
tidstro som man nästan kan ta på. 

VI HAR FRAMTIDEN FÖR OSS!

MVB SYD kan lägga ännu ett bra år till handlingarna. Våra prognoser har realiserats med  
en fakturering på över 1 Mdkr. Resultatet har dessutom varit gott och orderstocken är  
per årsskiftet ca 540 Mkr. Omorganisation och nyanställningar har stärkt oss.

”Det har gått bra för oss även i år. Goda  
kundrelationer och hög kvalitet i allt som  
vi levererar ger resultat. Vi har många nya  
duktiga medarbetare, organisationen känns 
stark och erfaren. Tillsammans har vi en  
framtidstro som man nästan kan ta på.” 

NEVENKA MESIC TIDERSTRÖM, VD MVB SYD



22 MVB ÅRSREDOVISNING 2015

KLAGSHAMNS RIDANLÄGGNING, MALMÖ
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OVAN: FÖRENADE BIL, LUND / NEDAN: SOLTOFTA 8, MALMÖ



KV. SANDHAGEN, STOCKHOLM
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MVB ÖST

Vår kalkylavdelning och ledning har gjort goda bedöm-
ningar vid projekturvalsprocessen vilket har resulterat i 
flera betydelsefulla kontrakt under året. Värt att nämnas 
är Lindhagensporten som är en om- och nybyggnad av 
fastigheten Gångaren 10, Hus A på Lindhagensgatan 
i Stockholm. Projektets omfattar ca 11 000 kvm och 
fastigheten blir ett modernt kontorshus där de ursprung-
liga kvaliteterna förädlas. Lindhagensgatan har tack 
vare stark nybyggnation och upprustning blivit något 
av Kungsholmens paradgata, vilket avspeglas i att 
ett flertal framgångsrika företag valt att förlägga sina 
huvudkontor dit. 
 På Arsenalsgatan 6 i Stockholm har vi inlett ett sam-
arbete med Gamla Livförsäkringsaktiebolaget  
SEB Trygg Liv för att förädla Kv. Näckström 25 & 25. 
För Vattenfall uppför vi en ny driftsbyggnad omfat- 
tande kontrollrum för ett värmekraftverk, kontor och 
installationsutrymmen. Den påkostade fasaden består  
av prefabricerade betongelement med yta i terrazzo.
 På Sandhagen, Rökerigatan 20, har vi byggt om  
lokalerna i den gamla industribyggnaden i Slakthus- 
området. MVB ÖST har nu sitt kontor i fastighetens 
översta våning. Vi har strävat efter att skapa ett profil-
kontor med genomtänkt planlösning i god design,   
senaste teknik, energieffektiva system och ytor med  

öppenhet genom hela våningsplanet. Slakthusområdet 
står inför en spännande omvandling under de närmaste 
åren med nybyggnationer och stadsmässig omgestaltning. 
Fastighetsägare är vårt systerbolag Svenska Hus AB.

POSITIVA EKONOMISKA UTSIKTER  
De ekonomiska utsikterna för 2016 är ljusa. De totala 
bygginvesteringarna förväntas öka med 4% 2016.  
De privata investeringarna växer i god takt och det 
kommersiella lokalbyggandet fortsätter att öka. De 
offentliga investeringarna fortsätter att växa måttligt 
under 2016, trots de extramedel som tillskjutits  
kommunerna med anledning av den stora mängd 
asylsökanden. Med en marknad som ser fortsatt positiv 
ut, ser vi stor potential att fortsätta växa och öka vår 
närvaro i regionen.

BRA ÅR MED NYA VIKTIGA KONTRAKT

MVB ÖST har under 2015 ingått flera betydelsefulla kontrakt och resultatet efter året är 
bra. Vi har flyttat vårt kontor till nya moderna lokaler i Slakthusområdet, ett område som är 
under stor förändring. Nu ska vi fortsätta att växa med lönsamhet och attrahera ännu fler 
duktiga MVB:are. 

”Årets resultat är bra och ett väl  
utfört arbete i urvalsprocessen har  
inbringat flera betydelsefulla projekt.  
Marknaden i regionen ser ljus ut och  
vi ska fortsätta växa med lönsamhet.”

PER UNUNGER, VD MVB ÖST
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MARIEHÄLLSSKOLAN, STOCKHOLM

OVAN: KV. GÅNGAREN HUS B, STOCKHOLM / NEDAN: DREFVIKEN, STOCKHOLM
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LINDHAGENSPORTEN, KV. GÅNGAREN HUS A, STOCKHOLM



”Vi är på frammarsch,  
men expanderar med  

eftertanke och använder  
både hjärta och hjärna när  

vi fattar våra beslut.”

VASAGATAN 36, GÖTEBORG
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MVB ASTOR BYGG / MVB BACKGÅRDEN

Under året har organisationen vuxit väsentligt. Vi har 
anställt 15 nya tjänstemän och ytterligare sex egna hant-
verkare inom betong. Nu är vi knappt 50 tjänstemän  
och 85 hantverkare i Västra Götaland med region- 
kontoret i Trollhättan. Vi har påbörjat tre större fler- 
bostadshusprojekt i Göteborgsområdet som bidragit 
till en ökad omsättning med ca 150 Mkr och precis  
innan årsskiftet erhöll vi ett nytt kontrakt på > 130 Mkr  
i Alingsås gällande nyproduktion av flerbostadshus  
med kommersiella ytor, förskola och vårdcentral i  
samma fastighet. 
 ROT-benet har vuxit starkt under 2015. Många  
av våra återkommande kunder i Göteborg har beställt 
stamrenoveringar, vindslägenheter och större ombygg-
nader av sitt fastighetsbestånd. Det är oerhört roligt 
att vi får nya beställningar av trogna Astorkunder. I 
Trestadområdet och Skaraborg upplever vi en pressad 
prisbild. Konkurrensen om de projekt som varit ute  
och som passar vår verksamhet har varit tuff. Vi  
avslutade ett stort skolprojekt, Nils Ericssongymnasiet 
i Trollhättan, kring årsskiftet och har under året lyckats 
erhålla ROT-projekt till en volym av dryga 50 Mkr. 
Under verksamhetsåret som gått har vi stängt ned två 
lokalkontor och anpassat MVB Backgården efter  
omsättning i Trestads- och Skaraborgsregionen.

EN MARKNAD I HÖGKONJUNKTUR 
Göteborg med kranskommunerna är i en sprudlande 
högkonjunktur och spås så vara fram till jubileumsåret 
2021, då Göteborg fyller 400 år. Överhettningen märks 
inte minst på alltmer fullbokade underleverantörer. MVB 
har dock väl etablerade relationer med många installa-
tionsbolag. Samarbeten som bygger på förtroende och 
öppenhet, vilket gör att vi känner oss trygga i att hitta 
kapacitet och rätt kompetens till våra projekt. Vi står oss 
bra i konkurrensen och kommande år ser positiva ut.

SAMARBETEN SOM GER RESULTAT 
Sist, men absolut inte minst, har vi fått igång ett mycket 
väl fungerande och för oss viktigt samarbete med syster-
företaget Svenska Hus. Vi har påbörjat Morängatan,  
ett flerbostadshus med 39 hyreslägenheter där extra 
investeringar görs för att huset ska bli särskilt energi- 
snålt i passivklass. Vi har även genomfört en större  
renovering med hyresgästanpassning i en fastighet på 
Norra Gubberogatan. Vi ser med tillförsikt framemot nya 
projekt som Rambergsvallen, Hisingen, med ca 200 st 
nya lägenheter och ombyggnaden av Marieholmsgatan 
44, som dessutom kommer att bli vårt nya kontor med 
inflyttning under kvartal 3, 2016.

EXPANSION OCH NYREKRYTERING!

MVB i väst har vuxit enormt under 2015. Vi har gjort omfattande nyrekryteringar och  
påbörjat flera större flerbostadhusprojekt som bidragit till en ökad omsättning med  
ca 150 Mkr. Prognoserna ser goda ut och vi planerar för ytterligare expansion.

HENRIK LJUNGDAHL, VD MVB ASTOR BYGG OCH MVB BACKGÅRDEN
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OVAN & NEDAN: ASCHEBERGSGATAN 21 OCH 23, GÖTEBORG
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OVAN & NEDAN: ASCHEBERGSGATAN 21 OCH 23, GÖTEBORG STADSSKOGSPORTEN, ALINGSÅS

TOPASGATAN, GÖTEBORG
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TILLBAKA TILL FRAMTIDEN



Regeringens bostadspolitiska mål innebär långsiktigt 
väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas 
efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot 
behoven. Enligt Boverket uppskattas Sveriges bygg- 
behov fram till 2020 vara 426 000 nya bostäder eller  
71 000 per år i genomsnitt. Det innebär att ett nytt 
Stockholm behöver byggas inom loppet av sex år.  
2025 beräknas 10 miljoner människor bo i Sverige. 
(Boverket 2015:18).
 Behovet av bostäder kommer således att vara enormt 
och med det kravet på en utbyggnad av infrastrukturen. 
Underhållsbehovet på befintliga flerbostadsområden 
från miljonprogrammet kommer också att växa. Husen 
behöver energieffektiviseras och moderniseras för att 
möta framtida miljökrav. För såväl nybyggnation som 
upprustningar kommer utmaningen bestå i att hålla nere 
byggkostnaderna, så att även hushåll med begränsade 
ekonomiska resurser har råd att bo kvar i husen. 
 Konjunktur, politisk oro och världsutvecklingen 
kommer dock att styra i vilken takt byggandet sker. 
Oavsett spås bristen på duktig arbetskraft i bygg- 
branschen vara stor en lång tid framöver.

SAMHÄLLE OCH BOSTÄDER
Vi kommer att se en fortsatt förtätning av staden.  
Flytande stadsdelar och rekreationsområden blir en 
realitet då boendet flyttar ut i havet när marken i  
populära kustorter inte räcker till. Fokus vid byggandet 
av nya bostäder kommer att ligga på människors behov 
av livskvalitet, god hälsa och hushållning med resurser. 
Politisk och ekonomisk oro samt tätare naturkatastrofer 
gör att vi söker oss till de ursprungliga värderingarna 
och idealen. Vi värnar om familjen, vännerna och vill 
ha rogivande miljöer. I linje med att prioritera livs- 
kvalitet före konsumtion väljer vi ett mindre boende 
men som är miljösmart. De flesta av oss kommer att  
bo och verka i miljöcertifierade hus med noga utvalda 
material, där ljud-, ljus- och luftklimat är i symbios för 
att vi ska må så bra som möjligt. Våra hus är flexibla 

och byggs med demonterbara komponenter så att de 
enkelt kan anpassas efter snabba förändrade behov i 
familjen eller i verksamheten. 

TEKNIK OCH MATERIAL
Klimatförändringar och kravet på minskad energi- 
användning har lett till ny teknik och nya byggmate-
rial. Vi bygger t.ex. med plankor gjorda av återvunnet 
tidningspapper, byggstenar tillverkade av svampar  
och använder transparent trä för att skapa fasader  
för effektiv uppvärmning. Vi har intelligenta fönster 
med inbyggda genomskinliga solceller som reglerar  
inomhusklimatet genom att vara både solavskärmare 
och solfångare. I jordbävningsdrabbade områden har 
våra hus air-bags under betongfundamentet för att  
motverka ras och sprickor.
 Automatiseringen och digitaliseringen av bygg- 
processen har kommit långt. Drönare används sedan 
länge för inspektion, datainsamling och projektering 
och är ett verktyg för ökad säkerhet. Fler användnings-
områden är att vänta. 3D-skrivare som skriver ut hela 
byggsektioner eller kompletta hus är vardag och med 
GPS-teknik och bildöverföring kontrollerar vi bygg- 
kranar och redskap på avstånd. Vi bygger delvis eller 
helt på distans. 

MVB 2025
MVB står sig stark i konkurrensen. Vi är ett välkänt 
varumärke med stort renommé av att bygga kvalitet och 
anses vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Vårt nära 
samarbete med forskningsinstitut tillika långa erfaren-
het av att bygga passivhus, plushus och miljöbyggnader, 
har gett oss ett försprång som det byggbolag i Sverige 
som har störst kunnande av att bygga energieffektivt 
och miljösmart. Vi drivs av passion och entreprenör-
skap. Vi är nyfikna. Vi bygger mer. 

KÄLLOR: BOVERKETS VISIONER FÖR SVERIGE 2025,  
NYTEKNIK, KTH SAMT DIVERSE TRENDSPANARE I BRANSCHEN.

TILLBAKA TILL FRAMTIDEN

Vad väntar oss runt hörnet? Hur ser marknaden och samhället ut och hur kommer vi att  
bo och bygga bostäder år 2025? Kraven på minskad energianvändning och återvinning 
stimulerar forskning på nya material och förfinad teknik. Redan nu kan vi skönja vad som  
är på gång.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolaget är helägt dotterbolag till AB Gullringsbo  
Egendomar AB, 556213-5748. Bolaget bedriver, genom 
sitt dotterföretag MVB SYD AB, byggverksamhet i  
Skåneregionen. I rörelsen finns också eget grustag och 
egna entreprenadmaskiner. Genom dotterföretaget MVB 
ÖST AB bedrivs byggverksamhet i Stockholmsregionen 
och genom dotterföretaget MVB Väst AB och dotterdotter- 
företaget MVB Astor Bygg AB bedrivs byggverksamhet i 
Göteborgsregionen. MVB Backgården AB bedriver bygg- 
verksamhet i Skaraborg och Trestadsregionen. Under  

året förvärvades de utestående 10% i detta bolag.

Dotterbolaget MVB SYD AB har utarrenderat den  
grus- och bergtäktverksamhet som tidigare bedrivits  
enligt 12 kap 1 § miljöbalken. Tillståndet gäller  
t.o.m. 2025-12-31. Påverkan på miljön består främst  
av förändringen i landskapet. Verksamheterna i Skåne- 
och Stockholmsregionen utvecklas bra. I Göteborgs- 
regionen och Trestadsregionen redovisas mindre under-
skott. Arbetet pågår för att vända den utvecklingen.

Den föreslagna värdeöverföringen reducerar bolagets so-
liditet till 25%. 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 20. Bolagets och koncernens resultat och 
ställning per balansdagen framgår av efterföljande resultat- 
och balansräkningar med tillhörande notanteckningar.

Härmed får styrelsen i MVB Holding AB avlämna årsredovisning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

KONCERNEN 
INFORMATION OM VERKSAMHETEN

FINANSIELLA DATA OCH NYCKELTAL (KKR)

STYRELSENS YTTRANDE ÖVER DEN FÖRESLAGNA VINSTUTDELNINGEN

MODERBOLAGET 
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen:

Balanserade vinstmedel 16 893 711
Årets resultat 702 957 
  17 596 668 

disponeras på följande sätt:

Utdelas till aktieägaren  5 000 000  
Balanseras i ny räkning 12 596 668 
  17 596 668 

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

*REDOVISNING 
Från och med 2014 redovisar koncernen entreprenadverksamheten enl det s.k K3-regelverket. Det innebär att koncernens 
resultaträkning är upprättad enligt successiv vinstavräkning på pågående arbeten. Omräkning har även skett på jämförelse- 
talen från och med 2013.

 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

Årets fakturering 1 316 443 1 295 944 1 392 933 1 678 769 1 841 559 
Resultatavräknad fakturering 943 044 1 104 953 1 392 933 1 678 769 1 841 559
Resultat efter finansiella poster 36 380 45 628 51 453 31 546 58 892
Resultatavräkningsgrad 72% 85% 100% 100% 100%
Balansomslutning 599 648 612 078 672 105 705 197 618 090
Soliditet 14% 16% 29% 24% 31%
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

 NOT   

Nettoomsättning  3 001 900 3 738 476
Försäljnings- och administrationskostnader 1, 20 -13 130 111 -22 576 328 
Rörelseresultat  -10 128 211 -18 837 852 

Anteciperad utdelning från dotterbolag   5 000 000 20 000 000
Nedskrivning aktier i dotterföretag  -5 405 000 -27 954 000
Ränteintäkter  10 286 339 792
Räntekostnader  -47 224 -234 168 
Resultat efter finansiella poster  -10 570 149 -26 686 228 

Erhållna koncernbidrag  44 700 000 69 300 000
Lämnade koncernbidrag  -33 334 540 -33 100 000
Skatt på årets resultat  -92 354 -3 863 312 
ÅRETS RESULTAT  702 957 5 650 460 

2015 2014
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

 NOT   

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 4 107 087 91 816 
  107 087 91 816  

Finansiella anläggningstillgångar     
Aktier i dotterföretag 6 29 500 002 29 500 001 
  29 500 002 29 500 001  
Summa anläggningstillgångar  29 607 089 29 591 817 

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar på koncernföretag  0 615 700
Fordringar på dotterbolag  52 061 484 54 807 024
Skattefordran  2 058 006 0 
Övriga kortfristiga fordringar  461 389 530 465
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 9 273 8 461 
  54 590 152 55 961 650 
Kassa och bank 8 1 408 002 3 245 075 
Summa omsättningstillgångar  55 998 154 59 206 725 
SUMMA TILLGÅNGAR  85 605 243 88 798 542 

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

Fritt eget kapital
Balanserade vinstmedel  16 893 711 11 243 251
Årets resultat  702 957 5 650 460 
  17 596 668 16 893 711 
Summa eget kapital  25 447 918 24 744 961 

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  95 896 102 883
Skulder till koncernföretag  9 401 308 050
Skatteskuld  0 2 697 664
Skulder till moderbolag  31 375 000 30 000 000
Skulder till dotterbolag  23 248 000 19 954 000 
Övriga kortfristiga skulder  102 550 4 953 248
Upplupna kostnader 14 5 326 478 6 037 736 
  60 157 325 64 053 581 
Summa skulder  60 157 325 64 053 581 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  85 605 243 88 798 542 

Ställda panter  0 0
Ansvarsförbindelser 19 35 000 000 20 000 000

2015-12-31 2014-12-31

2015 2014
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KASSAFLÖDESANALYS (KKR)

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 58 610 31 546 -10 570 -26 686

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde
Avskrivningar 5 049 5 131 39 28
Förändring avsättningar 11 113 17 999 0 0
Koncernbidrag netto -30 000 -30 000 11 365 36 200
Betald skatt -4 452 -12 715 -92 -3 863  
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 40 320 11 961 742 5 679 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring fordringar 6 373 -45 099 1 372 -1 168
Förändring leverantörsskuld 4 808 20 098 -7 102
Förändring övriga kortfristiga skulder -64 937 27 096 -3 889 17 137 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 436 14 056 -1 782 21 750 

Investeringsverksamheten  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 695 -1 212 -55 -30
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -11 854 -11 188 0 -50
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 444 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 549 -11 956 -55 -80 

Finansieringsverksamheten
Effekt vid avyttringar av koncernföretag 1 806 0  
Amorteringar -4 800 -5 364
Lämnade utdelningar 0 -20 000 0 -20 000 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 994 -25 364 0  -20 000 

Årets kassaflöde -29 979 -23 264 -1 837 1 670 
Likvida medel vid årets början 257 103 280 367 3 245 1 575 
Likvida medel vid årets slut 227 124 257 103  1 408 3 245 

KONCERNEN MODERBOLAGET

2015 20152014 2014
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING (KKR)

 NOT   

Successiv vinstavräkning 
Nettoomsättning  1 841 559 1 678 769
Kostnad för produktion och förvaltning 1, 2 -1 751 120 -1 618 988 
Bruttoresultat  90 439 59 781 

Försäljnings- och administrationskostnader 1, 20 -32 066 -29 822 
Rörelseresultat  58 373 29 959 

Ränteintäkter  530 2 885 
Räntekostnader  -293 -1 298 
Resultat avyttring andelar koncernföretag  282 0 
Resultat efter finanasiella poster  58 892 31 546 

Lämnade koncernbidrag  -30 000 -30 000
Skatt på årets resultat 16 -9 041 -6 387 
ÅRETS RESULTAT  19 851 -4 841 

Hänförligt till moderföretagets ägare  19 851 -4 841
Hänförligt till minoriteten  - 0

2015 2014
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KONCERNENS BALANSRÄKNING (KKR)

 NOT   

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 3 16 254 19 560 
  16 254 19 560  

Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark 4 6 021 11 918
Maskiner och inventarier 4 2 018 1 734 
  8 039 13 652 

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar 7 8 8
Kapitalförsäkringar 9 30 965 73 108
Uppskjutna skattefordringar 10 10 109 23 450 
  41 082 96 566  
Summa anläggningstillgångar  65 375 129 778 

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Upparbetad men ej fakturerade intäkter 2 24 209 8 493
Kundfordringar  262 249 289 909
Fordringar koncernföretag  6 416 1 760
Skattefordringar  12 780 12 046
Övriga kortfristiga fordringar  14 535 839
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 5 402 5 269 
  325 591 318 316 
Kassa och bank 8 227 124 257 103 
Summa omsättningstillgångar  552 715 575 419 
SUMMA TILLGÅNGAR  618 090 705 197 

2015-12-31 2014-12-31

2015 2014



40 MVB ÅRSREDOVISNING 2015

2015-12-31 2014-12-31

2015 2014

FORTS. KONCERNENS BALANSRÄKNING (KKR)

 NOT   

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 13 
Aktiekapital  444 444
Övrigt tillskjutet kapital  6 274 6 274
Annat eget kapital inklusive årets resultat  185 295 165 193 
Summa eget kapital hänf till moderföretagets ägare  192 013 171 911 
Minioritetsintresse  - 251 
Summa eget kapital  192 013 172 162 
 
Avsättningar
Avsättning uppskjuten skatt  41 290 34 157
Övriga avsättningar 15 43 208 86 092 
  84 498 120 249 
 
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 17 4 800 15 616 
  4 800 15 616 

Kortfristiga skulder
Fakturerade men ej upparbetade intäkter 11 3 629 57 077
Leverantörsskulder  178 513 173 705
Skulder till moderbolag  31 375 30 000
Skulder koncernföretag  1 313 2 151
Övriga skulder  42 598 49 868
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 79 351 84 369 
  336 779 397 170 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  618 090 705 197 

Ställda panter 18 88 563 125 672
Ansvarsförbindelser 19 0 0
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NOTER (KKR)

 2015 2014 2015 2014 

Medelantalet anställda har under året uppgått till:
Kvinnor 23 20 1 1
Män 456 474 0 1 
 479 494 1 2 

Personalkostnader har uppgått till:
Styrelse och verkställande direktör
Lön och ersättningar 6 667 7 992 0 5 527
Sociala kostnader (inkl. löneskatt) 2 138 2 109 0 608
Pensionskostnader 2 762 3 395 0 0  
 11 567 13 496 0 6 135 

Övriga anställda
Lön och ersättningar 194 778 182 872 394 370 
Sociala kostnader (inkl. löneskatt) 60 180 56 768 130 122
Pensionskostnader 13 989 12 897 30 23  
 268 947 252 537 554 515 
Totalt för bolaget 280 514 266 033 554 6 650 

Ersättning till revisorerna  
Revisionsuppdraget 612 731 50 50
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0 0 0
Övriga tjänster 0 0 0 0 
 612 731 50 50 

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 1 – PERSONAL

NOT 2 – UPPARBETAD MEN EJ FAKTURERAD INTÄKT

  2015-12-31   2014-12-31 

Upparbetade intäkter 1 018 597  89 930 
Fakturerade belopp 994 388  81 437 
 24 209  8 493 

Se även not 20.
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FORTS. NOTER (KKR)

NOT 3 – GOODWILL KONCERNEN

 2015  2014 

Ingående bokfört värde 19 560  22 866
Årets inköp/förvärv 0  0
Årets avskrivningar -3 306  -3 306 
Utgående anskaffningsvärde 16 254  19 560  

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

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

Ingående anskaffningsvärde 17 596 21 111 17 596 20 314
Årets inköp/förvärv 0 1 695 0 1 212
Avyttringar och utrangeringar -8 981 -7 131 0 -415 
Utgående anskaffningsvärde 8 615 15 675 17 596 21 111 

Ingående avskrivningar enligt plan 5 679 19 377 5 228 17 962
Avyttringar och utrangeringar -3 240 -6 711 0 41
Årets avskrivningar enligt plan 156 991 451 1 374  
Utgående avskrivningar enligt plan 2 595 13 657 5 679 19 377  
Utgående planenligt restvärde 6 021 2 018 11 918 1 734 
Varav mark 3 042  3 042  

Oavskrivet uppskrivningsbelopp och 
koncernmässigt övervärde 1 014 0 1 031 0 

2015-12-31 2014-12-31

NOT 4 – ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR KONCERNEN

 2015-12-31 2014-12-31 

Anskaffningsvärde 15 414 9 986
Leasingavgifter 4 714 2 488

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%
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FORTS. NOTER (KKR)

 ANDEL ANTAL ORG. NR. SÄTE 2015 2014 
 
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 90% 16 000 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 

   29 500 29 500 

Fastighets AB Vevhuset och Kapitalförvaltning i Munka Ljungby AB, dotterdotterbolag, är avyttrade under året.

BOKFÖRT VÄRDE

NOT 6 – AKTIER I DOTTERBOLAG

 ANDEL ANTAL ORG. NR. SÄTE 2015 2014 
 
Ängelholms Näringsliv AB 4% 15 556255-5093 Ängelholm 8 8
Krakstören Projektutveckling KB 100%  969697-7546 Stockholm 0 0 
   8 8 

BOKFÖRT VÄRDE

NOT 7 – AKTIER OCH ANDELAR KONCERNEN

 2015 2014 2015 2014 

Kassa och bank 651 30 001 0 0
Fordran på AB Gullringsbo Egendomars konc. kto. 226 473 227 102 1 408 3 245 
 227 124 257 103 1 408 3 245 

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 8 – KASSA OCH BANK

 2015 2014 2015 2014 

Förutbetalda kostnader 5 402 4 488 9 8
Övriga interimsfordringar 0 781 0 0 
 5 402 5 269 9 8 

KONCERNEN MODERBOLAGET

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

 2015-12-31 2014-12-31 

Kapitalförsäkring 30 965 73 108 
 30 965 73 108 

Marknadsvärde 34 692 102 138

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

NOT 10 – UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR

 2015-12-31 2014-12-31 

Pensionsavsättningar 10 109 23 450

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

NOT 11 – FAKTURERAD MEN EJ UPPARBETAD INTÄKT

 2015-12-31 2014-12-31 

Upparbetade intäkter 147 480 799 265
Fakturerade belopp 151 109 856 342
 3 629 57 077

Se även not 20.

NOT 12 – EGET KAPITAL MODERBOLAGET

 AKTIEKAPITAL BUNDNA RESERVER FRITT EGET KAPITAL 

Belopp vid årets ingång 444 7 407 16 893
Årets utdelningar   0 
Årets resultat  0 703 
Belopp vid årets utgång 444 7 407 17 596 

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

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

 2015 2014 2015 2014 

Löne- och lönebikostnader 62 714 62 961 5 276 6 037
Förutbetalda intäkter 315 460 0 0
Upplupna entreprenadkostnader 15 999 20 607 50 0
Övrigt 323 341 0 0 
 79 351 84 369 5 326 6 037 

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 14 – UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

NOT 13 – EGET KAPITAL KONCERNEN

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

Belopp vid årets ingång 444 6274 165 193 171 911 251 172 162
Aktieutdelning   0 0  0
Förvärv minoritetsandel   251 251 -251 0
Årets resultat   19 851 19 851  19 851 
Belopp vid årets utgång 444 6 274 185 295 192 013 0 192 013 

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

 2015 2014 

Avsättning återställandet av grustag, samt 
garantireserv för avslutade entreprenader 2 162 1 741
Avsättning för pensionsåtaganden 41 046 84 351 
 43 208 86 092 

NOT 15 – AVSÄTTNINGAR KONCERN
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KONCERNEN MODERBOLAGET

 2015 2014 2015 2014 

Proprieborgen ställd för dotterbolagens garantier 0 0 35 000 20 000

NOT 19 – ANSVARSFÖRBINDELSER

MODERBOLAGET

 2015 2014 2015 2014 

Långfristig skuld till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Aktier i dotterbolag 6 428 7 564 

Tryggande av pensionsåtagande
Kapitalförsäkring 30 965 73 108 0 0

Beviljad checkkredit och garantier i bank
Fastighetsinteckningar 0 12 000  
Företagsinteckningar 51 170 33 000 0 0 
 88 563 125 672 0 0 

NOT 18 – STÄLLDA PANTER

 2015 2014 

Avsättning för uppskjuten skatt 4 589 -6 328
Avsättning skattefordran pensionsavsättning 0 0
Aktuell skatt 4 452 12 715 
 9 041 6 387 

NOT 16 – ÅRETS SKATTEKOSTNAD KONCERNEN

 2015 2014 

Beviljade kreditlöften 0 50 000

NOT 17 – CHECKRÄKNINGSKREDIT KONCERNEN

FORTS. NOTER (KKR)

KONCERNEN
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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 respek-
tive kostnad i förhållande till entreprenadens färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). En entreprenads 
färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet 
av en entreprenad inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i 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 balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån 
de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott 
vid framtida beskattning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hän-
förlig 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 prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter 
för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst resp förlust vid avyttring av en anläggningstill-
gång redovisas som övrig rörelseintäkt resp övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsme-
tod används för övriga typer av materiella tillgångar. De olika komponenterna i byggnaderna skrivs av under 5-100 år beroende 
på komponent.

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

FINANSIELLA INSTRUMENT 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, 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 balansda-
gen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för 
individuellt bedömda osäkra fordringar.

NOT 20 – REDOVISNINGSPRINCIPER & NYCKELTALSDEFINITIONER

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

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

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

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

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

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

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

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH  
KONCERNREDOVISNINGEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncern- 
redovisningen för MVB Holding AB för år 2015.

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

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

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

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

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncern- 
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
MVB Holding AB:s och koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2015 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern- 
redovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredo- 
visningen har jag även utfört en revision av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av 
MVB Holding AB för år 2015.

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen 
som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

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

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av 
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

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

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

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt  
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktörens ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Malmö den 21 mars 2016
Mikael Eriksson
Auktoriserad revisor PwC
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DESIGN & PRODUKTION: HAPPY MARKETING AB, MALMÖ

FOTO: JESPER ARVIDSSON OCH SARAH JOHARI, MALMÖ, PETER BARTHOLDSSON, GÖTEBORG,  
PETTER MAGNUSSON, DAVID DOKAKIS BRUNNBERG OCH SMALLPIGART, STOCKHOLM.  

PAPPER: SCANDIA 2000 white, OMSLAG 240 G, INLAGA 130 G   TRYCK: HOLMBERGS, MALMÖ

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

Övriga styrelseuppdrag:  
Ordförande i AB Gullringsbo Forestry, Annell Ljus och Form AB, Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB,  
CRM Currency Risk Management AB, Handbollförbundets Liganämnd, Lastbilscentralen i Tvåstad AB  
och Novi Real Estate AB. 
Ledamot i Cascade Computing AB, Wangeskog Hyrcenter AB samt Torslanda Entreprenad AB  
och Svenska Hus 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 Miljöeffektiva Byggnader vid  
LTH Campus, Stiftelsen för energieffektivt byggande och Svenska Hus AB.  
Senior rådgivare till Global Utmaning. 
 
LARS-ERIK JANSSON
född 1945

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

BO TIDERSTRÖM
född 1948

Övriga styrelseuppdrag:  
Ledamot i AB Gullringsbo Egendomar, MVB SYD AB, MVB ÖST AB, MVB Astor Bygg AB,  
MVB Backgården AB, Nena Invest AB och Sigurd Bostad AB.

PER UNUNGER
född 1953
VD MVB ÖST AB. 

Övriga styrelseuppdrag: 

Ledamot i MVB ÖST AB. 

STYRELSEN 2015



MVB SYD AB – MUNKA LJUNGBY  ·  Företagaregatan 9  ·  266 32 Munka Ljungby  ·  TEL 0431-888 00  ·  skane@mvbab.se

MVB SYD AB – MALMÖ  ·  Ystadvägen 22  ·  214 30 Malmö  ·  TEL 040-32 17 00  ·  skane@mvbab.se 

MVB ÖST AB  ·  Box 7019  ·  121 07 Stockholm-Globen  ·  TEL 08-727 06 00  ·  sthlm@mvbab.se 
BESÖKSADRESS Rökerigatan 20 

MVB ASTOR BYGG AB  ·  Industrivägen 2  ·  433 61 Sävedalen  ·  TEL 031-340 82 30  ·  gbg@mvbab.se

MVB BACKGÅRDEN AB  ·  Kardanvägen 72  ·  461 38 Trollhättan  ·  TEL 0520-728 00  ·  info.mvbbackgarden@mvbab.se
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