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VD-ORD

Vd-ord
Året kan sammanfattas som ett starkt och
utvecklande år där vi blickar framåt med
stor tillförsikt. Trots en bekräftat vikande
marknad på bostadssidan har vi en stadig
och lång orderstock. Vi har också vuxit i
våra befintliga verksamheter samt passerat
en miljard kronor i omsättning. Det är en
fantastiskt glädjande milstolpe i vårt företags historia.
Vad gäller vår bransch pågår en nedgång inom
bostadsbyggandet, vilken vi kommer se effekterna
av under 2019. Däremot ser jag ett fortsatt behov
av investeringar inom den offentliga verksamheten
i form av skolor, förskolor, underhåll, utbyggnad av
fjärrvärmenät samt vatten- och avloppsarbeten. Därtill
finns en fortsatt efterfrågan vad gäller kontors- och
industriprojekt på den kommersiella marknaden. På
Sh bygg står vi därför fortsatt stadigt på marknaden.
Dels för att vårt huvudfokus inte är leverans av lägenheter och dels för att vi är starka inom såväl offentlig
infrastruktur som kontors- och industriprojekt.
Hållbarhet fortsatte under 2018, och fortsätter också
framåt, att vara ett ständigt aktuellt ämne och det är något som gläder mig. Begreppet hållbarhet börjar kännas
alltmer etablerat och faktum är att det är något som
alltid genomsyrat vårt företag i såväl stort som smått.
Sh bygg har ända sedan företaget grundades arbetat
långsiktigt och uthålligt och den andan tar vi naturligtvis
med oss, inte bara in i 2019, utan ännu längre fram.
Efter 2017 års lagkrav om en hållbarhetsrapport
som en del av årsredovisningen inledde vi processen
att på ett ännu tydligare sätt göra det möjligt att förstå
Sh byggs utveckling och ställning rörande miljö, sociala
förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. För mig och oss på
Sh bygg har det alltid varit viktigt att driva arbetet med
att redovisa hållbarhetsarbetet och jag ser det som
mycket positivt att kunna tydliggöra det än mer.
Under 2018 har vi fortsatt vårt hållbarhetsarbete
bland annat genom att sätta det som tema på vår stora
personaldag Sh-dagen och genom att inleda ett samarbete med fokus på miljö tillsammans med IFU Arena,
vilket syftar till klimatsmarthet och återinvestering av

energi. Vidare har vi också påbörjat processen att återvinna schaktmassor. Så visst har tankesättet börjat sjunka
in hos den enskilde i företaget. Vi är duktiga och definitivt bättre än 2017 men mitt mål inför de kommande
åren är att vi finner ett effektivt sätt att också mäta det
vi gör. I dagsläget har vi förvisso mätetal gällande våra
medarbetare men jag upplever att vi saknar ordentliga
sådana för både den miljömässiga och sociala aspekten
av hållbarhet. Det är en utmaning för oss.
Inför 2019 finns ytterligare utmaningar i att såväl
samhället som världen i stort förändras och det gäller
att hänga med. Allt fler digitala verktyg finns tillgängliga och jag anser att vi gör klokt i att anamma de som
förenklar och förbättrar vår vardag. Vidare ser jag en
ökad medvetenhet i samhället avseende jämställdhetsfrågor. Mycket tack vare #metoo-rörelsen som
fick förnyad kraft under 2018. Jag tycker att det är
mycket positivt att den inte glöms bort eftersom jag är
övertygad om att en ökad medvetenhet betyder att vi
förändrar oss till det bättre, vilket är synnerligen viktigt
i vår bransch som dras med många gamla normer och
brist på jämställdhet mellan könen.
En schysst bransch på lika konkurrensvillkor är vad
vi ska sträva mot om vi som företag vill fortsätta verka
långsiktigt framöver. Och långsiktighet är vad jag skulle vilja kalla ett av Sh byggs signum. Vi går med stora
steg mot vårt hundraårsjubileum och vi går starkt
framåt. Vi är finansiellt starka. Vi har långa och goda
relationer med våra kunder och en betydande andel
ramavtal, och det i en region som fortsatt kommer
att vara expansiv med såväl ökad inflyttning som till
exempel satsningen på fyrspår mot Stockholm. Vi har
en större orderstock än vi brukar ha historiskt, och
framför allt; vi har egen personal som är vana vid att
jobba i lag och som kan kavla upp ärmarna och hålla
ihop när det blir tuffare tider konjunkturmässigt. Vi ska
bibehålla vår position och det plockar vi med oss in i
2019. Tillsammans!

Lars Svensson
Verkställande direktör

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Året som gått
• Affärsområde Anläggning har haft en stark utveckling och tillväxt under året. I geografin Norrtälje
– Östhammar – Norra Uppland – Gävle har en ny
permanent grupp (entreprenadchefsenhet) etablerats. Satsningen har under året genererat ett antal
ramavtal, bland annat med Norrtälje kommun.
• Generellt har hela anläggningsverksamheten växt
med flera ramavtal och en större volym. Under
året har också TM Anläggning AB införlivats som
dotterbolag till Sh bygg, sten och anläggning AB.
TM Anläggning utgör sedan september 2018 i sin
organisatoriska vardag en del av affärsområde
Anläggning.
• Affärsområde Bygg har bland annat genomfört en
förnyelse- och föryngringsprocess. Organisationen
har vässats och antalet stödfunktioner förtydligats
och stärkts. Affärsområdet återställer omsättningstappet för 2017 trots förskjutning av ett större
projekt in i 2019. Dessutom med ökande marginaler.
Affärsområdet förväntas växa ytterligare framöver.
• Sh Asfalt har under året genomfört osedvanligt
många små jobb, med en god lönsamhet. Organisationen stärker sig kontinuerligt och har en betydande
del koncernextern omsättning. Arbetet med att ta
fram specialanpassade massor och produkter fortgår
på ett bra sätt.

Lars Svensson, barnbarn till farfar Sven Heribert
Svensson som startade Sh bygg (då vid namn SH
Svenssons Stensätteri Aktiebolag) 1923. Sedan 2011
äger Lars Svensson genom sitt holdingbolag Lars
Svensson Holding AB de fyra verksamhetsbolagen
Sh bygg, sten och anläggning AB, Sh maskin i
Uppsala AB samt Sh Fastighetsutveckling AB
och La Familia Svensson AB, till 100 procent.
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Snabba fakta
ÅR

2018

2017

2016

2015

2014

1 261 657

856 520

943 544

913 721

842 744

Rörelseresultat

55 580

29 596

28 780

24 894

20 371

Resultat efter finansnetto

55 582

29 701

29 742

26 274

19 491

469 090

287 776

298 121

305 384

314 172

4,4 %

3,5 %

3,2 %

2,9 %

2,3 %

Räntabilitet på sysselsatt kapital

24 %

28 %

20 %

20 %

15 %

Räntabilitet på eget kapital

48 %

24 %

24 %

23 %

19 %

Soliditet

23 %

31 %

32 %

29 %

25 %

347

294

304

290

270

Nettoomsättning

Balansomslutning
Nettomarginal

Antal anställda
Definitioner se not 29.

Nettomsättning TSEK

1500000
1200000
900000
600000
300000
0

Nettomarginal

2018

2017

2016

2015

2014

2018

2017

2016

2015

2014

2018

2017

2016

2015

2014

5%
4%
3%
2%
1%
0%

Antal anställda

350
300
250
200
150
100
50
0
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Entreprenadingenjör Emma Nygren
på Lokatten, som är en del av Slussen
projektet i Stockholm.

Förslag till vinstdisposition
TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR FÖLJANDE VINSTMEDEL:
Balanserade vinstmedel

50 781 886

Årets vinst

22 162 463
72 944 349

ST YRELSEN FÖRESLÅR AT T VINSTMEDLEN DISPONERAS ENLIGT FÖLJANDE:
Utdelas till aktieägare

14 250 000

Balanseras i ny räkning

58 694 349
72 944 349
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Ägarstruktur

LARS SVENSSON
HOLDING AB

SH MASKIN
I UPPSALA AB

SH BYGG, STEN OCH
ANLÄGGNING AB

SH ASFALT AB

SH FASTIGHETSUTVECKLING AB

TM ANLÄGGNING
I UPPLAND AB

SH INDUSTRI

LA FAMILIA
SVENSSON AB

E-TRAFIK I
SVERIGE AB

LARS SVENSSON HOLDING AB: verksamheten är att
vara holdingbolag. Bolaget utför med egen personal
vissa koncerngemensamma tjänster åt dotterbolagen.

SH MASKIN I UPPSALA AB: Sh maskin har som huvuduppgift att serva Sh bygg, sten och anläggning AB internt med maskiner, såväl uthyrning som reparationer.

SH BYGG, STEN OCH ANLÄGGNING AB (benämns
hädanefter Sh bygg): dotterkoncern som bedriver
byggentreprenadrörelse med inriktning på anläggnings- och byggnadsarbeten. Verksamheten startade
redan 1923 med stensättning som än idag är en stark
kompetens.

SH FASTIGHETSUTVECKLING AB: Sh Fastighetsutvecklings huvudinriktning är att utveckla, förändra och
förädla fastigheter. En exempel är klassiska Svettis,
Uppsala universitets före detta gymnastik- och idrottsinstitution, som invigdes 1910.
SH INDUSTRI AB: moderbolag till E-Trafik i Sverige AB.

SH ASFALT AB: erbjuder allt från större beläggningsarbeten till mindre sådana så som garageuppfarter, både
med konventionell asfalt och flera egna asfaltssorter.
TM ANLÄGGNING I UPPLAND AB: TM Anläggning
är specialister på sanering av förorenad mark, stora
schaktarbeten, sprängningar och hantering av massor
och tar sig an såväl bostads- som industri och handelsprojekt.

E-TRAFIK: E-trafik är experter på trafikanordningar,
med vilket menas allt från små skyltar till barriärer i
stål och betong, i syfte att garantera säkerheten vid
arbeten i både stadsmiljö och på motorvägar.
LA FAMILIA SVENSSON AB: bolaget investerar i onoterade bolag och verksamheter samt bedriver konsultverksamhet främst inom fastighetsbranschen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Hållbarhetsrapport
I årsredovisningen sammanställer Sh bygg en hållbarhetsrapport som visar vår utveckling och ställning, vårt resultat
och konsekvensen av vår verksamhet. Rapporten innefattar frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal,
respekt för mänskliga rättigheter samt motverkande av
korruption.

INDEX FÖR HÅLLBARHETSRAPPORTERING
ENLIGT ÅRL 6:10-14

SIDHÄNVISNING

Affärsmodell

10–12

Policy
• Miljö
• Sociala frågor och personal
• Antikorruption
• Mänskliga rättigheter

16, 22
16, 24, 31
16, 19
16, 19

Väsentliga risker

18, ff

Centrala resultatindikatorer
• Miljö
• Sociala frågor och personal
• Antikorruption
• Mänskliga rättigheter

22
24–26
19
19
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Vad är Sh bygg?
Vi är ett starkt familjeägt entreprenadföretag i tredje
generationen, grundat 1923, som idag ägs av Lars
Svensson. Allt började med stenarbeten och genom
vår långa historia finns en stark känsla för kvalitet,
hantverk och att lösa uppgiften; att med kompetens
axla uppdraget, ta ansvar för att det slutförs på bästa
sätt och att alla i laget gör det tillsammans.
Stenkompetensen är kvar samtidigt som företaget
växer och utvecklas med stor bredd inom bygg och
anläggning. Verksamheten bedrivs med egen personal
så långt det är rimligt då detta är centralt för ägarens
värdegrund.
Sh bygg tar en aktiv samhällsroll eftersom företagets verksamhet är samhällsbyggande och en del av
en större helhet. Hållbarhet är således något som varit
självklart inom företaget från start; att tänka långsiktigt kring ekonomisk lönsamhet, ta socialt ansvar för
medarbetare och samhälle liksom för miljön.

Som hemma
Vi ser oss som en familj som tar hand om varandra, tar
ansvar för problem och hjälps åt att åtgärda dem. Vi
orkar ta i det jobbiga. Vi vill ha kul tillsammans för det
ger bättre kvalitet och sammanhållning. Glädje ger en
friskare vardag. Vi ser att utgår vi från hur vi vill ha det
hemma, hur vi tar ansvar för miljön, våra barn, hur vi
samarbetar och förhåller oss till varandra så gör vi rätt.

Vi vet att det här spelar roll, att det är viktigt. När våra
gemensamma värderingar genomsyrar vår vardag så
gör det skillnad. Det gör skillnad för oss som individer,
det gör skillnad i våra relationer och det gör skillnad
för den produkt vi levererar.

Vi tar ansvar
Som en konsekvens av vårt sätt att arbeta sammanfattar vi vårt hållbarhetsarbete med kvalitet, miljö och
arbetsmiljö i en enkel mening: arbetet ska utföras
som om det vore hemma, med en miljö som barn kan
vistas och leva i.

SH BYGG KÄNNETECKNAS DÄRFÖR AV ATT:
• Vi har egen anställd personal så långt det bara är
möjligt
• Vi har en systematisk medarbetar- och karriärutveckling internt genom Sh Akademin
• Vi utvecklar ständigt våra ledare för ett modernt
och hållbart ledarskap
• Vi fokuserar på att praktisk kunskap ska finnas
bland Sh byggs tjänstemän så att man förstår hela
arbetsprocessen
• Våra medarbetare förstår affärsplanen och identifierar sig med våra kärnvärden
• Våra medarbetare är ambassadörer för företaget

Affärsmodell
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Nybyggnation
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Sten
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Nöjda medarbetare på en säker arbetsplats
Ekonomisk tillväxt
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Affärsidé
Sh bygg ska bedriva entreprenadverksamhet inom bygg
och anläggning samt tillhandahålla relevant service inom
dessa områden för utvalda kundgrupper.
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Verksamhetsområden
Som entreprenadbolag har vi följande verksamhetsgrenar och specialkompetenser inom
vilka vi avser vara det attraktivaste alternativet:

Nybyggnation

Anläggning

Vi åtar oss nybyggnationsprojekt där vi får vara med
och bidra från start. Att arbeta i partnering med kunden ger det bästa utfallet. Vi bygger allt från bostäder
till kontor och offentliga byggnader men är mest av
allt specialister på förtätningsprojekt.

Vi tar hand om schaktning, rörläggning, grundläggning och betonggjutning. Vi utför även arbeten med
fjärrvärme och fjärrkyla åt de stora kraftbolagen.

Bygg
Vi är mycket starka inom renoverings-, ombyggnadsoch tillbyggnadsarbeten (ROT-arbeten) där vi löpande
har stora uppdrag. Vi har även lång och gedigen erfarenhet av att varsamt renovera känsliga miljöer så som
k-märkta fastigheter. Därtill har vi vår byggserviceavdelning som med kort varsel hjälper våra kunder med
serviceuppdrag. Löpande renoveringar kombineras
med mindre ROT-arbeten.

Sten
Vi är kända för vår unika spetskompetens och yrkes
skicklighet inom marksten, gatsten, fasader, murar,
kajer etcetera.

Trädgård
Vår trädgårdsgrupp projekterar, anlägger och planterar
olika utemiljöer för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommuner och landsting.

Sh Asfalt
Genom Sh Asfalt erbjuder vi allt från större beläggningsarbeten till garageuppfarter. Vi jobbar såväl med
konventionell asfalt som med flera egna asfaltssorter,
vilket ger ett bättre och starkare resultat till en ofta
lägre kostnad för kunden.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Vision
Visionen är vår ledstjärna, hur vi vill vara – inåt och utåt.
Sh bygg ska vara hållbart, ekonomiskt, socialt och miljömässigt. På så vis frodas företaget, medarbetarna, kunderna,
leverantörerna och omvärlden. Att spegla vår tid och hjälpa
till att gå mot framtiden är den utmaning vi vill arbeta med.
Vi vill vara det attraktivaste entreprenadföretaget för våra
kunder, leverantörer, medarbetare och för samhället vi
verkar i. Vi vill vara det företag man väljer i första hand.
Om vi lyckas vara förstavalet kommer vi att hålla långsiktigt,
vara lönsamma och vara en trygg arbetsplats.

13
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Mål och strategi
Att växa är viktigt, men det är ännu viktigare hur vi växer. Vårt mål är att Sh bygg ska växa
kontrollerat och hållbart. För att uppnå detta finns ett antal strategiska mål i vår affärsplan
som vi valt. Världens stats- och regeringschefer antog vid FN:s toppmöte i New York 2015,
17 globala mål för fredlig och hållbar utveckling som sträcker sig fram till 2030. I begreppet
hållbar utveckling integreras social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Dessa mål är:

Vi har för Sh byggs räkning valt att i huvudsak fokusera
mot fyra av dessa mål, vilka vi finner särskilt relevanta för vår verksamhet. Genom att arbeta mot och
prioritera nedanstående mål kan vi vara med och bidra
till att de globala målen adresseras och uppfylls på ett
framgångsrikt sätt:
3. HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Att kontinuerligt säkerställa våra medarbetares hälsa
och välbefinnande på arbetsplatsen är en hygienfaktor som alltid kommer att vara en prioritering för oss.
Det är likaså viktigt för oss att säkerställa hälsan och
välbefinnandet för dem, som efter att projekten är
slutförda, verkar på platsen.
5. JÄMSTÄLLDHET
En av vår bransch största utmaningar är jämställdhet.
Vi är övertygade om att olika kompetenser, perspektiv

och bakgrunder leder till ett bättre beslutsfattande och
en sundare företagskultur. Därför fortsätter vi att sträva
mot jämställdhet så att både unga, äldre, kvinnor och
män ska trivas på Sh bygg.
8. ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK
TILLVÄXT
Att säkerställa schyssta villkor för både våra anställda
och för de som är anställda hos våra underentreprenörer är något vi anser att vi har ett stort ansvar för. Att
ha kontroll i leverantörsledet är en viktig framgångsfaktor för en hållbar tillväxt.
13. BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN
Vi har bara en planet och på denna ska Sh bygg passa
in såväl i dag som i framtiden. Därför behöver vi ställa
om mot en mer klimatsmart verksamhet för både vår
och våra barns skull.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Affärsplaneområden
Utöver FN:s globala mål har Sh bygg också satt ett antal strategiska mål inom företaget vilka vi kallar affärsplaneområden. Dessa återfinns i koncernens affärsplan och bryts ned av ledningsgruppen till årliga verksamhetsplaner.

EKONOMI
MÅL 2018: vi har ett robust och hållbart resultat om 3 procent eller mer av omsättningen samt att vi omsätter hållbart
och i rätt takt upp mot 1,5 md kronor.
MÅLUPPFYLLELSE 2018: liksom 2017 uppnåddes och överträffades 3 procentsnivån och resultatet blev 4,4 procent. Omsättningen blev 1,26 md kronor, vilket är högre än förväntat då vi inledningsvis räknade med en viss avmattning i produktionen till
följd av svagare lågkonjunktur i branschen. Läs mer om ekonomi på sidan 19.

MILJÖ
MÅL 2018: vi har ett systematiskt och hållbart miljöarbete som årligen gör att vi minskar vår miljöpåverkan.
MÅLUPPFYLLELSE 2018: för att systematiskt kunna jobba för ett hållbart miljöarbete har vi under året rekryterat en
medarbetare som som arbetar med hållbarhetsfrågor så som kvalitets-, miljö och arbetsmiljöfrågor. Vi har utbildat våra
medarbetare inom miljö, haft ett företagsevent med fokus på hållbarhet, startat upp en ny återvinningsanläggning samt
sett över våra inköpsrutiner för profilprodukter så att de köps in utifrån miljö- och hållbarhetsaspekter. Läs mer om miljö
på sidan 22.

PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ
MÅL 2018: vi har satt en nollvision för arbetsplatsolyckor samt nolltolerans för diskriminering. Alla medarbetare ska oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder, religion och sexuell läggning ha förutsättningar att utvecklas inom Sh bygg.
MÅLUPPFYLLELSE 2018: vi har haft 22 olyckor under året och 30 tillbud och vi kan se att tillbuden ökat något. Att tillbuden ökat ses som en effekt av vårt utökade arbete för att förebygga antalet olyckor. Ett tillbud ökar nämligen vår kännedom om risker vilket bidrar till att förhindra att en händelse leder till en olycka. Nolltolerans vid diskriminering är en
självklarhet. Under 2018 uppkom bland annat ett fall av diskriminering vilket vi omgående tog tag i. Läs mer om personal
och arbetsmiljö på sidan 24.

MARKNAD OCH KUND
MÅL 2018: offentlig sektor ska utgöra ungefär hälften av våra kunder och hälften av omsättningen ska ligga inom samverkan och ramavtal eller motsvarande. Vidare ska vi ha en öppen och dokumenterad kunddialog och analys samt fokus
på den valda marknadsgeografin.
MÅLUPPFYLLELSE 2018: offentlig sektor utgör likt tidigare år cirka 60 procent av omsättningen och i princip uppnås
samma siffra vad gäller samverkanskunderna. Vi genomför löpande kunddialoger och använder oss från och med 2018
av SCB:s analysmodell Nöjd-Kund-Index för att sammanfatta måttet på vår kvalitet utifrån kundens perspektiv. 2018
uppvisade vi ett NKI-värde på 67. Ett bra värde som visar att våra kunder är nöjda med oss och vi är stolta över resultatet.
Läs mer om marknad och kund på sidan 34.

ORGANISATION OCH LEDNING
MÅL 2018: vi använder vårt enhetliga verksamhetssystem, det vill säga alla våra instruktioner och arbetsordningar som
finns tillgängliga på vårt intranät, och säkerställer för detta goda uppföljningsfunktioner och rutiner.
MÅLUPPFYLLELSE 2018: under året har vi som ett led i att ytterligare stärka vårt verksamhetssystem inlett en process
för en ny digital plattform. Syftet med detta är att på ett företagsövergripande sätt samordna oss än bättre och tillse att
vi följer våra rutiner samtidigt som vi stärker vår interna kommunikation. Likaså har vi rekryterat en ny medarbetare vars
huvudsakliga arbetsuppgift är att tillse att arbetet med våra verksamhetssystem sker enligt föreskrivna rutiner. Detta
affärsplanemål presenteras i korthet närmare på sidan 16.
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Anläggare Filip Österdahl och underentreprenör Anders Wallenqvist
på anläggningsprojektet Malmparken i Sollentuna.
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För att säkerställa att hållbarhet genomsyrar
hela Sh byggs arbete var ett av 2018 års viktigaste åtgärder vårt strategiska mål att stärka våra
verksamhetssystem. Alla våra rutiner, instruktioner
och arbetsordningar och policydokument ska
finnas lättillgängliga i vår nya digitala plattform. Det
möjliggör en stärkt intern kommunikation samt ett
stärkt och enhetligt företag – ett hållbart Sh bygg.

Bolagsstyrning
För oss på Sh bygg är kontinuerlig utveckling en naturlig del i vårt dagliga arbete, ett aktivt förhållningssätt och en del av vårt sätt att se på verksamheten. Vi
bygger framtid tillsammans med både våra kunder, leverantörer, underentreprenörer, partners och medarbetare. Det är viktigt att vår framtid är hållbar ur både
ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.
Sedan företaget grundades har ett långsiktigt
synsätt varit en central del i hur vi verkat. Vårt hållbarhetsarbete är affärskritiskt då det dels handlar om hur
vi samverkar med omvärlden och samhället, dels de
direkta kundkrav som ställs i de projekt vi genomför.
Ett hållbart synsätt på miljö, ekonomi och samhället
kring oss ger goda resultat.
Som ett led i vår ambition att bidra till att bygga
en hållbar framtid är Sh bygg certifierat enligt BF9K.
Det är ett lednings- och produktcertifieringssystem
som bland annat ställer krav på kvalitet, miljö- och
arbetsmiljö och som fungerar på samma sätt som

en ISO-certifiering, med skillnaden att systemet är
direkt anpassat för företag byggbranschen. För att bli
BF9K-certifierade genomförs årligen en extern revision där vårt arbete kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö genomlyses av det certifierande organet DNV-GL.
Ett av våra viktigaste styrdokument för att bygga
en hållbar framtid är vår hållbarhetspolicy där vi bland
annat framhåller att vi i varje beslut som fattas ska ta
hänsyn till hållbarhetsaspektens samtliga tre vågskålar;
det ekonomiska, det miljömässiga och det sociala. Policyn förtydligar vår värdegrund Som hemma, det vill
säga att vi arbetar för ett hållbart samhälle genom att
aktivt utveckla oss själva och fatta långsiktiga beslut.
Jämte hållbarhetspolicyn är våra policydokument för
kvalitet, miljö, arbetsmiljö, jämställdhet och antikorruption ytterligare viktiga dokument för vår värdegrund liksom att vi antagit Sveriges Byggindustriers
uppförandekod.
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Intressentdialog
För att identifiera vilka väsentliga fokusområden som ska ligga till grund för vårt hållbarhetsarbete har vi genomfört en kartläggning av våra viktigaste intressenter och fört en
dialog om deras förväntningar på oss. Dessa redovisas i tabellen nedan:

ÄGARE

MEDARBETARE

Sh bygg, sten och anläggning AB ägs av LAS Holding
AB. Årligen genomförs en ägardialog mellan styrelsen
i Sh bygg och ägaren som resulterar i ett ägardirektiv
där de för ägaren centrala styrpunkterna identifieras.
Ägardirektivet är en bas för styrelsen i arbetet med
affärsplanen med rullande treårsperspektiv. Styrelsen
för Sh bygg ger där direktiv till ledningen för höstens
verksamhetsplanering. Ägarens huvudpunkter är:

Vad gäller medarbetare så är Sh byggs anställda liksom
deras anhöriga i fokus för företagets intresse. Även
möjliga anställda omfattas, det vill säga de som Sh bygg
på sikt ser är intresserade av att söka sig till företaget. Genom medarbetarundersökningar vartannat år
samt utvecklings- och uppföljningssamtal varje år förs
regelbundet en dialog vilket pekar på att de centrala
områdena för medarbetarna är:

Sh byggs verksamhetsinriktning – det är ett entreprenadbolag

Anställningstrygghet

Att verksamheten ska bedrivas med egen personal så
långt det är rimligt för högsta kvalitet och ansvarstagande
Långsiktigt hållbar tillväxt avseende omsättning, soliditet,
utdelning, likviditet och avkastning på eget kapital

Löneutveckling
Kompetensutveckling
Arbetsmiljö
Ledarskap

Kompetens- och personalutveckling
Direktiv avseende kundval
Samhälls- och miljöpåverkan

KUNDER

FACKFÖRENINGAR

Generellt avgränsar vi vår kunddialog till att fokusera
på kunder där projekten är på över fem miljoner kronor,
men vid behov följer vi också upp mindre projekt. Vår
marknadskoordinator genomför strukturerade kundintervjuer och tillför på så sätt den dimension som vi och
kunderna efterfrågar; den löpande utvärderingen av
våra leveranser på ett kvalitativt sätt. På så vis bygger vi
relationer och en jämförelsebas av hög kvalitet. De frågor som våra kunder pekar ut som centrala är följande:

Som företrädare för medarbetarna kring kollektivavtal
och arbetsmiljöfrågor är fackföreningarna centrala i
arbetet för en hållbar arbetsplats. I medbestämmandegrupper och möten med Byggnads, Seko, Ledarna samt
Unionen förs en pågående dialog kring de för arbetsplatsen centrala frågorna. Fackföreningarna utser också
skyddsombuden som tillsammans med Sh bygg arbetar
för den bästa arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen.

Kvalitet
Tid
Kostnadsuppföljning och rapportering
ÄTA (ändringar, tillägg, avgående)-hantering och redovisning

OMGIVANDE SAMHÄLLE – IDEELLA AKTÖRER
De ideella organisationerna är en central del av omvärlden och samhällsutvecklingen och de efterfrågar
engagemang samt finansiering och stöd genom till
exempel sponsring. Sh bygg engagerar sig löpande
med dessa intressenter och uppmuntrar medarbetarnas
engagemang i detta.

LEVERANTÖRER

OMGIVANDE SAMHÄLLE – KOMMUNER/STAT

Sh bygg eftersträvar lokala leverantörer som delar
företagets värdegrund och inställning kring trygghet
på arbetsmarknaden och de lagar, avtal och regler som
gäller. I detta arbetar Sh bygg med en tydlig uppförandekod och långsiktiga relationer för bästa resultat.
Leverantörerna efterfrågar:

Som aktör inom entreprenadbranschen och som ett
stort lokalt företag efterfrågar kommunerna och det
omgivande samhället såväl efterlevnad av lagar, regler
och riktlinjer som en aktiv dialog kring utvecklingen av
det lokala samhället. Sh bygg engagerar sig i samhällsoch utvecklingsfrågor genom bland annat seminarier,
event och samarbetsprojekt kring exempelvis kultur och
fritid, integrationsfrågor och ideellt arbete. Se sidan 30.

Tydlig kommunikation och planering
Trygga betalningsrutiner
Tydliga förhållningsregler och avgränsningar
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Det väsentliga för Sh bygg
Utifrån dialogen med våra intressenter samt en intern väsentlighetsanalys har vi identifierat nio stycken för oss prioriterade arbetsområden. Dessa områden är våra viktigaste
utmaningar och största möjligheter, vilka vi prioriterar och hela tiden arbetar för att förbättra.
Baserat på den löpande intressentdialogen har vi identifierat följande områden som särskilt viktiga:

HÖGSTA PRIORITET

AFFÄRSPLANEOMRÅDE

SIDNUMMER

1. Hälsa och säkerhet

Personal och arbetsmiljö

sidan 24

2. Ekonomisk stabilitet

Ekonomi

sidan 19

3. Nöjda kunder

Marknad och kund

sidan 34

4. Nöjda medarbetare

Personal och arbetsmiljö

sidan 24

5. Klimatpåverkan

Miljö

sidan 22

6. Affärsetik

Ekonomi

sidan 19

7. Digital utveckling och IT-säkerhet

Marknad och kund

sidan 34

8. Materialanvändning och avfall

Miljö

sidan 22

9. Jämställdhet och mångfald

Personal och arbetsmiljö

sidan 25

PRIORITET

1
3
2
4

INTRESSENTER

6

5

7

8
9
PRIORITET

SH BYGG
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Entreprenadingenjör Martin
Fredriksson, träarbetare Sören
Svensson, entreprenadchef
Jens Malm, träarbetare Mikael
Strand och platschef Mats Berkman på projektet Jumkil skola.

Ekonomi
Ekonomisk stabilitet
Utan ekonomisk stabilitet kommer våra kunder inte
att välja Sh bygg och medarbetarna söker sig någon
annanstans. Ekonomin avgör förmågan att investera
i miljö och sociala faktorer och är en värdemätare på
hållbarheten i företagets affärsmodell och dess existensberättigande.
Vår bransch är konjunkturkänslig och vi har sett
början till en avmattning främst på bostadsbyggarsidan, av vilken effekterna kommer att synas än mer
under 2019. Sh bygg är dock ett lokalt företag som
ända sedan starten verkat i Uppland med omnejd,
en region som befinner sig i en mycket expansiv fas.
Regeringens satsning på fyrspår mot Stockholm bidrar
till tillväxt för regionen i och med fler bostäder och
utökad infrastruktur och det gör det tryggt för oss att
ur ett ekonomiskt perspektiv fortsätta bygga framtiden. Vår bedömning är att vår position på marknaden
fortsatt kommer att vara stark.

Affärsetik
En annan aspekt av ekonomisk stabilitet innebär att
agera affärsetiskt, det vill säga att vi har nolltolerans
mot mutor och korruptionshandlingar inom vår verksamhet. Vi arbetar löpande med att utveckla oss själva
inom etik- och moralfrågor gentemot våra kunder och
leverantörer. Förutom effektiva kontrollsystem anser
vi att affärsetik till stor del handlar om attityder men
också om ledarskap, att kunna leda både sig själv och
andra. Arbetar vi med ledarskap och vår värdegrund
får vi en bra arbetsmiljö och goda resultat.

För att skapa tydlighet inom detta har vi valt att
fastställa våra etiska riktlinjer i en policy för etik och
moral. Vi utbildar också våra tjänstemän i kursen
Etik och moral, som ges inom vår egen Sh Akademi.
Under 2018 utbildades 11 nyanställda tjänstemän
i kursen och totalt har 90 av 116 anställda tjänstemän gått kursen. Utbildningen syftar till att behandla
brottsbalkens bestämmelser för mutbrott. Den följer
dels Näringslivskoden som är utgiven av Institutet mot
mutor, dels vår egen policy. Utifrån vår policy agerar vi
alltid inom ramarna för lagstiftning och internationella
konventioner för att tillse att inga brott mot mänskliga
rättigheter förekommer. Det är av stor vikt för oss att
värna varje individs rättighet och det gäller såväl i vårt
eget företag som hos våra leverantörer och underentreprenörer.
Ytterligare ett led i att säkerställa vår affärsetik är
att vi enligt rutin utför årliga leverantörsbedömningar
med syfte att bedöma och värdera våra leverantörer
och underleverantörer, baserat på deras förmåga att
leverera produkter som svarar mot överenskomna och
fastställda krav och specifikationer. De krav och specifikationer de ska uppfylla är bland annat signerade
riskanalyser och arbetsmiljö, innehavande av kvalitets-, miljö och arbetsmiljösystem samt produktval
och miljöarbete.
Vidare kontrolleras också att leverantörer och
underleverantörer är registrerade i organisationsnummerregistret, som arbetsgivare och för moms och
F-skatt. Likaså kontrollerar vi de beslutade arbetsgivaravgifterna för de tre senaste månaderna.
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Gamla anor och nya verktyg
Det finns många likheter mellan Uppsalaföretagen
Sh bygg, sten och anläggning AB och Uppsala Maskin
& Verktyg AB. De har funnits i nästan 100 år, är familjeägda och drivs av tredje respektive fjärde generationen.
Framgångsreceptet för det bygger på att ha en nära,
god och långsiktig relation med sina kunder samt att ha
förmågan att anpassa sig över tid.
Den ene startade ett stensätteri, den andre en
järnhandel. Genom Uppsalas historia har de två
företagen utvecklats parallellt till vad de är idag. Kan
det ha varit så att Maskin & Verktygs grundare, Johan
”Spik-Johan” Johansson, på 1920-talet levererade
verktyg till Sh byggs grundare Sven Heribert Svensson?
Det vet vi inte säkert, men tre respektive fyra generationer senare är i alla fall samarbetet i full gång.
Sh bygg utför en utförandeentreprenad åt Maskin
& Verktyg som i början av 2019 flyttar från sina nuvarande lokaler i Boländerna i Uppsala till en lokal som
är nästan det dubbla i antalet kvadratmeter. Flyttlasset
går inte så långt, utan till grannfastigheten hundratalet
meter bort.
– Vi har haft planer i många år på att bygga nytt
eller att flytta till andra lokaler. Så dök tillfället upp att
förvärva grannfastigheten, vilket har blivit en jättebra
lösning för oss, säger Erik Sallén som är försäljningschef och fjärde generation i företaget.
Maskin & Verktyg finns även i Gävle sedan 2007
och i Västerås sedan 2011. I de mer utpräglade industristäderna är sortimentet fortfarande riktat mot
kunder inom industri, medan sortimentet i Uppsala
mer och mer går från industrisortiment mot kunder
inom byggbranschen.
– I Uppsala är vi stora på personlig skyddsutrustning
och vår enskilt största varugrupp är handskar. Det hade
nog inte Johan kunnat drömma om på 1920-talet,
reflekterar Erik Sallén.
Den nya lokalen byggs om och till för att uppfylla
de behov Maskin & Verktyg har.

– Vi bygger om lokalen med ny butiksyta och nya
kontor med tillhörande personalutrymmen. Det blir helt
nya ytskikt, ytterväggar och tak med omfattande arbeten inom el, rör och ventilation. Vi bygger också en helt
ny lastkaj, berättar Åke Lager som är Sh byggs platschef
i projektet, och fortsätter: totalt med underentreprenörer är vi 34 stycken, varav åtta är från Sh bygg.
Jonas Snickars är miljö-och kvalitetsansvarig hos
Maskin & Verktyg och även ansvarig för flytten. Han
ser fram emot den nya lokalen och vilka utvecklingsmöjligheter den för med sig.
– Den nya lokalen blir ändamålsenlig på ett helt
annat sätt. Vi gör en stor höglagerdel med 500–600
pallplatser. I och med det kan vi bredda vårt sortiment.
Sist men inte minst blir det också ett enormt lyft för
alla oss som jobbar här. Nu får vi bättre förutsättningar för ett mer effektivt flöde i butiken och mer plats,
vilket vi alla ser fram emot, säger Jonas Snickars.
Valet av entreprenör för ombyggnationen tycker
Erik Sallén var lätt.
– Vi ville jobba med Sh bygg för vi tycker om att
jobba med lokala företag. För oss är kvalitet också väldigt viktigt. Vi ska leva och verka i den nya fastigheten
i många år och då är det viktigt att jobba med en aktör
som går in i projektet med samma inställning. Man ser
det som sitt eget och man tar ansvar för arbetet som
görs, inga genvägar och slarv. Vi har en nära relation
och tillsammans för vi arbetet framåt med kundunika
anpassningar och kostnadseffektiva lösningar. Sh bygg
är också den aktör som har kapacitet att bedriva arbetet på flera fronter samtidigt. Tidsramen är pressad, så
allt jobb sker parallellt, markjobb, bygget av butik, utrymmen på övre plan och lastkaj, avslutar Erik Sallén.
Flyttlasset går i början av februari 2019 och Erik
Sallén och Jonas Snickars ser fram emot den positiva
utvecklingen Maskin & Verktyg står inför med flytten
till större och mer ändamålsenliga lokaler. Siktet är
inställt på ytterligare 100 år.
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Försäljningsansvarig Erik Sallén, miljö- och kvalitetsansvarig Jonas Snickars samt
Sh byggs platschef Åke Lager i Maskin & Verktygs blivande lokaler.
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Miljö
Klimatpåverkan
Vi vill bygga en hållbar framtid och därför är miljön
en mycket viktig aspekt för oss på Sh bygg. Det finns
många kategorier inom vilka vi jobbar för att hela
tiden förbättra oss. Resor till och från jobbet och
transporter av byggmaterial har en negativ klimatpåverkan och därför är det viktigt att bli oberoende av
fossila bränslen på sikt. Vi har under 2018 påbörjat
arbetet med att kartlägga vår egen fordonsflotta och
dess utsläpp och det arbetet fortsätter under 2019.
Energianvändningen är något vi fokuserar på och
där vi kan ha en stor påverkan. För vår del har vi valt
att fokusera på våra fastigheter och då främst våra
bodetableringar ute i projekten. Under 2018 valde
vi att, på två av våra projekt, göra en kartläggning av
de åtgärder som gjorts för att minska energianvändningen. Det rörde åtgärder så som fjärrvärme framför
eluppvärmda bodar, termostater på elementen och
automatiska dörrstängningar. Utifrån denna kartläggning kan vi nu fortsättningsvis bedriva ett aktivt arbete
för att minska vår totala energianvändning.

Materialanvändning och avfall
Materialanvändningen är ett fokusområde i våra
projekt. Vi har dock inte direkt påverkan på vilka material som väljs eftersom kunden väljer material och
miljöklassning på sina anläggningar och fastigheter.
Vi kan dock fungera som rådgivare och då särskilt
i partneringprojekt där vi är närmare materialvalsprocessen. Vi vill hela tiden möta våra kunders högt
ställda krav samt de myndighetskrav som ställs inom
miljöområdet. Det arbetet är direkt kopplat mot vårt
verksamhetssystem som är certifierat enligt BF9K och
där noggrann dokumentation och uppföljning sker.
Under året har vi gjort ett flertal egna miljösatsningar inom företaget där exempelvis vårt affärs

område Anläggning har startat upp en återvinningsanläggning för att kunna förädla och återanvända
jord- och grusmaterial. Satsningen är ännu i sin linda
och kommer fortsatt att utvecklas under 2019.
Även på byggsidan har man jobbat med miljösatsningar. Exempelvis genom att, i den mån det är
möjligt, samordna transporter. Det betyder att man
planerar produktionen noggrant för att minimera antalet körningar från leverantörer samt ser till att exempelvis kranar med förbränningsmotorer utnyttjas på
bästa sätt. Att undvika sommarbetonade projekt under
vintern är ett annat sätt att tillgodose miljöarbetet.
Konkret innebär det till exempel att utvändig målning,
putsning, arbeten med tak och betongarbeten inte
bör utföras vintertid då dessa under kyligare perioder
kräver värmetillskott.
Vi arbetar därtill med utbildning för att förändra
attityder och 2018 har vi hunnit utbilda knappt hälften
av medarbetarna i kursen miljöansvar och webbutbildningen miljökörkortet. Under året genomförde vi också
vår företagsgemensamma personaldag, Sh-dagen,
vilken gick under temat hållbarhet. Förutom att tala
om hållbarhetsaspekten utifrån ett större och mer
generellt perspektiv valde vi att visa på miljöaspekter
också i det mindre formatet. Därför användes exempelvis ingen onödig mängd papper i form av namnskyltar, maten som intogs serverades på tallrikar och
med bestick gjorda av komposterbara palmblad och
till efterrätt serverades glass gjord på lokalt producerade råvaror. Detta för att visa att ett miljötänk inte
behöver vara svårt och komplicerat.
För att tillse att miljöarbetet utvecklas och fortskrider har vi också förstärkt vår organisation med en ny
medarbetare vars huvudsakliga uppgift blir att arbeta
med utveckling och förbättring av hållbarhetsfrågor
utifrån interna och externa krav.

Vårt eget miljöarbete är av yttersta vikt men vi samarbetar också gärna med andra aktörer som har miljömål på
sin agenda. Under 2018 inledde vi ett samarbete tillsammans med IFU Arena i Uppsala genom att investera i deras
solcellssatsning. IFU Arenas sol- och elanläggning kommer att producera en betydande del förnyelsebar och miljövänlig energi. När den är fullt utbyggd kommer driftsekonomin att förbättras med cirka 25 procent per år. Utöver att
ta ansvar för miljön bidrar projektet till att ge än bättre ekonomiska förutsättningar för föreningar att fortsätta träna
och spela till rimliga kostnader. För oss är det viktigt att arbeta med hållbarhet på ett gränsöverskridande sätt och inte
bara inom vår egen bransch. Genom samarbetet med IFU Arena kan vi arbeta för ett hållbart samhälle på flera plan.
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Annika Svensson, arbetsledare för Trädgårdsgruppen, utför
planteringsarbeten på ett av Sh byggs trädgårdsprojekt.
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Personal och arbetsmiljö
Den kultur och de värderingar vi står för på Sh bygg är enkla och bygger på sunt förnuft.
Vi ska behandla varandra väl, på samma vis som vi själva vill bli behandlade oaktat kön,
etnisk bakgrund, ålder, religion eller sexuell läggning. Gör vi det håller vi hög kvalitet i
våra relationer och vårt umgänge. Då skapar vi också arbetsglädje samt förutsättningar
för att utvecklas inom Sh bygg, vilket är en grundförutsättning för att slutresultatet ska
hålla den höga kvalitet vi alltid strävar efter.

Sh byggs grund och förhållningssätt är att vi, då det är
organisatoriskt och affärsmässigt möjligt, ska arbeta
med egen anställd personal. På så sätt kan vi utveckla
vår kompetens långsiktigt, få betydande fördelar kring
vårt kvalitetsarbete och skapa den positiva arbetsmiljö
vi vill ha.

Hälsa och säkerhet
Säkerhet är en mycket prioriterad fråga för Sh bygg.
Entreprenadbranschens arbetsplatser är olycksutsatta och det finns påtagliga risker att komma till skada.
Att fokusera på säkerhetsarbete och förebyggande
hälsoarbete är därför av yttersta vikt. Endast genom
säkra arbetsplatser kan resultat levereras på ett långsiktigt och hållbart sätt och vi har en nollvision för
arbetsplatsolyckor. Under 2018 ser vi en minskning
av antalet olyckor från 25 till 22 medan antalet tillbud
ökat från 20 till 30.
Införandet av mobilapplikationen BIA har förenklat
rapporteringen av tillbud och olyckor. Användandet
av appen ökade under 2018 och således har också
tillbuden ökat. Detta är något som vi ser som positivt
då det möjliggör att vi kontinuerligt kan utveckla vårt
säkerhetstänkande. Ett tillbud bidrar till att olyckor
förhindras vilket hjälper oss att nå vår nollvision. Vårt
säkerhetsarbete har därtill stärkts ytterligare genom
personalförstärkningar.
Sjukfrånvaron är en viktig indikator inom personalhälsa som vi självklart följer. 2018 ligger frånvaron på
4,5 procent vilket är en smärre ökning från året innan.
Det långsiktiga målet är att stadigt sänka denna siffra
varje år och för att kunna göra det har personalavdelningen under året målmedvetet arbetat med rehabiliteringssamtal och uppföljning liksom att cheferna också
utbildats i rehabilitering. För en bättre helhetslösning
och uppföljning bytte vi också företagshälsovård vilket
förenklat processen för våra medarbetares ärenden. Vi
tror att den bästa vägen för att kunna sänka sjukfrånvaron är genom långsiktigt förebyggande arbete.

Nöjda medarbetare
Nöjda medarbetare är en av de viktigaste faktorerna
för vår verksamhet och är den resurs som definierar
vår organisation. Därför är det viktigt för oss att sträva

efter en god, långsiktig och hållbar personalkultur. Det
innebär att ta ansvar för kompetensutveckling, sjukfrånvaro, säkerhet, trivsel, jämställdhet, mångfald och
mänskliga rättigheter. I vårt arbete mäter vi därför våra
medarbetares upplevelse av arbetsplatsen vartannat
år. Den senaste mätningen genomfördes 2017 och
nästa sker 2019.
Under 2018 har vi arbetat utifrån resultatet av 2017
års medarbetarundersökning vilket har skett genom så
kallade rundabordssamtal. Vid dessa har vd tillsammans med personalsamordnare samlat medarbetare
från såväl tjänstemanna- som yrkessidan för att under
mer informella former diskutera resultaten från undersökningen. Frågorna har berört hur medarbetarna ser
på allt från medarbetarsamtal till ledarskap och företagets informationsvägar. Samtalen har varit mycket
uppskattade och visar hur man på ett effektivt sätt kan
omvandla ett antal siffror till en gynnsam dialog som
resulterar i handling och utveckling.
Samtalen visade bland annat att många vill rekommendera Sh bygg som arbetsplats tack vare den
familjära Som hemma-känslan, tryggheten, närheten
till vd och korta beslutsvägar. Samtalen visade också
att medarbetarna uppskattar medarbetarsamtal hållna
av den närmsta chefen samt att man i ledarskap efterfrågar ärlighet och lyhördhet. Viktigt för medarbetarna
är också att få kontinuerlig information om framtida
projekt, arbetsmöjligheter etcetera.
Utbildning är en förutsättning för att behålla konkurrenskraft. Dels i att ha rätt kompetens gentemot
marknaden och de krav som ställs av kunder, dels i
att attrahera och utveckla medarbetarna som utgör
Sh byggs kärna. Under 2018 har vi fortsatt att arbeta
aktivt med utbildning inom vår Sh Akademi och gett
28 kurser vilka motsvarar totalt 2 714 utbildningstimmar och 9,2 timmar per anställd; en ökning gentemot
förra året. Arbetet är orienterat mot att bibehålla den
höga utbildningsintensiteten. Nivån på certifieringar
och kunskapskrav sker fortsatt brett inom allt från
arbetsrätt, arbetsmiljö och entreprenadjuridik till hjärtoch lungräddning, heta arbeten, säkerhet på väg samt
ledarskap. Alla våra utbildningar dokumenteras på
individnivå vilket stärker oss när vi sätter samman de
projektgrupper som ska arbeta med olika kundprojekt.
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Snickarlärling Olof Kvarnström vid avstängd maskin på projektet Maskin & Verktyg.
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Jämställdhet och mångfald
Under 2018 var vi i genomsnitt 347 heltidsanställda. Av dessa är 295 stycken inom Sh bygg med en medelålder av 43
år och 15 stycken inom Sh Asfalt med en medelålder av 45 år. TM Anläggning hade 37 anställda med en medelålder
på 40 år.
Antalet medarbetare har ökat under året vilket är glädjande. Entreprenadbranschen är dock fortsatt mansdominerad
och vi jobbar för förändring där eftersom vi vet att många olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter förbättrar
arbetsmiljön och vårt resultat. Under 2018 var i genomsnitt 31 av de årsanställda inom Sh bygg kvinnor vilket var en
mer jämfört med 2017. Inom Sh Asfalt var i princip 100 procent av de årsanställda män, medan 2 av 31 anställda hos
TM var kvinnor, vilket visar på vikten av fortsatt målinriktat arbete.
Vi, liksom branschen i helhet, måste finna nya sätt att nå ut till både unga, kvinnor och människor med olika etnisk
bakgrund och läggning. 2018 lade vi därför fokus på att se över våra rekryteringsrutiner exempelvis genom enklare
och smidigare rekryteringsadministration samt tidsnära återkoppling på de ansökningar som kommer in. Vi har aktivt
arbetat för att förbättra kandidatupplevelsen och också deltagit på jobbmässor som riktar sig mot olika målgrupper samt att vi fördjupat vårt samarbete i arbetsmarknadsprogram så som Galaxen. För att bli en än mer attraktiv
arbetsgivare har vi därtill satsat på att professionalisera vår organisation genom att rekrytera specialister inom olika
strategiska områden och utbildat våra chefer inom arbetsrätt, rehabilitering och psykisk ohälsa samt samtalsteknik.
Nolltolerans vid diskriminering är en självklarhet. Under 2018 uppkom bland annat ett fall av diskriminering där vi
omgående förde en etikdialog med medarbetarna kring hur vi som arbetsgivare anser att man ska bete sig. En kortare
utbildning med medarbetarna hölls också. Vidare har vi också gjort en lönekartläggning för att säkerställa att inga
kvinnor eller män diskrimineras i lönesättning på grund av sitt kön.
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Vilja att rekommendera
s k NPS
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2012

2013

2014

2015

2016/17

2018

29 (8)*

-

35 (8)*

-

36

-

*I parentes anges normalvärde för detta när så är tillgängligt.

ANSTÄLLDA SH BYGG

2014

2015

2016

2017

2018

270

290

304

294

307

256*

276

259

278

295

Medelålder

44

44

43

42

43

Antal kvinnor i genomsnitt

20

25

26

30

31

Antal kvinnor i %

7,8

8,6

9,5

10,9

10,0

10,0 %

12,1 %

10,5 %

27,0 %*

26,7 %*

Antal anställda totalt
Årsanställda i genomsnitt

Personalomsättning

*På grund av högkonjunkturen i branschen har personalomsättningen mer än fördubblats och ligger nu i linje med ett mer
normalt branschsnitt på cirka 25 %.

ANSTÄLLDA SH ASFALT
Anställda i genomsnitt

2014

2015

2016

2017

2018

14**

14

15

17

15

45

44

44

44

45

0

0

0

1

0

Medelålder
Antal kvinnor i genomsnitt
**Sh Asfalt bolagiseras

ANSTÄLLDA TM ANLÄGGNING

2018

Anställda i genomsnitt

37

Medelålder

40

Antal kvinnor i genomsnitt

SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaro i %

OLYCKOR OCH TILLBUD
Antal arbetsplatsolyckor
Antal tillbud
Antal olyckor och tillbud per
anställd

2

2014

2015

2016

2017

2018

3,5

3,2

4,1

3,5

4,5

2014

2015

2016

2017

2018

25

20

18

25

22

8

33*

14

20

30

0,1

0,2

0,1

0,2**

0,1

*Särskild uppföljningsdrive och utbildning höjde riskfokus och rapporteringen med en minskning året därpå med samma
arbetsform.
**Ny digital rapporteringsform via mobil förenklade rutinen vilket förbättrade rapporteringen.

UTBILDNING

2014

2015

2016

2017

2018

Antal utbildningstimmar

3 308

3 521

2 965

2 528

2 714

Antal utbildningar

591

615

474

443

398

Utbildningstimmar per anställd

12,5

12,1

10,6

8,6

9,2
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Byggnadsarbetaren
Hassan Rezwani, på
projektet Jumkil skola.
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Johanna Strömberg
Entreprenadingenjör på Sh bygg

Entreprenadingenjör Johanna Strömberg, framför projektet Fågelsångsparkens skola.

ARTIKEL
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På Sh bygg får jag
vara med och utveckla
samhället
Under förra säsongen stod Johanna Strömberg inför utmaningen att under en snäv
tidplan få klar en skolmiljö till 500 barn.
Att jobba med skolmiljöer tycker hon är
meningsfullt och när dessutom tempot är
högt, variationen stor och utmaningarna är
många, då trivs hon som bäst.
Johanna Strömberg började studera
ekonomi och juridik, men bytte inriktning till
byggnadsingenjör och jobbar sedan några år tillbaka som entreprenadingenjör på
Sh bygg.
– Jag ville göra något mer praktiskt. Det
här är en spännande bransch där jag får
vara med och utveckla samhället, berättar
Johanna Strömberg.
Arbetet med skolmiljön vid Fågelsångens förskola och skola startade vid årsskiftet
2017/2018. Det var en totalentreprenad på
uppdrag av Sollentuna kommun. Tiden var
knapp, allt skulle vara klart till skolstarten i
augusti 2018. Den gamla skolan är riven och
under tiden bygget av den nya skolan pågår
ska förskole- och skolbarnen gå i skolpaviljonger på en tomt i närheten.
Sh byggs del bestod i mark- och grundläggningsarbete för skolpaviljongerna och
skolgården, miljön runt om, samt el och
vatten. Själva paviljongbyggnaderna levererades av en annan aktör.
– Från det att vi fick projektet var det full
fart framåt. Vi blev snabbt en grupp internt
som jobbade med att få förfrågningsunderlaget till att bli bygghandlingar, för att komma i produktion så snabbt som möjligt.
Att vara projektingenjör innebär att
Johanna Strömberg ingår i projektledningen
och stöttar projektets platschef Christian Forslind. Hon planerar produktionen, bokar underentreprenörer, sammanställer ekonomin,
samt gör egenkontroller och KMA-arbete.

Variation och högt tempo får henne att trivas.
– Jag trivs väldigt bra med variationen
som det här jobbet innebär. Ena halvan av
dagen kan vara på kontoret med ekonomi
och administration, medan andra halvan kan
vara mitt i verksamheten på ett projekt där
det är full fart.
Förutom att hela projektet pågick under
stor tidspress fanns andra utmaningar som
att få plats med många yrkeskategorier på
den begränsade ytan och att dela arbetsområdet med paviljongbyggarens leverantörer.
– Vi löste det genom att försöka ha bra
planering i alla moment och god dialog med
alla aktörer. Vi följde tidplanen och det gäller
också att kunna förutse saker som kan hända och agera på det i tid, berättar Johanna
Strömberg, och fortsätter: vi blev klara i tid
också tack vare våra skickliga yrkesarbetare
som tog ett stort ansvar i det dagliga arbetet.
De jobbade på otroligt bra, under tidspress,
med många moment igång samtidigt och
under den varma sommaren som det faktiskt var. En del jobbade även hela sommaren utan att ta semester.
En annan framgångsfaktor var att
Sh bygg har många resurser internt.
– Trädgårdsgruppen gjorde fina planteringar, Sh Asfalt gjorde asfalteringsjobben
och utsättning och inmätning styrdes från
Sh byggs mätavdelning. Byggstängsel och
vissa maskiner kom från Sh Maskin. Det är
en väldig fördel att ha den typen av resurser internt. Det underlättar när tidplanen
är knapp att ha en tight arbetsgrupp, som
engagerar sig i snabba beslut.
Sollentuna kommun är nöjd med att arbetet blev klart i tid och Johanna Strömberg
riktar ett tack till alla inblandade:
– Tack till alla som var med. Jobbet blev
klart i tid tack vare allas engagemang!
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Anläggare Filip Österdahl på anläggningsprojektet Malmparken i Sollentuna.

ARTIKEL
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Vårt samhälls
engagemang
Sh bygg har varit aktivt närvarande i samhällsutvecklingen sedan 1923. Det är i och mellan
husen som samhället skapas. För Sh bygg är
det därför viktigt att verka för en god och
hållbar samhällsutveckling. Om man inte på
ett starkt och tydligt sätt är aktiva i lokalsamhället kan man heller inte ta sitt ansvar.
Idrottslig,- kulturell och ideell verksamhet är
vitala delar i det som gör samhällen attraktiva, att människor och företag utvecklas och
växer. Genom att verka för att ge tillbaka och
engagera sig vet Sh bygg att det blir rätt. För
att kunna göra det har företaget bland annat
etablerat en tydlig sponsringspolicy som
kräver att mottagande idrotts- och kulturaktörer satsar både på elit och bredd samt att
ungdomen är i fokus.
Vidare finns ett tydligt krav på att den
erhållna sponsringen för just idrott fördelas
lika mellan dam- och herrverksamheten.
Därför är Sh bygg stolta över att 2018 ha FairPay-certifierat sig. FairPay är en stiftelse som
arbetar för att alla människor ska få idrotta
på lika villkor. Målet är att alla människor ska
få börja i, utvecklas och, om så önskas, göra
en karriär inom vilken idrott de helst vill, utan
att könet på personen ska avgöra vem som
får den möjligheten. Certifieringen är ett
naturligt steg för Sh bygg då de sedan flera år
tillbaka har jobbat målmedvetet för att bidragen till idrottsklubbar ska fördelas jämställt.

Certifieringen blir ett kvitto på att jämställdhetsarbetet ger resultat.
Tillsammans med ett antal av de idrotts
klubbar som företaget stöttar arrangerade
Sh bygg under året en uppskattad seminariekväll under namnet Min väg till framgång,
i syfte att lyfta självklarheten i att elitsatsande tjejer ska få samma förutsättningar som
killar. Till seminariet bjöds såväl ungdomar
från de medverkande klubbarna in, som
representanter från näringslivet.
Sh byggs övriga satsning för kulturella
och ideella projekt har under 2018 tagit sig
uttryck i stöttning till både Hiphop-festivalen i Gottsunda och till Stadsmissionen.
Till Stadsmissionen har företaget lånat ut
en lokal för fortsatt utveckling av verksamheten och därtill anordnat en klädinsamling.
Sh byggs kulturella satsning BFF, Bygg för
framtiden, har också den fortsatt under året.
Tillsammans med Uppsalas näringsliv och
Uppsala kommun har företaget stöttat kulturprojekt i Uppsalas ytterområden. Arbetet
har bland annat resulterat i att SyskonSKAP,
en plattform för unga i Gottsunda, har
kunnat utveckla och genomföra workshops
i digital kommunikation och media. Detta som en del av satsningen på en kreativ
konstundervisning för att inspirera barn och
unga att själva ta kontrollen över sin personliga utveckling och roll i samhället.
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Ebba Wengström och Ida Sundell vid Fyrisån i centrala Uppsala.

Drömmen att få spela SM-final på hemmaarenan
Studenternas ligger inte långt bort. Då är det
Sh bygg som får sponsra med guldhjälmarna
till det segrande laget!

ARTIKEL
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För jämställda branscher
Att stötta aktörer som arbetar med jämställdhet och mångfald är en självklarhet för
Sh bygg. Engagemanget finns inom olika
kulturprojekt samt inom idrotten. En väg
framåt i det arbetet är Sh byggs policy för
sponsring inom idrott, för man ser att både
byggbranschen och idrottsvärlden på olika
sätt står inför utmaningar när det kommer
till jämställdhet.
Sh bygg samarbetar med lokala klubbar
som har breda ungdomssatsningar och som
arbetar med sociala projekt mot ungdomar,
med syfte att stärka jämställdhet, integration
och ungas inflytande.
– Vi sponsrar lagidrotter för att de visar
det vi värderar högt: ansvarstagande, enskild
och gemensam kompetens samt glädje. Vi
arbetar med de klubbar som har etablerade och starka satsningar på damidrotten
eftersom idrotten har samma problematik
som vår egen bransch med sned fördelning
av representation. Det vill vi arbeta bort, berättar Rebecka Ell, kommunikationsansvarig
på Sh bygg.
Bandylaget Uppsala BOIS är en av de klubbar Sh bygg samarbetar med. Idag är klubben
en av Sveriges största dam- och flickföreningar inom bandy. De har funnits sedan 1977 och
hade i början av 2000-talet ett damlag som på
grund av spelarbrist lades ner.
Men sedan 2016 finns ett starkt damlag
igen, mycket tack vare Ebba Wengström.
Hon pluggade och bodde vid den tiden i
Uppsala, men åkte till Stockholm för att spela bandy. Tillsammans med en klubbkompis
från Stockholmslaget och några av spelarna från det gamla Uppsala BOIS-damlaget
startade damlaget upp på nytt. De värvade
yngre spelare som växt upp i Uppsala BOIS
ungdomssatsning Bandykul samt att de

engagerade bandyspelande Uppsalastudenter. Det var då hon träffade Ida Sundell, som
flyttat ner från Östersund för studier.
– Jag såg ett Facebook-inlägg om att
klubben sökte bandyspelare, och på den
vägen är det, berättar Ida Sundell som har
position ytterhalv i laget, där det gäller att
vara snabb som målgörare och försvarare.
Intresset för det nya damlaget blev stort
och det blev en lyckad satsning mycket tack
vare blandningen av åldrar på spelarna och
deras olika erfarenheter.
– Nu är vi riktigt bra med många bra
spelare. Vi gör en satsning i år, där vi försöker ha två seniorlag. Ett lag i allsvenskan
samt ett lag i p14-serien. Vårt mål är att
spela med ett lag i elitserien och ett lag i
allsvenskan samtidigt, berättar Ebba Wengström, som är lagets målvakt.
Sh bygg samarbetar med Uppsala BOIS
genom att ge dem ekonomiskt stöd, vilket
är en grundförutsättning för att få ekonomin
att gå ihop. För Ida Sundell innebär samarbetet en arbetsplats.
– Jag läser till byggnadsingenjör och behövde praktikplats. Jag kontaktade Sh bygg
och var välkommen direkt. De jobbar målmedvetet med att få fler kvinnor till branschen och jag uppskattar deras helhetssyn
när det kommer till jämställdhetsarbetet, att
det knyts ihop med sponsringspolicyn. Det
har blivit win win för både dem och för mig,
säger Ida Sundell.
Målet för damlaget i Uppsala BOIS den
här säsongen är att vinna serien för att
sedan kvala till elitserien. Drömmen att få
spela SM-final på hemmaarenan Studenternas ligger sedan inte långt bort. Då är det
Sh bygg som får sponsra med guldhjälmarna
till det segrande laget!
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Projektet Malmparken i Sollentuna.

Marknad
och kund
Nöjda kunder
Våra kunder efterfrågar långsiktig stabilitet, kvalitet
och leveransduglighet liksom en förmåga att möta
deras miljöbyggnadssystem och krav. Kvalitet relaterat
till pris och vår förmåga att vara effektiva är viktigt. Vi
ser en tydligare kravställning, framförallt från offentliga kunder, på vårt sociala ansvarstagande och vår
förmåga att bidra till ett socialt hållbart samhälle.
Vår marknadskoordinator genomför löpande
kunddialoger och tack vare dessa förstärker vi relationen med våra beställare och får en jämförelsebas
av hög kvalitet. Under 2018 har vi med hjälp av SCB:s
analysmodell Nöjd-Kund-Index sammanfattat måttet
på vår kvalitet utifrån kundens perspektiv och NKI-värdet uppgick till 67. Vår intressentdialog visar att våra
kunder bland annat ser kvalitet som en central del vid
leverans och årets kunddialog visar glädjande nog att
kunderna tycker att vi håller en god kvalitet på vårt arbete. Sättet att mäta NKI utifrån SCB:s modell är ny för
året och målsättningen är givetvis att förbättra värdet.

Digital utveckling och IT-säkerhet
Digitaliseringen är en kraft som snabbt förändrar alla
branscher och marknader. Förändringarna manifesteras i ny teknik, nya möjligheter, effektivisering och
produktutveckling. Samtidigt uppstår säkerhetsrisker
inom IT och ekonomisk exponering som är viktiga
att hantera. Under året har vi tillsett att våra befintliga
system nu har en säkrare inloggning och vi har därtill
börjat modernisera våra interna nätverk för att i ett
nästa steg kunna addera ytterligare ett säkerhetslager.
Vad beträffar våra servrar har vi också där lagt till mer
skydd.
Under 2018 inledde vi också processen för utvecklingen av en helt ny digital plattform. Det gör vi för att
kunna skapa en struktur i våra rutiner och i vår dokumentation för att på sikt kunna tydliggöra och visualisera våra processer. Vi gör det också som ett steg i att
implementera mer moderna verktyg för samarbeten,
såväl medarbetare emellan som mellan våra kunder,
leverantörer och oss.

Under 2018 har vi med
hjälp av SCB:s analysmodell Nöjd-KundIndex sammanfattat
måttet på vår kvalitet
utifrån kundens perspektiv och NKI-värdet
uppgick till 67.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

| ÅRSREDOVISNING 2018
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Kvalitet och långsiktiga
relationer bygger grunden
när två företag blir ett

SH BYGG FÖRVÄRVAR
TM ANLÄGGNING
Affärsområdeschef
Crister Isaksson,
entreprenadchef Tomas
Nogelius och Lars Erik
Lindberg, bidträdande
affärsområdeschef på
toppen av kungshögarna
i Gamla Uppsala.

ARTIKEL

Sh-familjen växer när Sh bygg, sten och anläggning
under sommaren 2018 förvärvade TM Anläggning.
Två företag med samma syn på hög kvalitet och vikten
av att ha nöjda kunder, blir nu ett starkt konkurrens
kraftigt företag, både vad gäller kompetens och geografisk marknad.
– TM Anläggning stärker och breddar Sh byggs
anläggningssida med en ny kundkrets och med ny
kompetens som vi inte haft tidigare. Vi har mest
jobbat mot kommuner och offentliga aktörer, och
TM Anläggning har jobbat mot mindre och medelstora företag med industri- och kommersiella lokaler.
Med den kompetens som TM Anläggning tillför, kan vi
ta andra typer av uppdrag, så som stora massförflyttningsuppdrag och bergshantering, säger Crister Isaksson, affärsområdeschef för anläggning hos Sh bygg.
Företagens vägar korsades för ett antal år sedan då
TM Anläggning köpte asfaltering från Sh Asfalt och de
kontakterna grundlade ett gott samarbete.
– När tankarna på att sälja företaget blev mer
konkreta, var det viktigt för mig att sälja till ett mindre
privatägt familjeföretag med samma värderingar som
jag själv har, där kvalitet och långsiktiga relationer
är viktiga. Mina erfarenheter av Sh bygg har varit allt
igenom goda och våra värderingar och synsätt på hur
vi driver affärer stämmer väl överens. Man ska vara en
bra arbetsgivare och leverera kvalitet till nöjda uppdragsgivare, berättar Lars Erik Lindberg, grundare av
TM Anläggning och som nu är biträdande affärsområdeschef för anläggning inom Sh bygg.
Mälardalsregionen där båda företagen verkar, har
under flera år varit en växande region och det finns

| ÅRSREDOVISNING 2018

inget som direkt tyder på att den tillväxttakten kommer avta i någon större omfattning.
– Vår geografiska närvaro blir större. Vi verkar i en
växande region med efterfrågan på infrastruktur och
lokallösningar av olika slag. Nu kan vi ta uppdrag i Södertälje, Stockholm-Uppsala, Enköping, Norrtälje och
längs kustbandet vidare upp mot Hallstavik, Tierp och
Gävle, säger Tomas Nogelius entreprenadchef med
många års erfarenhet från TM Anläggning.
Att ha många olika kompetenser och resurser i
samma företag har en rad fördelar.
– Våra kunder kommer uppskatta oss genom den
bredden vi nu har i form av både egen kompetens
men även våra kontaktytor i branschen, säger Lars Erik
Lindberg, och Crister Isaksson fyller i:
– Vi blir intressanta som arbetsgivare också. Vi har
våra egna anställda och det finns många möjligheter
till vidareutbildningar inom företaget. Vi är privatägda
och återinvesterar i bolaget. Det gynnar såväl våra
medarbetare som våra kunder när de bara behöver
vända sig till ett företag.
Sammanslagningen av verksamheterna sker pö
om pö. Alla projekt pågår som vanligt samtidigt som
medarbetarna hos TM Anläggning har påbörjat flytten
till Sh byggs lokaler i Upplands Väsby. Även rutiner
och system ses över och integreras. Nyfikenheten hos
medarbetarna och viljan att få allt att fungera smidigt
är stor. Lars Erik Lindberg, Tomas Nogelius och Crister
Isaksson ser positivt på framtiden. Sammanslagningen
medför många synergieffekter som kommer att gagna
både medarbetare och kunder.
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Finansiella
rapporter
Utveckling av företagets
verksamhet, resultat och
ställning			
KONCERN

BELOPP I SEK

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

1 261 657

856 520

943 544

913 721

842 744

Rörelseresultat

55 580

29 596

28 780

24 894

20 371

Resultat efter finansnetto

55 582

29 701

29 742

26 274

19 491

469 090

287 776

298 121

305 384

314 172

4,4 %

3,5 %

3,2 %

2,9 %

2,3 %

Räntabilitet på sysselsatt kapital %

24 %

28 %

20 %

20 %

15 %

Räntabilitet på eget kapital %

48 %

24 %

24 %

23 %

19 %

Soliditet

23 %

31 %

32 %

29 %

25 %

347

294

304

290

270

Nettoomsättning

Balansomslutning
Nettomarginal

Antalet anställda

Definitioner: se not 29
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Koncernens
resultaträkning

BELOPP I SEK

NOT

2018

2017

1 261 656 507

856 490 539

1 406 199

29 943

-1 151 323 096

-770 960 756

Bruttoresultat

111 739 610

85 559 726

Försäljnings- och administrationskostnader

-56 159 263

-55 963 392

55 580 347

29 596 334

1 236 412

1 335 527

-1 234 330

-1 230 799

55 582 429

29 701 062

-20 100 000

0

35 482 429

29 701 062

-8 197 771

-6 767 416

27 284 658

22 933 646

27 284 658

22 933 646

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Kostnader för produktion

Rörelseresultat

3,4,5,6

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Koncernbidrag
Resultat före skatt

Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

8
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Koncernens
balansräkning
TILLGÅNGAR

BELOPP I SEK

NOT

2018-12-31

2017-12-31

9

25 357 099

1 320 860

25 357 099

1 320 860

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

10

11 288 669

2 124 500

Inventarier, verktyg och installationer

11

7 517 046

2 314 247

198 966

198 966

132 488

718 335

19 137 169

5 356 048

10 000

10 000

10 000

10 000

44 504 268

6 686 908

970 000

0

278 294 741

238 126 404

2 421 833

870 222

43 251 963

44 932

77 044 536

23 861 842

6 399 056

2 365 115

7 145 430

3 787 777

414 557 559

269 056 292

9 058 209

12 032 493

424 585 768

281 088 785

469 090 036

287 775 693

Konst och liknande tillgångar
Förbättringsutgift annans fastighet

12

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OMSÄT TNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Fordringar hos koncernföretag
Upparbetad men ej fakturerad intäkt

14

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

SUMMA OMSÄT TNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

15

25
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EGET KAPITAL OCH SKULDER		
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NOT

2018-12-31

2017-12-31

16

1 000 000

1 000 000

Övrigt tillskjutet kapital

32 687 761

17 009 761

Annat eget kapital inklusive årets resultat

74 588 956

70 510 276

108 276 717

88 520 037

20 583 557

21 480 538

EGET KAPITAL
Aktiekapital

SUMMA EGET KAPITAL

AVSÄT TNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Uppskjuten skatteskuld

18

10 451 742

6 340 459

Övriga avsättningar

19

1 824 915

1 418 328

32 860 214

29 239 325

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut

20

13 500 000

0

Övriga långfristiga skulder

20

18 904 730

0

32 404 730

0

3 600 000

0

53 618 772

0

112 262 383

64 106 148

Skulder till koncernföretag

3 983 033

13 348 666

Skatteskulder

1 661 237

0

33 382 384

36 587 797

34 516 964

15 073 397

52 523 602

40 900 323

295 548 375

170 016 331

469 090 036

287 775 693

KORTFRISTIGA SKULDER
Skuld till kreditinstitut
Utnyttjad checkkredit

21, 25

Leverantörsskulder

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

22

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

23
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Rapport över förändringar i
koncernens egna kapital

BELOPP I SEK

KONCERNEN

Ingående balans 2017-01-01

AKTIEKAPITAL

ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL

BALANS. RESULTAT INKL. ÅRETS
RESULTAT

TOTALT

1 000 000

24 513 761

69 445 630

94 959 391

Transaktioner med koncernens
ägare
Reglering villkorat aktieägartillskott

-7 504 000

Lämnad utdelning
Årets resultat

EGET KAPITAL 2017-12-31

-7 504 000
-21 869 000

-21 869 000

22 933 646

22 933 646

1 000 000

17 009 761

70 510 276

88 520 037

1 000 000

17 009 761

70 510 276

88 520 037

-23 206 000

-23 206 000

Ovillkorat aktieägartillskott

15 678 000

15 678 000

Årets resultat

27 284 658

27 284 658

90 266 934

108 276 695

Ingående balans 2018-01-01
Transaktioner med koncernens
ägare
Lämnad utdelning

EGET KAPITAL 2018-12-31

1 000 000

17 009 761

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår till 17 009 761 kr (17 009 761 kr).

FINANSIELLA RAPPORTER
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Koncernens
Kassaflödesanalys
NOT

BELOPP I SEK

2018-12-31

2017-12-31

55 580 347

29 596 334

Avskrivningar

10 122 414

3 495 726

Avsättningar

3 620 889

1 396 405

69 323 650

34 488 465

1 236 412

1 335 527

Erlagd ränta

-1 234 330

-1 230 799

Betald inkomstskatt

-8 088 145

-8 393 761

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

61 237 587

26 199 432

-862 000

0

-105 371 940

11 535 878

33 481 035

28 460 864

-11 515 318

66 196 174

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-3 250 000

-1 000 000

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-11 874 362

-3 349 724

180 906

150 389

-27 987 036

0

0

10 000 000

-42 930 492

5 800 665

53 618 772

-33 006 613

0

-7 504 000

21 058 730

0

-23 206 000

-21 869 000

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

51 471 502

-62 379 613

ÅRETS KASSAFLÖDE

-2 974 308

9 617 226

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN

12 032 492

2 415 266

9 058 184

12 032 492

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Erhållen ränta

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av rörelse
Avyttring av finansiella tillgångar
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utnyttjad checkkredit
Reglering villkorat aktieägartillskott
Upptagna lån
Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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Moderföretagets
resultaträkning

BELOPP I SEK

NOT
Nettoomsättning
Kostnader för produktion
Bruttoresultat

2

Försäljnings- och administrationskostnader
Rörelseresultat

3,4,5,6

2018

2017

1 168 741 807

837 382 664

-1 064 351 076

-758 081 999

104 390 731

79 300 665

-55 612 024

-54 266 541

48 778 707

25 034 124

5 300 000

200 000

1 244 112

1 334 545

-1 137 715

-1 218 038

54 185 104

25 350 631

-27 078 400

-6 502 317

27 106 704

18 848 314

-4 944 240

-4 298 826

22 162 464

14 549 488

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

7

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

8
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Anläggare David Aittamaa Näslund på Lokatten, en del av Slussenprojektet.
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Moderföretagets
balansräkning
TILLGÅNGAR					

BELOPP I SEK

NOT

2018-12-31

2017-12-31

9

2 800 000

800 000

2 800 000

800 000

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

10

924 787

510 793

Inventarier, verktyg och installationer

11

1 658 802

2 051 475

198 966

198 966

0

453 358

2 782 555

3 214 592

28 785 036

2 321 311

10 000

10 000

28 795 036

2 331 311

34 377 591

6 345 903

239 839 360

234 373 278

2 421 833

1 111 753

43 230 946

44 932

57 298 338

23 061 615

2 588 555

1 494 347

5 681 248

3 648 088

351 060 280

263 734 013

0

7 551 923

351 060 280

271 285 936

385 437 871

277 631 839

Konst och liknande tillgångar
Förbättringsutgift annans fastighet

12

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

13

Andra långfristiga värdepappersinnehav

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OMSÄT TNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Fordringar hos koncernföretag
Upparbetad men ej fakturerad intäkt

14

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

SUMMA OMSÄT TNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

15

25
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOT

2018-12-31

2017-12-31

16

1 000 000

1 000 000

200 000

200 000

1 200 000

1 200 000

Balanserad vinst

50 781 886

44 371 055

Årets resultat

22 162 464

14 549 488

72 944 350

58 920 543

74 144 350

60 120 543

1 107 424

0

31 716 208

25 845 232

32 823 632

25 845 232

20 583 557

21 480 538

1 824 915

1 418 328

22 408 472

22 898 866

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL
OBESKAT TADE RESERVER
Ackumulerade överavskrivningar
Periodiseringsfonder

17

AVSÄT TNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar

19

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut

20

13 500 000

0

Övriga långfristiga skulder

20

3 000 000

0

16 500 000

0

3 600 000

0

53 618 772

0

75 062 324

62 327 744

8 574 709

18 160 255

31 841 384

36 377 871

22 803 000

14 576 701

44 061 228

37 324 627

239 561 417

168 767 198

385 437 871

277 631 839

KORTFRISTIGA SKULDER
Skuld till kreditinstitut
Utnyttjad checkkredit

21, 25

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Fakturerad men ej upparbetad intäkt

22

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

23
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Rapport över förändringar i
moderföretagets egna kapital
MODERF ÖRETAG

AKTIE
KAPITAL

RESERVFOND

BALANSERAT
RESULTAT

ÅRETS
RESULTAT

SUMMA

Ingående balans

1 000 000

200 000

58 014 204

15 729 851

74 944 055

15 729 851

-15 729 851

0

Överföring resultat förgående år
Transaktioner med ägare:
Lämnad utdelning

-21 869 000

-21 869 000

-7 504 000

-7 504 000

Reglering villkorat aktieägartillskott
Årets resultat

UTGÅENDE BALANS
2017-12-31

1 000 000

200 000

14 549 488

14 549 488

44 371 055

14 549 488

60 120 543

14 549 488

-14 549 488

0

Överföring resultat förgående år
Fussionsdifferens

-610 658

-610 658

-23 206 000

-23 206 000

15 678 000

15 678 000

Transaktioner med ägare:
Lämnad utdelning
Ovillkorat aktieägartillskott
Årets resultat

UTGÅENDE BALANS
2018-12-31

1 000 000

200 000

50 781 885

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår till 17 009 761 kr (17 009 761 kr).

22 162 464

22 162 464

22 162 464

74 144 349

FINANSIELLA RAPPORTER
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Moderföretagets
kassaflödesanalys
NOT

BELOPP I SEK

2018-12-31

2017-12-31

48 778 707

25 034 124

Avskrivningar

2 632 662

2 231 747

Avsättningar

-490 394

-255 450

50 920 975

27 010 421

1 244 112

1 334 545

-1 137 715

-1 218 038

-6 254 320

-6 438 457

44 773 052

20 688 471

-90 438 185

10 121 100

14 376 946

32 544 915

-31 288 187

63 354 486

-3 250 000

-1 000 000

-1 121 625

-2 773 340

171 000

150 389

-28 735 036

0

0

10 000 000

-32 935 661

6 377 049

Utnyttjad checkkredit

53 618 772

-33 006 612

Erhållen utdelning

5 300 000

200 000

0

-7 504 000

859 153

0

20 100 000

0

-23 206 000

-21 869 000

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

56 671 925

-62 179 612

ÅRETS KASSAFLÖDE

-7 551 923

7 551 923

7 551 923

0

0

7 551 923

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Reglering villkorat aktieägartillskott
Bankmedel från fusion
Upptagna lån
Utbetald utdelning

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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Noter till årsredovisningen
NOT 1

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat framgår av not nedan.
KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital
elimineras i sin helhet. I koncernredovisningen redovisas inte bokslutsdispositioner och obeskattade
reserver utan uppdelning görs i eget kapital och uppskjuten skatt med tillämpning av gällande inkomstskattesats.
INTÄKTSREDOVISNING
Entreprenadverksamhetsprojekt redovisas enligt successiv vinstavräkning. Detta innebär att intäkter och
resultat som är hänförliga till projekten redovisas baserat på färdigställandegraden per balansdag, varvid
färdigställandegraden definieras på basis av nedlagda kostnader.
LEASING - LEASETAGARE
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasing
avtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt
väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som
inte är ett finansiellt leasingavtal.
FINANSIELLA LEASINGAV TAL
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i koncernens
balansräkning. Vid det första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt hänförbara till ingående
och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som redovisas som tillgång.
Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och amortering av skulden
enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår de uppkommit.
Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden.
OPERATIONELLA LEASINGAV TAL
I moderbolaget hanteras alla leasingkontrakt som operationell leasing. Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och
underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
AKTUELL SKAT T
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats.
UPPSKJUTEN SKAT T
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna
skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden
för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjuten skatt beräknas
utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i
den period förändringen lagstadgats.
Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran
kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot
uppskjutna skatteskulder om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skattefordran redovisas som
finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
PENSIONER
I moderföretaget och koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som
avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser
att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och
beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1 (K3).
Moderföretaget och koncernen har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras i egen regi. Uppgift
om pensionsskuldens storlek erhålls från ett oberoende företag (tex. PRI Pensionsgaranti) och redovisas
enligt den erhållna uppgiften.
AVSÄT TNINGAR - ÖVRIGA AVSÄT TNINGAR
Avsättning för framtida garantiåttaganden. Reserven är beräknad enligt skattemässiga principer.
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INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen

NOT 3

ANSTÄLLDA OCH
PERSONALKOSTNADER

2018

2017

10 %

10 %

1%

2%

2018

VARAV MÅN

2017

VARAV MÅN

Moderföretag

295

265

278

249

Dotterföretag

52

50

16

15

347

315

294

264

2018

2017

394 000

367 950

Övriga anställda

133 654 397

128 395 025

Summa

134 048 397

128 762 975

Sociala kostnader

55 855 335

54 511 216

(varav pensionskostnader) 1)

11 455 293

11 435 194

Styrelse och vd

2 255 488

841 986

Övriga anställda

20 219 835

6 623 591

Summa

22 475 323

7 465 577

Sociala kostnader

8 878 167

3 277 089

(varav pensionskostnader)

1 384 116

768 551

2 649 488

1 209 936

Övriga anställda

153 874 232

135 018 616

Summa

156 523 720

136 228 552

Sociala kostnader

64 733 502

57 788 305

(varav pensionskostnader) 2)

12 839 409

12 203 745

Medelantalet anställda

KONCERNEN TOTALT

LÖNER OCH ANDRA ERSÄT TNINGAR SAMT SOCIALA
KOSTNADER, INKLUSIVE PENSIONSKOSTNADER
Moderföretag
Styrelse och vd

Dotterföretag

Koncern
Styrelse och vd

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser kr 0 (0 ) företagets ledning.
2) Av koncernens pensionskostnader avser kr 406 418 (251 887) företagets ledning.

KONCERN
KÖNSFÖRDELNING I
FÖRETAGSLEDNING

2018

MODERFÖRETAG
2017

2018

2017

Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse
Kvinnor

3

3

3

3

Män

5

5

2

2

Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledning
Kvinnor

1

1

1

1

Män

6

4

3

3

53

54
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AVSKRIVNINGAR I RESULTATRÄKNINGEN
I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan.
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:
Goodwill					5 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar
5 år
Inventarier, verktyg och installationer		
5 år
Avskrivning på förbättringsutgifter på annan fastighet sker på kvarvarande tid av hyreskontraktet.

NOT 5

OPERATIONELL LEASING - LEASETAGARE

2018

2017

Minimileaseavgifter

13 078 835

9 042 545

Totala leasingkostnader

13 078 835

9 042 545

KONCERN
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
Inom ett år

12 022 222

9 523 177

Mellan ett och fem år

16 968 544

11 009 754

28 990 766

20 532 931

Minimileaseavgifter

10 082 912

8 018 118

Totala leasingkostnader

10 082 912

8 018 118

MODERFÖRETAG
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
Inom ett år
Mellan ett och fem år

NOT 6

9 411 062

8 891 917

13 760 919

9 653 917

23 171 981

18 545 834

RÖRELSERESULTAT
Avskrivningar ingår med kr 10 122 414 (3 495 721) i koncernens rörelseresultat och tillhör funktion produktion och förvaltning.
I moderbolagets rörelseresultat ingår avskrivningar med kr 2 632 662 (2 231 747).
Revisionsarvode EY uppgår till kr 350 000 (287 000).
Konsultationer EY uppgår till kr 25 000 (310 835).

NOT 7

BOKSLUTSDISPOSITIONER

2018

2017

Periodiseringsfond, årets avsättning

-7 491 275

-6 502 317

Periodiseringsfond, årets återföring

1 620 299

0

Avskrivningar utöver plan

-1 107 424

0

Lämnade koncernbidrag

-20 100 000

0

-27 078 400

-6 502 317

SUMMA

FINANSIELLA RAPPORTER
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SKAT T PÅ ÅRETS RESULTAT
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2018

2017

Aktuell skatt

6 319 277

5 115 562

Uppskjuten skatt, bokslutsdispositioner

1 878 494

1 651 854

8 197 771

6 767 416

4 944 240

4 291 529

0

7 297

4 944 240

4 298 826

35 482 429

29 701 062

7 806 134

6 534 234

76 209

-34 139

0

57 294

180 165

219 635

-110

-205

0

7 576

135 373

-16 978

Bokslutsdisp

-1 878 494

-1 651 854

Redovisad effektiv skatt

-6 319 277

-5 115 563

0

0

27 106 704

18 848 314

5 963 475

4 146 629

126 298

210 453

-1 166 000

-44 000

-2

7 297

20 469

15 319

0

-36 872

-4 944 240

-4 298 826

0

0

Koncern

Moderföretag
Aktuell skatt
Justering avseende tidigare år

AVSTÄMNING EFFEKTIV SKAT T
Koncernen
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats, 22 %
Ej avdragsgill avskrivning
Avskrivning av koncernmässig goodwill
Andra icke-avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skatt hänförlig till tidigare år
Övrigt

Moderföretaget
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget, 22 %
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skatt hänförlig till tidigare år
Schablonränta på periodiseringsfond
Övrigt
Redovisad aktuell skatt

55

56
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GOODWILL

2018

2017

Vid årets början

2 302 143

1 302 143

Nyanskaffningar

3 250 000

1 000 000

Förvärv av dotterföretag

24 168 320

0

Avyttringar och utrangeringar

-1 302 143

0

Vid årets slut

28 418 320

2 302 143

Vid årets början

-981 284

-520 856

Avyttringar och utrangeringar

1 302 143

0

-3 382 080

-460 427

-3 061 221

-981 283

25 357 099

1 320 860

Vid årets början

1 000 000

0

Nyanskaffningar

3 250 000

1 000 000

Vid årets slut

4 250 000

1 000 000

-200 000

0

Årets avskrivning enligt plan

-1 250 000

-200 000

Vid årets slut

-1 450 000

-200 000

2 800 000

800 000

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Årets avskrivning enligt plan
Vid årets slut
REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

FINANSIELLA RAPPORTER
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MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
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2018

2017

Vid årets början

9 382 182

8 365 298

Nyanskaffningar

14 129 290

1 016 884

Vid årets slut

23 511 472

9 382 182

Vid årets början

-7 257 682

-6 303 932

Årets avskrivning

-4 965 121

-953 750

-12 222 803

-7 257 682

11 288 669

2 124 500

Vid årets början

1 628 896

1 150 396

Nyanskaffningar

768 600

478 500

2 397 496

1 628 896

Vid årets början

-1 118 103

-885 237

Årets avskrivning

-354 606

-232 866

-1 472 709

-1 118 103

924 787

510 793

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets slut
REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets slut
REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

57

58
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INVENTARIER, VERKT YG OCH INSTALLATIONER

2018

2017

Vid årets början

16 288 865

15 983 055

Nyanskaffningar

353 025

2 332 840

Rörelseförvärv

6 092 047

0

Avyttringar och utrangeringar

-3 787 556

-2 027 029

Vid årets slut

18 946 381

16 288 866

-13 974 618

-14 859 562

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar

3 606 650

1 876 640

Årets avskrivning

-1 061 367

-991 696

-11 429 335

-13 974 618

7 517 046

2 314 248

Vid årets början

13 098 494

12 830 684

Nyanskaffningar

353 025

2 294 840

-959 103

-2 027 029

12 492 416

13 098 495

-11 047 019

-12 082 137

788 103

1 876 640

-574 698

-841 522

-10 833 614

-11 047 019

1 658 802

2 051 476

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början

Vid årets slut
REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut
REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

FINANSIELLA RAPPORTER
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FÖRBÄT TRINGSUTGIFT ANNANS FASTIGHET

2018

2017

Vid årets början

5 059 922

5 059 922

Vid årets slut

5 059 922

5 059 922

-4 341 587

-3 251 740

-585 846

-1 089 847

-4 927 433

-4 341 587

132 489

718 335

Vid årets början

4 397 480

4 397 480

Vid årets slut

4 397 480

4 397 480

-3 944 122

-2 986 763

-453 358

-957 359

-4 397 480

-3 944 122

0

453 358

2018

2017

2 321 311

2 321 311

28 735 036

0

-2 271 311

0

28 785 036

2 321 311

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början
Årets avskrivning
Vid årets slut
REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början
Årets avskrivning
Vid årets slut
REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

NOT 13

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början
Förvärv
Avser bortbokning andelar Rommysten AB pga fusion
REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

SPEC AV MODERFÖRETAGETS INNEHAV AV ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte
Sh Asfalt AB, 556965-0269, Uppsala
TM Anläggning i Uppland AB, 556337-4221,
Upplands-Väsby

Antal andelar

i%

Redovisat värde

500

100

50 000

1 000

100

28 735 036
28 785 036

59

60
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UPPARBETAD MEN EJ FAKTURERAD INTÄKT

2018

2017

946 283 761

805 920 082

-869 239 226

-782 058 239

77 044 535

23 861 843

Upparbetad intäkt

694 090 061

805 119 855

Fakturerad intäkt

-636 791 723

-782 058 239

57 298 338

23 061 616

2018

2017

673 031

732 779

Hyror

1 124 029

1 206 776

Bonus och rabatter

3 138 668

823 059

Upplupen intäkt

1 239 000

0

970 702

1 025 163

7 145 430

3 787 777

639 703

697 720

Hyror

1 056 442

1 141 694

Bonus och rabatter

3 138 668

823 059

846 435

985 615

5 681 248

3 648 088

2018

2017

10 000 st

10 000 st

100 kr

100 kr

2018

2017

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2013

0

1 620 299

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2014

4 141 644

4 141 644

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2015

6 612 903

6 612 903

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2016

6 968 069

6 968 069

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2017

6 502 317

6 502 317

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2018

7 491 275

0

31 716 208

25 845 232

Entreprenaduppdrag
Koncern
Upparbetad intäkt
Fakturerad intäkt

Moderföretag

NOT 15

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Koncern
Förutbetalda försäkringar

Övriga förutbetalda kostnader

Moderföretag
Förutbetalda försäkringar

Övriga förutbetalda kostnader

NOT 16

ANTAL AKTIER OCH KVOT VÄRDE
Antal aktier
Kvotvärde

NOT 17

PERIODISERINGSFONDER

Av periodiseringsfonder utgör kr 6 977 566 (5 685 951) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten redovisas ej i moder
företagets balansräkning men däremot i koncernens.
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2018

2017

9 141 188

6 340 459

243 633

0

1 066 921

0

10 451 742

6 340 459

2018

2017

1 824 915

1 418 328

1 824 915

1 418 328

1 824 915

1 418 328

1 824 915

1 418 328

2018

2017

13 500 000

0

5 404 728

0

13 500 002

0

32 404 730

0

0

0

13 500 000

0

3 000 000

0

16 500 000

0

0

0

2018

2017

Beviljad kreditlimit

98 000 000

90 000 000

Outnyttjad del

-44 381 228

-90 000 000

53 618 772

0

Beviljad kreditlimit

90 000 000

90 000 000

Outnyttjad del

-36 381 228

-90 000 000

53 618 772

0

Koncern
Uppskjuten skatt, periodiseringsfonder
Uppskjuten skatt, överavskrivningar
Uppskjuten skatt, övervärde maskiner

NOT 19

ÖVRIGA AVSÄT TNINGAR
Koncern
Garantiåtaganden

Moderföretag
Garantiåtaganden

NOT 20

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Koncern
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut
Leasing
Övriga skulder

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen
Moderföretag
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

NOT 21

CHECKRÄKNINGSKREDIT
Koncern

UTNY T TJAT KREDITBELOPP

Moderföretag

UTNY T TJAT KREDITBELOPP

Ställda säkerheter för checkkredit och bankgarantier i moderbolaget utgör företagsinteckningar på kr 90 000 000 (90 000 000).
Ställda säkerheter för checkkredit och bankgarantier i koncernen utgör företagsinteckningar på kr 98 000 000 (90 000 000).

61

62
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FAKTURERAD MEN EJ UPPARBETAD INTÄKT

2018

2017

Fakturerad intäkt

1 140 334 925

675 368 706

Upparbetad intäkt

-1 106 952 541

-638 780 909

33 382 384

36 587 797

Fakturerad intäkt

1 060 318 925

673 803 807

Upparbetad intäkt

-1 028 477 541

-637 425 936

31 841 384

36 377 871

2018

2017

25 515 038

21 062 813

Sociala avgifter

7 959 327

7 181 096

Upplupen löneskatt

2 831 347

2 752 257

2 608 300

1 722 590

13 609 592

8 181 567

52 523 604

40 900 323

21 628 996

18 708 395

Sociala avgifter

7 318 019

6 346 268

Upplupen löneskatt

2 831 347

2 752 257

Upplupna löner

1 537 300

1 722 590

10 745 567

7 795 117

44 061 229

37 324 627

Entreprenaduppdrag
Koncern

Moderföretag

NOT 23

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncern
Semesterlöneskuld

Upplupna löner
Övriga upplupna kostnader

Moderföretag
Semesterlöneskuld

Övriga upplupna kostnader

NOT 24

FUSION
Under året har fusion genomförts avseende följande företag: Rommysten AB, org. nr. 556776-9533
Vid övertagandet var bolaget vilande. Resultaträknings- och balansräkningsposterna Rommysten AB per
fusionsdagen 2018-02-13 framgår nedan.
2018
Nettoomsättning

0

Rörelseresultat

0

Omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

860 653
860 653

Eget kapital

754 822

Övriga skulder

105 772

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Fusionsresultatet uppgår till -610 658 kr.

860 653

FINANSIELLA RAPPORTER
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STÄLLDA SÄKERHETER

2018

2017

98 348 000

90 000 000

8 000 000

8 000 000

106 348 000

98 000 000

90 000 000

90 000 000

8 000 000

8 000 000

98 000 000

98 000 000

2018

2017

411 671

429 611

411 671

429 611

411 671

429 611

411 671

429 611

Koncern
Säkerheter ställda till kreditinstitut
Företagsinteckningar checkräkningskredit
Säkerheter ställda för annat
Företagsinteckningar för PRI
SUMMA

Moderföretag
Säkerheter ställda till kreditinstitut
Företagsinteckningar checkräkningskredit
Säkerheter ställda för annat
Företagsinteckningar för PRI
SUMMA

NOT 26

EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Koncern
FPG/PRI
SUMMA

Moderföretag
FPG/PRI
SUMMA

NOT 27

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

BELOPP

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel

50 781 886

Årets vinst

22 162 463
72 944 349

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:
Utdelas till aktieägarna

14 250 000

Balanseras i ny räkning

58 694 349

SUMMA

72 944 349

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.

NOT 28

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET SAMT
EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har skett efter årsskiftet.

NOT 29

NYCKELTALSDEFINITIONER
NET TOMARGINAL Resultat efter finansnetto i procent av omsättning.
RÄNTABILITET PÅ SYSSELSAT T KAPITAL Resultat efter finansnetto med återläggning av finansiella
kostnader i procent av sysselsatt kapital.
RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL Årets resultat med tillägg för bokslutsdispositioner, efter avdrag för
skatt, i procent av justerat eget kapital.
SOLIDITET Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
JUSTERAT EGET KAPITAL Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten
skatt.
SYSSELSAT T KAPITAL Balansomslutningen med avdrag för icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatt i obeskattade reserver.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Sh bygg sten och anläggning AB, org.nr 556051-9232

UTTALANDEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Sh bygg sten och anläggning AB för år 2018.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 31 december
2018 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen. Våra uttalanden
omfattar inte hållbarhetsrapporten på sida 9 med där
förtecknade sidor.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
GRUND FÖR UTTALANDEN
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 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 och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget,

upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
REVISORNS ANSVAR
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
att årsredovisningen och koncernredovisningen som
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets
interna kontroll som har betydelse för min revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte
för att uttala mig om effektiviteten i den interna
kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
och verkställande direktören använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden
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som kan leda till betydande tvivel om bolagets och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen och koncerrnredovisningen om
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen och koncernredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden
göra att ett bolag och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande
bild.
• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga
revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom
koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen.
Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
UTTALANDEN
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av
Sh bygg sten och anläggning AB för år 2018 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
GRUND FÖR UTTALANDEN
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god

revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets
och koncernens ekonomiska situation och att tillse att
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
REVISORNS ANSVAR
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige använder jag professionellt omdöme och har
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en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på min professionella bedömning med utgångspunkt
i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse
för bolagets situation. Jag går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN
LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrap-
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porten på sida 9 med där förtecknade sidor och för att
den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning
av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och
en väsentligt mindre omfattning jämfört med den
inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss
tillräcklig grund för vårt uttalande.
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Uppsala den 8 mars 2019

Ingemar Rindstig
Auktoriserad revisor
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