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Stark orderingång och positivt EBITDA 

Oktober – december 2022 Januari – december 2022 

• Orderingången uppgick till 1 391 (524) Mkr 

• Nettoomsättningen uppgick till 1 502 (700) Mkr 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till         

8 Mkr (29) och EBITDA marginalen till 0,5 (4,2) procent 

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -14 (25) Mkr och EBIT 

marginalen uppgick till -1,0 (3,6) procent 

• Rörelseresultatet har påverkats negativt av 

projektnedskrivningar om cirka 30 Mkr i främst Mälardalen 

• Resultatet efter skatt uppgick till -16 (20) Mkr 

• Resultatet per aktie uppgick till -0,94 (1,62) kronor 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

 -31 (28) Mkr 

• Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 17 (25) procent 

 

• Orderingången uppgick till 3 928 (2 292) Mkr 

• Orderstocken vid periodens utgång uppgick till                        

4 555 (2 706) Mkr 

• Nettoomsättningen uppgick till 3 957 (2 280) Mkr 

• EBITDA uppgick till -51 (106) och EBITDA marginalen till        

-1,3 (4,6) procent 

• EBIT uppgick till -103 (89) Mkr och EBIT marginalen uppgick 

till -2,6 (3,9) procent. 

• Rörelseresultatet har påverkats negativt av projekt-

nedskrivningar om cirka 170 Mkr i främst Mälardalen 

• Resultatet efter skatt uppgick till -93 (70) Mkr 

• Resultatet per aktie uppgick till -6,33 (5,75) kronor 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till         

-72 (96) Mkr 

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 

räkenskapsåret 2022 (3,75 kr per aktie) 

 

  

 

 

De förvärvade bolagen Åhlin & Ekeroth Byggnads AB samt Flodén Byggnads AB tillträddes 1 juli 2022 och ingår i koncernens räkenskaper 

från och med kvartal 3 2022. I ovanstående tabell och samtliga efterföljande tabeller och diagram avseende koncernen, ingår de 

förvärvade bolagen för perioden juli – december 2022. 

  

Koncernen, Mkr 2022 2021 2022 2021

Orderingång 1 391 524 3 928 2 292

Orderstock 4 555 2 706 4 555 2 706

Nettoomsättning 1 502 700 3 957 2 280

EBITDA, Rörelseresultat före avskrivningar 8 29 -51 106

EBITDA, Rörelsemarginal före avskrivningar, % 0,5 4,2 -1,3 4,6

EBIT, Rörelseresultat -14 25 -103 89

EBIT, Rörelsemarginal, % -1,0 3,6 -2,6 3,9

Resultat före skatt -20 25 -112 88

Periodens resultat -16 20 -93 70

Resultat per aktie, kr -0,94 1,62 -6,33 5,75

Kassaflöde från den löpande verksamheten -31 28 -72 96

Soliditet, % 17,2 25,0 17,2 25,0

Nettokassa + / nettolåneskuld -  -259 142 -259 142

Nettokassa + / nettolåneskuld - , exkl IFRS 16 -196 169 -196 169

jan-decQ4
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VD:s kommentar 

Stark orderingång och fokus på 
lönsamhet 
Betydande delar av verksamheten visar god lönsamhet samtidigt 

som förlustprojekten i främst Mälardalen har haft kraftig negativ 

inverkan på lönsamheten under 2022. Resultatet före 

avskrivningar (EBITDA) för fjärde kvartalet om 8 Mkr är långt 

ifrån tillfredställande. Fokus är nu att åter nå en god lönsamhet. 

Tillskottet i somras med två väletablerade bolag tillsammans 

med en sund verksamhet i Gävle/Dalarna gör att vi idag har ett 

betydligt starkare utgångsläge än för ett år sedan.  

Stark tillväxt 
Vår strategi är att bygga vidare på starka regionala 

marknadspositioner baserat på nära och långsiktiga 

kundrelationer där vi också ofta agerar som rådgivare i tidiga 

skeden. Vi fortsätter en stark utveckling av hållbar träbyggnation. 

Sammantaget ser vi att detta skapar tydliga kundvärden som 

driver efterfrågan trots förändrade omvärldsförutsättningar och 

resulterat i stark tillväxt. 

Året avslutades starkt avseende både omsättning och 

orderingång. Orderingången under kvartalet uppgick till 1,4 

miljarder kronor, vilket organiskt innebar en ökning med 20 

procent i kvartalet och med 25 procent för helåret.  

Omsättningen i kvartalet uppgick till 1,5 miljarder kronor. Den 

organiska tillväxten var hög, 17 procent i kvartalet och 19 

procent för helåret. Omsättningen för helåret uppgick till 4,0 

miljarder kronor. De under året förvärvade bolagen ingår under 

sista halvåret och bidrog med 1,2 miljarder kronor till koncernens 

årsomsättning.  

Vår orderstock uppgick vid årsskiftet till 4,6 miljarder kronor, där 

cirka 75 procent utgörs av samhälls- och kommersiella 

fastigheter. Tillsammans med de pågående projekteringarna i 

tidiga Fas 1-skeden har vi en tillfredsställande affärsvolym för att 

kunna möta den osäkerhet vi ser i marknaden. 

Omvärldsförutsättningar 
På de marknader där vi är starkt positionerade ser vi fortsatt hög 

aktivitet främst avseende samhällsfastigheter. Bostads-

marknaden är däremot under stark press och vi ser inga signaler 

på vändning under innevarande år. 

Stora kostnadsökningar och materialbrister har präglat 2022. 

Under sista kvartalet har kostnadsökningarna inom ett antal 

materialslag avstannat samtidigt som energikostnaderna 

fortsätter att öka. Koncernens omsättning består till ungefär 

hälften av fastpris-entreprenader där lönsamheten påverkats 

negativt under året. Vi har pågående dialoger med våra kunder 

avseende kostnadsdelningar av årets kraftiga fördyringar.  

Resultat och kassaflöde 
EBITDA uppgick till 8 Mkr under kvartalet och till -51 Mkr för 

helåret 2022. Resultatet har påverkats av nedskrivningar främst i 

Mälardalen inom ByggPartner, uppgående till ca 30 Mkr i 

kvartalet och för helåret totalt ca 170 Mkr. Kassaflödet från 

löpande verksamheten uppgick i kvartalet till -31 Mkr. 

Starka resultat i flera delar av verksamheten 
ByggPartner Gävle/Dala genererar sedan många år god 

lönsamhet och visar nu en stark tillväxt samtidigt med 

uppbyggnad av en stor orderstock som till större del består av 

samverkansprojekt.  

ByggPartner Mälardalen har under 2022 präglats av successiva 

nedskrivningar av ett antal förlustprojekt tagna till fasta priser. 

Även under innevarande kvartal har de aktuella projekten fortsatt 

belastat resultatet med nedskrivningar. Orderstocken i 

Mälardalen uppgår till cirka 900 mkr där förlustprojekten 

successivt kommer avslutas under 2023, med ca 10 procent 

återstående till 2024.  

Vi har under hösten förstärkt ledarskapet i Mälardalen och har 

fullt fokus på att färdigställa förlustprojekten och skapa en 

underliggande lönsamhet i verksamheten. Nya uppdrag skall 

präglas av en låg risknivå baserat på samverkansupplägg där vi 

tillsammans med kund bedriver en första projekteringsfas innan 

vi tar ställning till ett entreprenadåtagande.  

Åhlin & Ekeroth som har en marknadsledande position i 

Östergötland, levererar ett starkt resultat trots tuffa 

 

” Ett händelserikt och turbulent år där vi lagt 
grunden för ett starkare 2023”  
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omvärldsförutsättningar. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 

uppgår till 21 Mkr, motsvarande en vinstmarginal om 5 procent. 

Även orderingången i kvartalet var stark, 670 Mkr. 

Flodéns i Göteborg har efter flera års stabil lönsamhet om cirka 5 

procent under 2022 påverkats påtagligt av kostnadsökningar 

som inte kunnat vidareföras till kund. En hög produktionstakt 

under året har inneburit en viss försiktighet inför nya projekt och 

därmed en minskad orderstock. Bolagets strategi bygger på att 

vara en ledande aktör inom skolbyggnationer där vi ser en stark 

efterfrågan. Därför var det extra glädjande att Flodéns efter 

periodens utgång erhållit ett nytt skolprojekt om ca 270 Mkr som 

beräknas påbörjas omgående samt även ett större ROT-projekt 

för bostäder. Anna Källström tillträde vid årsskiftet som ny VD 

för Flodéns. Vår förväntan är att Flodéns successivt skall 

komma tillbaka till tidigare vinstmarginaler när nuvarande projekt 

med låga marginaler skiftas ut.  

 

 

Ett händelserikt och turbulent år där vi lagt grunden 
för ett starkare 2023 
Det har varit ett mycket händelserikt år. ByggPartnerGruppen har 

vuxit kraftigt organiskt och har breddats genom förvärven av de 

lokalt starka byggbolagen Åhlin & Ekeroth och Flodéns. 

Samtidigt har en turbulent omvärld haft en negativ påverkan på 

vår lönsamhet särskilt i våra fastprisprojekt. Vi har inför 2023, 

jämfört med ingången av 2022, en dubbelt så stor verksamhet 

med en årstakt om drygt 5 miljarder kronor i omsättning och en 

stark orderstock.  Samtidigt innebär färdigställandet av de 

aktuella förlustprojekten i Mälardalen, tagna med en alltför hög 

risknivå, en fortsatt belastning på vår vinstmarginal i en 

successivt avtagande takt.  

Det finns många styrkor att bygga vidare på inom 

ByggPartnerGruppen varför jag, trots en osäker 

marknadssituation, ser fram emot att tillsammans med våra 

kompetenta och engagerade medarbetare steg för steg fortsätta 

utveckla vår grupp av starka entreprenörsdrivna 

byggverksamheter. 

Sture Nilsson, VD och koncernchef ByggPartner Gruppen AB 

 

 

På projektet Mats Knuts där ByggPartner bygger en förskola i massivträ. Projektet genomförs i partnering med Borlänge kommun och 

är den första av tre planerade förskolor. Från vänster i bilden syns arbetsledare Calle Skerfe, vd/koncernchef Sture Nilsson och 

platschef Henrik Olsson. 

 



 Q4 

 

   
 

ByggPartner Gruppen AB (publ)  |  Delårsrapport Q4, Januari – december 2022 5 
 

Koncernen 
ByggPartnerGruppen äger och utvecklar lönsamma byggbolag med starka 

regionala marknadspositioner. ByggPartner bedriver verksamhet i Dalarna, 

Gävleborg och Mälardalen. Sedan 1 juli 2022 ingår Åhlin & Ekeroth Byggnads AB 

(”Åhlin & Ekeroth”), med verksamhet i Östergötland, och Flodén Byggnads AB 

(”Flodéns”), med verksamhet i Göteborgsregionen i ByggPartnerGruppen. I 

samband med förvärven bytte moderbolaget i koncernen namn från ByggPartner 

i Dalarna Holding AB (publ) till ByggPartner Gruppen AB (publ).  

Diagrammen till höger visar koncernens utveckling per kvartal. Mönstrade delarna i 

staplarna visar Åhlin & Ekeroth samt Flodéns. Q4 2021 - Q2 2022 ingick inte Åhlin & 

Ekeroth och Flodéns i koncernen och diagrammen visar för dessa kvartal enbart 

ByggPartners utveckling. När utvecklingen för jämförbara enheter kommenteras i 

texten nedan menas utvecklingen exklusive Åhlin & Ekeroth och Flodéns.  

Orderingång och orderstock 
Oktober – december 2022 
Koncernens orderingång uppgick under fjärde kvartalet till 1 391 (524) Mkr, en 

ökning med 867 Mkr eller 165 procent. Av ökningen om 867 Mkr bidrog Åhlin & 

Ekeroth samt Flodéns med 764 Mkr. Den totala orderstocken i koncernen uppgick 

vid kvartalets utgång till 4 555 (2 706) Mkr. Orderstocken för jämförbara enheter 

uppgick till 2 875 Mkr, en ökning med 6 procent jämfört med 31 december 2021. 

Fördelning av orderstocken per kategori visar att 54 (43) procent av orderstocken 

var samhällsfastigheter, 20 (23) procent kommersiella fastigheter, 15 (22) 

procent hyresfastigheter, och 11 (12) procent bostadsrätter. 

Januari – december 2022 
Orderingången i koncernen under perioden uppgick till 3 928 (2 292) Mkr, en 

ökning med 1 636 Mkr, motsvarande 71 procent jämfört med samma period 

föregående år. Orderingången 2022 för jämförbara enheter uppgick till 2 872 Mkr, 

en ökning med 25 procent jämfört med 31 december 2021. 

Nettoomsättning 
Oktober – december 2022 
Nettoomsättningen i koncernen under fjärde kvartalet ökade till 1 502 (700) Mkr. 

Av den totala ökningen om 803 Mkr avsåg 121 Mkr (17 procent) jämförbara 

enheter. 

Januari – december 2022 
Årets nettoomsättning uppgick till 3 957 (2 280) Mkr. Ökningen för jämförbara 

enheter uppgick till 429 Mkr eller 19 procent. 

   

Koncernens orderingång 
per kvartal, Mdkr 

 
 Koncernens orderstock 

per kvartal, Mdkr 

 
 Koncernens nettoomsättning 

per kvartal, Mdkr 
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Resultat  
Oktober – december 2022 
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8 (29) Mkr för fjärde 

kvartalet vilket motsvarar en marginal om 0,5 (4,2) procent. EBITDA för 

jämförbara enheter uppgick till -13 (29) Mkr. 

Produktions- och driftskostnaderna för perioden uppgick till 1 475 (660) Mkr 

innebärande en bruttomarginal om 1,8 (5,7) procent. Förvärvsrelaterade 

avskrivningar ingår med 13,0 (0,2) Mkr. Förvärvskostnader uppgår till 0,7 (0,0) 

Mkr, och redovisas som övriga rörelsekostnader. Försäljnings- och 

administrationskostnaderna uppgick till totalt 41 (15) Mkr motsvarande 2,7 (2,1) 

procent av omsättningen.  

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -14 (25) Mkr för fjärde kvartalet vilket 

motsvarar en marginal om -1,0 (3,6) procent. EBIT för jämförbara enheter uppgick 

till -35 (25) Mkr.  

Resultatet har under kvartal fyra påverkats negativt av projektnedskrivningar om 

cirka 30 Mkr främst på grund av ökade inköpskostnader i fastprisprojekt.  

Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -6,0 (0,0) Mkr. Resultatet 

före skatt (EBT) uppgick till -20 (25) Mkr. Periodens skattekostnad var 4 (-5) Mkr 

och nettoresultat uppgick till -16 (20) Mkr. Resultatet per aktie uppgick under 

perioden till -0,94 kr (1,62).  

Januari – december 2022 
EBITDA uppgick till -51 (106) Mkr för 2022 vilket motsvarar en marginal om -1,3 

(4,6) procent. EBITDA för jämförbara enheter uppgick till -96 (106) Mkr.  

De totala produktions- och driftskostnaderna för perioden uppgick till 3 941         

(2 134) Mkr, vilket motsvarar en bruttomarginal om 0,4 (6,4) procent. 

Förvärvsrelaterade avskrivningar ingår med 24,8 (0,8) Mkr. Förvärvskostnader 

uppgår till 9,4 (0,0) Mkr, och redovisas som övriga rörelsekostnader. Försäljnings- 

och administrationskostnaderna uppgick till totalt 110 (57) Mkr motsvarande 2,8 

(2,5) procent av omsättningen.  

EBIT uppgick till -103 (89) Mkr för 2022 vilket motsvarar en marginal om -2,6 (3,9) 

procent. EBIT för jämförbara enheter uppgick till -148 (89) Mkr.  

2022 års resultat är belastat med projektnedskrivningar om cirka 170 Mkr.  

Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -8,4 (-0,2) Mkr. Resultatet 

före skatt (EBT) uppgick till -112 (88) Mkr. Periodens skattekostnad var 18 (-19) 

Mkr och nettoresultatet uppgick till -93 (70) Mkr. Resultatet per aktie uppgick till   

-6,33 kr.  

  

Koncernens EBITDA 
per kvartal, Mkr 

  
 Koncernens EBIT (Mkr) och EBIT-

marginal (%) per kvartal 
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Kassaflöde 
Oktober – december 2022 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -31 (28) Mkr för fjärde 

kvartalet, varav förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -45 Mkr. Kassaflödet 

från investeringsverksamheten uppgick till -1 (-5) Mkr. Kassaflödet från 

finansieringsverksamheten uppgick till -78 (-3) Mkr, varav cirka 58 Mkr under 

perioden utbetalats till tidigare ägarna av Flodéns i enlighet med förvärvsavtal 

och 13,3 Mkr är amortering av banklån. 

Januari – december 2022 
Kassaflödet från den löpande verksamheten har under 2022 påverkats negativt 

av olönsamma fastprisprojekt och uppgick till -72 (96) Mkr för perioden. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -133 (-34) Mkr, varav 128 

Mkr kan relateras till under året genomförda förvärv. Kassaflödet från 

finansieringsverksamheten uppgick till 122 (-53) Mkr.  

Investeringar och avskrivningar 
Investeringarna under året uppgick till 731 (43) Mkr och fördelas på förvärv av 

dotterföretag 726 (28) Mkr, ställningsmaterial 3,0 (11,8) Mkr, verksamhetssystem 

0,9 (1,3) Mkr, ombyggnation av hyrda lokaler 0,3 (1,4) Mkr samt inventarier 0,3 

(0,9) Mkr.  

Avskrivningar har gjorts med 52 (17) Mkr under perioden varav förvärvsrelaterade 

avskrivningar uppgår till 24,8 (0,8) Mkr samt avskrivning av nyttjanderätts-

tillgångar 19 (10) Mkr. 

Finansiell ställning 
ByggPartnerGruppens disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjat kreditlöfte 

om 200 (60) Mkr, var vid periodens utgång 286 (229) Mkr. Soliditeten uppgick till 

17 (25) procent. Sysselsatt kapital uppgick vid periodens utgång till 666 (223) 

Mkr. Räntebärande skulder uppgick till 345 (26) Mkr. Det egna kapitalet uppgick 

till 321 (196) Mkr. Koncernens balansomslutning uppgick till 1 863 (785) Mkr. 

ByggPartnerGruppen tillträdde den 1 juli 2022 samtliga aktier i Åhlin & Ekeroth 

samt Flodéns. I samband med betalning av initiala köpeskillingar genomfördes 

kvittningsemissioner till ett värde av 263 Mkr, upptogs banklån om 200 Mkr samt 

utökades rörelsekrediten med 200 Mkr. För ytterligare information om förvärven 

se Not 3. Under kvartal 3 redovisades banklånet i sin helhet som kortfristig skuld. 

Under kvartal 4 har villkoren i banklåneavtalet förhandlats om och banklånet, 

redovisas som långfristig skuld, förutom 53 Mkr som kommer att amorteras 

under de närmaste 12 månaderna.  

 

  

Koncernens kassaflöde för den 
löpande verksamheten, Mkr 
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Om ByggPartnerGruppen 

ByggPartnerGruppen - lokalt starka byggbolag  
ByggPartnerGruppen är en börsnoterad byggkoncern som långsiktigt äger och 

utvecklar lönsamma byggbolag med starka regionala marknadspositioner.  

Vi sätter fokus på entreprenörskraften i våra bolag och värdesätter starka 

kundrelationer kombinerat med utvecklingskraften som finns i en större 

organisation. Vår gemensamma kompetens ska bidra till ökad konkurrenskraft 

och utveckling av byggbranschen och samhället. Vi är en renodlad byggare och 

bedriver ingen egen projektutveckling 

ByggPartnerGruppen består idag av segmenten ByggPartner, Åhlin & Ekeroth 

samt Flodéns.  

  

 
ByggPartner är ett entreprenörpräglat byggföretag med 
stark lokal förankring. Bolaget har sin bas i Dalarna och 
arbetar med byggentreprenader i större delen av 
Mellansverige. Den huvudsakliga inriktningen är 
samhällsfastigheter och bostäder. ByggPartner har cirka 
600 medarbetare och omsatte cirka 2,7 mdkr (2022). Inom 
segmentet ByggPartner bedrivs även byggnadsställnings-
uthyrning och huskomponentstillverkning under 
varumärkena JUF och Dalahus. 
 

  

 
Åhlin & Ekeroth är en heltäckande aktör inom byggsektorn i 
Östergötland och har som tydlig målsättning att med egen 
personal vara länets byggare. Åhlin & Ekeroth har ca 400 
medarbetare och omsatte cirka 1,5 mdkr (2022). Bolaget är 
ett konkurrenskraftigt och hållbart lokalt alternativ till de 
allra största rikstäckande byggföretagen.  
 

  

 
Flodéns är en väletablerad byggentreprenör med stark 
marknadsposition i Göteborgsregionen. Bolaget har ca 70 
medarbetare och omsatte cirka 1,0 mdkr (2022) Flodéns 
väljer noga ut projekt och kundsamarbeten och arbetar 
strategiskt med att söka projekt där det finns tidigare 
erfarenhet inom bolaget, samt potential för långa 
kundrelationer. 

 

 

Per 2022-12-31 fördelar sig koncernens orderstock om 4 555 Mkr enligt följande;  

 

15%

11%

54%

20%
Hyresfastigheter

Bostadsrätter

Samhällsfastigheter

Kommersiella
fastigheter



 Q4 

 

   
  

ByggPartner Gruppen AB (publ)  |  Delårsrapport Q4, Januari – december 2022 9 
 

 

 

Innovativa byggare med hög kompetens och  

långa kundrelationer. 

Orderingång och orderstock 
Oktober – december 2022 
Orderingången under kvartalet uppgick till 627 (524) Mkr, vilket motsvarar en 

ökning om 20 procent. Nya order består främst av partneringuppdrag exempelvis 

ombyggnation av en skola  i Falun samt ett vårdboende i Arboga. Orderstocken 

uppgick vid kvartalets utgång till 2 875 (2 706) Mkr vilket motsvarar en ökning om 

6 procent. 

Nettoomsättning 
Oktober – december 2022 
Nettoomsättningen uppgick till 821 (699) Mkr, en ökning med 17 procent 

Resultat  
Oktober – december 2022 
Rörelseresultatet uppgick till -20 (24) Mkr och påverkades negativt avseende . 

projektnedskrivningar om cirka 30 Mkr främst relaterade till ökade 

inköpskostnader i fastprisprojekt i främst Mälardalen.  

 

 

Händelser efter periodens utgång 
Efter periodens utgång har region Gävleborg valt ByggPartner som entreprenör 

för ombyggnad och tillbyggnad av en akutmottagning och förlossning på 

sjukhusområdet i Gävle. Projektet ska genomföras i partnering och ordern som 

erhållits gäller projektering i fas 1. Byggstart planeras till 2025 och 

produktionsfasen beräknas pågå i tre år.  

  

2022 2021 2022 2021

Orderingång 627 524 2 872 2 292

Orderstock 2 875 2 706 2 875 2 706

Nettomsättning 821 699 2 710 2 280

EBIT, Rörelseresultat -20 24 -112 89

EBIT, Rörelsemarginal, % -2,4 3,4 -4,1 3,9

Mkr

Q4 jan-dec

Andel av koncernens 
nettoomsättning  

i kvartalet 

 

 

 

 

 

55%
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Stor aktör med det lilla företagets smidighet. 

Orderingång och orderstock 
Oktober – december 2022 
Orderingången under perioden uppgick till 670 Mkr och orderstocken vid 

periodens utgång till 1 150 Mkr. Orderingången innefattar bland annat om- och 

Nybyggnad av en livsmedelsbutik och en ögonmottagning. Majoriteten av 

orderstocken består av samverkansprojekt / projekt med rörlig ersättning  

Nettoomsättning  
Oktober – december 2022 
Nettoomsättningen uppgick till 422 Mkr. Då verksamheten inte ingick i 

ByggPartnerGruppen under 2021 saknas jämförelsesiffror för kvartalet.  

Resultat  
Oktober – december 2022 
Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 21 Mkr vilket motsvarar en 

rörelsemarginal om 5,0 procent. 

 

 

Åhlin & Ekeroth ingår i koncernens räkenskaper från1 juli, under perioden jan-dec 

2022. 

 

Händelser efter periodens utgång 
Efter periodens utgång har Åhlin & Ekeroth erhållit ett ramavtal med kommunala 

fastighetsbolaget i Linköping, Stångåstaden. 

 

 

  

2022 2022

Orderingång 670 896

Orderstock 1 150 1 150

Nettomsättning 422 739

EBIT, Rörelseresultat 21 39

EBIT, Rörelsemarginal, % 5,0 5,2

Mkr

Q4 jul-dec

Andel av koncernens 
nettoomsättning  

i kvartalet 

 

 

 

 

 

28%
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Ledande på genomförande av komplexa projekt. 

Orderingång och orderstock 
Oktober – december 2022 
Orderingången under perioden uppgick till 94 Mkr och orderstocken vid periodens 

utgång uppgick till 530 Mkr. Orderstocken och pågående uppdrag består främst 

av fastprisprojekt. Cirka 79 procent av orderstocken utgörs av 

samhällsfastigheter.  

Nettoomsättning 
Oktober – december 2022 
Nettoomsättningen uppgick till 260 Mkr. Då verksamheten inte ingick i 

ByggPartnerGruppen under 2021 saknas jämförelsesiffror för kvartalet.  

Resultat  
Oktober – december 2022 
Rörelseresultatet uppgick till 0 Mkr. Den höga andelen fastprisprojekt i pågående 

uppdrag har inneburit att Flodéns resultatutveckling påverkats negativt av 

materialprisutvecklingen. 

 

 

Flodéns ingår i koncernens räkenskaper från1 juli, under perioden jan-dec 2022. 

 

Händelser efter periodens utgång 
Efter periodens utgång har Flodéns vunnit ett större uppdrag i form av en ny- och 

ombyggnad av en skola åt Göteborgs stad. Kontraktssumman uppgår till ca 270 

Mkr. Ett större ROT-projekt för bostäder har även erhållits efter periodens utgång. 

Anna Källström tillträde vid årsskiftet som ny VD för Flodéns. 

 

 

jul-dec

2022 2022

Orderingång 94 160

Orderstock 530 530

Nettomsättning 260 509

EBIT, Rörelseresultat 0 6

EBIT, Rörelsemarginal, % 0,0 1,1

Mkr

Q4

Andel av koncernens 
nettoomsättning  

i kvartalet 

 

 

 

 

 

17%
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Övrig information 

Aktien 
ByggPartnerGruppens aktie är sedan den 5 december 2016 

noterad på Nasdaq First North Premier, Stockholm, med 

kortnamn BYGGP. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.  

I samband med förvärven av Åhlin & Ekeroth samt Flodéns 

genomfördes kvittningsemissioner vilket innebar att antal aktier i 

ByggPartnerGruppen under juli 2022 ökade med 5 282 208 aktier 

och röster. Aktiekapitalet ökade med 5 605 099 kronor och 

uppgick per balansdagen till 18 452 155 kronor fördelat på 17 

389 311 aktier och röster. 

Antalet aktieägare uppgick vid kvartalets slut till 6 629. Den 

största ägaren i ByggPartnerGruppen var Åhlin & Ekeroth Invest 

AB som representerade 22 procent av aktiekapital och röster. De 

tio största aktieägarna i bolaget kontrollerade drygt 72 procent 

av aktiekapital och röster per den 31 december 2022. Utdrag 

från aktieboken hos Euroclear per den 31 december framgår 

nedan. 

Tio största aktieägarna per 2022-12-31 Andel, % 

Åhlin & Ekeroth Invest AB  22,0 

Bo Olsson (privat och genom bolag) 18,5 

Svedulf Fastighets AB 10,0 

Ernst Rosèn AB 6,5 

Tore Hallersbo (privat och genom bolag) 4,1 

Nordea Livförsäkring Sverige AB 3,2 

AB Karl Hedin Finans 3,0 

Avanza Pension 2,6 

Dalakvartetten Huskonsult AB 1,3 

Pål Wingren 1,2 

 

Aktiesparprogram, Optionsprogram och 
Bemyndigande 
Maximal utspädningseffekt av optioner inom ramen för 

aktiesparprogram och optionsprogram är 2,6 procent, baserat på 

17 389 311 utestående aktier. För ytterligare information om 

aktiesparprogram och optionsprogram hänvisas till Not 7 samt 

ByggPartnerGruppens årsredovisning 2021. 

ByggPartnerGruppens årsstämma 2022 beslutade att 

bemyndiga styrelsen att emittera aktier motsvarande 

sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i 

bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Emission får ske med 

eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och syftet 

med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att emittera 

aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller 

tillgångar samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra 

sådana förvärv. 

Medarbetare 
Antalet medarbetare vid periodens utgång uppgick till 1 074 

(610) personer varav 465 medarbetare tillkommit via förvärven. 

Av totala antalet medarbetare utgjorde 8 (10) procent kvinnor. 

Cirka 50 (52) procent av ByggPartnerGruppens medarbetare är 

40 år eller yngre. Frisknärvaron ligger på vår långsiktiga 

målsättning om 96 (96) procent. 

Miljö & hållbarhet  
ByggPartnerGruppen tar ansvar för byggbranschens 

gemensamma och viktiga arbete för ökad hållbarhet. Genom att 

minimera våra klimatpåverkande utsläpp vill vi bidra till FN:s 

globala mål och till Fossilfritt Sveriges mål för vår bransch. 

Därför har vi satt upp målet att vår verksamhet skall vara 

klimatneutral senast år 2030.  

För att kunna minska vår klimatpåverkan har vi under 2022 

genomfört ett antal internutbildningar i livscykelanalyser samt 

klimatdeklarationer, detta som ett viktigt led i att kunna erbjuda 

våra kunder klimatförbättrande åtgärder samt höja den interna 

förståelsen för vilken skillnad olika val i vardagen gör för vår 

klimatpåverkan. Detta är första stegen mot en bred 

kompetenshöjning inom klimatförbättrande åtgärder för att 

minska vår egen såväl som våra kunders klimatpåverkan. Läs 

mer om vårt hållbarhetsarbete på www.byggpartner.se  

Risker och osäkerhetsfaktorer 
En beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer samt 

riskhantering finns i årsredovisningen för 2021 som finns 

tillgänglig på www.byggpartnergruppen.se. Effekter av pandemin 

och kriget i Ukraina har medfört att det skett stora prisökningar 

på material och energi innebärande en högre osäkerhet på 

marknaden. ByggPartnerGruppen och bolagets kunder har 

antagit en mer försiktig hållning beträffande nya projekt. 

Utvecklingen och dess eventuella påverkan på 

ByggPartnerGruppen följs kontinuerligt.  

Transaktioner med närstående 
Åhlin & Ekeroth Byggnads AB hyr till marknadsmässiga villkor en 

kontorsfastighet i Linköping av Åhlin & Ekeroth Invest AB. Åhlin & 

Ekeroth Byggnads AB köper till marknadsmässiga villkor 

managementtjänster av Åhlin & Ekeroth Invest AB.                   



 Q4 

 

   
 

ByggPartner Gruppen AB (publ)  |  Delårsrapport Q4, Januari – december 2022 13 
 

Åhlin & Ekeroth Invest AB är sedan 1 juli 2022 största 

aktieägaren i ByggPartnerGruppen.  

ByggPartner i Dalarna AB har till marknadsmässiga villkor bistått 

Vidbynäs GK med renovering av byggnader. Vidbynäs GK ägs av 

ByggPartnerGruppens näst största ägare AB Surditet 

I övrigt har inga andra närståendetransaktioner skett under året 

än vad som finns beskrivet i ByggPartnerGruppens 

årsredovisning för 2021. 

Valberedning  
Valberedningen har efter periodens utgång lämnat förslag till 

årsstämman 2023 att styrelsen ökas med en ledamot och 

föreslår stämman nyval av Joachim Lönn. Övriga 

styrelseledamöter samt styrelseordförande föreslås vara 

oförändrade (omval). Joachim Lönn, född 1969, har en gedigen 

erfarenhet från byggbranschen där han varit verksam hela sitt 

yrkesliv och haft en rad olika roller. Joachim är delägare i Åhlin 

och Ekeroth Invest AB, vars tidigare dotterbolag, Åhlin och 

Ekeroth Byggnads AB gick samman med ByggPartnerGruppen 

under 2022. Joachim har idag en strategisk roll som affärsstöd 

åt tre affärsområden inom Åhlin och Ekeroth Byggnads AB.  

Valberedningen som utsetts inför ByggPartnerGruppens 

årsstämma 2023 i består av följande personer: Roger Käller, 

ordförande (utsedd av Åhlin & Ekeroth Invest AB), Bo Olsson 

(utsedd av AB Surditet), Alf Svedulf (utsedd av Svedulf Fastighets 

AB) och Tore Hallersbo (styrelseordförande i 

ByggPartnerGruppen) 

Utdelning 
Bolagets utdelningspolicy är att minst 50 procent av resultat 

efter skatt delas till aktieägarna. 2022 års resultat efter skatt 

uppgår till -93 Mkr. Bolagets har som mål att ha en soliditet om 

minst 25 procent och soliditeten uppgick per 2022-12-31 till 17,3 

procent. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 

räkenskapsåret 2022. 

 

 

__ 

 

 

Falun den 23 februari 2023 

ByggPartner Gruppen AB (publ) 

 

Sture Nilsson 

VD och Koncernchef 

 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

 
 

 

 

Presentation av delårsrapporten 
En presentation kommer att hållas på svenska den 23 februari kl. 09.00 där VD Sture Nilsson och CFO Erik Foberg presenterar 

rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.  

Länk till presentation på webben https://byggpartner.videosync.fi/2023-02-23-q4 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbyggpartner.videosync.fi%2F2023-02-23-q4&data=05%7C01%7Cebba.halvarsson%40halvarsson.se%7C5f8ac4c6f4e142c63cf208db0d9976b8%7Cfb53b3210b6b4824bea7c78b32a04923%7C1%7C0%7C638118724994377848%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dB6r1OqDhu8rIlKP%2BWFBCwBKCoBsYHO9qxBwtqRwCZo%3D&reserved=0
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Koncernen 
Koncernens rapport över resultat 

 

 

Koncernens rapport över totalresultatet 

 

  

Not 2022 2021 2022 2021

Nettoomsättning 5 1 502 465 699 687 3 957 195 2 280 332

Produktions- och driftskostnader 7 -1 475 037 -660 135 -3 940 945 -2 134 405

Bruttoresultat 27 428 39 552 16 250 145 927

Försäljnings- och administrationskostnader 7 -41 067 -14 694 -110 243 -57 325

Övriga rörelsekostnader -683 - -9 382 -

Rörelseresultat 5 -14 322 24 858 -103 375 88 602

Finansiella intäkter 1 139 32 1 458 84

Finansiella kostnader -7 149 -35 -9 829 -311

Resultat före skatt -20 332 24 855 -111 746 88 375

Aktuell skatt -5 429 -7 218 -10 383 -20 773

Uppskjuten skatt 9 416 1 949 28 748 2 063

Periodens resultat -16 345 19 586 -93 381 69 665

Q4 jan-dec

Tkr

Not 2022 2021 2022 2021

Periodens resultat -16 345 19 586 -93 381 69 665

Periodens övrigt totalresultat - - - -

Periodens totalresultat -16 345 19 586 -93 381 69 665

Resultat per aktie, kr -0,94 1,62 -6,33 5,75

Antal aktier vid periodens slut 17 389 311 12 107 103 17 389 311 12 107 103

Genomsnittligt antal aktier 17 389 311 12 107 103 14 748 207 12 107 103

Tkr

Q4 jan-dec
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Koncernens rapport över finansiell ställning 

 

  

31 dec 

Not 2022 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 3,4 729 364 89 984

Materiella anläggningstillgångar 48 256 48 000

Nyttjanderättstillgångar 3 65 800 27 178

Finansiella anläggningstillgångar 285 135

Summa anläggningstillgångar 843 705 165 297

Omsättningstillgångar

Exploateringsfastigheter 4 400 4 400

Varulager 3 350 4 127

Kundfordringar 536 027 285 565

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 345 497 143 830

Aktuell skattefodran - -

Övriga kortfristiga fordringar 18 631 613

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 101 12 621

Likvida medel 86 326 168 554

Summa omsättningstillgångar 1 019 332 619 710

SUMMA TILLGÅNGAR 1 863 037 785 007

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital 18 452 12 847

Övrigt tillskjutet kapital 369 975 112 101

Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat -67 265 71 517

Summa eget kapital 321 162 196 465

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 3 179 760 -

Långfristiga leasingskulder 40 174 16 702

Uppskjuten skatteskuld 61 718 6 186

Övriga avsättningar 11 631 6 400

Summa långfristiga skulder 293 283 29 288

Kortfristiga skulder

Kortfristig del låneskulder 3 53 336 -

Kortfristiga leasingskulder 22 161 9 380

Leverantörsskulder 559 051 244 973

Fakturerad men ej upparbetad intäkt 291 497 162 549

Aktuell skatteskuld 2 891 958

Övriga kortfristiga skulder 3 135 248 34 731

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 184 408 106 663

Summa kortfristiga skulder 1 248 592 559 254

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 863 037 785 007

31 dec 

Tkr
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Koncernens kassaflödesanalys 

 

 

 

Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag 

 

  

Not 2022 2021 2022 2021

Den löpande verksamheten 

Resultat före skatt -20 332 24 855 -111 746 88 375

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 24 783 3 752 54 218 14 781

Betald skatt 9 506 -6 356 -10 540 -24 915

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 

rörelsekapitalet 13 957 22 251 -68 068 78 241

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet 

Förändring av exploateringsfastigheter - - - -

Förändring av varulager 1 317 -820 777 317

Förändring av rörelsefordringar -3 595 3 416 -50 234 17 914

Förändring av rörelseskulder -42 467 3 254 45 939 -214

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -30 788 28 101 -71 586 96 258

Investeringsverksamheten 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 4 -188 - -904 -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 318 -4 820 -4 690 -15 404

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 370 - 467 -

Förvärv av dotterföretag 3 - - -127 588 -19 022

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 136 -4 820 -132 715 -34 426

Finansieringsverksamheten  

Upptagna lån 3 - - 200 000 -

Kortfristig skuld förvärv 3 -57 992 - - -

Options- och aktiesparprogram - 105 - 995

Amortering av skulder -20 129 -2 764 -32 525 -11 580

Utbetald utdelning - - -45 402 -42 375

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -78 121 -2 659 122 073 -52 960

Periodens kassaflöde -110 045 20 622 -82 228 8 872

Likvida medel vid periodens början 196 371 147 932 168 554 159 682

Likvida medel vid periodens slut 86 326 168 554 86 326 168 554

Q4 jan-dec

Tkr

Not 2022 2021 2022 2021

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Ingående balans vid periodens början 337 316 176 774 196 465 168 180

Options- och aktiesparprogram 191 105 426 995

Nyemission - - 263 054 -

Periodens resultat -16 345 19 586 -93 381 69 665

Summa 321 162 196 465 366 564 238 840

Utdelning - - -45 402 -42 375

Utgående balans vid periodens slut 321 162 196 465 321 162 196 465

Q4 jan-dec

Tkr
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Moderbolaget 
Moderbolagets resultaträkning 

 

  

Not 2022 2021 2022 2021

Nettoomsättning 3 946 5 220 20 599 18 247

Försäljnings- och administrationskostnader -5 910 -4 063 -22 867 -17 948

Övriga rörelsekostnader -683 - -1 978 -

Rörelseresultat -2 647 1 157 -4 246 299

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag - - 46 000 42 500

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter  206 - 206 -

Räntekostnader och liknande resultatposter -5 141 -17 -7 365 -64

Resultat efter finansiella poster -7 582 1 140 34 595 42 735

Bokslutsdisposition - - - -

Koncernbidrag 4 661 - 4 661 -

Resultat före skatt -2 921 1 140 39 256 42 735

Skatt - - - -

Periodens resultat -2 921 1 140 39 256 42 735

Q4 jan-dec

Tkr
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Moderbolagets balansräkning 

 

 

 

  

31 dec
Not 2022 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 1 244 241 301 427

Summa anläggningstillgångar 1 244 241 301 427

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 1 035 431

Skattefordran 1 014 489

Övriga kortfristiga fordringar - -

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 420 549

Kassa och bank 74 853 153 914

Summa omsättningstillgångar 77 322 155 383

SUMMA TILLGÅNGAR 1 321 563 456 810

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital 18 452 12 847

Fritt eget kapital

Överkursfond 571 360 111 966

Balanserat resultat -72 331 -69 494

Periodens resultat 39 256 42 565

Summa eget kapital 556 737 97 884

Avsättningar

Övriga avsättningar 3 101 600 -

Summa avsättningar 101 600 -

Långfristiga skulder

Låneskulder 3 133 330 -

Summa långfristiga skulder 133 330 -

Kortfristiga skulder

Låneskulder 3 53 336 -

Leverantörsskulder 1 816 438

Skulder till koncernföretag 470 348 354 674

Skatteskuld - -

Övriga kortfristiga skulder 505 2 103

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 891 1 711

Summa kortfristiga skulder 529 896 358 926

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 321 563 456 810

31 dec

Tkr
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Noter 
Not 1. Redovisningsprinciper 
Redovisningsprinciperna beskrivs i not 1 i 

ByggPartnerGruppens årsredovisning för 2021.  

Delårsrapporten är utformad enligt de av EU antagna IFRS 

standards samt de av EU antagna tolkningarna av gällande 

standarder, IFRIC. Denna rapport har utformats i enlighet med 

IAS 34, Delårsrapportering. Moderbolaget tillämpar 

Årsredovisningslagen och RFR 2. 

Rörelseförvärv 
Koncernen tillämpar förvärvsmetoden vid redovisning av 

rörelseförvärv. Den ersättning som överförs av koncernen för 

att erhålla bestämmande inflytande över ett dotterbolag 

beräknas som summan av verkliga värden på förvärvsdagen 

på de överlåtna tillgångarna, de övertagna skulderna och de 

eget kapitalandelar som emitterats av koncernen, vilket 

innefattar det verkliga värdet för en tillgång eller skuld som 

uppkommit vid en överenskommelse om villkorad köpeskilling. 

Efterföljande ändringar av verkligt värde av en villkorad 

köpeskilling som klassificerats som en finansiell skuld 

redovisas via resultaträkningen. Förvärvsrelaterade kostnader 

kostnadsförs när de uppkommer i posten övriga 

rörelsekostnader. Förvärvade tillgångar och övertagna skulder 

värderas till det verkliga värdet per förvärvstidpunkten. 

Segmentsrapportering 
Som en följd av de bolagsförvärv som gjorts under tredje 

kvartalet 2022, har principen för redovisning av rörelsesegment 

från och med delårsrapport för tredje kvartalet 2022 

förändrats. ByggPartnerGruppen har tre segment; ByggPartner, 

Åhlin & Ekeroth samt Flodéns. Tidigare segment ingår från och 

med 1 juli 2022 i segmentet ByggPartner. Se not 5 

Segmentsredovisning för utförligare information. 

Immateriella anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till 

anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar 

och eventuella nedskrivningar. Immateriella 

anläggningstillgångar skrivs av över den bedömda 

nyttjandeperioden. Följande avskrivningsperioder tillämpas: 

Kundkontrakt; 1-3 år och Kundrelationer 8-11 år. Varumärken 

och goodwill skrivs inte av då nyttjandeperioden fastställts 

som obestämbar.  

Nya standarder tillämpade från 1 januari 2022 
Nya och förändrade IFRS-standarder som tillämpas från 2022 

har ingen eller liten påverkan på ByggPartnerGruppens 

finansiella rapportering. 

För detaljerad information beträffande redovisningsprinciperna 

hänvisas till ByggPartnerGruppens årsredovisning för 2021, se 

www.byggpartnergruppen.se. 

Not 2. Finansiella tillgångar och skulder 
Räntebärande skulder löper i huvudsak med tre månaders 

räntebindningstid, varvid det verkliga värdet bedöms i allt 

väsentligt överensstämma med dess redovisade värde. För 

samtliga övriga finansiella tillgångar och skulder, som likvida 

medel, kundfordringar och leverantörsskulder, antas redovisat 

värde utgöra en rimlig uppskattning av verkligt värde. I 

moderbolaget redovisas andelar i koncernföretag till 

anskaffningsvärdet. 

Not 3. Företagsförvärv 
April 2022 tecknade ByggPartnerGruppen avtal om förvärv av 

samtliga aktier i Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, med 

verksamhet i Östergötland, och samtliga aktier i Flodén 

Byggnads AB, med verksamhet i Göteborgsregionen. Förvärven 

innebar att ByggPartnerGruppens omsättning ökade från 2,3 

miljarder kronor till cirka 4,5 miljarder (proforma 2021). 

Förvärven har finansierats genom banklån om 200 Mkr, utökad 

rörelsekredit, egen kassa samt kvittningsemissioner. 

Kvittningsemissionerna genomfördes vid tillträdet 1 juli 2022 

innebärande att 5 282 208 nya aktier emitterats och att antalet 

aktier i ByggPartnerGruppen ökat till 17 389 311. 

Förvärv av lokalt starka och lönsamma byggbolag är en del av 

ByggPartnerGruppens tillväxtstrategi och ett komplement till 

organiskt tillväxt. Förvärvade bolag ska bidra till koncernens 

finansiella mål och geografiska diversifiering. Genom att 

kombinera ett starkt lokalt erbjudande med 

koncernsamarbeten inom hållbarhet, digitalisering, 

träbyggnation och samverkan/partnering skapas 

samordningsfördelar och värde för kunder och aktieägare.  

 

Åhlin & Ekeroth 
Tilläggsköpeskillingar på maximalt 100 Mkr kan komma att 

utges baserat på bolagets resultatutveckling under 2022 samt 

2023 och som redovisas som avsättning i moderbolaget. 

Diskonterat nuvärde av tilläggsköpeskillingen om 95,9 Mkr har 

reserverats i koncernen per 2022-12-31.  

Flodéns  
En tilläggsköpeskilling på maximalt 50 Mkr kan komma att 

utges baserat på det genomsnittliga resultatet i Flodén 

Byggnads AB under 2022 och2023 (eventualförpliktelse). 
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Effekter av förvärv 
Identifierade tillgångar och skulder i de förvärvade bolagen på 

tillträdesdagen framgår av följande tabell. Förvärvskalkylerna 

är preliminära och kan komma att ändras i upp till 12 månader 

efter förvärven genomfördes. Transaktionskostnader för gjorda 

förvärv uppgår till 9,4 Mkr, och redovisas i koncernen som 

övriga rörelsekostnader, och i moderbolaget som finansiell 

anläggningstillgång. 

Identifierade värden avseende kundkontrakt avskrives i 

koncernen årligen till och med 2025 och kundrelationer till och 

med 2033, och uppgick under tredje och fjärde kvartalet till 24,0 

Mkr. 

Goodwill relaterar till köparspecifika synergier, framtida kunder 

och kundkontrakt, marknadsposition och arbetskraft.  

De förvärvade bolagen har under det fjärde kvartalet bidragit 

med 682 Mkr till koncernens omsättning samt EBIT om 21 Mkr, 

exklusive förvärvsrelaterade avskrivningar. 

Ledningens bedömning är att om förvärven genomförts per 1 

januari 2022, hade bidraget till nettoomsättningen under 

perioden januari till december, uppgått till 2 495 Mkr samt EBIT 

85 Mkr, exklusive förvärvsrelaterade avskrivningar och 

transaktionskostnader.  

 

 

 

Not 4. Immateriella tillgångar 

 

Åhlin & Ekeroth Flodéns  

Byggnads AB Byggnads AB Summa 

Kundkontrakt 47 300 21 300 68 600

Kundrelationer 136 900 18 300 155 200

Varumärke 77 200 38 800 116 000

Övriga immateriella tillgångar 78 - 78

Nyttjanderättstillgångar (IFRS 16) 35 300 3 300 38 600

Materiella anläggningstillgångar 3 970 - 3 970

Finansiella anläggningstillgångar 581 10 591

Kundfordringar 192 061 105 645 297 706

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 47 694 54 365 102 059

Övriga kortfristiga fordringar 28 272 13 865 42 137

Likvida medel 133 883 108 939 242 822

Leverantörsskulder -140 410 -82 421 -222 831

Fakturerad men ej upparbetad intäkt -77 901 -60 580 -138 481

Avsättningar -2 793 -3 984 -6 777

Leasingskuld IFRS 16 -35 300 -3 300 -38 600

Övriga kortfristiga skulder -109 428 -64 209 -173 637

Uppskjuten skatt -64 075 -20 244 -84 319

Netto identifierade Tillgångar & Skulder 273 332 129 786 403 118

Koncern Goodwill 257 373 65 773 323 146

Total köpeskilling 530 705 195 559 726 264

Tilläggsköpeskilling -92 800 - -92 800

Kvittningsemission -190 247 -72 807 -263 054

Kontant köpeskilling 247 658 122 752 370 410

Förvärvade likvida medel -133 883 -108 939 -242 822

Påverkan på koncernens likvida medel 113 775 13 813 127 588

Verkligt värde, Tkr 

Kund- Kund- Verksam-

Goodwill Varumärke kontrakt relationer hetssystem Totalt

Ingående bokfört värde 87 978 - - 4 982 92 960

Ingående av- och nedskrivningar - - - - -2 976 -2 976

Ingående bokfört värde 87 978 - - - 2 006 89 984

Periodens anskaffning/avyttring 323 146 116 000 68 600 155 200 982 663 928

Periodens av-och nedskrivningar - - -16 300 -7 700 -548 -24 548

Utgående bokfört värde 411 124 116 000 52 300 147 500 2 440 729 364

Tkr
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Not 5. Segmentsredovisning 
Koncernens verksamhet redovisades tidigare i segmenten: 

Entreprenad, Service och Övrigt. I Övrigt ingick Ställningar och 

Fallskydd samt Dalahus (Huskomponenter Linghed AB). 

Samtliga dessa verksamheter/segment ingår från och med 1 

juli 2022 i segmentet ByggPartner som tillsammans med 

segmenten Åhlin & Ekeroth samt Flodéns utgör 

ByggPartnerGruppens nya segmentredovisning. 

Moderbolagets nettoomsättning samt rörelseresultat 

redovisades tidigare i segmentet Entreprenad men 

särredovisas fr o m delårsrapport för tredje kvartalet 2022. 

Samtliga intäkter i moderbolaget är interna intäkter. 

 

 

Koncerngemensamma poster och elimineringar 
ByggPartnerGruppen redovisar inte tillgångar och skulder per 

segment då den rapporteringen inte ingår i den regelbundna 

rapporteringen till VD och styrelse. 

Gällande koncerngemensamma poster och elimineringar av 

intäkter avses elimineringar av koncernintern fakturering.  

För koncerngemensamma poster och eliminering av 

rörelseresultat avses eliminering av förvärvsrelaterade 

avskrivningar, förvärvskostnader samt nettoeffekt IFRS 16. 

Not 6. Nyckeltal 

 

 

  

2022 2021 2022 2021

Nettoomsättning

· ByggPartner 821 477 699 468 2 710 188 2 280 340

· Åhlin & Ekeroth 421 863 - 739 288 -

· Flodéns 259 743 - 508 820 -

· Moderbolaget 3 946 5 220 20 599 18 247

Koncerngemensamma poster och elimineringar -4 564 -5 001 -21 700 -18 255

Nettoomsättning 1 502 465 699 687 3 957 195 2 280 332

Rörelseresultat

· ByggPartner -19 678 23 852 -111 595 88 943

· Åhlin & Ekeroth 20 910 - 38 576 -

· Flodéns -40 - 5 769 -

· Moderbolaget -2 647 1 157 -4 246 299

Koncerngemensamma poster och elimineringar -12 867 -151 -31 879 -640

Rörelseresultat     -14 322 24 858 -103 375 88 602

Tkr

Q4 jan-dec

2022 2021 2022 2021

Orderingång, tkr 1 391 046 524 135 3 927 559 2 291 606

Orderstock, tkr 4 554 692 2 706 266 4 554 692 2 706 266

EBITDA Rörelsemarginal före avskrivningar, % 0,5 4,2 -1,3 4,6

EBIT, Rörelsemarginal, % -1,0 3,6 -2,6 3,9

Nettomarginal, % -1,1 2,8 -2,4 3,1

Soliditet, % 17,2 25,0 17,2 25,0

Avkastning på eget kapital, % e.t. e.t. -36,08 38,21

Avkastning på sysselsatt kapital, % e.t. e.t. -22,94 43,59

Resultat per aktie, kr -0,94 1,62 -6,33 5,75

Kassaflöde per aktie, kr -6,33 1,70 -5,58 0,73

Eget kapital per aktie, kr 18,47 16,23 18,47 16,23

Antal anställda 1 074 610 1 074 610

Q4 jan-dec
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Not 7. Options- och aktiesparprogram 
ByggPartnerGruppens årsstämma den 18 maj 2021 beslutade 

om ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram för 

samtliga anställda (LTIP 2021) samt ett 

teckningsoptionsprogram (Optionsprogram 2021) för 

koncernledning och nyckelpersoner. För mer information om 

LTIP 2021 och Optionsprogram 2021, se ByggPartnerGruppens 

årsredovisning 2021. 

ByggPartnerGruppens årsstämma den 18 maj 2022 beslutade 

om ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram för 

samtliga anställda (LTIP 2022). 

LTIP 2022 
För att delta i LTIP 2022 krävs att deltagarna med egna medel 

förvärvar aktier i ByggPartnerGruppen ("Sparaktier"). Efter en 

intjänandeperiod om tre år kommer deltagarna att erhålla aktier 

i ByggPartnerGruppen till ett pris motsvarande aktiens 

kvotvärde, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Deltagaren ska 

ha bibehållit sin anställning i bolaget under intjänandeperioden, 

den egna investeringen i bolagets aktier ska ha bestått under 

samma tid, samt ska vissa prestationsvillkor ha uppnåtts. 

Deltagare i LTIP 2022 är indelade i tre kategorier och får 

investera maximalt följande belopp i Sparaktier: 

Kategorier Maximalt sparande  

Koncernledningen, regionchefer 
och företagschefer 

5 000 kronor per månad 
(totalt 60 000 kronor) 

Projektchefer, platschefer eller 
motsvarande nyckelpersoner 

4 000 kronor per månad 
(totalt 48 000 kronor) 

Övriga anställda 2 000 kronor per månad 
(totalt 24 000 kronor) 

 

För varje Sparaktie tilldelas deltagarna det antal 

prestationsaktierätter som framgår nedan. 

Prestationsaktierätterna är indelade i två serier, serie A och 

serie B. 

Kategorier Antal av 
serie A 

Antal av 
serie B 

Koncernledningen, regionchefer 
och företagschefer 

0,5 4 

Projektchefer, platschefer eller 
motsvarande nyckelpersoner 

0,5 3 

Övriga anställda 0,5 0,5 

 

Varje prestationsaktierätt ger deltagaren en möjlighet att 

erhålla en (1) aktie i ByggPartner till ett pris motsvarande 

aktiens kvotvärde avrundat uppåt till närmaste heltal öre (för 

närvarande 1,07 kronor). Det antal aktier som deltagare 

kommer att tilldelas med stöd av aktierätterna beror dels på 

vilken kategori som deltagaren tillhör dels på uppfyllandet av 

fastställda prestationsvillkor enligt följande: 

Serie A Detta villkor avser ByggPartnerGruppens 

genomsnittliga vinst per aktie (EPS) under 

räkenskapsåren 2022–2024 (”Mätperioden”). För 

tilldelning krävs att den genomsnittliga vinsten 

per aktie under Mätperioden uppgår till minst 

02,43 kronor. 

Serie B För tilldelning krävs dels att villkoret i serie A 

uppfylls, dels att följande villkor uppnås.  

EPS: Detta villkor avser ByggPartnerGruppens genomsnittliga 

vinst per aktie (EPS). Den maximala tilldelningsnivån kräver att 

ByggPartnerGruppens genomsnittliga vinst per aktie under 

Mätperioden uppgår till 6,50 kronor. Miniminivån för tilldelning 

kräver att den genomsnittliga vinsten per aktie under 

Mätperioden uppgår till minst 4,50 kronor. Om maximinivån 

uppnås ska full tilldelning av en (1) ByggPartnerGruppen-aktie 

per prestationsaktierätt i serie B ske. I fall där nivån av 

uppfyllelse av villkoret ligger mellan minimi- och maximinivån 

kommer tilldelning att ske på linjär basis. Om miniminivån inte 

uppnås ska prestationsaktierätter i serie B inte berättiga till 

någon tilldelning av ByggPartnerGruppen-aktier.  

LTIP 2022 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2, som 

innebär att prestationsaktierätterna kostnadsförs som en 

personalkostnad i resultaträkningen under Intjänandeperioden. 

Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot 

resultaträkningen enligt UFR 7 under Intjänandeperioden. 

Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas baserat på 

aktiekursutvecklingen under Intjänandeperioden och 

tilldelningen av prestationsaktierätter. LTIP 2022 har ingen 

begränsning avseende maximal vinst per prestationsaktierätt 

för deltagarna och därför kan ingen maximal social kostnad 

beräknas eftersom den beror på aktiekursen. Baserat på en 

aktiekurs om 82,30 kronor (stängningskursen den 28 mars 

2022), att 30% av medarbetarna deltar och att deltagarna gör 

en maximal investering, uppfyllande av prestationsmålen om 

100 och 50 % för Serie A respektive B, 15 % 

personalomsättning och en årlig ökning av aktiekursen om 10 

%, beräknas den totala kostnaden för LTIP 2022 (inklusive 

uppskattade sociala avgifter om cirka 1,6 miljoner kronor) 

uppgå till cirka 5,0 miljoner kronor, vilket på årsbasis motsvarar 

cirka 1,7 miljoner kronor.  

För ytterligare information och fullständiga villkor för LTIP 2022 

hänvisas till bolagsstämmohandlingarna, se 

www.byggpartnergruppen.se 

Kostnad för utestående prestationsaktierätter i LTIP 2021 och 

LTIP 2022 kostnadsförs löpande under den treåriga 
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intjänandeperioden i enlighet med IFRS 2 och UFR7. Dessa 

personalkostnader uppgår under året till 488 tkr, varav 426 tkr 

avseende aktierelaterad ersättning redovisas mot eget kapital 

och resterande 62 tkr avseende sociala avgifter redovisas som 

interimsskuld. Utspädningseffekt av utstående 

prestationsaktierätter under perioden har varit oväsentlig och 

har därmed utelämnats. 

Teckningsoptioner 
För att säkerställa leverans av aktier under LTIP 2022 har 160 

000 teckningsoptioner med en löptid till och med 30 juni 2026 

och lösenpris om 1,07 emitterats till ByggPartner Intressenter 

AB, ett helägt bolag inom ByggPartnerGruppen. En 

teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i ByggPartner. 

För ytterligare information och fullständiga villkor för 

teckningsoptionerna hänvisas till bolagsstämmohandlingarna, 

se www.byggpartnergruppen.se 

Not 8. Närståendetransaktioner 
Se avsnittet ”övrig information”. 

 

 

 

Alternativa nyckeltal 
Se mer information om alternativa nyckeltal i årsredovisningen för 2021 som finns på byggpartnergruppen.se. 

 

 

  

Orderingång Värdet av de beställningar som har kommit in under perioden. 

Orderstock Värdet vid periodens slut av återstående produktion och erhållna beställningar 
som kommer att produceras. 

EBITDA, Rörelsemarginal före avskrivningar Rörelseresultat före avskrivningar i procent av nettoomsättningen 

EBIT, Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. 

Nettomarginal Resultat efter skatt i procent av nettoomsättningen.  

Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen vid periodens slut. 

Avkastning på eget kapital Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.   

Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt 
kapital (Totala tillgångar minskat med ej räntebärande skulder) 

Resultat per aktie Periodens resultat hänförligt till innehavare av andelar i moderbolaget dividerat 
med genomsnittligt antal utestående aktier under perioden. 

Kassaflöde per aktie Kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. 

Eget kapital per aktie Eget kapital hänförligt till innehavare av andelar i moderbolaget dividerat med 
antal utestående aktier vid periodens slut. 
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Finansiella mål och 
utdelningspolicy 

ByggPartnerGruppens finansiella mål 
Lönsamhet 
EBIT-marginal om minst fem procent. 

Tillväxt 
Genomsnittlig tillväxt om minst tio procent över tid. 

Soliditet 
Soliditet om minst 25 procent. 

Utdelningspolicy 
Målet är att betala ut en stabil utdelning om minst 50 procent av resultat efter 

skatt, beroende på koncernens behov av medel för att utveckla verksamheten. 

 

Kvartalsvis information 

 

 

  

Mkr

Q4 

2022 

Q3 

2022 

Q2 

2022 

Q1 

2022 

Q4 

2021 

Orderingång 1 391 1 011 1 006 519 524

Orderstock 4 555 4 659 2 860 2 587 2 706

Nettoomsättning 1 502 1 083 733 639 700

Bruttoresultat 27 -39 -6 34 40

Bruttomarginal, % 1,8 -3,6 -0,9 5,3 5,7

EBITDA, Rörelseresultat före avskrivningar 8 -51 -24 16 29

EBITDA, Rörelsemarginal före avskrivningar, % 0,5 -4,7 -3,3 2,5 4,2

EBIT, Rörelseresultat -14 -72 -29 11 25

EBIT, Rörelsemarginal, % -1,0 -6,6 -3,9 1,8 3,6

Resultat före skatt -20 -74 -29 11 25

Periodens result -16 -59 -25 7 20

Resultat per aktie, kr -0,94 -3,38 -2,10 0,59 1,62

Kassaflöde från den löpande verksamheten -31 18 9 -68 28



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

   
     

 Finansiell kalender 
Årsredovisning 2022 
Vecka 16 2023 
 
Delårsrapport januari-mars 2023 
16 maj 2023 
 
Årsstämma 2023 
17 maj 2023 
 
Delårsrapport januari-juni 2023 
24 augusti 2023  
 
Delårsrapport januari-september 2023 
17 november 2023 
 
Bokslutskommuniké 2023 
22 februari 2024 

 

 För mer information, kontakta 
Sture Nilsson, VD 
mobil 070-580 04 15,  
e-post sture.nilsson@byggpartner.com 
 
Erik Foberg, CFO 
mobil 070-416 97 20  
e-post erik.foberg@byggpartner.com 

 

     

 FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier  
 
Denna information är sådan som ByggPartner Gruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående 
kontaktpersoners försorg den 23 februari 2023 kl. 7:45 CET. 

 
ByggPartner Gruppen AB 
Box 848 
781 28 Borlänge 
Besöksadress: Brunnsgatan 38 
Org.nr. 556710-9243 
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