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Styrelsen  och  verkställande  direktören  för  Alvesta  Renhållnings  AB  avger  härmed  f<'ljande
årsredovisning.
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FörvaItningsberättelse

Verksamheten

Alvesta  Renhållnings  AB,  org. nr 556119-3391  med säte iAlvesta  är ett
helägt dotterbolag till Alvesta Kommunföretag AB, org. nr 556696-1602.  Ägaren  har i ägardirektiv
förklarat  att bolaget  ska:

- Vara  en tydligt  avgränsad  verksamhet  som lever  på egna intäkter  och tar ansvar
för  transportarbeten  och servicetjänster  inom  miljöområdet
- Vara  ett redskap  för  att genomföra  kommunens  energi-  och klimatplan,  samt
för  samverkan  med andra  kommuner

- Verka  på afförsmässiga  gninder

- Verka  för  en miljörnässig  offensiv  avfallshantering  i kommunen.

Information  om verksamheten

Bolagets  huvudsakliga  uppgift  är att:

-Insamla  och transportera  avfall  från kommunens  hushåll  och verksamheter  till  extern  behandling
-Tömma  och transportera  slam från  enskilda  slambrunnar  till  extern  behandling
-Driva  4 bemannade  återvinningscentra1er  där hushållen  kan lämna  sitt sorterade  grovavfall
- Säkersfölla  extern  behandlingskapacitet  för  insamlat  material

Uppdraget att sköta Alvesta kommuns lagstadgade  ansvar  för  hushållsavfall  svarar för  mer än 80 % av
bolagets  omsättning.  Bolaget  bedriver  all sin verksarnhet  i Alvesta  kommun.

Alvesta RenMllnings AB är medlem i KFS, Kommunala Företagens Samorganisation  samt  i
branschföreningen  Avfall  Sverige.



Alvesta  Renhållnings  AB

Org.nr  556119-3391
3 (15)

Väsentliga  händelser  under  räkenskapsåret

En stor utmaning för bolaget har varit under året att sjösätta det nya insamlingssystemet för hushållsavfall
med optisksortering  och införandet  av gröna och röda soppåsar till  alla hushåll inom Alvesta  kommun.
Bolaget har under våren rekryterat en ny avdelningschef  samt en ny transportassistent som ersätter två
pensionsavgångar.

Bolaget har under våren/sommaren utfört  ett större anläggnirigsarbete på Vislanda ÅVC  f'ör att hårdgöra
en upplagsyta samt sätta upp betongelement som avgränsning vid  trädgårdsavfall/kompostyta.
Aringsås deponin, Alvesta  ÅVC  har fått nytt staket uttned vägen.

Bolaget har under hösten löst in sitt sista och enda lån på en miljon  kronor.

Besöksfrekvensen vid de bemannade återvinningscentra1erna, Alvesta, Vislanda Moheda och Grimslöv  är
fortsatt  hög.

Bolaget har under året samlat in och behandlat ungefär lika mycket avfall som tidigare år och  antalet
kunder  såväl  hushåll  som  verksamheter  är fortsatt  stabilt.

Införande av företagskort  som gjordes 2012 har fortsatt att öka och ligger på nu på ca 120 st. f'öretag.

Försäljningen  av lastmaskinstjänster till  Alvesta kommun för vinterväghållningen  fortsätter  och  bolaget
har  numera  ett  fast  distrikt  att sköta  inom  Alvesta  tätort.

Inom upphandlingsområdet  har bolaget bl.a. genomfört  upphandling  av "gröna  och röda soppåsar  för
optisksortering"  för åren 2018 t.o.m. 2019, samt upphandling av "behandling  av hushållsavfall  med
optisksortering"  för  åren  2018  t.o.m.  2020.

Bolaget har under hösten köpt in en ny lastväxlare (lastbil)  som ersätter  ett äldre  fordon,  även  ett antal  nya
containrar  och  flak  har  köpts  in som ersätter  gamla  och  uttjänta.

Återställningen  av den nerlagda deponin Aringsås är sedan något år fördigställd. Fortsatta arbeten  bedöms
begränsas till  att avse provtagningar,  kontroll  och mindre åtgärder för att säkerställa den långsiktiga
funktionen  av deponin. Bolaget bedömer att de sedan tidigare avsatta medlen för återsföllningen  kan ligga
kvar på samma nivå under 2018 som det gjorde f?5r 2017. Därefter  görs  en förnyad bedömning  och
utvärdering om storleken på avsättningen för att hantera framtida  kostnader som hänför  sig  till
återsföllningen  av Aringsås  deponin.

Årets  investeringar  uppgår  til1 3 239 tkr  fördelade  enligt  följande:

Byggnad

Fordon

Övriga  inventarier

I 168  tkr

1883  tkr

188 tla-
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Personal

Bolaget  har totalt 16 fast anställda medarbetare varav 3 kvinnor  och 13 män. Till  detta kommer
3-4 timansföllda  för att täcka upp semestrar och sjukdom. Systematiskt arbetsmiljöarbete sker enligt
fastställda rutiner, och man har kontinuerliga  arbetsplatsträffar med personalen varje månad.
Avtal  om  företagshälsa firu'is med Previa.
Sjukfrånvaron  var  under  2017, 1,48%.

Miljöpåverkan

Bolaget bedriver  anmälningspliktig  verksarnhet vid sina  återvinningscentraler  enligt  Miljöbalken.  I
anmälningsplikten  för Alvesta  ÅVC  ingår även att svara för drift  och provtagningar  från den nerlagda  och
numera  avslutade deponin. Provtagningar  och  öwigt  har  under  året  skett  enligt  upprättade
kontrollprogram.  Resultat och redovisning av dessa har lämnats till  tillsynsmyndigheten  i en årsrapport.
Resultatet från provtagningar  visar på låga analysvärden med små variationer  från tidigare år men  med  en
långsamt nedåtgående trend. Våtmarken som tar hand om vatten från området har fungerat helt enligt  plan
och inget vatten har lämnat våtmarken via bräddavloppet  och inget vatten har pumpats till  Alvesta
kommuns  reningsverk.

Bolagets fordonsflotta  drivs idag med diesel av miljöklass  1 med inblandning  upp  till  40 % förnybar
diesel. Bolaget undersöker möjligheterna  att vid nyinvesteringar  i fordon  framöver  försöka att övergå  till
bränslen som i än högre grad är f'örnybara och mer mi5övän1iga. Exempel på bränsle som bolaget prövar
är HVO diesel som ett fossilfritt  bränsle och som är 100% förnybart.  Bolagets servicebil  körs på  biogas
som  tankas  vid  Alvesta  biogas  anläggning  i Alvesta.

Nyckeltal  på  insamlade  mängder

Hushållsavfall  till  deponering  (ton)

Hushållsavfall  till  förbring  (ton)

Hushållsavfall/invånare  (kg)

Invånare  Alvesta  Kommun

2017

339

5199

276

20 026

2016

342

5086

274

19 850

2015

322

5051

274

19 581

2014

300

5015

273

19 482
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Alvesta ÅVC och den gamla  deponin

Framtida  utveckling

Under 2017 har Alvesta kommun fortsatt arbetet med en ny renhållningsordning  som  skall  staka  ut
riktlinjerna  framåt  itiden.

En stor utmaning under 2018 är att fortsätta genomförandet med det nya insamlingssystemet  f'ör

hushållsavfall med optisksortering. Genomf?5randet inleds med utdelning av gröna och röda soppåsar  till

alla hushållen i Alvesta Kommun, sedan så kommer de färgade påsarna gå till  Ljungby  kommun  f?5r
sortering.

Vår bedömning Hr att bolaget står väl rustat att möta dessa utmaningar och man anpassar in'Jörandet
utifrån bolagets  kapacitet.

Bolaget f?5rfogar i dagsläget över en modern fordonsflotta där medelåldern är 5,6 år, och bolaget anser  att

det är viktigt att fortsätta med förnyelsen av våra fordon, nya sopbilar innebär f?5rbättringar bådei

miljöhänseende (fossilfria drivmedel) och arbetsmiljön  f?5r personalen samt ökad driftsäkerhet.

Bolaget kommer även att fortsätta med att köpa in nya containrar och lastväxlar flak i olika  storlekar  för
att ersätta äldre, uttjänta  och  trasiga.

Även upprustningen av våra återvinningscentraler med att hårdgöra upplagsytor, sätta upp betongelement
som avgränsning samt reparera staket och inhägnader kommer  att fortsätta.

Detta medför ökade kostnader men det är viktigt för bolaget att hålla återvinningscentralerna  välvårdade,
funktionsmässiga  och tillgängliga  för  alla.
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Risker

Bolagets verksamheter exponeras för ett antal faktorer som kan påverka bolagets möjligheter  att bedriva

sin verksamhet med framgång och uppnå ägarens krav. Bolaget arbetg  aktivt med risk och

sårbarhetsanalyser för att identifiera  och minimera  riskexponeringen  så långt det Hr möjligt.

Ränterisker  är fr.o.m. hösten 2017 obefintliga  eftersom bolaget betalade av sitt sista och enda  lån.

Risken för kundförluster  finns i begränsad omfattning.  Antalet  stora kunder är begränsad och  bolagets

enskilt  största  kund  är Alvesta  kommun  koncernen.

Bolagsstyrning

Styrningen av bolagets samlade verksamheter sker genom bolagsstyrelsen för Alvesta  Renhållnings  AB

samt av företagsledningen i bolaget. Styrelsen för Alvesta  Renhållnings .AB består  av 5 ordinarie

ledamöter och 5 suppleanter. Vid  styrelsemöten deltar normalt  Vd och beroende på ärende även  andra

ledande personer i företagsledningen. Styrelsen utses ytterst av kommunfullmäktige  i Alvesta  kommun

och  anmäls/fastställs  av Alvesta  Renhållnings  AB:s  årsstämma.

Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning ienlighetmed  aktiebolagslagen och ägardirektiven.  Årligen

upprättas också en instruktion  till  Vd. Attest-och  beslutsrätten f?5r Vd anges i denna och kompletteras  med

en attestinstruktion.  Styrelsen för Alvesta  Renhållnings AB sammanträdde vid 5 protokollförda  tillfällen

under 2017. Vid  styrelsemötena informeras styrelsen alltid om företagets verksamhetsutveckling  och

utvecklingen  av den  finansiella  ställningen.

Alvesta  kommun utfärdar årligen såväl generella ägardirektiv  till  samtliga kommunägda företag  som

särskilda ägardirektiv  till  Alvesta  Renhllnings  AB. Direktiven  reglerar frågor som  styrelsen  eller

företagsledningen  ska föra till  ägaren f?5r beslut. Detta kan gälla större f?5rvärv eller avyttringar  och  större

verksamhetsförändringar.  Agaren fastställer också årliga finansiella  måltal som skall ses långsiktigt  och

som ett uttryck  om en förväntan. Följande mål fanns för innevarande år 2017 för Alvesta  Renhållnings

AB.

Soliditet

Resultat  efter  bokslutsdispositioner

Mål

på sikt  öka

0,4  mkr

utfall  2017

38%

0,4  mkr

utfall  2016

37%

0.2 mkr

Styrelsen och företagsledningen upprättar årligen en rapport/intyg  över hur ägardirektiven  har följts  och

verksamheten har bedrivit  i enlighet med det kommunala  uppdraget. Rapporten utgör en viktig  deli

1ekmannarevisorernas granskning och kommunstyrelsens  upplysningsplikt  av bolaget.
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Styrelse  och  revisorer

Styrelsen  har  efter  årsstämman  2017-04-25  bestått  av:

Ordinarie:  ordförande  Johru'iy  Luridberg,  vice  ordförande  Birgit  Andersson,  Håkan  Stigsson,  Rune
Gustavsson,  Christer  Brincner.

Suppleanter:  Sonia  Muhlentahler  Salsamendi,  Anders  Andersson,  Hanna  Evelynsdotter,  Björn  Tisjö,
Juan-Carlos  Moreno.

Auktoriserade  revisorer:  Thomas  Olofsson,  Ernst  &  Young,  med  Kristina  Lindstedt  som  suppleant.

Lelanannarevisorer  utsedda  av Alvesta  kommun:  Lars-Erik  Gustavsson  med  Mats  Johnsson  som
suppleant.

Flerårsöversikt(Tkr)  2017  2016  2015  2014
Nettoomsättning  23 913  22 654  23 2(31 22 730
Resultat  efter  finansiella  poster  539  907  2 838  2 075
Avkastning  påegetkap.  (%)  5 9 29  27
Balansomslutning  28 471  28 199  28 163  24 642
Soliditet(%)  38  37  35  32
Antalanställda  16  16  15  15

För  definitioner  av nyckeltal,  se Redovisnings-  och värderingsprinciper.

Förändring  av eget  kapital

Aktie-  Reserv-  Balanserat

kapital  fond  resultat

500 000  IOO OOO 7 332 543

Årets

resultat

150  648

Totalt

Belopp  vid årets  ingång

Disposition  enligt  beslut  av

årets  årsstämma:

Årets  resultat

Belopp  vid  årets  utgång 500 000 IOO OOO

150  648

7 483 191

8 083 191

-150  648  0

353 499  353 499

353  499  8 436 690

Förslag  till  vinstdisposition

Styrelsen  föreslår  att till förfogande  stående  vinstmedel  (kronor):

balanserad  vinst

årets  vinst
7 483 191

353 499

7 836 690

disponeras  så att

i ny räkning  ÖverfÖres 7 836  690
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Nettoomsättning

Övriga  rörelseintäkter

Rörelsens  kostnader

Övriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar  av materiella  anIäggningstiIIgångar

1

Rörelseresultat

Resultat  från  finansiella  poster

Övriga  ränteintäkter  och liknande  resultatposter

Räntekostnader  och liknande  resultatposter

Resultat  efter  finansiella  poster

BoksIutsdispositioner

Resultat  före  skatt

2

Skatt  på årets  resultat

Årets  resultat

8 (1 5)

2017-01-01

-2017-12-31

2016-01-01

-2016-12-31

23 912 578

200 0OO

24 112  578

22 653  969

326  611

22 980  580

-"13 045 219

-9 498  066

-1 021 245

-23 564  530

548  048

-12 005  311

-9 178  193

- 898 444

-22 081 948

898  632

17 701

-27 177

-g 476

538 572

-76112

462  460

-108  961

353  499

25 788

-17 833

7 955

906 587

-705  708

200 879

-50 231

150  648
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

AnläggningstilIgångar

Materiella  anläggningstiIIgångar

Byggnader  och  mark

Inventarier,  verktyg  och  installationer

Summa  anIäggningstiIIgångar

Omsättningstillgångar

Varulager  m m

Råvaror  och  fÖrnödenheter

Kortfristiga  fordringar

Kundfordringar

Aktuella  skattefordringar

Övriga  fordringar

Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Kassa  och  bank

Summa  omsättningstiIIgångar

SUMMA  TILLGÅNGAR

Not

9 (15)

2017-12-31 2016-12-31

1 812  626

3 650  773

5 463  399

5 463  399

768  280

2 476  857

3 245  137

3 245  137

69 254

69 254

100  482

IOO 482

4169  596

677165

280

378  547

5 225  588

17  712  749

23 007  591

28 470  990

2 915  759

258  686

o

501 106

3 675  551

21 178  070

24  954103

28 199  240



Alvesta  Renhållnings  AB

Org.nr  55611  9-339'1

Balansräkning Not

EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Bundet  eget  kapita1

Aktiekapital

Reservfond

5

Fritt  eget  kapital

Balanserad  vinst  eller  förlust

Årets  resultat

Summa  eget  kapital

Obeskattade  reserver 6

Avsättningar

Avsättningar  för  pensioner  och liknande  förpliktelser

Övriqa  avsättninqar

Summa  avsättningar

7

Långfristiga  skulder

Skulder  till kreditinstitut

Summa  långfristiga  skulder

8

Kortfristiga  skulder

Leverantörsskulder

Skulder  till koncernföretag

Skulder  till intresseföretag  och  gemensamt  styrda

företag

Övriga  skulder

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Summa  kortfristiga  skulder

SUMMA  EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER

10  (15)

2017-12-31 2016-12-31

500  000

1 0(  OOO

600  000

500  000

IOO OOO

600  000

7 483191

353  499

7 836  690

8 436  690

2 920  690

7 332  543

150  648

7 483  191

8 083191

2 844  578

514958

864  457

1379  415

503  751

864  457

1368  208

1 000  000

IOOO  OOO

1329150

360  036

I I 707  682

746242

I 59'1 085

15  734195

1 454  433

236  845

1l  084  638

872  352

1254  995

14903263

28 470  990 28199  240
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Noter

Redovisnings-  och värderingsprinciper

Allmänna  upplysningar

Årsredovisningen  är upprättad i enlighet med årsredovisningsIagen och BFNAR 2(]2:1  Årsredovisning
och koncernredovisning  (K3).

Värderingsprinciper  mm

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli
reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde  om annat ej anges.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas  i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas  på ett tillförlitligt  sätt.

AnläggningstiIIgångar

Materiella anIäggningstilIgångar  redovisas  till anskaffningsvärde  minskat  med ackumulerade
avskrivningar  enligt  plan  och eventuella  nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande  avskrivningsprocent  tillämpas:

Byggnader

Inventarier,  verktyg  och installationer

Datautrustning

Leasingavtal

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt  över  leasingperioden.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde  och dess nettoförsäIjningsvärde  på
balansdagen. Med nettoförsäIjningsvärde  avses varornas beräknade försäljningspris  minskat med
försäljningskostnader.  Inkuransavdrag  görs  schablonmässigt  med  3 %.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom  då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter  redovisas  i
eget  kapital.

Avsättningar

Som avsättning har redovisats förpliktelser  gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret
eller tidigare räkenskapsår  och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst
men oviss  till belopp  eller  till den tidpunkt då de ska infrias.



Alvesta  Renhållnings  AB

Org.nr  556119-3391
12  (15)

Koncernbidrag

Erhållna  och lämnade  koncernbidrag  redovisas  som  boksIutsdispositioner.

NyckeItaIsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens  huvudintäkter,  fakturerade  kostnader,  sidointäkter  samt  intäktskorrigeringar.

Resultat  effer  finansiella  poster

Resultat  efter  finansiella  intäkter  och  kostnader,  men  före  skatter.

Avkastning  på eget  kap.  (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade  reserver
med  avdrag  för  uppskjuten  skatt).

Balansomslutning

Företagets  samlade  tillgångar.

Soliditet  (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för  uppskjuten skatt) i procent  av
balansoms!utning.

Antal  anställda

Medelantal  anställda  under  räkenskapsåret.

Not  I Medelantalet  anställda

Medelantalet  anställda

2017-01-01

-2017-12-31

16

2016-01-01

-2016-12-31

16

Not  2 BoksIutsdispositioner

Avsättning  till periodiseringsfond

Återföring  från  periodiseringsfond

Lämnade  koncernbidrag

Förändring  av överavskrivningar

2017-01-01

-2017-12-31

-164  000

343  000

o

-255  I12

-76112

2016-01-01

-2016-12-31

- 76 000

85 000

- 355  000

-359  708

-705  708
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Not  3 Byggnader  och  mark

Ingående  anskaffningsvärden

Inköp

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Utgående  ackumulerade  avskrivningar

utgående  redovisat  värde

Anskaffningsvärden:

Återvinningscentral  Grimslöv  (945  892)

Återvinningscentral  Vislanda  (2 016  I 83)

Återvinningscentral  Moheda  (1 1 "16 081  )

Återvinningscentral  Alvesta  (1 555  674)

Not  4 Inventarier,  verktyg  och  installationer

Ingående  anskaffningsvärden

Inköp

FörsäIjningar/utrangeringar

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivningar

FörsäIjningar/utrangeringar

Årets  avskrivningar

Utgående  ackumulerade  avskrivningar

Utgående  redovisat  värde

13  (15)

2017-12-31

4 465  591

I 168  239

5 633  830

- 3 697  311

-123  893

-3 821 204

1812  626

2016-12-31

4019641

445  950

4 465  sgi

- 3 597  851

- 99 460

-3 697  311

768  280

2017-12-31

16 008  636

2 071 268

o

18  079  904

-13 531 779

o

- 897  352

-14  429131

3 650  773

2016-12-31

15100  385

1758  251

-850  000

16  008  636

-13  582  795

850  000

-798  984

-13  531 779

2 476  857



A)vesta  Renhållnings  AB

Org.nr  556119-3391

Not  5 Disposition  av  vinst  eller  förlust

Förslag  till  vinstdisposition

Styrelsen  föreslår  att  till förfogande  stående  vinstmedel:

balanserad  vinst

årets  vinst

disponeras  så att

i ny räkning  överföres

Not  6 0beskattade  reserver

Ackumulerade  överavskrivningar

Periodiseringsfond  tax  2012

Periodiseringsfond  tax  2013

Periodiseringsfond  2013

Periodiseringsfond  2014

Periodiseringsfond  2015

Periodiseringsfond  2016

Periodiseringsfond  2017

Skatteeffekt  av schablonränta  på periodiseringsfond

Not  7 Avsättningar

Pensioner  och  liknande  förpliktelser

Belopp  vid årets  ingång

Årets  avsättningar

Övriga  avsättningar

Belopp  vid årets  ingång

Under  året  ianspråktagna  belopp

14  (15)

7 483  191

353  499

7 836  690

7 836  690

2017-12-31

961 690

o

231 000

275  000

530  000

683  000

76 000

164 00C2
2 920  690

1693

2016-12-31

706  578

343  000

2.31000

275  000

530  000

683  000

76 000

o

2 844  578

2 220

2017-12-31 2016-12-31

503  7!51

Il  207

514958

414499

89 252

503  751

864  457

o

864  457

864  457

o

864  457



Alvesta  Renhållnings  AB

Org.nr  556119-3391
15 (15)

Not  8 Långfristiga  skulder

2017-12-31 20'16-12-31

Skulder  som ska betalas  senare  än fem år efter  balansdagen

Alvesta  den 14 mars  2018

jo'hnny  Lundp6rg

=.:. ' Ordförande  '

/

,' f

Birgit  Aridersson

Rune  Gustavssonl

Christer  Brinkner

4-'f":,/J),>%',. ('J'f (,, 's:i o);:;3 ,,  ,[.,t>
Håkan  Stigssoh Conny  Pettersson

Verkställande  direktör

Min revisionsberättelse  har lämnats  den 14 mars  20'18

Thomas  Olofsson

Auktoriserad  revisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman  i Alvesta  Renhållnings  AB, org.nr  556119-3391

Rapport  om årsredovisninqen

Uttalanden

Jag har utfört  en revision  av årsredovisningen  för Alvesta

Renhållnings  AB för  räkenskapsåret  2017-01-01  - 2017-12-
31.

Enligt  min uppfattninq  har  årsredovisningen  upprättats  i enlig-

het med årsredovisningsIagen  och ger en i alla väsentliga

avseenden  rättvisande  bild  av Alvesta  Renhållnings  ABs

finansiella  ställning  per den 31 december  2017  och av dess

finansiella  resultat  för  året  enligt  årsredovisningslagen.

FörvaltningsberätteIsen  är förenlig  med årsredovisningens
övriga  delar.

Jag tillstyrker  därför  att bolagsstämman  fastställer  resultat-
räkningen  och balansräknint)en.

Grund  f6r  uttalanden

Jag har utfört  revisionen  enligt  International  Standards  on

Auditing  (ISA)  och  god revisionssed  i Sverige.  Mitt  ansvar  enliqt

dessa  standarder  beskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns

ansvar.  Jag  är oberoende  iförhållande  till  Alvesta  Renhållnings

AB enligt  god revisorssed  i Sverige  och hari  övrR)t  fullgjort  mitt
yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Jag anser  att  de revisionsbevis  jag har  inhämtat  är tillräckliga
och ändamålsenliga  som  grund  för  mina  uttalanden.

Styrelsens  och verkställande  direktörens  ansvar

Det  är  styrelsen  och verksUllande  direktören  som har  ansvaret

för att årsredovisningen  upprättas  och att  den ger en rätt-

visande  bild enligt  årsredovisningslagen.  Styrelsen  och verk-

ställande  direktören  ansvarar  även för den interna  kontroll

som de bedömer  är nödvändig  fÖr att upprätta  en årsredo-

visning  som inteinnehåller  några  väsentliga  felaktigheter,  vare
sig dessa beror  på oegentligheter  eller  på fel.

Vid upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  och

verkställande  direktören  för bedömniru;)en  av bolagets  för-

måga att fortsätta  verksamheten.  De upplyser,  när så är

tillämpligt,  om förhållanden  som kan påverka  förmågan  att

fortsätta  verksamheten  och att  använda  antagandet  om fort-

satt  drift.  Antagandet  om fortsatt  drift  tillämpas  dock  inte  om

styrelsen  och verkställande  direktören  avser att likvidera

bolaget,  upphöra  med verksamheten  eller inte har något
realistiskt  alternativ  till  att  göra  något  av detta.

Revisorns  ansvar

Mina mål är att  uppnå  en rimlig  grad  av säkerhet  om att  års-

redovisningen  som helhet  inte  innehåller  några  väsentliga  fel-
aktigheter,  vare  sig dessa beror  på oegentligheter  eller  på fel,

och att lämna en revisionsberättelse  som innehåller  mina

uttalanden.  Rimlig  säkerhet  är en hög grad  av säkerhet,  men

är ingen  garanti  för  att  en revision  som utförs  enligt  ISA och

god revisionssed  i Sverige  alltid kommer  att upptäcka  en

väsentlig  felaktighet  om en sådan finns.  Felaktigheter  kan

uppstå  på grund av oegentligheter  eller  fel och anses vara

väsentliga  om de enskilt  eller  tillsammans  rimligen  kan förvän-

tas påverka  de ekonomiska  beslut  som användare  fattar  med
grund  i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning  under
hela revisionen.  Dessutom:

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliqa fel-

aktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror  på

oegentligheter eller på fel, utformar  och utför  gransknings-

åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar

revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga ft'r

att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för  attinte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-

heter är högre än fe5r en väsentlig felaktighet  som beror  på

fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande  i

maskopi, förfalskning, avsiktliqa utelämnanden, felaktiq
information eller åsidosättande av intern kontroll.

skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna

kontroll som har betydelse för min revision för att utforma

granskningsåttärder  som är lämpliga med hänsyn  till om-

ständigheterna, men inte för att uttala mig om effektivi-
teten  i den interna  kontrollen.

utåderar  jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som

används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattninqar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och

verkställande direktören använder antagandet om fortsatt

drift vid upprättandet  av årsredovisningen. Jag drar  också

en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,

om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor  som avser

sådana händelser eller f('rhållanden som kan leda  till

betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta

verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns  en

väsentlig osäkerhetsfaktor,  måste jag i revisions-

berättelsen Tästa uppmärksamheten på upplysninqarna  i

årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera

uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras

på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet fe)r

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller

förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.

utvärderar  jag den övergripande presentationen,

strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland

upplysningarna, och om arsredovisningen återqer  de

underliggande transaktionerna och händelserna  på ett  sätt
som ger  en rättvisande  bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten ft5r den.

Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister  i
den interna kontrollen som jag identifierat.

A membet  liym  ol  Ernst  & Yo+inq  Global  Limited
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Uttalanden

Utöver  min  revision  av årsredovisningen  har  jag även  utfört  enrevision  av styrelsens  och verkställande  direkförens  förvalt-ning  för  Alvesta  Renhållnings  AB för  räkenskapsåret  2017-01-O1 - 2017-12-31  samt  av  förslaget  till  dispositionerbeträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.

Jag tillstyrker  att bolaqssUmman  disponerar  vinsten  enligtförslaget  i förvaItningsberättelsen
 och beviljar  styrelsens  leda-möter  och verkställande  direktören  ansvarsTrihet  för  räken-skapsåret.

Grund  för  uttaganden

Ja@ har utfört  revisionen enligt god revisionssed  i Sverige.  Mittansvar  enliqt  denna beskrivs  närmare  i avsnittet  Revisornsansvar.  Jag  är oberoendeiförhållande
 till  Alvesta  FienhållningsAB enliqt  qod  revisorssed  i Sveriqe  och  hari  övrigt  fullqjort  mittyrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Jag anser  att  de revisionsbevis  jag har  inhämtat  är tillräckligaoch ändamålsenliga  som  grund  f('r  mina  uttalanden.

Styrelsens  och verkställande  direktörens  ansvar
Det är styrelsen  som har ansvaret  för  förslaget  till disposi-tioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.  Vid förslag  tillutdelninq  innefattar  detta  bland  annat  en bedÖmning  av omutdelninqen  är försvarlig  med hänsyn  till  de krav  som  bolaqetsverksamhetsart,  orhfattning  och risker  ställer  på storleken  avbolagets  egna  kapital,  konsoIideringsbehov,

 likviditet  ochställning  i övrigt.

Styrelsen  ansvarar  för  bolagets  organisation  och  förvaltningenav bolagets  angelägenheter.  Detta  innefattar  bland  annat  attfortlf'pande  bedöma  bolagets  ekonomiska  situation  och atttillse  att  bolagets  organisation  är utformad  så att  bokförinqen,medeIsf('rvaItningen
 och bolagets  ekonomiska  aru;)eläqenheteri övrigt  kontrolleras  på ett  betrygqande  sätt.  Den verkställandedirektören  ska sköta  den löpande  förvaltningen  enligt  styrel-sens riktlinjer  och anvisninqar  och bland  annat  vidta  de åt-gärder  som är nödvändiga  för  att  bolagets  bokföring  ska full-gÖras  i överensstämmelse  med  lag  och  för att medels-förvaltningen  ska skötas  på ett  betryggande  sätt.

Revisorns  ansvar

Mitt  mål beträffande  revisionen  av förvaltninqen,  och  därmedmitt  uttalande  om ansvarsFrihet,  är att  inhämta  revisionsbevisför  att  med en rimlig  grad  av säkerhet  kunna  bedöma  om nåqonstyrelseledamot  eller  verkställande  direktören  i något  väsent-ligt  avseende:

Riretagit någon åh;lärd  eller  gjort sig skyldig  till någon  för-summelse  som kan f('ranleda  ersättningsskyIdighet
 motbolaget,  eller

på n%ot annat sätt handlat i strid med aktiebolaqslaqen,årsredovisningsIagen
 eller  bolaqsordningen.

Mitt  mål beträffande  revisionen  av förslaqet  till  dispositionerav bolagets  vinst  eller  förlust,  och därmed  mitt  uttalande  omdetta,  är att  med rimlig  grad  av säkerhet  bedöma  om f('rslagetär förenliqt  med aktiebolagslagen.

Rimlig  säkerhet  är en hög qrad  av säkerhet,  men ingen  qarantiför  att  en revision  som utförs  enligt  god revisionssed  i Sverigeallttd  kommer  att  upptäcka  åtgärder  eller  försummelser  somkan föranleda  ersättningsskyIdighet
 mot  bolaqet,  eller  att ettförslag  till dispositioner  av bolagets  vinst  eller  förlust  inte ärförenligt  med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed  i Sverigeanvänder jag professionellt omdöme och har en professionelltskeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen  avförvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets  vinsteller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som  utförsbaseras på min professionella bedömning med utgångspunkt irisk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar  gransk-ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som ärväsentliqa för verksamheten och där avsteg och överträdelserskulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag gårigenom och pr('var fattade beslut, beslutsunderlaq, vidtagnaåh;lärder och andra 'förhållanden som är relevanta för mittuttalande om ansvarsfrihet. Som underlaq för  mitt uttalandeom styrelsens förslaq till dispositioner beträffande bolagetsvinst eller förlust har jag granskat om f('rslaget Ar förenligtmed aktiebolaqslagen.

Växjö  den 14  mars  2018

Thomas  Olofsson
Auktoriserad  revisor

2 (2)
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Intyg  att  verksamheten  20"17 stämmer  med bolagets
ändamål  och  är inom  ramen  för  befogenheter  för
Alvesta  Renhållnings  AB,

Bakgrund

Kornmurien  ocb dess styrelse  ska i årliga  beslut  pröva  om de kommunägda  bola-
gen i.tnder  föregående  kalenderår  bedrivit  verksaeten  med  det fastställda  än-

dainålet  med  bolaget  och att  verksaö"ieten  utförts  inom  ramen  för  de kommu-
nala  befogenheterna  (kounaIlagen  6 kap I g).

För Alvesta  Renhålföings  AB är idamåIet  enligt  bolagsordningen:

"Bolagets  syfte är att med  iakttagande  av bestämmelserna  i miljöbalkei-i  - och  i

förekommande  fall  kommunal  likstäIlighets-  och sQkostnadsprincip  fullgöra
det  ansvar  som  - till  dex"i del detta  ej innefattar  myndighetsdutövning  - åvilar
AIvesta  komrnun  e'ifflgt  miljöbalken  och  aiu"ian  lagstiftnirig"

Intyg  från  Stytelsen

Härmed  ii'itygas  att  verksamheten  under  2017 bedrivits  enligt  det fastställda  L-

damålet  för  Alvesta  Renh"igs  AB oö  iitom  ramen  för  de kommuriala  befo-
genheterna.  ,

!j'GL")Lun' d'L:g

Håkan  Stigss'on Christer  Brincner Corui;  Pettersson,  Vd

Intyg  från  Lekmannarevisor

Härmed  intygas  att verksamheten  under  2017 bedrivits  enngt  det  fastställda  än-

damålet  för  Alvesta  Renl'iåIInings  AB och inom  ramen  för  de kommunaIa  befo-
genl"ieterna.

Lars-Erik  Gustafsson



Till bolagsstämman

Alvesta  Renhållnings  AB

Organisations  nr 556119-3391

Granskningsrapport  för  år 2017

Jag, av kommunfullmäktige  i Alvesta  kommun  utsedd  lekmannarevisor,  har  granskat  AlvestaRenhållnings  AB:s  verksamhet  under  räkenskapsåret  2017-01-01-  2017-12-31.

Styrelse  och VD ansvarar  för  att  verksamheten  bedrivs  enligt  gällande  bolagsordning,
ägardirektiv  och  beslut  samt  de lagar  och  föreskrifter  som  gäller  för  verksamheten.
Lekmannarevisorn  ansvarar  för  att  granska  verksamhet  och intern  kontroll  samt  att  pröva
om verksamheten  bedrivs  enligt  kommunfullmäktiges  uppdrag  och mål samt  de lagar  och
föreskrifter  som  gäller  för  verksamheten.

Granskningen  har  utfört  enligt  aktiebolagslagen,  kommunallagen  och god  revisionssed  ikommunal  verksamhet.  Granskningen  har  genomförts  med  den inriktning  och omfattningsom behövs  för  att  ge en rimlig  grund  för  bedömning  och prövning.

Jag bedömer  sammantaget  att  bolagets  verksamhet  har  skötts  på ett  ändamålsenligt  ochfrån  ekonomisk  synpunkt  tillfredsställande  sätt  samt  att  bolagets  interna  kontroll  har  varittillräckligt.

Alvesta  2018-03-15

!i0"'A'a'a"aaa'l} 'a'a"'lja>':'('d{'aa""a'y"aa47:[" 
Lars-Erik  Gustafsson


