
Årsredovisning 2016



Våra städer står inför stora utmaningar. Sverige växer så det knakar och  

behovet av såväl ny infrastruktur som nya bostäder och arbetsplatser har  

aldrig varit större. Vi på MVB brinner verkligen för det vi gör och har arbetat  

i över 50 år i samhällets och människans tjänst. Vi har nu över 10 miljoner  

invånare och anledningar att fortsätta utveckla det vi tror allra mest på. 

Nämligen våra städer. 

För att komma ikapp efterfrågan behöver vi gå samman och kavla upp  

varenda ärm som finns. Vi behöver vara kreativa och snabbfotade genom  

hela byggprocessen. Inte minst tänka nytt och gemensamt för att skapa  

miljömässigt, socialt samt ekonomiskt hållbara städer. Tillsammans med  

medarbetare, medborgare, partners, kollegor, konkurrenter, studenter,  

uppdragsgivare och alla andra likasinnade har vi bestämt oss för att lyckas  

med detta.

Vi väljer alla dagar i veckan den mest hållbara vägen. Vi vet vad gen- 

vägar, kortsiktiga val och osunda beslut kostar. Därför står vi lika starka  

och säkra i vårt erbjudande som i vår övertygelse om att det är våra städer  

som är framtiden. 

Vi älskar verkligen staden och alla dess möjligheter. Är du med?



Visst blir man varm och stolt när man  
ser vad MVB byggt upp. Men det som 
känns mest är när vi lyckas sida vid  
sida – tillsammans med flera olika  
aktörer – mot samma mål.
H E N R I K  S U N E S S O N
E N T R E P R E N A D I N G E N J Ö R  M V B  Ö S T





Älska stadenÄlska staden
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RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTERÅRETS 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.

55 år 
av tillväxt

22%  
fler kvinnliga anställda  
sedan föregående år

3 regioner
7 kontor 471

MVB-entreprenörer
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MVB SYD har en resultatavräknad fakturering strax över en  
miljard och även MVB ÖST och MVB Astor Bygg har slagit nya  
rekord. Orderstocken är välfylld och vi går in i 2017 med ett order- 
värde på över två miljarder. Ett resultat av väl valda projekt, skick-
lig ledning och bra kalkyleringsarbete. Vi har många prestige- 
fyllda projekt på gång i alla regioner, det ska vi känna oss mycket 
stolta över. Vår soliditet är stabil, runt 30% och likviditeten är 
fortsatt god. 

Årets resultat efter finansiella poster slutade på 35 miljoner kronor, 
en försämring från förra året. Det är framförallt verksamheten i  
väst som inte uppnått förväntat resultat. Det har dock sin förklaring. 
Regionen har vuxit snabbt både med nya kontor, stängning av kontor 
och omfattande rekryteringar av anställda. Det har krävt förbättrade 
arbetsprocesser och därmed ökade investeringar. Vi har därigenom 
belastat resultatet med en hel del kostnader av engångskaraktär. 
Framtiden ser dock ljus ut med en byggboom i regionen och en 
hög orderstock. Fokus för nästa år kommer vara att öka lönsam- 
heten i projekten, rekrytera rätt medarbetare och ingå fler positiva 
samarbeten med koncernens systerbolag. 

Våra medarbetare är vår framgång. Även om vår organisation i 
antal inte vuxit nämnvärt under året, har vi ökat på vår kunskaps- 
bank desto mer. Många av våra medarbetare har deltagit i jobb- 
rotationsprogram, traineeprogram och i vår interna ledarskaps- 
utbildning, Gullringsbo utvecklingsakademi. Programmen utveck- 
lar inte bara våra medarbetare, det får hela företaget att växa. 

Syns man inte, finns man inte. Under hösten har vi haft strategi-
möte gällande företagets marknadsföring, vad vi står för och vad 
som gör oss unika. En röd tråd som genomsyrar alla bolagen i 
koncernen är entreprenörskapet och familjekänslan. Vi kommer 
fortsatt att verka för och värna om att detta ska vara signifikativt 
för MVB även när organisationen växer.

I konkurrensen om projekt och nya medarbetare måste vi profil- 
era oss som den attraktiva partner och arbetsgivare vi är. I slutet av 
november lanserade vi därför en ny utgångspunkt för vår kommu-
nikation. Planen är att den ska göra ett stort avtryck under 2017. 
Syftet är att visa att MVB är en nationell spelare, ett modernt  
bolag och en samhällsbyggare. Ett byggbolag som självklart tar 
plats bland de stora aktörerna i alla tre storstadsregionerna.

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Det man älskar vill man  
se växa och utvecklas
Det är glädjande att konstatera att det går fortsatt mycket bra för MVB.  

Vi tar en allt större plats på marknaden och vinner fler stora upphandlingar.  

Faktureringen har varit hög och når samma nivå som föregående år,  

ca 1 841 miljoner kronor. 

GÄNGTAPPEN, MALMÖ
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Dock är detta något som även många andra av våra bygg- 
kollegor hävdar. MVB behöver berätta sin egen, unika historia. 
Vi vill kommunicera ut den kärlek vi har till staden och att vi till- 
sammans är med och skapar utvecklingen av framtidens boende. 
Att vi är ett byggföretag som bryr oss och värnar om hållbart bygg- 
ande. Därför har vi arbetat fram devisen Älska staden. För det 
man älskar vill man se växa och utvecklas.

Men, oavsett marknadsföring kommer det alltid att vara viktigast 
att leverera våra projekt i tid, med kvalitet och enligt budget. Åter-
kommande och nöjda kunder är det bästa kvitto vi kan få på att vi 
gör rätt. Får vi sedan uppmärksamhet i media och i branschen, är 
det en extra bonus.

Extra stolta ska vi vara över att Rättspsykiatriskt centrum (RPC) 
i Trelleborg, som invigdes i september, fick motta samhällsbygg-
nadssektorns mest prestigefyllda pris, Årets Bygge 2017. RPC 
vann även kategorin Årets Fasad. Priserna delades ut på Cirkus  
i Stockholm i mars 2017. Under hösten var RPC dessutom  
nominerad till internationella MIPIM Awards. I det senare var 
vi en av fyra finalister i kategorin bästa sjukhusprojekt i världen 
under 2015-2016. Dessa fina utmärkelser gör mig varm i hjärtat 
över att vara en MVB:are!

RPC är ett unikt projekt i egenskap av passivhus och plusenergi- 
hus. Projektet gick helt enligt tidsplan och färdigställdes för  
35 miljoner kronor under budget. Med RPC har vi ytterligare ett 
bevis på att vi besitter kunskapen om hur man bygger energi- 
effektivt och miljösmart. Vi har även många andra projekt som 
kommer att ge avtryck under lång tid framöver. Bank Hotel och 
Gustavsbergs Porslinsfabrik i Stockholm, Kristallen 1 i Alingsås, 
Hovås Hills i Göteborg, Soltofta i Malmö och Nya Skolan i  
Skurup är några exempel. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla inom MVB  
för fantastiska insatser under året. Ett speciellt tack till Nevenka 
Mesic Tiderström, avgående VD för SYD. Du är verkligen en 
föregångare och förebild! Under våren tillträder Thomas Ellkvist 
som ny VD efter Nevenka. Thomas började som träarbetare på 
MVB år 2000 och har sedan dess gjort en fantastisk resa som 
arbetsledare, platschef, arbetschef, entreprenadchef och nu VD.

Till våra beställare, systerbolag, partners och leverantörer vill 
jag framföra ett tack för givande och goda samarbeten. Låt oss 
fortsätta utvecklas tillsammans! Till dig som läser detta och är 
intresserad av att bli en av oss vill jag säga, välkommen in i vår 
gemenskap!

S T U R E  K U L L M A N
O R D F Ö R A N D E  M V B  H O L D I N G

ORDFÖRANDE HAR ORDET

MVB växer och blir allt starkare. 
Välfylld orderstock med många 
spännande projekt och en organi-
sation med stor sammanhållning 
och framtidstro bådar gott för  
kommande år.
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Vår affärsidé
MVB ska bedriva byggverksamhet med lokal förankring i  
regionerna Skåne, Stockholm, Göteborg och Trestadsregionen. 
MVB förenar det lokala bolagets närhet till kunden med det stora 
bolagets kapacitet.

Våra 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 företagskultur samt 
genomsyrar vårt sätt att arbeta. 

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

MODERNITET
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.

Vår 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
• 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
MVB är en nationell aktör och ett av Sveriges största privata byggföretag  

som projektutvecklar och utför såväl små som riktigt stora byggprojekt.  

Vår organisation drivs av entreprenörer, snabba beslutsvägar och kreativa  

lösningar. Idag är vi ca 470 medarbetare fördelade på våra regionala  

kontor i Skåne, Stockholm, Göteborg och Trestadsregionen. 
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Vår kvalitetspolicy
Rätt kvalitet ska vara ledstjärnan i allt vårt arbete. Våra kvalitets-
planer skall präglas av enkelhet, klarhet och effektivitet. Vi ska 
leverera produkter och utföra tjänster som motsvarar uppgjorda 
avtal i alla avseenden. Vi ska sträva efter ständiga förbättringar 
och förnyelser.

MVB arbetar i enlighet med BF9K. Det ger våra beställare en 
trygghet att rätt kvalitet, minsta möjliga miljöpåverkan, god arbets-
miljö och dokumentation av projektets genomförande efterlevs. 

Vår 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.

Vår etikpolicy
MVB, tillika övriga bolag i koncernen, ska endast göra affärer 
med leverantörer som verkar för god miljö, arbetsmiljö, kvalitet, 
affärsetik och övrigt socialt ansvarstagande.

Med ovanstående ambition har 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.
• dedriva 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



12 MVB AB  I  ÅRSREDOVISNING 2016

ÅRET SOM GÅTT X 3

Året som gått  x 3
2016 har varit ett händelserikt år för byggbranschen i allmänhet och för MVB i  

synnerhet. Våra verkställande direktörer i MVB ÖST, MVB SYD och MVB Astor Bygg 

kommenterar året som gått. 

Året inleddes med en uppslitande avtalsrörelse där arbetsmarkna-
dens parter inte syntes kunna enas. Medlingen var verkningslös 
och i april bröt byggstrejken ut. En knapp vecka senare blev part- 
erna trots allt eniga om ett nytt avtal. I samma veva lämnar bostads- 
minister Mehmet Kaplan in en begäran om entledigande från 
uppdraget efter avslöjanden om att han deltagit i en middag med 
flera representanter för extremistiska rörelser. Britterna röstar för 
Brexit i juni, Donald Trump vinner presidentvalet i USA i november 
och Sverige passerar 10 miljoner invånare. Händelser som kommer 
att påverka vår bransch framöver.

MVB ÖST har under året lagt ner välinvesterad tid på att rekry-
tera rätt medarbetare till vår verksamhet. Ett mycket gott samar-
bete med en erfaren och väl kvalificerad rekryterare har gett frukt 
och vi har nått ut till de potentiella medarbetare vi har önskat. Vi 
har en tradition av att delta på branschens arbetsmarknadsdagar, 
framförallt på LAVA, KTH, i februari. Där marknadsför vi vårt  
traineeprogram och försöker nå ut till de studenter som är rätt för 
vårt företag. Inte nödvändigtvis kvantitativt, snarare kvalitativt.  
I september diplomerades våra två trainees från programmet 2015 
efter fullgjord traineeperiod och med beröm genomförd ledar- 
skapsutbildning, BLI.

2016 redovisar MVB ÖST den historiskt högsta omsättningen, 
615 miljoner kronor, och därtill ett resultat efter finansiella poster
på 27,4 miljoner kronor. Flera betydelsefulla projekt har kontrakt- 
erats under året, ett resultat av att kalkylavdelning och ledning 
har gjort goda bedömningar vid projekturvalsurvalsprocessen. 
Bland projekt som vi har på gång kan nämnas Farstavikens Skola,  
Gustavsberg, som genomförs på uppdrag av Värmdö Kommun 
och omfattar en ombyggnad av samtliga befintliga lokaler.

Spejaren 5, Huddinge Kommun, på uppdrag av Castellum som 
omfattar nyproduktion av en byggnad som skall inhysa affärs-
verksamhet för automatiserad fordonstvätt samt försäljning och 
service av transportbilar. 

Hjorthagshallen, Stockholm, en totalentreprenad åt Fastighets-
kontoret, Stockholm Stad. Hallen är en så kallad multihall och 
uppförs i två plan. Publikläktare, cafeteria och träningslokaler för 
fäktning ger förutsättningar för ett levande och aktivt hus. Hallen 
blir miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Guld. 

Bukowskis, Stockholm, ett projekt som omfattade ombyggnad 
för att skapa ändamålsenliga utställningslokaler för Bukowskis 
verksamhet på Arsenalsgatan i Stockholm.

Under 2017 kommer kvalificerad rekrytering av nyckelpersoner 
inom produktion vara ett av våra främsta fokusområden.Historiskt hög omsättning och 

lyckad rekrytering har medfört 
att vi står starkare än någonsin 
inför nästa år. 
P E R  U N U N G E R
V D  M V B  Ö S T
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MVB SYD har haft fortsatt bra tillväxt under 2016. Omorganisa-
tionen som vi genomförde 2014 har visat sig vara rätt. Ett ungt och 
erfaret team med ett antal äldre mentorer har åstadkommit ännu ett 
bra år, både fakturerings- och resultatmässigt.

Vi har resultatavräknat över en miljard kronor och orderstocken 
vid årsskifte var även den över en miljard. 2016 redovisade MVB 
SYD den högsta omsättningen hittills, 1 024 miljoner kronor med 
ett resultat på 65,9 miljoner kronor. Med andra ord är jag helt över-
tygad om att vi har både ett bra 2017 och 2018 framför oss. Under 
året har vi anställt ytterligare ett antal unga medarbetare som visar 
framfötterna och vi har överlämnat ett antal projekt med hög status.  
Rättspsykiatriskt Centrum (RPC) i Trelleborg nominerades till 
Årets Bygge här hemma i Sverige och internationellt till MIPIM 
Awards som ett av de fyra bästa sjukhusen i världen. RPC vann  
under våren 2017 både priset Årets Bygge och Årets Fasad, vilket  
vi är mycket stolta över.

Vi har dessutom färdigställt Gängtappen, f.d. Kockums huvud- 
kontor. Fastigheten är  ett profilhus i Malmö som återfått sin forna  
glans när det kommer till fasad och entré och moderniserats med  
ny ventilation och planlösning, för att tillgodose ett trivsamt  
arbetsklimat. Vi har erhållit ett antal nya prestigeprojekt som vi 
kommer att utföra som samverkansentreprenader under kom-
mande år. Värt att nämnas är ett kontorshus till Vasakronan mitt i  
Malmö för närmare 300 miljoner kronor, en skola i Skurup för 800 
elever åt Skurups Kommun, Tingdammsskolan för Malmö Stads 
Stadsfastigheter samt Skegrie skola åt Trelleborgs kommun. Vår 
byggavdelning i nordvästra Skåne har haft ett bra år och bland  
annat vunnit en upphandling av Nya Glänningeskolan till Laholms 
kommun på ca 210 miljoner kronor. Skolan är ytterligare ett passiv- 
husprojekt som byggs i vår regi. Vi har även utfört flera arbeten 
till ett antal stora kunder såsom IKEA, Kemira och Regionservice. 
Under året har vi även startat en byggserviceavdelning i Malmö i 
ny fräscha lokaler som utvecklas planenligt.

Marknaden för vår verksamhet är stabil och det finns stor potential 
framöver. Rent allmänt uttrycker politiker och kommunens tjänste- 
män en mycket positiv bild av utvecklingen av bostadsmarkna-
den. Detta tillsammans med MVB:s goda renommé på marknaden  
bådar gott för framtiden. Sammanfattningsvis känner jag mig lugn 
att nu, efter så många år i MVB SYD, lämna över ledningen till 
Thomas Ellkvist. 

ÅRET SOM GÅTT X 3

Ett ungt och erfaret team  
med ett antal äldre mentorer 
har åstadkommit ännu ett bra 
år, både fakturerings- och  
resultatmässigt. 
N E V E N K A  M E S I C  T I D E R S T R Ö M
V D  M V B  S Y D

MVB:s Tvärgrupper underlättar samarbetet mellan regionerna
Inom MVB har vi skapat vad vi kallar för tvärgrupper. Det övergripande syftet med tvärgrupperna är att 

vara forum för regionala samarbeten. Vi vill dra nytta av de synergieffekter som finns inom bland annat 

kompetens och administrativa system och därmed erhålla det stora bolagets kapacitet och finansiella 

styrka. I nuläget finns tvärgrupper inom Projektutveckling, IT, Intranät, KMA, Kalkyl och Inköp. 

Pågående projekt i tvärgrupperna är till exempel elektronisk närvaroregistrering, utveckling och  

effektivisering av administrativa rutiner, avtalsmallar, gemensam KMA-policy och ett nytt intranät.
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ÅRET SOM GÅTT X 3

Vi är i en uppåtgående spiral 
med ökad försäljning och  
växande organisation. MVB  
blir mer och mer ett företag att 
räkna med på marknader. 
H E N R I K  L J U N G D A H L
V D  M V B  A S T O R  B Y G G

MVB Astor Bygg fortsätter sin expansion i regionen. I nu- 
läget har vi pågående produktion från Skövde/Lidköping i  
norr till Varberg i söder. Under sommaren öppnade vi  ett 
lokalkontor i Varberg, en region som vi tror mycket på och 
som har stor tillväxt med både nyproduktion av kommer- 
siella fastigheter och lägenheter. I Lidköping bygger vi två 
skolor åt Lidköpings kommun, båda med ett ordervärde på 
över 100 miljoner kronor. 

I Göteborg bygger vi tre stora flerbostadsprojekt i vardera  
100-miljonersklassen och projekterar för ytterligare två pro-
jekt, båda med ett ordervärde på uppåt en kvarts miljard. 
ROT-verksamheten i Göteborg ligger stabilt på en årsomsätt-
ning på över 150 miljoner kronor med en mycket god order-
stock. I Skövde utför vi vårt sjätte service- och ROT-projekt åt 
Volvo, vilket är oerhört roligt och ett kvitto på att vi kan behålla  
en kund om vi får chansen att visa vad vi går för. 

Under året har vi påbörjat arbetet med att kvalitetscertifiera 
hela vår verksamhet enligt BF9K. Vi har organiserat oss i tre 
regioner, Trestad/Skaraborg, Göteborg och Halland, och flyt-
tat in i nytt huvudkontor i Göteborg på Marieholmsgatan 44. 
I november tog vi steget och införlivade MVB Backgården 
med anställda i MVB Astor Bygg. Nu verkar vi alla inom ett 
och samma bolag.

I och med att våra volymer ökat kraftigt, har vi påbörjat ar-
betet med att digitalisera vår administration och våra interna 
processer. Det har inneburit investeringar i både mjukvara, 
licenser, utbildningar men också i antal medarbetae. Vi har 
under året nyanställt 15 tjänstemän bland andra en ekonomi-
chef, en KMA-samordnare, en personalassistent och en efter-
marknadsansvarig samt 10 duktiga yrkesarbetare. Idag är vi 
160 anställda i regionen. 

Vi arbetar med att utveckla och behålla våra styrkor som en 
attraktiv partner till våra beställare. En partner med korta be-
slutsvägar där linjeansvariga chefer lever i produktionen och 
tar besluten. En partner som upplevs tillgänglig och mänsk- 
lig av våra kunder. MVB Astor Bygg är i en uppåtgående  
spiral med ökad försäljning och en växande organisation. Det 
känns att MVB mer och mer blir ett företag att räkna med på 
marknaden. 

Utmaningen ligger i att behålla känsla hos medarbetarna, så 
att alla känner att de kan vara med och påverka hur deras dag-
liga arbete utformas. Att vi alla är en del av den resa vi startat 
mot att nå vårt mål att 2020: en omsättning på 750 miljoner 
kronor. Hit vill vi. Dock kommer vi inte att jaga omsättning, 
utan framförallt inrikta oss på att få ökad lönsamhet och att 
skapa en vi-känsla i organisationen.

Avslutningsvis vill jag dela med mig av ett par erfarenheter 
som jag tagit lärdom av under året. Att samordna två bolag, 
från olika delar av västra Sverige, så att vi verkar som ett 
bolag, med ett arbetssätt och med en gemensam kultur, har 
varit svårare än jag trodde. Men tack vare många duktiga, 
drivna medarbetare som är kulturbärare, känner jag att vi är 
på god väg. En nästan ännu större utmaning har det varit att  
i en överhettad Göteborgsmarknad hitta rätt personer som  
kan axla det ansvar som krävs av en linjechef i ett expansivt  
byggbolag. 

Under 2017 siktar vi på att fortsätta rekrytera rätt medar- 
betare som passar hos oss och delar våra värderingar FRAM, 
det vill säga Framåtsträvande, Rätt kvalitet, Affärsmässiga 
och Miljöeffektiva. Vi kommer att vårda de projekt vi har 
och den orderstock vi har i hamn på knappt en miljard kronor 
samt arbeta för att utöka och förbättra samarbetet med syster-
bolagen inom Gullringsbo Egendomar.
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RPC, TRELLEBORG VARS FASAD VANN PRISET ÅRETS FASAD 2017



16 MVB AB  I  ÅRSREDOVISNING 2016

Årets Bygge 2017  
– Rättspsykiatriskt Centrum
Med en slutnota som landade 35 miljoner kronor under regionens budget och  

med en mycket nöjd kund invigdes Rättspsykiatriskt Centrum (RPC), Trelleborg,  

i september 2016. RPC är Sveriges hittills största passivhus tillika plusenergihus.  

I mars 2017 vann RPC priset som Årets Bygge 2017 och Årets Fasad 2017.

Hösten 2011 utlystes en arktitekttävling av Region Skåne. Upp-
giften var att gestalta en rättspsykiatrisk anläggning i Trelleborg 
med en läkande vårdmiljö för patienter och en bra arbetsmiljö  
för personal, samtidigt som samhällets krav på skydd och säker- 
het beaktades. Anläggningen skulle dessutom samspela med om- 
givningen samt möta höga miljökrav. 2013 vann BSK Arkitekter  
tävlingen och MVB utsågs som generalentreprenör. 

RPC är med sin utformning och sina smarta energilösningar ett 
hus byggt för framtiden. Miljön är välkomnande och noga genom- 
tänkt med patienter, personal och verksamhet i fokus. En miljö  
där tillfrisknad och säkerhet går hand i hand. Där överblickbar- 
het i balans med integritet är centralt. 



ÅRSREDOVISNING 2016  I  MVB AB 17

Redan i entrén möts besökaren av rymd, ljus och natur, vilket 
sedan genomsyrar hela byggnaden. Arkitektens tanke har varit att 
skapa en känsla av staden som möter land och hela byggnaden 
är placerad för att harmoniera med omgivningen. Den ”publika 
delen” som entréer, personalutrymmen och administration vetter 
mot havet medan patienternas miljöer och rum är placerade in 
mot den grönskande innergården och mot de böljande åkerfälten. 
Fasaden är skapad med en tegelblandning som ger vackra skift-
ningar och har detaljer som indragna takfötter och rullskift som 
krön. Färgerna invändigt är lugnande och materialen är valda med 
omsorg för att ha minsta möjliga miljöpåverkan och ändå vara 
robusta, tåliga och ändamålsenliga.

Ett unikt hus  
– certifiering Miljöbyggnad Guld
Alla delar av byggnaden genomsyras av höga miljöambitioner. 
Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld och är unik 
i Sverige genom att vara utrustad med solceller, solfångare, geo- 
brunnar och vindkraftverk i kombination med passivhusteknik. 
RPC är dessutom Sveriges största plusenergihus, det vill säga 
kommer att producera mer energi än vad man gör av med på års-
basis.

RPC består av fyra huskroppar. De höga säkerhetskraven kräver 
en tät betongkonstruktion vilket samtidigt bidrar till energieffek- 
tviteten. Byggnaden värms delvis upp av människorna som vistas 
i fastigheten. För att uppnå passivhusnivå är huskropparna smala 
på avdelningarna där rummen är små och djupa i rehabilitering 
och administration där rummen är stora. Fönsterytorna är anpas-
sade till rummens storlek. På så sätt minimeras den omslutande 
fasadytan och energikostnaden minskar utan att dagsljuset inne 
försämras.

Lugnande utemiljö och läkande konst
Förutom en utemiljö med tydlig miljöprofil och biologisk mång-
fald, är RPC utsmyckad med många fina konstverk som inte 
bara är vackra utan även ska ha en läkande funktion. Konsten 
är utvald för att sprida trygghet, välmående och inspiration men 
samtidigt klara säkerhetskraven. Bland annat finns stora dagg-
droppar i rostfritt stål med inbyggd värme och i entrétaket häng-
er lampor i form av pärlemormoln som skiftar färg efter vädret.  
KÄLLA: REGION SKÅNE

Invigningen ägde rum den 1 september 2016 med kommunens 
verksamhetschefer, politiker, press och speciellt inbjudna gäster. 
Några veckor senare flyttade de första 35 patienterna in i huset. 

© REGION SKÅNE / FOTO: TERJE ÖSTLING 

Nyckeltal RPC
Yta: 12 500 m2

Vårdplatser: ca 51

Antal medarbetare: ca 150

Vårdavdelningar: 3 + intagningsavdelning

Energianvändning: 21 kWh/m2

Förnybar och producerad på plats: 23 kWh/m2

Yta solceller: 1280 m2, solfångare: 130 m2

Effekt: vindkraftverk: 25 kW

Lufttäthet: 0,18 l/s uppmätt vid 50 Pa över- och undertryck

U-värde: fönster 0,8
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RPC HAR FLERA INNERGÅRDAR SOM ERBJUDER BÅDE GRÖNSKA OCH LJUS.
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Grönt byggande för ett  
hållbart samhälle
Som aktör i byggbranschen är vi med och utvecklar framtidens städer. Med det följer 

också ett ansvar att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Att bygga klokt för 

många generationer framåt. Att älska det man bygger.

Sveriges befolkning växer snabbt. Den ökade urbanisering-
en och befolkningsutvecklingen med många ungdomar som 
behöver sin första bostad samt ökad invandring, har lett till 
att efterfrågan på bostäder är större än någonsin. De närmaste 
åren uppskattar Boverket att det behöver byggas hundra- 
tusentals lägenheter i våra tre storstadsområden för att tillgo-
dose behovet. Våra städer förtätas och att resursanvändning 
och levnadsvillkor är i balans, utan att äventyra miljön, är vår 
största utmaning.

Enligt FN:s COP21-avtal från 2015 ska världens länder sträva 
efter att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen 
under 1,5 grad och senast 2020 ska alla nya hus i Europa ha 
en energiförbrukning i nivå med passivhus. Det betyder att 
energiförbrukningen i nya hus ska sänkas med minst 75%. 
För att nå framtida energimål kommer vi även behöva moder-
nisera och energieffektivisera våra befintliga, äldre bostäder. 
Marknadens efterfrågan på miljösmarta hus spås därför öka 
betydligt framöver. 

MVB började tidigt att bygga miljöcertifierade hus och var 
ett av de första byggbolagen i landet som byggde passivhus. 
Under åren har vi skaffat oss gedigen erfarenhet av vad som 
krävs för att uppnå passivhusens höga miljökrav. Som ett  
resultat får vi allt fler uppdrag i genren. Vi har dessutom fått 
bevis på vårt kunnande. Emiliaskolan i Landskrona, Sveriges 
första passivhusskola, har i studier och mätningar av KYH 
och LTH visat slående resultat. Skolans energiförbrukning är 
ungefär hälften av den beräknade förbrukningen. Rättspsykia-
triskt centrum som invigdes i september 2016, och som är vårt 
hittills största byggda passivhus, kommer med all sannolikhet 
att följas upp med liknande energimätningar. Resultaten kom-
mer vi att följa med stort intresse och ta ytterligare lärdom av. 

Vi gräver där vi står
Vi vill vara en förebild i branschen för hållbart, grönt bygg- 
ande. Det innebär att vi i våra byggprocesser ska verka för 
att förebygga föroreningar och minimera negativ miljöpåver-
kan. Genomtänkta produktionsprocesser, källsortering, val av  
material, minimera transporter och ställa miljökrav på våra  
leverantörer är några av de punkter som ingår i vår miljöpolicy.

Vi har bestämt oss för att ligga i framkant och bli ett av de 
ledande byggföretagen i energieffektivt byggande. Det inne-
bär att vi aldrig ska stanna upp eller sluta vara nyfikna på  
ny teknik och nya material. Inte heller tumma på vår kva-
litet. Vi vet att kvalitet lönar sig. Vi ska också fortsätta tro 
på att vi kan göra skillnad genom att bygga ännu bättre och 
smartare bostäder. För vi är bra på det vi gör och vi älskar det  
vi bygger. 

GRÖNT BYGGANDE

Först och störst – exempel på MVB:s miljöbyggande

2009 byggde MVB ett av de första enfamiljshusen baserade på passivhusteknik i Åhus.

2010 byggdes landets första passivhusskola, Emiliaskolan i Landskrona samt ett av Sveriges  

mest energieffektiva kontor enligt Green Building, Bengt Dahlbergs i Göteborg.

2013 byggdes Sveriges första Svanenmärkta förskola, Temmelburken i Stockholm.

2014-2016 byggde vi landets största passiv- och plusenergihus, Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg.

2015 byggdes Allmänna vägen i Göteborg, ett flerfamiljsbostadshus som är miljömärkt med Svanen.

2016 påbörjades bygget av ett flerbostadshus enligt passivhusteknik i Bagaregården Göteborg.

2017 byggs Hjorthagshallen i Stockholm med miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad Guld.

2017 påbörjas bygget av en ny passivhusskola i Laholm.





AUKTIONSFIRMAN BUKOWSKIS, STOCKHOLM, HAR EFTER OMBYGGNAD FLYTTAT IN I  

LOKALER SOM ANPASSATS TILL FÖRETAGETS VERKSAMHET. FÄRDIGSTÄLLT HÖSTEN 2016
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Med vår vision om att bli Sveriges mest attraktiva byggföre- 
tag att vara anställd i, har vi satt ribban högt. Vi tror att det 
är nödvändigt för att bevara kvaliteten och utveckla före- 
taget. Dessutom vet vi att vi kommer att växa och behöva 
fler duktiga medarbetare. I konkurrensen om arbetskraft ska  
vi som arbetsgivare kunna erbjuda det som värdesätts mest 
hos dagens arbetstagare.

Ansvar och 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  
beslutsfattandet. Därför har vi byggt en organisation som är 
platt, där beslutsvägarna är korta och uppmuntrar till kreativi- 
tet och eget ansvar. Där våra ledare är tillgängliga, engage- 
rade och lyhörda.

Personlig utveckling och karriär
Genom vårt traineeprogram, jobbrotationsprogram och kon- 
cernens ledarskapsutbildning, Gullringsbo Utvecklingsaka- 
demi, ges stora möjligheter till vidareutbildning och personlig 
utveckling. Ett allt tätare samarbete mellan de regionala  
bolagen och med koncernens övriga företag, har dessutom öpp-
nat upp för ytterligare möjligheter till karriär inom ”familjen”.

Säker och stimulerande 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 prioriterade, 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 stimulera till effektivitet och kvalitet i produk- 
tionen. Det ska vara roligt att gå till jobbet och det är viktigt 
att vi känner gemenskap och samhörighet. Vi är stolta över att 
våra medarbetare talar om företagets speciella familjekänsla 
och vårt personliga engagemang i varje anställd.

Mångfald och inkludering
Med ett inkluderande arbetsklimat blir mångfald en resurs 
som leder till framgång. Vi är övertygade om att en orga-
nisation mår bra av och utvecklas bättre genom en mix av 
kön, åldrar och erfarenheter. Under de senaste åren har vi haft 
som mål att rekrytera både fler kvinnor samt medarbetare 
med olika bakgrund till organisationen. Men vi kan bli ännu  
bättre och kommer att fortsätta sträva efter att vara en förebild 
i branschen. 

Vi tror på lärande över generationsgränser. Därför ser vi gärna 
arbetsgrupper sammansatta av både yngre och mer erfarna  
medarbetare. Det skapar dynamik och öppnar upp för kunskaps- 
överföring och erfarenhetsutbyte. 

Våra anställda är våra bästa ambassadörer och vi strävar efter 
att skapa en stark familjekänsla i såväl MVB som i koncernen. 
Kan vi få våra medarbetare att känna sig delaktiga och stolta 
över företaget och vår framgång, har vi lyckats som arbets- 
givare.

En kultur byggd på gemenskap
Likaväl som en stad inte är någonting utan sina invånare, är ett företag ingenting 

utan dess medarbetares kunskap och engagemang. Det är tillsammans som vi  

skapar MVB:s framgång. Vår framtida välgång baseras på att vi kan behålla  

nuvarande medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare i branschen. Då kan vi  

inte nöja oss med att vara bra. Vi ska vara mer än så.

VÅRA MEDARBETARE
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FOTO: SARAH JOHARI, MALMÖ
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Tjejer ifrågasätts mer än killar.  
Det är därför viktigt att ha kunskap 
i det man gör, vara envis men  
samtidigt behålla sin identitet.  
Utan min tekniska bakgrund hade 
jag inte lyckats.
N E V E N K A  M E S I C  T I D E R S T R Ö M
A V G Å E N D E  V D  M V B  S Y D
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Intresset för yrket väcktes tidigt genom hennes morfar som 
var murare. Redan som femåring hade Nevenka bestämt sig. 
Det var byggare hon skulle bli. Så blev det. Med en fyraårig 
teknisk linje i bagaget kom hon som 19-åring 1970 från nu-
varande Kroatien till Sverige. Tiden var kanske inte den allra 
bästa. Västvärlden var på väg in i en lågkonjunktur med ökad 
arbetslöshet och svag ekonomisk tillväxt. 

– Jag var ung, tjej, invandrare och ville in i byggbranschen. 
Det var inte en siffra rätt kan man säga, säger Nevenka och 
skrattar.

Men att ge upp var det inte tal om. Efter ett par månaders 
svenskundervisning och diverse kurser i Lund, fick hon 1972 
en praktikplats på Kullenbergs som sedan ledde till en fast 
anställning. 

– Jag hade tur som hamnade hos rätt person som gav mig 
chansen. Jag tror att han såg att jag brann för yrket och min 
vilja att lyckas, säger Nevenka. 

Kullenberg anställde vid denna tid nästan enbart yngre med- 
arbetare, som alla fick stort ansvar snabbt. Det var en lärorik 
tid under vilken Nevenka gick från kalkylavdelningen till att 
bli entreprenadingenjör. Första projektet blev Hagalidskolan 
i Staffanstorp med platschef Göte Svensson. Nevenka axlade 
snart själv rollen som platschef och avancerade vidare till arbets-
chef.

Nevenka berättar att det var en tuff tillvaro där hennes manli-
ga kollegor många gånger behandlade henne som luft. Det var 
mycket jobb och det var inte tal om att ta hand om sjukt barn, 
det fick släktingar göra. När hon som första kvinna hamnade 
på omslaget till tidningen Byggindustrin, blev hon kallad för  
utvikningsbrud av killarna på bygget. 

Karriären fortsatte från byggplatsen in på kontoret. Som  
inköpare och projektledare under 80-talet var Nevenka bland 
annat med och byggde Malmö Konserthus. Efter Kullenbergs 
konkurs blev hon inköpsansvarig för hela PNB-koncernen. 
Året var 1992. Tio år senare anställdes hon som arbetschef på 
MVB. Följande år var hon med och vann utnämningen Årets 
byggare med projektet Lernacken vid Öresundsbron. 2013 
tackade hon ja till rollen som VD. 

Under sitt yrkesliv har Nevenka innehaft de flesta rollerna  
på ett bygge, bortsett hantverkare. Det har resulterat i stor 
kunskap och förståelse för alla delar inom byggprocessen, 
men också medfört att hon har stor respekt internt och i mötet 
med beställare och leverantörer. 

Att motivera sina medarbetare och få organisationen att arbeta 
mot ett gemensamt mål, ser hon som en av hennes styrkor.  
I sitt ledarskap försöker hon vara lyhörd, tillgänglig och tyd-
lig. Med utgångspunkt från sin egen erfarenhet, har hon med-
vetet arbetat för att anställa fler kvinnor och medarbetare med 
utländsk bakgrund. 

– Jag är övertygad om att en organisation behöver mång- 
falden. Män, kvinnor, olika åldrar och bakgrunder. Det  
skapar ett bättre och mer dynamiskt företagsklimat. Jag vet 
också vikten av mentorskap. Jag har bl.a. Berndt Ekman, 
Kullenbergs, och Hans Eliasson, Gullringsbo Egendomar, 
att tacka för att jag fick chansen. De trodde på mig. Jag 
har försökt att ge tillbaka genom att dela med mig av mina  
erfarenheter och vara en förebild för de yngre som är i början 
av sina karriärer, fortsätter Nevenka.

Under sin tid som VD har Nevenka genomfört en omorgani-
sation, öppnat upp ett nytt kontor i Helsingborg och en Bygg-
serviceavdelning i Malmö samt fått MVB SYD att växa ytter-
ligare. 2015 lyckades hon för första gången i MVB:s historia 
passera en omsättning på en miljard kronor, med gott resultat. 
2016 har gått minst lika bra och orderstocken är säkrad för 
både 2017 och 2018. Under hösten fick RPC prestigefyllda  
nomineringar både nationellt och internationellt, och vann  
sedan priset Årets Bygge och Årets Fasad. En finare avslut-
ning på sin VD-karriär går knappast att få. 

Nu väntar en ny roll. Under våren överlämnar hon VD-skapet 
till Thomas Ellkvist och går in som ledamot i styrelsen för 
MVB Holding. 

– Jag ser det som min roll att våga ifrågasätta och kommer 
inte vara rädd för att säga vad jag tycker. Samtidigt ska det 
bli spännande att på styrelsenivå arbeta för att MVB ska  
utvecklas vidare, avslutar Nevenka. 

Nevenka – en föregångare  
och förebild 
Kombinationen tjej, utländsk bakgrund och att arbeta i byggbranschen har krävt sin 

kvinna. Nevenka Mesic Tiderström, VD MVB SYD, kan se tillbaka på en 45 år lång 

och framgångsrik karriär. Med facit i hand konstaterar hon att det varit en spännande 

resa men inte alltid en dans på rosor. Det har snarare varit hårt arbete, ett stort mått 

av jädra anamma, men också att hon har haft lite tur.

PORTRÄTT NEVENKA MESIC TIDERSTRÖM
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TALENT MANAGEMENT

Våra medarbetare   
– nyckel till framgång
Vi är inte bättre än våra medarbetare. Därför är utveckling av  

vår medarbetare högt prioriterat inom MVB. Idag kan våra  

anställda medverka i koncernens ledarskapsutbildning eller  

i våra regionala bolags trainee- och jobbrotationsprogram. 

Oavsett vilken yrkesroll en anställd har inom MVB, ska det finnas 
möjlighet till fortbildning och avancemang som utmanar och ut- 
vecklar.

Traineeprogram
MVB:s traineeprogram vänder sig till civilingenjörer, högskole-
ingenjörer och byggnadsingenjörer med max två års arbetslivs- 
erfarenhet. Traineeprogrammet pågår under 18 månader. Förut-
om att traineen får inblick i hela organisationen och möjlighet att 
bredda sina kunskaper och bygga nätverk, innehåller program-
met även en kompletterande ledarskapsutbildning. Traineen får 
dessutom en egen mentor från organisationen som fungerar som 
rådgivare, stöd och bollplank under programmet. Nästa trainee- 
program kommer att starta hösten 2017.

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 jobbrotationsprogram som utformas uti-
från medarbetarens personlighet och erfarenheter. Genom jobb- 
rotationsprogrammets 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 kon-
tor. Programmet ger utöver god kunskap om företaget, ett värde- 
fullt nätverk för den framtida yrkesrollen.

Gullringsbo Utvecklingsakademi
2014 startade Gullringsbo Egendomar, i samarbete med Handels- 
högskolan i Göteborg, en ledarskapsutbildning för koncernens 
medarbetare. Utbildningen är skräddarsydd och öppen för nuva-
rande och blivande chefer inom koncernen. Programmet kombi- 
nerar teori med praktik. Deltagarna får ta del av intressanta före- 
läsare, genomföra projektarbeten och utbyta erfarenhet med 
andra deltagare inom koncernen. Det skapar förutsättningar för 
ömsesidig samverkan systerbolagen emellan. Ämnen som ingår 
är bland annat strategi och verksamhetsstyrning, ledarskap, håll- 
barhet, kommunikation och varumärke. I den första kullen  
deltog 20 stycken, varav 13 deltagare kom från MVB-bolagen. 
Hösten 2016 genomfördes nästa ledarskapsutbildning med ytter-
ligare 16 medarbetare från MVB.
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Vårt mål är att vara landets  
mest attraktiva byggföretag 
att vara anställd i.
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FORSKNING OCH UTBILDNING

Genom att stödja samhällsprojekt vid landets universitet och 
högskolor vill vi bidra till fortsatt utveckling och kunskap 
inom hållbart byggande. Samarbetet pågår på flera plan, så-
väl genom koncernens stiftelser som stödjer forskningspro-
jekt för ny byggteknik, som aktivt engagemang i branschens 
utbildningar och i våra kommande medarbetare, studenterna. 

Forskningsprojekt
MVB och koncernen bedriver flera FoU-projekt tillsammans 
med Lunds universitet. Koncernens Stiftelse för utveckling  
av energieffektivt byggande är till exempel en av initiativ- 
tagarna till masterutbildningen Energi- och miljöeffektiva  
byggnader, en utbildning med fokus på design och konstruk-
tion av energi- och miljösmarta hus för kalla klimat. 

Årets framtidsbyggare
Genom våra ägare verkar vi för ett ökat miljömedvetande. 
2014 instiftade koncernens Stiftelse för utveckling av energi-
effektivt byggande Årets framtidsbyggare. Prisets syfte är att 
lyfta frågan om energieffektivt och hållbart byggande, samt 
uppmuntra fler att komma med nya idéer och initiativ. 

Årets Framtidsbyggare delas ut i samarbete med Lund  
universitet och tidningen Fastighetsvärlden. Prissumman är  
1,2 miljoner kronor per år, fördelat på tre olika priskategorier;  
Årets Innovatör, Årets Opinionbildare och Årets Talanger. 
Bland de första pristagarna som premierdes fanns passivhus- 
teknikens fäder Bo Adamson och Wolfgang Feist.

TILL ÅRETS FRAMTIDSBYGGARE 2016 UTSÅGS:
Årets Innovatör: 
Maria Cristina Muniari Probst och Christian Roecker från 
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) för sitt 
arbete med hur solenergisystem kan integreras i befintlig be-
byggelse.

Årets Opinionsbildare: 
Arkitekten Hans Eek, för sitt mångåriga arbete med att väcka 
opinion för energieffektivisering av byggnader.

Årets Talanger: 
Linn Adolfsson, Charlotte Andersson, Iason Bournas, Ludvig 
Haav, Medina Deliahmedova, Ahmed Hadzimuratovic, Markus 
Swedmark, Karolina Koch och Karin Lindeberg, alla från 
Lunds universitet.

Framtidens byggare
Det ökade bostadsbehovet kommer att kräva att fler arbetar 
inom byggbranschen. Idag har vi en situation där det  
råder brist på rätt kompetens. Det är därför angeläget att få 
fler ungdomar att välja byggrelaterade utbildningar och att 
byggbranschen som helhet får en högre status. Att sprida 
information om fördelarna och möjligheterna i branschen, 
ser vi därför som en av våra viktigaste uppgifter för att  
kunna rekrytera framtida medarbetare. MVB är dessutom  
representerad i styrelsen för Göteborgs byggmästarefören-
ing som verkar för att unga människor ska välja program- 
utbildningar inom bygg- och anläggning på högskolan.

Arbetsmarknadsdagar och föreläsningar 
Universitetens och högskolornas arbetsmarknadsdagar är 
återkommande event där MVB medverkar. Dagarna är bra 
tillfällen att synas, höras och få kontakt med studenterna 
och sprida kännedomen om MVB som företag. 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 studenterna en mer verklig-
hetsanknuten utbildning, genomför vi varje år en rad gästföre-
läsningar på bland annat civilingenjörsutbildningen vid LTH.
 
På YH, Yrkeshögskolan, är MVB representerad i utbildning-
ens ledningsgrupp och arbetar med skolans antagningsinter-
vjuer samt föreläser i entreprenörskap. Inom BYN, Byggindu-
strins Yrkesnämnd, är MVB engagerad i lärlingsutbildningen 
för blivande yrkesarbetare.

Praktik och examensarbete 
MVB är ett av de företag som i samarbete med LTH erbjuder 
praktikplats inom ramen för Ingenjörsinriktad yrkesträning. 
Studenterna ges här möjlighet att under utbildningen lära 
känna sin framtida yrkesroll och de villkor som gäller på en 
arbetsplats. 

Årligen erbjuder vi ett antal universitets- och högskolestude-
rande möjlighet att skriva sitt examensarbete samt att göra 
praktik på våra arbetsplatser. Ofta har dessa kontakter med-
fört vidare anställning i företaget.

Framtidens byggare  
och byggande  
I takt med att våra städer växer och miljön blir alltmer ansträngd, ökar behovet av nya 

smarta, kreativa lösningar för att skapa ett hållbart samhälle. På MVB vill vi vara med 

och driva utvecklingen av framtidens bostäder, såväl genom att stimulera forskning 

på nya energieffektiva material som att få fler unga att välja byggrelaterade yrken.
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BANK HOTEL, STOCKHOLM. EN F.D. BANKLOKAL SOM BYGGS OM TILL  

ETT BOUTIQUEHOTELL MED 114 RUM. INVIGNING HÖSTEN 2017.
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PROJEKTET ALLMÄNNA VÄGEN, GÖTEBORG, ÄR ETT FINT EXEMPEL PÅ SAMSPELET 

MELLAN NYPRODUCERAT FLERBOSTADSHUS OCH ÄLDRE FASTIGHET FRÅN 1800-TALET.
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SAMHÄLLSENGAGEMANG

Lokal närvaro – en del  
av vår själ
Vi vill vara det byggbolag som med trovärdighet känns som det genuint 

mänskliga 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 verksamhet är positiva för regionen och som ligger i linje 

med MVB:s vision att vara en god samhällsmedborgare.

Under 2016 har vi haft engagemang i: 

Team Rynkeby (Barncancerfonden) 

Tidningen Faktum 2017 

Frölunda Indians klubb 1904 ungdomsverksamhet

IFK Göteborg klubb ungdomsverksamhet 1904

FC Trollhättan 

Grunden BoIS 

Landskrona BoIs 

Malmö Burlöv Golfklubb

Rögle BK 

Trelleborgs FF 

Villa Lidköping BK 

FOTO: FREDRIK AREMYR
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MVB:S HISTORIA

Över 55 år av tillväxt
MVB, som står för Mark, Väg och Bygg, har sedan starten på 60-talet 

drivits av en stark entreprenörsanda. Idag är vi ett av Sveriges största 

privata byggbolag. Vi ska fortsätta växa med lönsamhet utan att ge 

avkall på våra grundpelare med personlig och lokal närvaro.

1960-2000
MVB grundas i Skåne på 60-talet av 

Åke Franzén med en verksamhet 

bestående av tillverkning av betongrör 

samt mindre anläggningsarbeten.

Samtidigt grundas Östbergs Bygg 

& Monterings AB i Stockholm. Verk-

samheten är inriktad på att montera 

stommar i lättbetong. 

MVB växer och utvidgas med en  

byggnadsavdelning under 70-talet. 

Verksamheten är fortfarande  

koncentrerad till nordvästra Skåne.

Under 80-talet köps MVB upp av  

börsnoterade Nils P Lundh som dock 

går i konkurs under 90-talet och 

MVB:s dåvarande VD Kjell Hanson, 

tillsammans med 22 anställda, tar  

över företaget.

2007 
MVB etablerar sig i Göteborgs- 

regionen.

2008
MVB-bolagen byter namn till  

MVB SYD, MVB ÖST och MVB VÄST.

2009
I Åhus bygger MVB ett av Sveriges 

första enfamiljshus baserad på passiv-

husteknik. 

2013
MVB Holding förvärvar 90 % av  

byggbolaget Backgården i Lidköping 

som därefter byter namn till MVB 

Backgården. Bolaget blir ett själv-

ständigt dotterbolag till MVB Holding. 

Genom MVB Backgården stärks  

möjligheten till expansion i Västra 

Götaland. Under året förenas  

MVB VÄST och Astor Bygg under  

ett gemensamt varumärke,  

MVB Astor Bygg och MVB bygger 

Sveriges första Svanenmärkta  

förskola i Stockholm. 

MVB:s omsättning har ökat till  

ca 1 650 miljoner kronor.

2010
MVB bygger Emiliaskolan i  

Landskrona som blev Sveriges  

första skola konstruerad och 

byggd som ett passivhus. 

2011
MVB förvärvar Göteborgsbaserade 

Astor Johansson Bygg AB och 

stärker därmed sin position som 

större byggaktör i området.

20112007 20092008 2010

2001-2006
2001 blir dåvarande Svenska Hus, idag 

Gullringsbo Egendomar, huvudägare till 

MVB. 

Målet är att etablera sig i de tre stor-

stadsregionerna. MVB och Östbergs 

Bygg & Montering går ihop. För Östbergs 

innebär detta att kundkretsen breddas. 

Verksamheten fokuseras på nypro-

duktion och större ombyggnader åt 

allmännyttan vilket bidrar till att bolagets 

fakturering fyrdubblas.

MVB:s verksamhet fortsätter att  

expandera och har vid 90-talets  

mitt 70 anställda och en omsättning 

på 70 miljoner kronor. Samtidigt änd-

rar Östbergs Bygg & Montering sin  

inriktning mot ombyggnation av  

privatägda flerfamiljsfastigheter. 

Vid milleniumskiftet har MVB  

etablerat sig i Malmö genom för- 

värv av ett mindre byggbolag  

och omsättningen har ökat till  

ca 200 miljoner kronor.
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2014
MVB har nu nästan 500 anställda 

och rankas av Sveriges Byggindu-

strier som Sveriges största privata 

byggbolag. 

Under året förvärvar MVB Holding 

resterande 10 % i MVB Backgården.

Som ett resultat av framgångsrika 

projekt inom passivhusteknik, får 

MVB prestigeuppdraget att bygga 

Sveriges hittills största passivhus, 

Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg.

I Stockholmsregionen erhåller  

MVB flera stora uppdrag bl.a.  

ombyggnaden av Eastmaninstitutet  

och Securitas internationella  

huvudkontor.

2016
Rättspsykiatriskt Centrum, Sveriges 

hittills största passivhus, invigs.  

Projektet blir nominerat till Årets  

Bygge och Årets Fasad samt utses 

som en av fyra finalister inom  

Best Healthcare Development i  

den internationella tävlingen  

MIPIM Awards.

MVB Backgården med anställda 

slås ihop med MVB Astor Bygg och 

hela västs verksamhet bedrivs under 

varumärket MVB Astor Bygg. 

2015
MVB växer stort i Stockholms- 

regionen och flyttar till nytt regionalt 

kontor på Rökerigatan 20 i Globen-

området. 

MVB Backgårdens verksamhet 

koncentreras till Skaraborg och 

Trestadsregionen med utgångspunkt 

från Trollhättan. I samband med detta 

stängs lokalkontoren i Lidköping  

och Skövde. Samtidigt växer verk-

samheten rejält i Göteborgsregionen 

som nyanställer fler medarbetare för 

nyinkomna projekt. 

Ägarna Gullringsbo Egendomar firar 

10 år och MVB SYD passerar för 

första gången i MVB:s historia en 

omsättning på en miljard kronor.

2013 20152014 2016
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KONCERNEN

MVB är en del av koncernen Gullringsbo Egendomar. Övriga 
bolag i gruppen är Svenska Hus, Forestry, Wangeskog Hyr-
center, Torslanda Entreprenad, Novi Real Estate och Munk-
bron Finans. Gemensamt för alla bolag är att de grundats av 
entreprenörer och fortsätter, nu och i framtiden, att bedrivas 
med en stark familjebolagskänsla. 

Koncernens omsättning uppgår till ca 3 miljarder kronor med 
ett resultat före avskrivningar, men efter finansiella poster, på  
ca 300 miljoner kronor per år. Marknadsvärdet på gruppens  
fastigheter uppskattas till ca 6 000 miljoner. Ca 500 miljoner 
kronor kapital förvaltas i koncernens cash pool. Antalet an- 
ställda är ca 700. Koncernen innehar 140 fastigheter med ett 
hyresvärde på ca 500 miljoner och ca 5 000 hyresgäster.  
Gruppen äger ca 700 moduler, ca 13 000 maskiner och drygt 
6 300 ha skog och mark. Ägarna delar årligen ut 1,2 miljoner 
kronor till priset Årets Framtidsbyggare. Byggrörelsen är en av 
Sveriges största bland de privatägda.

Sammantaget är Gullringsbo Egendomar landets största  
privatägda bygg- och fastighetsbolag som på traditionellt sätt, 
inom koncernen, bedriver fastighets-, husbyggnads-, anlägg-
nings- och byggmaskinrörelse.

Givande samarbeten
Gullringsbo Egendomar består av ett flertal bolag med verk-
samheter som kompletterar varandra. MVB, Svenska Hus, 
Torslanda Entreprenad och Wangeskog har idag intressanta 
och utvecklande samarbeten som förutom positiva tidsmäs-
siga och ekonomiska effekter, även resulterat i ökad kunskap 
och öppnar 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 varan-
dras verksamheter och spetskunskaper. 

Partnering- och samverkansprojekt blir en allt vanligare  
arbetsform inom byggbranschen. Fördelarna är många, bland 
annat starkare affärsrelationer och nya kreativa lösningar. 
Projektformen baseras på ett förtroendefullt och prestigelöst 
samarbete, där alla spelar med öppna kort och där parternas 
yrkeskunskaper kompletterar varandra under hela byggpro-
cessen. Genom att alla parter är med från början och utveck-
lar 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. Samver-
kansprojektet ska dessutom gagna alla parter på ett tillfreds-
ställande sätt gällande lönsamhet och vinst och ha lika delar 
av risk- och ansvarstagande.

MVB:s vision syftar till en långsiktig utveckling och förvalt-
ning av de resurser som finns tillgängliga. Det innebär att de 
byggnader som vi uppför ska utformas och utföras med fokus 
på hållbarhet och användarvänlighet i såväl produktions- som 
förvaltningsskedet. Genom samverkansprojekt kommer vår 
vision till sin fulla rätt. 

En familjeägd koncern

Visioner utan aktivitet är  
dagdrömmar. Aktiviteter utan 
visioner är tidsfördriv. Visioner 
i aktivitet kan förändra världen.
G U L L R I N G S B O  E G E N D O M A R

ERIKA HELLMAN, HANS ELIASSON OCH LISA KJELLÉN, GULLRINGSBO EGENDOMAR
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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 Skåne-

regionen. 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 Göteborgs-

regionen. MVB Backgården AB bedriver byggverksamhet i 

Skaraborg och Trestadsregionen. Hela verksamheten i MVB 

Backgården AB har överförts till MVB Astor Bygg AB från 

den 1 november 2016. 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 Stockholms- 

regionen utvecklas bra. I Göteborgsregionen och 

Trestadsregionen redovisas mindre underskott.  

Arbetet pågår för att vända den utvecklingen. 

Härmed får styrelsen i MVB Holding AB avlämna årsredovisning och koncernredovisning 

för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31.

KONCERNEN 

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

OMBYGGNAD AV BANKLOKAL TILL MODERN 

GYMNASIESKOLA PÅ ÖSTRA HAMNGATAN, GÖTEBORG.
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FINANSIELLA RAPPORTER

Den föreslagna värdeöverföringen reducerar bolagets so-

liditet till 44%. 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 balansdagen framgår av efterföljande resul-

tat- och balansräkningar med tillhörande notanteckningar. 

       

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 12 596 668

Årets resultat 32 356 877 

  44 953 545 

disponeras på följande sätt:

Utdelas till aktieägaren  10 000 000  

Balanseras i ny räkning 34 953 545 

  44 953 545 

Ett koncernbidrag har lämnats med 10 950 000 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 jämförelsetalen från och med 2013.

 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 

Årets fakturering 1 295 944 1 392 933 1 678 769 1 841 559 1 840 545 

Resultatavräknad fakturering 1 104 953 1 392 933 1 678 769 1 841 559 1 840 545

Resultat efter finansiella poster 45 628 51 453 31 546 58 892 35 018

Resultatavräkningsgrad 85% 100% 100% 100% 100%

Balansomslutning 612 078 672 105 705 197 618 090 714 731

Soliditet 16% 29% 24% 31% 30%

EGET KAPITAL MODERBOLAGET

 AKTIEKAPITAL BUNDNA RESERVER FRITT EGET KAPITAL 

Belopp vid årets ingång 444 7 407 17 596

Årets utdelningar   -5 000 

Årets resultat  0 32 357 

Belopp vid årets utgång 444 7 407 44 953 

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 6 274 185 295 192 013 

Årets utdelningar    -5 000 -5 000 

Årets resultat    26 654 26 654 

Belopp vid årets utgång  444 6 274 206 949 213 667 
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FINANSIELLA RAPPORTER

Moderbolagets resultaträkning (KKR)

 NOT   

Nettoomsättning  3 006 402 3 001 900

Försäljnings- och administrationskostnader 1, 17 -4 507 847 -13 130 111 

Rörelseresultat  -1 501 445 -10 128 211 

Anteciperad utdelning från dotterbolag   32 500 000 5 000 000

Nedskrivning aktier i dotterföretag  0 -5 405 000

Ränteintäkter  5 669 10 286

Räntekostnader  -2 939 -47 224 

Resultat efter finansiella poster  31 001 285 -10 570 149 

Erhållna koncernbidrag  75 000 000 44 700 000

Lämnade koncernbidrag  -73 483 400 -33 334 540

Skatt på årets resultat  -161 008 -92 354 

ÅRETS RESULTAT  32 356 877 702 957 

2016 2015
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FINANSIELLA RAPPORTER

Moderbolagets balansräkning (KKR)

 NOT   

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 4 67 512 107 087 

  67 512 107 087  

Finansiella anläggningstillgångar     

Aktier i dotterföretag 6 29 500 002 29 500 002 

  29 500 002 29 500 002  

Summa anläggningstillgångar  29 567 514 29 607 089 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar på koncernföretag  0 0

Fordringar på dotterbolag  65 381 484 52 061 484

Skattefordran  201 254 2 058 006 

Övriga kortfristiga fordringar  710 312 461 389

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 0 9 273 

  66 293 050 54 590 152 

Kassa och bank 8 1 125 150 1 408 002 

Summa omsättningstillgångar  67 418 200 55 998 154 

SUMMA TILLGÅNGAR  96 985 714 85 605 243 

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  12 596 668 16 893 711

Årets resultat  32 356 877 702 957 

  44 953 545 17 596 668 

Summa eget kapital  52 804 795 25 447 918 

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  215 638 95 896

Skulder till koncernföretag  0 9 401

Skatteskuld  0 0

Skulder till moderbolag  10 950 000 31 375 000

Skulder till dotterbolag  30 381 400 23 248 000 

Övriga kortfristiga skulder  155 199 102 550

Upplupna kostnader 12 2 478 682 5 326 478 

  44 180 919 60 157 325 

Summa skulder  44 180 919 60 157 325 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  96 985 714 85 605 243 

2016-12-31 2015-12-31

2016 2015
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FINANSIELLA RAPPORTER

Kassaflödesanalys (KKR)

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 35 018 58 610 31 001 -10 570

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde

Avskrivningar 4 666 5 049 39 39

Förändring avsättningar 26 324 11 113 0 0

Koncernbidrag netto -10 950 -30 000 1 517 11 365

Betald skatt -10 778 -4 452 -161 -92  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 44 280 40 320 32 396 742 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring fordringar -65 387 6 373 -11 703 1 372

Förändring leverantörsskuld 43 977 4 808 120 -7

Förändring övriga kortfristiga skulder 16 647 -64 937 -16 096 -3 889 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 39 517 -13 436 4 717 -1 782 

Investeringsverksamheten  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 969 -1 695 0 -55

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -12 398 -11 854 0 0

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 180 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -14 187 -13 549 0 -55 

Finansieringsverksamheten

Effekt vid avyttringar av koncernföretag 0 1 806  

Amorteringar -4 800 -4 800

Lämnade utdelningar -5 000 0 -5 000 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9 800 -2 994 -5 000  0 

Årets kassaflöde 15 530 -29 979 -283 -1 837 

Likvida medel vid årets början 227 124 257 103 1 408 3 245 

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

KONCERNEN MODERBOLAGET

2016 20162015 2015
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Koncernens resultaträkning (KKR)

 NOT   

Successiv vinstavräkning 

Nettoomsättning  1 840 545 1 841 559

Kostnad för produktion och förvaltning 1, 2 -1 766 601 -1 751 120 

Bruttoresultat  73 944 90 439 

Försäljnings- och administrationskostnader 1, 17  -39 095 -32 066 

Rörelseresultat  34 849 58 373 

Ränteintäkter  334 530 

Räntekostnader  -165 -293 

Resultat avyttring andelar koncernföretag  0 282 

Resultat efter finanasiella poster  35 018 58 892 

Lämnade koncernbidrag  -10 950 -30 000

Skatt på årets resultat 14 2 586 -9 041 

ÅRETS RESULTAT  26 654 19 851 

Hänförligt till moderföretagets ägare  26 654 19 851

Hänförligt till minoriteten  - -

2016 2015

FINANSIELLA RAPPORTER
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FINANSIELLA RAPPORTER

Koncernens balansräkning (KKR)

 NOT   

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 3 12 948 16 254 

  12 948 16 254  

Materiella anläggningstillgångar     

Byggnader och mark 4 5 865 6 021

Maskiner och inventarier 4 2 603 2 018 

  8 468 8 039 

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar 7 8 8

Kapitalförsäkringar 9 43 363 30 965

Uppskjutna skattefordringar 10 16 312 10 109 

  59 683 41 082  

Summa anläggningstillgångar  81 099 65 375 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Upparbetad men ej fakturerade intäkter 2 59 933 24 209

Kundfordringar  308 639 262 249

Fordringar koncernföretag  9 221 6 416

Skattefordringar  6 713 12 780

Övriga kortfristiga fordringar  1 956 14 535

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 4 516 5 402 

  390 978 325 591 

Kassa och bank 8 242 654 227 124 

Summa omsättningstillgångar  633 632 552 715 

SUMMA TILLGÅNGAR  714 731 618 090 

2016-12-31 2015-12-31

2016 2015
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2016-12-31 2015-12-31

2016 2015

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  206 949 185 295 

Summa eget kapital hänf till moderföretagets ägare  213 667 192 013 

Minioritetsintresse  - - 

Summa eget kapital  213 667 192 013 
 

Avsättningar

Avsättning uppskjuten skatt  34 129 41 290

Övriga avsättningar 13 69 532 43 208 

  103 661 84 498 
 

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut  0 4 800 

  0 4 800 

Kortfristiga skulder

Fakturerade men ej upparbetade intäkter 11 24 147 3 629

Leverantörsskulder  222 490 178 513

Skulder till moderbolag  10 950 31 375

Skulder koncernföretag  3 187 1 313

Övriga skulder  45 525 42 598

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 91 104 79 351 

  397 403 336 779 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  714 731 618 090 

FINANSIELLA RAPPORTER
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NOTER

Noter (KKR)

 2016 2015 2016 2015 

Medelantalet anställda har under året uppgått till:

Kvinnor 28 23 1 1

Män 453 456 0 0 

 481 479 1 1 

Personalkostnader har uppgått till:

Styrelse och verkställande direktör

Lön och ersättningar 5 620 6 667 0 0

Sociala kostnader (inkl. löneskatt) 1 524 2 138 0 0

Pensionskostnader 2 234 2 762 0 0  

 9 378 11 567 0 0 

Övriga anställda

Lön och ersättningar 194 232 194 778 438 394 

Sociala kostnader (inkl. löneskatt) 66 801 60 180 145 130

Pensionskostnader 15 570 13 989 35 30  

 276 603 268 947 618 554 

Totalt för bolaget 285 981 280 514 618 554 

Ersättning till revisorerna  

Revisionsuppdraget 642 612 50 50

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 200 0 0 0

Övriga tjänster 0 0 0 0 

 842 612 50 50 

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 1 – PERSONAL

NOT 2 – UPPARBETAD MEN EJ FAKTURERAD INTÄKT

  2016-12-31    2015-12-31 

Upparbetade intäkter 869 293  1 018 597 

Fakturerade belopp 809 360  994 388 

 59 933  24 209 

Se även not 17.

NOT 3 – GOODWILL KONCERNEN

 2016  2015 

Ingående bokfört värde 16 254  19 560

Årets inköp/förvärv 0  0

Årets avskrivningar -3 306  -3 306 

Utgående anskaffningsvärde 12 948  16 254  

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

omräknads i enlighet med regelverket K3. 



ÅRSREDOVISNING 2016  I  MVB AB 45

NOTER

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

Ingående anskaffningsvärde 8 615 15 675 17 596 21 111

Årets inköp/förvärv 0 1 969 0 1 695

Avyttringar och utrangeringar 0 -665 -8 981 -7 131 

Utgående anskaffningsvärde 8 615 16 979 8 615 15 675 

Ingående avskrivningar enligt plan 2 594 13 656 5 679 19 377

Avyttringar och utrangeringar 0 -484 -3 240 -6 711

Årets avskrivningar enligt plan 156 1 204 156 991  

Utgående avskrivningar enligt plan 2 750 14 376 2 595 13 657  

Utgående planenligt restvärde 5 865 2 603 6 021 2 018 

Varav mark 2 405  2 405  

Oavskrivet uppskrivningsbelopp och 

koncernmässigt övervärde 996 0 1 014 0 

2016-12-31 2015-12-31

NOT 4 – ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR KONCERNEN

 2016-12-31 2015-12-31 

Anskaffningsvärde 20 724 15 414

Leasingavgifter 4 656 4 714

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)

 2016 2015 2016 2015 

Förutbetalda kostnader 4 516 5 402 0 9

Övriga interimsfordringar 0 0 0 0 

 4 516 5 402 0 9 

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 5 – FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
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NOTER

FORTS. Noter (KKR)

 ANDEL ANTAL ORG. NR. SÄTE 2016 2015 
 

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 

   29 500 29 500 

NOT 6 – AKTIER I DOTTERBOLAG

 ANDEL ANTAL ORG. NR. SÄTE 2016 2015 
 

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

   8 8 

BOKFÖRT VÄRDE

NOT 7 – AKTIER OCH ANDELAR KONCERNEN

 2016 2015 2016 2015 

Kassa och bank 759 651 0 0

Fordran på AB Gullringsbo Egendomars konc. kto. 241 895 226 473 1 125 1 408 

 242 654 227 124 1 125 1 408 

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 8 – KASSA OCH BANK

NOT 9 – KAPITALFÖRSÄKRINGAR KONCERN

 2016-12-31 2015-12-31 

Kapitalförsäkring 43 363 30 965 

 43 363 30 965 

Marknadsvärde 49 819 34 692

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

BOKFÖRT VÄRDE
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NOTER

FORTS. Noter (KKR)

NOT 10 – UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR

 2016-12-31 2015-12-31 

Pensionsavsättningar 16 312 10 109

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

NOT 11 – FAKTURERAD MEN EJ UPPARBETAD INTÄKT

 2016-12-31 2015-12-31 

Upparbetade intäkter 132 874 147 480 

Fakturerade belopp 157 021 151 109 

 24 147 3 629 

Se även not 17.

 2016 2015 2016 2015 

Löne- och lönebikostnader 60 714 62 714 2 429 5 276

Förutbetalda intäkter 192 315 0 0

Upplupna entreprenadkostnader 28 066 15 999 50 50

Övrigt 2 132 323 0 0 

 91 104 79 351 2 479 5 326 

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 12 – UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

 2016 2015 

Avsättning återställandet av grustag, samt 

garantireserv för avslutade entreprenader 1 954 2 162

Avsättning för pensionsåtaganden 67 578 41 046 

 69 532 43 208 

NOT 13 – AVSÄTTNINGAR KONCERN
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NOTER

FORTS. Noter (KKR)

KONCERNEN MODERBOLAGET

 2016 2015 2016 2015 

Borgen för entreprenad till dotterbolag  0 0 7 700 0 

Proprieborgen ställd för dotterbolagens garantier 0 0 35 000 35 000

NOT 16 – EVENTUALFÖRPLIKTELSER

 2016 2015 2016 2015 

Långfristig skuld till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar 0 0 0 0

Aktier i dotterbolag 0 6 428 

Tryggande av pensionsåtagande

Kapitalförsäkring 43 363 30 965 0 0

Beviljad checkkredit och garantier i bank

Fastighetsinteckningar 0 0  

Företagsinteckningar 51 170 51 170 0 0 

 94 533 88 563 0 0 

NOT 15 – STÄLLDA PANTER

 2016 2015 

Avsättning för uppskjuten skatt -13 364 4 589

Avsättning skattefordran pensionsavsättning 0 0

Aktuell skatt 10 778 4 452 

 -2 586 9 041 

NOT 14 – ÅRETS SKATTEKOSTNAD KONCERNEN

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 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 utsträck- 

ning  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 underskotts-

avdrag 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 redovi-

sas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning sär- 

redovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. 

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskriv-

ningar. 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 kotnader. Realisationsvinst resp förlust vid avyttring av en anlägg-

ningstillgång redovisas som övrig rörelseintäkt resp övrig rörelsekostnad.  Materiella anläggningstillgångar skrivs av system- 

atiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod 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.

NOT 17 – REDOVISNINGSPRINCIPER & NYCKELTALSDEFINITIONER
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NOTER

FORTS. Noter (KKR)

FINANSIELLA INSTRUMENT 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfrist- 

iga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumen-

tets 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 balans- 

dagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag 

för individuellt bedömda osäkra fordringar.    

Låneskulder och leverantörsskulder

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

Aktier och andelar i dotterföretag

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffnings-

värdet 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

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 koncern-

redovisningen för MVB Holding AB för år 2016.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern- 

redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings- 

lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 

bild av moderbolagets finansiella ställning per den  

31 december 2016 och av dess finansiella resultat och  

kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med års-

redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per  

den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat  

och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.  

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 

och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat- 

räkningen 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 moder-

bolaget 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 årsredovisning-

en och koncernredovisningen upprättas och att den ger 

en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 

ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 

nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern-

redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig- 

heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-

visningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets 

och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 

upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan  

påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att  

använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om  

fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 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 huru- 

vida 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 för-

väntas 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  

Revisorsnämndens webbplats: www.revisorsinspektionen.

se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.

pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH  
ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern- 

redovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 

förvaltning av MVB Holding AB för år 2016 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 moder-

bolaget 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 förslaget till disposi- 

tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag  

till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av 

om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 

bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och 

risker ställer på storleken av moderbolagets och koncern- 

ens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställ-

ning i övrigt.



52 MVB AB  I  ÅRSREDOVISNING 2016

REVISIONSBERÄTTELSE

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning 

av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 

fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 

situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 

så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekono-

miska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggan-

de 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 för- 

slaget 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 försum-

melser 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/rn/showdocument/documents/

rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av 

revisionsberättelsen.

Stockholm den 20 mars 2017

M I K A E L  E R I K S S O N
A U K T O R I S E R A D  R E V I S O R  
P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S  A B

Styrelsen
STURE KULLMAN

Ordförande, född 1952

VD i AB Gullringsbo Egendomar.

Övriga styrelseuppdrag:  

Ordförande i AB Gullringsbo Forestry, Annell Ljus och  

Form AB, CRM Currency Risk Management AB, Hand- 

bollförbundets Liganämnd och Novi Real Estate AB.

Ledamot i Cascade Control 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. 

LARS-ERIK JANSSON

född 1945

Övriga styrelseuppdrag:  

Ordförande i Aranäs KB och Ekan AB.

PER UNUNGER

född 1953

VD MVB ÖST AB. 

Övriga styrelseuppdrag: 

Ledamot i MVB ÖST AB, MVB SYD AB och  

MVB Astor Bygg AB.
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