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Om oss
Byggrakt grundades 2016 med två 

hantverkare. Idag är vi  35 man starkt team 
med en förväntat omsättning på över 36M 

SEK, ÅR 2019-2020
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Vårt löfte
Vision | Målsättning | Värdering

• Vision - Med fokus på kund, kvalitet och noggrannhet, 
skapar långvariga relationer med total kundnöjdhet.

• Förverkliga kundens målsättning där du som kund får 
dina önskemål uppfyllda och samtidigt vara trygg och 
stabil partner för såväl kunder, underentreprenörer 
som leverantörer.

• Alltid uppehålla integritet, öppenhet och passion i 
vårt arbete där högsta kvalitet, trivsel, miljö och 
medarbetarna står i centrum.
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Behörighet & 
Medlemskap

Vi tar våra behörigheter och medlemskap 
ytterst seriöst och ser alltid till att både 

kunskap och information är uppdaterat och 
personal medvetna. 4



 



 



 



 









Våra tjänster
Vi erbjuder en portfölj av tjänster som både 

huvudentreprenör och under leverantör.
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Ekonomi
Vår ekonomi är välskött och vi står i en stark 
position med god kassalikviditet.
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2016-2018 (Juni)
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Förväntat omsättning Juni 2019 – 22,000,000.00 SEK med eget kapital på ca 5,860,000,00
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* Skatteverket Registerutdrag
Kontor 0100
171 94 SOLNA

0771-567567

Datum
2019-05-07 559045-3501

ByggRakt Stockholm AB
KVARNHOLMSVÄGEN 83
131 31 NACKA

Organisationsummer

Registreringar avseende skatteform, moms- och arbetsgivarregistrering
Skatteform Godkänd för F-skatt fr.o.m. 2016-04-30

Registrerad för moms Fr.o.m. 2016-04-30
Momsreg.nr/VAT-nr

SE559045350101

Skattskyldig för moms Fr.o.m. 2016-03-12

Redovisningsperiod Varje kalenderkvartal fr.o.m. 2016-03-12

Momsdeklaration lämnas Den 12 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång

Redovisningsmetod Redovisning ska ske enligt faktureringsmetoden fr.o.m. 
2016-03-12

Avgiftsskyldig som arbetsgivare Fr.o.m. 2016-05-01

Arbetsgivardeklaration lämnas Den 12 i månaden efter redovisningsperiodens utgång

Grunduppgifter avseende verksamhet, räkenskapsår och bokslut
ByggnadssnickeriarbetenHuvudsaklig verksamhet

SNI-koder 43.320

Räkenskapsår och 
bokslutsdatum

Avslutdatum för innevarande räkenskapsår

2019-06-30

Bokslutsdatum

30 juni

49 ÖVRIGA AKTIEBOLAGJuridisk form

Kontaktuppgifter
Postadress
KVARNHOLMSVÄGEN 83
131 31 NACKA
Särskild skatteadress (används vid utskick av bl.a. moms- och arbetsgivardeklarationer från Skatteverket)

Särskild besöksadress

Telefon
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Vad innehåller registerutdraget?
Registerutdraget visar bl. a. information om gällande registreringar avseende: 

 • Skatteform (t. ex. godkänd för F-skatt) 
 • Momsregistrering 
 • Arbetsgivarregistrering 
Det visar inte registreringar avseende punktskatt, kassaregister eller deklarationsombud. 
Utdraget visar uppgifter som är aktuella vid den tidpunkt då det skrivs ut. Registreringar eller 
ändringar som ska börja gälla längre fram i tiden visas inte.  
Utdraget gäller tillsvidare och ett nytt skickas inte ut förrän någon registrering tillkommer, 
ändras eller avslutas. Man kan när som helst beställa ett nytt registerutdrag genom 
Beställningstjänsten som finns på skatteverket.se eller genom att ringa Skatteverkets 
servicetelefon, 020-567 000 direktval 6806. Utdraget är gratis.

Ändring av registrerade uppgifter som visas på utdraget
Om en uppgift som ligger till grund för registreringen ändras, ska ni anmäla det till Skatteverket 
inom två veckor efter ändringen sker. Behörig företrädare med e-legitimation kan enkelt göra 
en ändrings- eller avregistreringsanmälan via Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se. Det går 
också att använda blanketten Ändringsanmälan (SKV 4639) som finns att ladda ner på 
skatteverket.se. Det kostar inget att ändra eller avsluta registrerade uppgifter hos Skatteverket. 

Lämna moms- och arbetsgivardeklaration elektroniskt
Det är enkelt och smidigt att lämna moms- och arbetsgivardeklaration elektroniskt via 
e-tjänsten ”Moms- och arbetsgivardeklaration”. I e-tjänsten finns automatiska 
summeringskontroller och dessutom får man en kvittens direkt om att deklarationen är 
inskickad. Många gånger behövs ingen särskild anmälan för att börja deklarera elektroniskt. 
Läs mer om e-tjänsten ”Moms- och arbetsgivardeklarationer” på skatteverket.se.

Ändring av postadress
Ändrar ni postadress måste ni anmäla det till Bolagsverket. Det räcker alltså inte att bara ändra 
adressen hos Skatteverket eller hos adressandring.se. Anmäl ny adress i Bolagsverkets e-tjänst 
på verksamt.se. Det kostar inget att ändra postadress hos Bolagsverket. Ändring av övriga 
adresser som framgår av detta registerutdrag, se ”Ändring av uppgifter som visas på utdraget” 
som finns ovan. 

Vill ni slippa pappersutskick?
Om ni skaffar en säker digital brevlåda kan ni få post från Skatteverket och andra myndigheter 
digitalt. Posten samlas i en säker digital brevlåda och behörig person öppnar och läser den 
enkelt med hjälp av en e-legitimation. Tjänsten är gratis och ni kan läsa er post på datorn, 
läsplattan och på mobilen. Anmäl er på minameddelanden.se.

Ändring av ”Beslut om debiterad preliminärskatt”
Om er verksamhets överskott ändras ska ni skicka in en preliminär inkomstdeklaration. 
Detsamma gäller om ni avslutar verksamheten. Använd med fördel e-tjänsten Preliminär 
inkomstdeklaration, som finns på skatteverket.se. Ni kan också använda blanketten Preliminär 
inkomstdeklaration 2 (SKV 4313). Blanketten finns att ladda ner på skatteverket.se.





Försäkringsbevis

Entreprenad och Montageverksamhet - Allrisk och Ansvarsförsäkring

Försäkringstagare

Organisationsnummer 559045-3501

Byggrakt Stockholm AB

Medförsäkrad

Försäkrad verksamhet Husbyggnadsentreprenör

Försäkringsnummer

Geografisk Omfattning

Försäkringsperiod

Norden

1251429

2019-09-01 - 2020-08-31

OMFATTNING

X

1)

KOMPLETTERADE FÖRSÄKRINGSSKYDD UTÖVER MINIMIOMFATTNING

ALLRISKFÖRSÄKRING (AFC/AFD.54)

X ARBETEN

I Försäkringsbeloppet Arbeten ingår egendom och 

arbetsprestationer som beställaren tillhandahåller.

HJÄLPMEDELX 1)

ANSVARSFÖRSÄKRING (AFC/AFD.54)X

Nedanstående ingår endast om rutan är ikryssad

Beställarens befintliga egendom inklusive befintlig 

egendom tillhörig nyttjanderättshavare som är 

privatperson ((AFC/AFD.5431)

X

2) 3)

Inklusive Befintlig egendom tillhörig nyttjanderättshavare 

som är näringsidkare (AFC/AFD.5432) 2)

BYGGHERREANSVAR VID MILJÖSKADA (AFC/AFD.545)

X
FÖRSÄKRING FÖR SÄRSKILT RISKFYLLDA ARBETEN 

(AFC/AFD.542) gäller för entreprenad med kontraktssumma 

som högst uppgår till belopp som anges i höger kolumn
1)

2)

3)

Enligt definitioner i bilaga 1 AMA AF 12

Gäller under förutsättning att skriftligt avtal finns om att försäkringstagaren skall försäkra denna egendom

Gäller försäkringstagarens beställare om denne är byggherre eller - vid montagearbete - slutlig beställare

Försäkringsbelopp KSEK

SJÄLVRISKER

Självrisken för Allrisk är

Självrisken för Ansvar är

2019-09-05

Moderna Försäkringar

Försäkringen har den omfattning som beskrivs nedan och gäller enligt försäkringsbrevet angivna 

försäkringsvillkor. Fullständiga villkor tillhandahålls på begäran. Detta försäkringsbevis inskränker 

inte försäkringsgivarens eller försäkringstagarens rätt att ändra eller annullera försäkringsavtalet.

Modernas åtaganden omfattar inte i något fall, vare sig mot försäkrad eller tredje man, annat än 

vad som framgår av vid varje tidpunkt gällande försäkringsavtalshandlingar. 

I AB 04 kap. 5§22 och ABT 06 kap. 5§23 föreskrivs att entreprenören skall ha allriskförsäkring och 

ansvarsförsäkring. I försäkringsbeviset angiven allriskförsäkring och ansvarsförsäkring uppfyller 

minimiomfattningen enligt bilaga i AMA AF 12.

se försäkringsbrev för belopp per år

10 000 per skada

350

17 000

Kontraktssumma KSEK

5 000

1 000

Torbjörn Palm

0,2 Pbb

0,2 Pbb

Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S | Bolagsverket | Org. Nr. 516403-8662 

Tryg Forsikring A/S | Erhvervsstyrelsen | CVR-No. 24260 666 | DK-2750 Ballerup | Danmark



Tack
ByggRakt Stockholm AB

010-188 49 49

info@byggrakt.se

www.byggrakt.se
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