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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för Markbyggarna Gävle kommun AB, 556935-6875, får 
härmed avge årsredovisning för 2015-01-01-2015-12-31. 

Ägarförhållanden 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 556009-9581. Bolaget 
bildades 2013-05-17 och fram till och med 2014-02-28 bedrevs ingen verksamhet i bolaget. 

Information om verksamheten 

Verksamhet och ägardirektiv 

Markbyggarna är en välfungerande entreprenör med bred kompetens inom mark, gata, park och 
fastighetsområdet. Bolaget erbjuder entreprenadtjänster för attraktiva och hållbara inom- och 
utomhusmiljöer. På så sätt kan bolaget, tillsammans med kunderna, skapa upplevelsen av ett tryggt, 
snyggt och välskött Gävle. 

Markbyggarna levererar entreprenadtjänster inom vinter och barmarksunderhåll, parkunderhåll, 
fastighetsunderhåll, byggservice, lekplatsunderhåll, väg och markbyggnad inom hela Gävle 
kommunkoncern. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Avtal om drift- och skötselavtal har tecknats med Samhällsbyggnad Gävle avseende tillsyn och 
skötsel av gata, park samt vinterväghållning. Avtalet är treårigt med möjlighet till två års förlängning. 
Det har även tecknats ett drift- och skötselavtal med Gavlefastigheter AB avseende tillsyn samt 
skötsel av tomtmark och vinterväghållning. Avtalet är treårigt med möjlighet till två års förlängning. 
Kontrakt har tecknats med Gävle Energi AB och GavleNet avseende mark- och anläggningsarbeten 
för anslutning av fiber till villa. Kontraktet gäller 2015 och 2016. 

I samarbete med Gävle hamn har vi inom vår Parkavdelning etablerat en servicegrupp där vi 
möjliggör sysselsättning och arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning. Servicegruppen 
utför olika typer av yttre skötselarbeten inom Gävle hamns område. 

Via vår serviceavdelning kan vi nu erbjuda tjänster i inom området FM-tjänster (Facility 
Management) till komc unens verksamheter, vilket förenldar för deras behov att beställa olika typer 
av servicetjänster. 
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Kommunfullmäktige beslutade om "Fordonscentralisering". Detta innebär att kommunens samtliga 
fordon upphandlas och administreras centralt via Markbyggama, som får det organisatoriska ansvaret 
för det centraliserade fordonsansvaret för förvaltningarna. 

Styrelsen för Gavlefastigheter Gävle kommun AB beslutade i oktober om genomförandet av 
omställningsplan 2015-2016 för koncernen. För Markbyggarna innebär omställningsplanen en 
nödvändig anpassning av verksamhet och bemanning för framtida avtalsvolymer och uppdrag. 
Arbetet har påbörjats och pågår under hela 2016. 

Ett flertal aktiviteter för kompetenshöjning och utveckling av ledningsgrupp och chefer har gjorts 
under året. Exempelvis utbildningar i arbetsmiljöansvar och lönebildning och lönesättande samtal har 
genomförts. 

Utifrån resultatet i medarbetarundersökning 2014 så har vi genomfört åtgärder och förbättringar. 
Bland annat har vi tillsammans med Företagshälsan genomfört för samtliga medarbetare en halv 
utbildningsdag om trakasserier och kränkande särbehandling. 

Vår "Medarbetarhandbok" tas fram där vi enkelt beskriver hur vi planerar och utför vårt arbete för 
bästa utförande samt hur vi gör för att undvika att oönskade tillbud sker i vår arbetsmiljö. 
Medarbetarundersökning för 2015 genomfördes i november. 

Framtida utveckling 

Att genomföra beslutade åtgärder och aktiviteter i omställningsplanen kommer att vara i fokus under 
2016 och arbetet med att effektivisera verksamheten samt målet att öka volymen av uppdrag fortsätter 
för att förbättra resultatnivån för bolaget. 

Ansvaret för "Fordonscentraliseringen" kommer att påverka oss positivt. Vi kommer att rekrytera ny 
kompetens och vi får en ökad sysselsättning i vår fordonsverkstad och tvätt som innebär möjlighet att 
kunna erbjuda fler arbetsplatser i form av enkla arbeten. 

I och med att verksamheten förändras och utvecklas behöver vi också fortsätta att förbättra vårt 
system för kvalitetsstyrning och intensifiera arbetet med processkartläggning samt framtagning av 
rutiner och instruktioner. 

Medarbetarna är vår viktigaste resurs för att uppnå bolagets strategiska mål. En viktig 
framgångsfaktor är att våra medarbetare är engagerade, ansvarstagande och nöjda. I början av 2016 
analyseras resultatet från medarbetarundersökningen och aktiviteter kommer att tas fram för att arbeta 
med förbättringar utifrån analysen. 

Vi kommer under 2017 behöva flytta vårt kontor och etablering på Kanalvägen på grund av dep nya 
järnvägssträckningen till Gävle hamn. Gavlefastigheter koncernen har som målsättning att 
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samlokalisera sina verksamheter inom befintligt fastighetsbestånd i Kungsbäcksområdet, vilket 
kommer att bli väldigt bra för Markbyggarnas verksamhet och medarbetare. 

Information om risker och osäkerhetsfaktorer 

Strategiska risker 
Företagsstyrnings- och policyrisker hanteras genom att Markbyggarna kontinuerligt utvecklar 
internkontrollen. Intern spridning av information säkerställs genom bolagets ledningssystem och 
processer. En övergripande målsättning i riskarbetet är att ha kontroll över bolagets kassaflöden och 
resultat. 

Mer långsiktiga risker hanteras i första hand vid styrelsens behandling av bolagens strategiska 
planering. I samband med detta utvärderas och diskuteras Markbyggarnas affårsplanering både 
utifrån externa och interna påverkansfaktorer. 

Operationella risker 
Eftersom bolaget enbart ska bedriva verksamhet inom kommunkoncernen finns en viss osäkerhet 
avseende tillräcklig orderingång samt volym av ny- och ombyggnadsprojekt. Bristande förtroende 
hos kunden för hur kvanten på verksamheten sköts eller på de tjänster som levereras kan få stora 
konsekvenser och påverkan för bolagets ekonomi och varumärke. Ett stort arbete med fokus på hög 
kvalitet och tillgänglighet är därför prioriterat. En av bolagets viktigaste uppgifter är därför att 
bedriva verksamheten långsiktigt på föreskriven nivå så att förtroendet bibehålls. 

Det finns även risk att bolaget påverkas väsentligt när gröna vintrar inträffar, eftersom arbetet med 
vinterväghållning står för en betydande del av bolagets verksamhet och omsättning. 

Intern kontroll 

Styrelsens arbete 
Enligt Markbyggarnas bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst en och högst tio ledamöter med 
högst tio styrelsesuppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas. 

Styrelsens arbete följer en föredragningsplan med fasta punkter såsom månadsrapport, finansrapport 
samt VD:s informationspunkt. Ordföranden leder och fördelar styrelsearbetet samt ser till att 
angelägna frågor utöver de fasta punkterna på dagordningen blir behandlade. Till sin hjälp att bereda 
och fastställa dagordning för styrelsemötena har ordförande ett särskilt beredningsutskott bestående 
av ytterligare tre styrelse ledamöter samt VD och styrelsesekreterare. Styrelsens arbete regleras av 
den arbetsordning som styrelsen årligen fastställer samt genom den instruktionen rörande 
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. 

Antal styrelsemöten under 2015 är nio stycken inklusive och konstituerande sammanträde. 
Den genomsnittliga närvaron på styrelsemötena är hög. 

Intern kontroll 
Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av kontrollmiljön 
med organisation, beslutsvägar, funktionsbeskrivningar samt delegationsordningar och ansvar so 
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dokumenteras och kommuniceras i styrande dokument såsom interna policys, riktlinjer, manualer och 
koder. Exempel på detta är arbetsfördelningen mellan å ena sidan VD och å andra sidan styrelsen, 
instruktioner för attesträtt samt redovisnings- och rapporteringsinstruktioner. 

Varje avdelningschef ansvarar för förekomsten av god intern kontroll. Ekonomichefen ansvarar för 
att följa upp och säkerställa att bolagets bokförings- och redovisningsrutiner följs upp samt att 
gällande policys och principer efterlevs. 

Information om icke-finansiella resultatindikatorer 

Personal - Markbyggarna tillämpar Gävle kommuns personalpolicy. Policyn främjar en arbetsmiljö 
med hälsa och jämställda arbetsförhållanden. Medarbetarsamtal och en individuell utvecklingsplan 
tas fram årligen. Varje individ ska ha möjlighet till inflytande över det egna arbetet och 
arbetsorganisationen. Vidare uppmuntrar bolaget medarbetarna och ger möjlighet till alternativa 
karriärvägar. 

Upphandlingar - En mycket stor del av verksamheten inom Markbyggarna upphandlas, det gäller till 
exempel konsulttjänster samt driftentreprenader. När anskaffning skall ske så använder bolaget 
antingen ramavtal tecknade av Inköp Gävleborg, separata upphandlingar eller i vissa fall sker 
direktupphandlingar. Markbyggarna är en upphandlande enhet som är skyldig att följa Lagen om 
offentlig upphandling (LOU). LOU reglerar hur upphandling av varor och tjänster skall ske. 
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Flerårsjämförelse 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 

Bolaget startade verksamheten 1 mars 2014. Den snöfattiga vintern hade en negativ effekt på 
Markbyggarnas resultat, eftersom intäkterna för snöröjning samt sandupptagning blev lägre än 
beräknat. Resultatet för Markbyggarna AB uppgick till -59 tkr för 2014 vilket var lägre än ägarkravet. 
Arbete påbörjades med att öka produktionen och förbättra orderläget för bolaget. En ny 
prissättningsstrategi togs fram och kostnadsstrukturen sågs över. Bolaget gjorde därefter förändringar 
i timpriser mot kund. 

Markbyggarnas resultat för 2015 blev - 28 tkr. Grundorsaken till resultatet är dålig lönsamhet för 
verksamheten. Det är framförallt kostnaderna för personal- samt entreprenörskostnader i samband 
med snöröjningen under vintern som är höga och påverkar resultatet negativt. Även avsättningen för 
SAP på 3 947 tkr har en stor påverkan på resultatet. Detta är ett led i den omfattande 
omställningsplanen. 

Händelser efter räkenskapsårets utgång 
Inga händelser som väsentligt påverkar bolagets ställning har inträffat efter räkenskapsårets utgång. 

tkr 2015 2014 
Nettoomsättning tkr 128 078 79 513 
Resultat efter finansiella poster tkr -1 727 -4 516 
Balansomslutning tkr 39 400 37 048 
Antal anställda st 67 68 
Soliditet Vo 17,7 18,9 
Avkastning på totalt kapital 

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 

% -4,3 -12,1

.31

( 
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Förslag till resultatdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande ansamlade förlust: 
Balanserade vinstmedel kr 6 941 273 
Årets resultat kr -28 460 

6 912 813 

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras så att 

överförs i ny räkning kr 6 912 813 

6 912 813 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas 
till efterföljande resultat- och ,balansräkning med tillhörande 
bokslutskommentarer. 
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Resultaträkning Not 2015 
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2014 

Nettoomsättning 2,3 126 708 78 457 
Övriga rörelseintäkter 2 1 370 1 056 

128 078 79 513 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -27 708 -19 097 
Övriga externa kostnader 3,4, 5 -54 442 -33 827 
Personalkostnader 6 -46 261 -29 473 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -1 384 -1 588 

Summa rörelsens kostnader -129 795 -83 985 

Rörelseresultat -1717 -4472 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 14 2 
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -24 -46 

Summa resultat från finansiella poster -10 -44 

Resultat efter finansiella poster -1 727 -4 516 

Bokslutsdispositioner 
Erhållna koncernbidrag 1 700 4 450 

Skatt på årets resultat 9 -1 7 

Årets förlust -28 
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Balansräkning Not 2015-12-31 
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2014-12-31 

Tillgångar 1 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 3 182 3 786 
Inventarier, verktyg och installationer 11 47 53 

3 229 3 839 

Finansiella anläggningstillgångar 
Uppskjutna skattefordringar 12 5 7 
Andra långfristiga fordringar 13 149 348 

154 355 

Summa anläggningstillgångar 3 383 4 194 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 
Råvaror och förnödenheter 14 2 272 2 778 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 6 768 5 870 
Fordringar Gävle Kommun 3 15 293 13 769 
Fordringar koncernföretag 3 9 019 8 136 
Aktuella skattefordringar 340 1 219 
Övriga fordringar 1 887 1 005 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 438 77 

33 745 30 076 

Summa omsättningstillgångar 36 017 32 854 

Summa tillgångar 39 400 37 04.8

/m7 
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Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Not 

16 

2015-12-31 2014-12-31 

Aktiekapital 50 50 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 6 941 7 000 
Årets förlust -28 -59 

6 913 6 941 

Summa eget kapital 6 963 6 991 

Avsättningar 
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 17 3 947 
Övriga avsättningar 18 34 525 

Summa avsättningar 3 981 525 

Långfristiga skulder 
Skulder till Gävle kommun 19 11 319 12 913 

Summa långfristiga skulder 11 319 12 913 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 7 607 8 283 
Skulder koncernföretag 3 194 
Skulder Gävle Kommun 3 544 683 
Övriga skulder 3 298 2 036 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 5 688 5 423 

Summa kortfristiga skulder 17 137 16 619 

Summa eget kapital och skulder 39 400 37 048 

Ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga 'ny/ 
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Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

2015 2014 

Rörelseresultat före finansiella poster -1 717 -4 471 
Avskrivningar och nedskrivningar 1 384 1 588 
Erhållen ränta 14 2 
Erlagd ränta -24 -46 
Betald inkomstskatt 879 - 
Avsättningar 3 456 525 

3 992 -2 402 

Ökning/minskning varulager 506 -2 778 
Ökning/minskning kundfordringar -1 605 -27 775 
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -2 943 -2 251 
Ökning/minskning leverantörsskulder -1 008 9 160 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 1 527 7 459 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 469 -18 587 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -775 -5 427 
Avyttring/amorteringar av övriga finansiella 
anläggningstillgångar 199 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -576 -5 427 

Finansieringsverksamheten 
Förändring av långfristiga fordringar - -348 
Förändring övrig långfristig skuld -1 593 12 913 
Erhållet aktieägartillskott - 7 000 
Erhållet koncernbidrag 1 700 4 450 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 107 24 015 

Årets kassaflöde 0 1 

Likvida medel vid årets slut 0 Id 
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Noter 

Not 1 	Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna redovisningsprinciper 
Markbyggama Gävle kommun ABs årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR2012:1 Årsredovisning (K3). 

Bolagets säte 
Markbyggarna Gävle Kommun AB har sitt säte i Gävle. Kontorets adress är Kanalvägen 6, 803 09 
Gävle. 

Värderingsprinciper mm 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Klassificering 
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består till stor del av belopp som 
förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. 
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas 
återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. 

Intäkter 
Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas med 
avdrag för lämnade rabatter. Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektiv avkastning. 

Tj änsteupp drag 
För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört 
tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. 

I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den 
utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av 
beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad. 

Inkomstskatter 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, 
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt. 

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de 
skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer 
att fastställas. 

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter 
i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot 
eget kapital. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader so 
uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 
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Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande 
avskrivningstider tillämpas: 

Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år 

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella. 

Finansiella instrument 
Kundfordringar 
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter 
avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. 

Finansiella fordringar 
Finansiella fordringar som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt redovisas inledningsvis till 
verkligt värde minskat med eventuell reservering för värdeminskning. 

Varulager 
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). 

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

Huvvuddelen av bolagets pensionsförpliktelser täcks genom att försäkring tecknats hos 
försäkringsföretag. Vissa smärre pensionsåtaganden har inte säkerställts genom försäkring. 
Kapitalvärdet för dessa utgörs av nuvärdet för framtida förpliktelser och beräknas enligt aktuariella 
grunder. Kapitalvärdet redovisas som avsättning i balansräkningen. Övriga pensionskostnader 
belastar rörelseresultatet. 
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Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Rådet för 
finansiell rapportering. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i 
aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt 
ekonomisk innebörd. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet 
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 

Avkastning på totalt kapital 
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. 

Not 2 	Intäkternas fördelning 

I nettoomsättningen ingår intäkter från: 

2015 2014 

Tjänster 125 382 77 532 
Fordons- och maskinhyror 1 326 926 

Summa 126 708 78 458 

I övriga intäkter ingår intäkter från: 
Övriga rörelseintäkter 1 37() 1 056 

Summa 1 370 1 0:6/ 
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Not 3 	Transaktioner med närstående 

tkr 
	

2015 	 2014 

Med närstående avses även Gävle Kommun AB 
Inköp och försäljning mellan närstående 
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag i förhållande till total 
försäljning och totala inköp. 
Inköp (%) 5 49 
Försäljning (%) 98 81 

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid 
transaktioner med externa parter. 

Inköp av varor och tjänster från närstående 
Inköp av varor och tjänster 
GFAB-koncernen 2 048 3 618 
Gävle Kommun 2 690 22 361 

Summa 4 738 25 979 

Försäljning av varor och tjänster till närstående 
Försäljning 
GFAB-koncernen 37 964 18 065 
Gävle Kommun 87 979 46 489 

Summa 125 943 64 554 

Rörelsefordringar/-skulder avseende närstående 
Nedan anges fordringar/skulder från försäljning/inköp av varor/tjänster. 

Kortfristiga fordringar på närstående 
GFAB-koncernen 2 869 3 629 
Gävle Kommun 15 293 13 826 

Summa 18 162 17 455 

Kortfristiga skulder till närstående: 
GFAB -koncernen 4 
Gävle Kommun 432 13 785 

Summa 432 13 789 
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Not 4 	Ersättning till revisorerna 

2015 2014 

Revisionsuppdraget 139 171 

Summa 139 171 

Not 5 	Operationella leasingavtal 

2015 2014 

Förfaller till betalning inom ett år 3 700 4 200 

3 700 4 200 

Leasingkostnader och leasingintäkter avseende operationella 
leasingavtal uppgår under året till följande: 

Leasingkostnader 3 776 4 224 

3 776 4 224 
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Not 6 	Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
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2015 2014 

Medelantalet anställda 
Kvinnor 8 7 
Män 59 61 

Totalt 67 68 

Löner och ersättningar har uppgått till 
Styrelsen 90 86 
VD 840 210 
Övriga anställda 29 682 21 548 

Totala löner och ersättningar 30 612 21 844 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 9 740 6 670 
Pensionskostnader 5 909 958 

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader 46 261 29 472 

Avtal om avgångsvederlag 
Med verkställande direktören har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till 12 månadslöner 
vid uppsägning från företagets sida. Med uppsäggning från den verkställande direktörens sida gäller 3 
månaders uppsägningstid med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden. 

Not 7 	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

2015 2014 

Ränteintäkter 14 2 

Summa 14 y 
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Not 8 	Räntekostnader och liknande resultatposter 

2015 2014 

Räntekostnader lev.skuld 13 10 
Kostnadsränta skatt och avgifter -5 5 
Erlagd ränta 16 31 

Summa 24 46 

Not 9 	Skatt på årets resultat 

2015 2014 

Aktuell skatt 
Uppskjuten skatt -1 7 

Summa -1 7 

Avstämning av effektiv skatt 
Redovisat resultat före skatt -27 -66 

Skatt enligt gällande skattesats, 22 % 6 15 
Skatteeffekter av ej skattepliktiga intäkter 
- Övriga ej skattepliktiga intäkter 3 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 
- Övriga ej avdragsgilla kostnader -10 -8 

Summa -1 
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Not 10 	Maskiner och andra tekniska anläggningar 
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2015 2014 

Ingående anskaffningsvärden 5 369 - 

Årets förändringar 
-Inköp 775 5 369 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 144 5 369 

Ingående avskrivningar -1 584 
Årets förändringar 
-Avskrivningar -1 378 -1 584 

Utgående ackumulerade avskrivningar -2962 -1584 

Utgående restvärde enligt plan 3 182 3 785 

Not 11 	Inventarier, verktyg och installationer 

2015 2014 

Ingående anskaffningsvärden 57 
Årets förändringar 
-Inköp 57 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 57 57 

Ingående avskrivningar -4 
Årets förändringar 
-Avskrivningar -6 -4 

Utgående ackumulerade avskrivningar -10 -4 

Utgående restvärde enligt plan 47 53i 
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Not 12 	Uppskjuten skatt 
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2015 2014 

Uppskjuten skattefordran 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 5 7 

5 7 

Not 13 	Övriga långfristiga fordringar 

2015 2014 

Ingående anskaffningsvärden 348 - 
Tillkommande fordringar - 602 
Avgående fordringar -199 - 
Avgår till korta fordringar - -254 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 149 348 

Not 14 	Varulager 

2015 2014 

Värderat till verkligt värde 
Råvaror och förnödenheter 2 273 2 778 

Summa 2 273 2 778 

Not 15 	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

2015 2014 

Förutbetalda hyror 200 53 
Övriga poster 238 24 

438 71( 
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Not 16 	Förändring av eget kapital 

Eget kapital 2014-01--01 

Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat 
Summa 

eget kapital 

50 50 
Aktieägartillskott - 7 000 7 000 
Årets resultat - - 

— 
-59 -59 

Eget kapital 2014-12-31 50 0 6 941 6 991 
Årets resultat - - _ -28 -28 

Eget kapital 2015-12-31 50 0 6 913 6 963 

Not 17 	Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 

2015 2014 

Avsättningar Särskild avtalspension -3 947 

Summa -3 947 0 

Not 18 	Övriga avsättningar 

2015 2014 

Garantiåttaganden -34 -525 

Summa -34 -525 

Garantiåtaganden 
Bolaget ger två års garanti på utförda tjänster och åtar sig att reparera eller ersätta delar som inte 
presterar tillräckligt. En avsättning på 34 tkr har redovisats på balansdagen för förväntade 
garantianspråk, baserat på tidigare erfarenheter av nivån för reparationer och ersättningsdelar. 
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Not 19 	Skulder till Gävle kommun 

22(23) 

2015 2014 

Checkräkningskredit -11284 -12312 
Momsskuld -36 -602 

-11320 -12914 

Bolagets limit uppgår till 20 mnkr för checkkrediten. 

Not 20 	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2015 2014 

Upplupna löner -552 -499 
Upplupna semesterlöner -1 584 -1 732 
Upplupna sociala avgifter -1138 -904 
Övriga poster -2 414 -2 288 

Summa -5 688 -5 423 

i 
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2016-05-20 för fastställelse. 
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Margareta andberg 
Auktoriserad revisor 

Revisionsberättelse 

Till årsstämman 1 Markbyggarna Gävle kommun AB, org. nr 556935-6875 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Markbyggarna 

Gävle kommun AB för år 2015. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovis-
ningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild en-
ligt årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrel-
sen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 
kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revis-
ionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte in-
nehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Re-
visorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid 
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovis-
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten 
i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvär-
dering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direk-
törens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Markbyggarna Gävle kommun ABs finansiella 
ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella re-
sultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. För-
valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en re-
vision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst el-
ler förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Markbyggarna Gävle kommun AB för år 2015. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen en-
ligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om för-
valtningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åt-
gärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyl-
dig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Gävle den i i /5 (2,0 

KPMG AB 
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