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E) 1 Stämmans  öppnande  och val av ordförande

Årsstämman öppnades  av Frida Christensen,  vilken  utsågs  till ordförande.

E) 2 Godkännande  av röstlängd

Förteckning  över  vid stämman  närvarande  aktieägare  upprättades.  Samtliga  aktier

är representerade  vid stämman  varför  följande  förteckning  godkändes  som

röstlängd:

Närvarande  aktieägare

Alvesta  kommun  genom

Befullmäktigat  ombud

Hagart  Valtersson

antal  aktier  antal  röster

1000  1000

E13 Val av justerare

Till justerare  av dagens  protokoll  utsågs  Hagart  Valtersson.

% 4 Godkännande  av dazordninz  och kallelse  till  stämman

Förslag  till  dagordning  för  stämman  godkändes.  Stämman  prövade  också  om

stämman  blivit  behörigen  sammankallad  och konstaterade  att  den blivit  det.

E) 5 Årsredovisninz  för 2019
Styrelsens  förslag  till  årsredovisning  för  år 2019  inklusive  resultat-  och

balansräkningar  för  bolaget  noterades.

Revisionsberättelse  samt  lekmannarevisorns  granskningsrapport  behandlades

också.

Samtliga  dokument  biläggs  protokollet.

% 6 Resultat- och balansräkninz  samt resultatdisposition
Resultaträkning  och balansräkning  fastställdes  och styrelsens  förslag  till

vinstdisposition  godkändes.
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E) 7 Ansvarsfrihet  för  2019

Styrelse  och verkställande  direktör  beviljades  ansvarsfrihet  för  förvaltningen  av

det  gångna  året.

% 8 Arvode

Stämman  beslutade  att  arvode  och ersättning  till  styrelseledamöter,  revisorer  och

lekmannarevisorer skall fö5a de regler som kommunfullmäktige  i Alvesta kommun
beslutat  om eller  kommer  att  besluta  om under  verksamhetsåret.

Vidare  beslutade  stämman  att  arvode  eller  ersättning  till  auktoriserad  revisor  skall

betalas  enligt  avtal  och taxa.

% 9 Val av revisor

Noteras  att  årsstämman  2016  utsåg  auktoriserad  revisor  Thomas  Olofsson,  Ernst

& Young,  från  årsstämman  2016  till  och med  årsstämman  2020.  Årsstämman

2018  utsåg  Kristina  Lindstedt  till revisorssuppleant  fram  till  och med  årsstämman

2020.

E) 10 Anmälan förändrinz  styrelse m m
Noteras  att  någon  anmälan  om förändring  av styrelse  m m är inte  aktuell  för

stämman  2020.

% 1l  Tack  för  året

Representanten  för  ägaren  Hagart  Valtersson,  framförde  ett  stort  tack  till  styrelse

och VD för  en bra och väl genomförd  verksamhet  under  2019.

{3 12 Avslutnin

Då inga övriga  ärenden  förelåg  förklarade  ordföranden  årsstämman  avslutad  och

tackade  för  intressant  och utvecklande  uppdrag  under  föregående  mandatperiod.

Årsredovisning  2019  inklusive  revisionsberätte1se  och granskningsrapport  från

lekmannarevisor
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Styrelsen  och  verkställande  direktören  för

Alvesta  Kommunföretag  AB

Org.nr.  556696-1602

får  härmed  avge

o

Arsredovisning

och  koncernredovisning

för  räkenskapsåret  2019-01-01--2019-12-31

Innehåll: sida

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning,  koncern  och  moderbolag

Balansräkning,  koncern  och  moderbolag

Kassaflödesanalys,  koncern  och  moderbolag

Tilläggsupplysningar,  noter
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FörvaItningsberätteIse

Styrelsen  och verkstätlande  direktören  för Alvesta Kommunföretag  AB får härmed  avtämna årsredo-

visning och koncernredovisning  för räkenskapsåret  2019-01-01  - 2019-12-31.  Koncernredovisningen

omfattar  Alvesta Kommunföretag  AB med helägda dotterbolagen  AllboHus  Fastighets  AB, koncernen

Alvesta Energi AB, Alvesta Renhållnings  AB samt Alvesta Utveckling  AB.

Verksamhet

Bolagets  syfte är att  äga och förvalta  aktier  och andelari  kommunala  företag  inom Alvesta kommun,

Koncernen  har tillstånds-  och anmälningspliktig  verksamhet.

Historik

Bolaget bildades  2006-01-11  och har genom köpeavtal  daterat  2006-06-21  förvärvats  av kommunen.

Bolaget har förvärvat  samtliga av Alvesta kommunägda  aktier i AllboHus  Fastighets AB, koncernen

Alvesta Energi AB, Alvesta Renhållnings  AB samt Alvesta Utveckling  AB per 2006-12-15.

Ägarförhållanden

Bolaget  är helägt  av Alvesta kommun  (212000-0639).

Styrelse

Kommunfullmäktige  utsåg 2018-12-18  nya styrelseledamöteroch  styreIsesupp1eanterförtiden  från  och

med årsstämman  2019 fram till årsstämman  2023.

För tiden  1 januari  till och med stämman  2019-04-25  var dock styrelsen

Styrelseledamöter  Styrelsesupp1eanter

Per Ribacke, ordförande  Frida Christensen

Ros-MarieLarsson  BirgitAndersson

Thomas  Haraldsson  Christina  Haraldsson

ThomasJohnsson  MikaelJohansson

Lars-OlofFranzån  KaukoAntbacke

För tiden  från stämman  2019-04-25  till och med 31 december  2019 var styrelsen

Styrelse1edamöter  Styrelsesuppleanter

Frida Christensen,  ordförande  Ros-Marie  Larsson

PerRibacke  Lars-OlofPetersson

ThomasHaraldsson  DavidJohansson

ThomasJohnsson  Claudia Crow1eySörensson

FredrikJonsson  RobinBerg

Verkställande  direktör

Camilla Holmqvist

Revisorer

Auktoriserade  revisorn  Thomas  Olofsson,  Ernst & Young AB.

Kommunfullmäktige  valde 2019-06-17  som ordinarie  lekmannarevisor  Johnny  Lundberg  och vid mötet

2019-09-24  som suppleant  Suzanne Karlsson för  tiden  från bes!uten  i kommunfullmäktige  2019 fram ti)l

årsstämman  2023.

Sammanträden

Styrelsen  har under  året hållit  sex protokollförda  sammanträden.
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Extra bolagsstämma  genomfördes  2019-01-14  då reviderad  bolagsordning  fastställdes.

Årsstämma  hölls 2019-04-25.

Resultat  i koncernen  och  moderbolag

Koncernens  ekonomiska  resultat  2019 före skatt  blev 8,7 mkr (33,2 mkr). Årets resultat  efter  skatt  blev
5,5 mkr (26,1 mkr).

Motsvarande  siffror  för moderbolaget  var 2,8 mkr (27,9 mkr) och 2,2 mkr  (21,8 mkr).

3



Alvesta  Kommunföretag  AB
Org nr 556696-1602

Viktiga  händelser  under  året

(Vid redovisning  av resultat  nedan anges 2018  års motsvarande  resultat  inom parentes)

Moderbolaget  i koncernen  Alvesta Kommunföretag  AB driver  inte någon egen verksamhet  utöver  upp-
draget  att äga och förvalta  dotterbolagen.

Grund  för  ekonomin  är ägandet/köpet  av dotterbolagen,  vilket  finansierats  med lån. Bolagets kostnader
täcks med koncernbidrag  från dotterbolagen.

För samordning  och utveckling  av koncernen  har ett  flertal  dialogmöten  med dotterbolagens  ledningar

genomförts.  Fokus har varit på strategiska  frågor  om till exempel  arbetssätt  inom koncernen  med

dia1oger, rapporter,  rutiner,  fastighetsinvesteringar  samt centralisering  av stöd- och serviceprocessertiIl
kommunen.

Resu1tatet före bokslutsdispositioner  och skatt  uppgårtil)  -2,8 mkr (-2,2 mkr). Årets resultat  efter

bokslutsdispositioner  och skatt  uppgår  till 2,2 mkr (21,8 mkr). Arbetssätt  med koncernbidrag  och
ägartillskott  inom koncernen  genererar  resu!tatet.

AllboHus  Fastighets  AB

Resultatet före  bokslutsdispositioner  och skatt  uppgårtill  0,7 mkr (15,3 mkr). Årets resultat  efter  skatt

uppgår  till 6,5 mkr (4,7 mkr). Bokslutsdisposition  med erhållit  koncernbidrag  uppgår  ti1l 6,4 mkr.

Läget med få outhyrda  bostäder  präglade året. Två större nya projekt  var dels nybyggnation  på

Taggvägen, vilken hyrdes  ut rekordsnabbt  )ångt innan inflyttningsdatum,  dels det andra stora projektet

benämnt  Söderbacka, Alvestas nya 65+ boende. AliboHus höll ett framgångsrikt  öppet hus på

Söderbacka med flera hundra intresserade  besökare. Uthyrningen  hade bra fart  tiH en början,  men

mattades  av i samband  med  att  omsorgsförvaltningens  beslut  att  inte  etablera  en

mötespIats/gemensamhetslokal  i huset.

I övrigt  har ett  flertal  byggprojekt  varit  aktuella  under  året

Mohedaskolan

Biblioteket  och utbyggnad  av lågstadiet  blev klartförsta  kvartalet  och följs av uppförande  av ny sportha1l
samt iordningställande  av utemiljö.

Paviljonger  Vegby  och Vislanda

Uppförande  av ytterligare  paviljonger  på Vegbybackens  förskola  och Vis)andaskolan  med tillhörande
utemiljö  har skett.

Basbohus Alvesta

Det populära  konceptet  med basbohus  fortsätter  i Alvesta. 24 nya lägenheter  produceras  på väster  i
Alvesta och man beräknar  vara k!ar i början  på 2020.

Trygghetsboende  Vislanda

1l  nya trygghetsbostäder  har påbörjats  i Vislanda  bredvid  äldreboendet  Björkliden.  Dessa beräknas  stå
klara i slutet  av 2020.

Kv Björklövet

30 nya lägenheter  har börjat  produceras  på Björklövet.  Det är koncepthus  via SABO som uppförs  av JSB

Construction.  Första etappen  räknas vara klar till november  2020.

Kv Smeden Vislanda

I Vislanda har 29 lägenheter  fått  nytt  värmesystem,  nytt  tappvatten  samt nya ytskikt  i badrum  med
tillhörande  porslin.  Alla fönster  och fönsterdörrar  byttes  också ut.
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Alvesta  Energi  AB (energikoncernen)

Koncernen  Alvesta  Energi  redovisar  ett  positivt  resultat  före  bokslutsdispositioner  och skatt  på 13,5  mkr
(20,4  mkr).  Årets  resultat  efter  skatt  uppgår  till 1,2  mkr  (0,5 mkr).
Moderbolaget  Alvesta  Energi  AB har ett  positivt  resu1tat  före  bokslutsdispositioner  och skatt  på 7,8 mkr
(12,0  mkr).

Dotterbolaget  Alvesta  Elnät  AB redovisar  ett  positivt  resultat  före  bokslutsdispositioner  på 5,1 mkr  (7,6)
mkr,  och Bredband  i Värend  AB (BIVA) redovisar  ett  positivt  resultat  före  boks1utsdispositioner  på 0,7
mkr. Koncernens  investeringar  uppgick  tili 20,3 mkr  (11,5 mkr)

Produktionen  av fjärrvärme  vid produktionsanläggningarna  i Alvesta,  Moheda  och Vislanda  har varit
effektiva  under  året.  99,4  % av värmen  har producerats  med biobränslen  och den totala  producerade
volymen  uppgick  till 99,8  (101,4)  GWh. Bolaget  har under  året  endast  behövt  använda  61 m3 olja för
fjärrvärmeproduktion  vid underhål1  av biobränslepannor.  Vid Moheda  värmeverk  har en turbin
installerats  för  att  lokalt  göra el av biobränsle.  Turbinen  beräknas  kunna  producera  halva  värmeverkets
behov  ca 180  000 kWh/år.  Ytterligare  ett inslag  för  låg miljöpåverkan  är att vid utbyte  av servicebi1ar
övergår  bolaget  til) biogasbilar.

Under  året har e1nätet  förstärkts  och moderniserats  på flera ställen.  Ett hett nytt  elnät  med nya
transformatorer  och ersättning  av luftledningar  med markkabel  samt  rör  för  bredband  har s)utförts  i
området  ut mot  Blädinge  och i Ursteryd/Törnåkra. Nya matningar  för  el till nya bostadsområden  och
industriområden  har  byggts  bådei  Alvesta  och Moheda  samt  även förstärkningar  av befintliga  näti  dessa
orter.  I samband med all ledninBsdragning  som görs av bolaget och där tomrör  för fiber saknas,  sker
förläggning  av tomrör  för  fiber  i samarbete  med  Wexnet  AB vilket  gör  att  de senaste  två åren  ca 150
fastigheter fått möjliBhet  till fiberanslutning inom bolagets koncessionsområde.

Alvesta  Renhållnings  AB

Resultatet  före  bokslutsdispositioner  och skatt  uppgår  till 0,6 mkr  (0,4 mkr).  Årets  resultat  efter  skatt
uppgår  till 0 mkr  (O mkr).

Antalet  besök  vid de bemannade  återvinningscentralerna,  Alvesta,  Vislanda,  Moheda  och Grimsiöv  är
fortsatt  stort.  Bolaget  har  under  året  sam)at  in och behandlat  ungefär  lika mycket  avfall  som tidigare  år
och antalet  kunder  såvä! hushål1 som verksamheter  är fortsatt  stabiit.

Insamlingssystemet  för  hushållsavfall  med  optisk  sortering  av gnöna och röda  påsar  fungerar  nu mycket
bra. Påsarna går till Ljungby  för  utsortering  och de övriga,  röda, går till  förbränning  vid Ljungsjöverket,
även det  i Ljungby.

Bolaget  har  under  våren  och  sommaren  utfört  ett  större  anläggningsarbete  på Grimslövs
återvinningscentral.  Där har bolaget  utökat  centralen  för att få p1ats med f1er containrar  och flak.
Dessutom  är nya staket,  grindar  och belysning  förbättrad  på området.

Alvesta  Utvecklin@  AB
Resultatet  före  boksIutsdispositioner  och skatt  uppgår  till -3,4 mkr  (-0,7  mkr).  Årets  resultat  efter  skatt
uppgår  till -2,6  mkr  (O mkr). Beaktas  aktieägartillskott  under  året  blir  resultatet  -0,6  mkr.
Utvecklingsprojektet  om luftburet  bredband  tillsammans  med Blädingebygdens  Bredbandsförening  har
fortsatt  under  året. Ett 40-ta1 hushåll/företag  är uppkopplade  och 15 väntar  på inkoppling.  Ytterligare
anslutningar  är möjliga/p1aneras.  Det gemensamma  projektet  för  luftburet  via radiolänk  bredband  har
tili syfte  att visa på konkreta  erfarenheter  av radiolänksteknik,  som ett  komplement  och alternativ  till
nedgrävt  bredband  med  fiber,  i område  som har  en svag marknad  för  kommersie11  utbyggnad.

För att  utveckia  omiastningscentra!en  på fastigheten  Lillsjön  3, som arrenderas  av Alwex  Intermodal  AB,
och  få ännu  större  volymer  är  att  uföka  kapaciteten  med  korttidslagring  i anslutning  tiH
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omIastningscentraIen.  Bolaget har gett Alwex Intermodal  tillstånd på vissa villkor att uppföra ytterligare
en lagerbyggnad på 3 150 kvm på fastigheten.  Byggnaden färdigställdes  våren 2019.

På ägaren Kommunföreta@s uppdrag har utvecklingsbolaget  lämnat stöd till två utvecklingsprojekt;  dels
ett stöd till Moheda Intresseförening  för en förstudie  av en skatepark i Moheda, dels bidrag till Alvesta
GiF för två konstgräsplaneri  Alvesta, där moderbolaget  lämnat finansierande  ägartillskott

Förväntad  utveckling/framtid
Kommunföretag  kommer fortsätta  att ha en aktiv uppföljning  och dialog med dotterbolagen  om ut-

veckling av verksamhet  och ekonomi, behov av förändringar,  samarbeten  etc.

Alvesta kommun har goda förutsättningar  för utveck)ing, men också stora utmaningar.  Kommunföretag

kommer  til1sammans med dotterbolagen  och kommunen att öka fokuseringen på att ytterligare  sam-

ordna våra gemensamma resurser för att utveckla Alvesta. Det kan främst ske genom ökat samarbete
eller centralisering  av stöd- och serviceprocesser  samt förnyad strukturi  bolagskoncernen.

AllboHus  Fastighets  AB

Rivning av tre hus på Rönnelund i Alvesta tätort  kommer  att slutföras. Det finns ännu ingen plan för hur

marken  skall användas.

Efterfrågan på bostäder är stor. På Björklövet  byggs för närvarande 30 lägenheter  i ett  femvåningshus.

Ytterligare ett hus med 25 lägenheter  kommer  att byggas i området.  I Grimslöv har vi precis påbörjat

byggnationen  av 6 lägenheter  i s.k basbohus. Dessa beräknas vara klara under 2020. Byggnationen av

24 lägenheter  på Taggvägen i Alvesta är i det närmaste klar. Vi håller också på att titta på ytterligare

byggnationer  av bostäder för de kommande åren. Nybyggnation av ny försko1a i Moheda kan också bli
aktuell. Byggnation av trygghetsboenden  kommer  att färdigställas i Vis)anda.

Bolaget håller på att ta fram ett relativt  omfattande  renoveringsprogram  för fastigheterna  Hagen och
Ängen på Rönnedalsområdet,  med totalt  162 lägenheter.

Centraliseringen av vissa funktioner  till kommunen, kommer att ge en anledning att se över
organisationen,  så att rätt saker görs på rätt sätt.

Implementering  av ny och betydligt  mer modern webb kommer  att slutföras under 2020. AII IT-drift
kommer  att läggas över till Alvesta kommun.

Uppgörelse har träffats  med Hyresgästföreningen  om hyrorna för 2020 och för 2021. Från den I januari
2020 höjs hyrorna med 2,3 % och från I januari 2021 med 1,9 %.

Alvesta Enerzi AB (energikoncernen)

Energibranschen är ilikhet  med många andra branscher under förändring.  Alternativa  sätt att spara  på

energi och andra energislag än el och fjärrvärme  med ökade krav på leveranssäkerhet, ställer stora
krav och är nyckelfrågor  för såväl bolaget som branschen i sin helhet.

I verksamheten  med elnät pågår ett långsiktigt  arbete att ersätta den del av luftledningar  som bolaget

har kvar på landsbygden med nergrävda kablar för att uppfylla myndighetskrav,  minska avbrottsrisken

och säkerställa ett modernt  ledningsnät, Moderniseringen  är också nödvändig för att säkra upp mot

allt mer väderberoende  produktion  )okalt och småskaligt samt minska avbrottstider  och säkerställa
erforderlig  kapacitet i nätet. Investeringsnivån  ligger därfi5r på historiskt  hög  nivå.
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Under  2020  kommer  frågan  om vad som skall ske med produktionsanläggningen  av fjärrvärme  i
Alvesta  att  behöva  utredas  och ett  beslut  behöver  tas om tidp!an,  lokalisering  och storlek.  Delar  av den
befintliga  anläggningen  börjar  nå slutet  för  den tekniska  livslängden.

Utbyggnaden  av fjärrvärme  under  de närmaste  åren kommer  endast  vara aktueil  vid förtätningar  inom
det  redan  utbyggda  fjärrvärmenätet.  Detta  då konkurrensen  av alternativa  uppvärmningsformer  är hård
och värmebehovet  bland nybyggföation är lågt vilket  gör att utbyggnad  av fjärrvärmenäten  till nya
områden  normalt  saknar  R5nsamhet

Alvesta  Renhållnings  AB

Under 2018 beslutade  regeringen  om nya regler  om  producentansvar  för förpackningar  och
returpapper,  att insamlingen  ska ske bostadsnära  (fastighetsnära)  och att det är producenterna  av
förpackningar  och tidningspapper  som ska bekosta  insamlingen.  Boiaget  väntar  nu på preciserande
beslut  hur  producentansvaret  ska utformas  och hur  ekonomin  kring  ansvaret  blir.

Ett stort  projekt  framöver  för  bolaget  är en önskan  att  flytta  befintlig  återvinningscentral  från  Aringsås
deponin  ti1l ett  mer  lättillgängligt  och större  område  i eller  strax  utanför  Alvesta  tätort.  Den nuvarande
återvinningscentralen  byggdes  i mitten  på 1990-tatet  och är anpassad  för  den tidens  återvinning,  på

senare år har utvecklingen på återvinning gått framåt och höBre  krav ställs på att sortera och återvinna
material.

Den befint1iga  återvinningscentralen  är nu för  liten,  svårtillgänglig  och omodern,  men  framför  allt

behöver trafiksäkerheten inne på området och på väBen dit säkras upp och ses över.

Alvesta  Utvecklings  AB

Bolaget  har lagt  fast  en verksamhetsplan  för  2020  som bland  annat  målsatt  att  bolaget  behöver  stärka
sin löpande  ekonomi  genom  någon  form  av strukturförändring.  Planen  tar  i övrigt  upp åtgärder  som
ansluter  till de uppdrag  som lämnats  i det  specifika  ägardirektivet  om till exempel  långsiktig  utveckling
av omlastnings-  och  kombiterminalerna,  bredbandsfrågor  och  specifika  uppdrag  från  ägaren
Kommunföretag.

Flerårsöversikt  koncern  (tkr)

Nettoomsättning

Resultat  efter  finansiella  poster

Rörelsemarginal  (%)

Avkastning  på eget  kapital  (%)

Balansomslutning

Soliditet  (%)

Antal  anställda  (st)

Flerårsöversaikt  moderföretaget  (tkr)

Nettoomsättning

Resultat  efter  finansiella  poster

Rörelsemarginal  (%)

Avkastning  på eget  kapital  (%)

Balansoms1utning

Soliditet  (%)

Antal  anställda  (st)

2019

311 506

8 658

10,51

2,68

1591  510

12,90

140

2019

o

-2 772

o

2,71

164  927

49,89

o

2018

303 284

33 163

10,93

13,1

1614  747

12 ,38

13 1

2018

o

-2 192

o

27,21

160  832

49,77

o

2017

310 180

35 769

11,53

16,1

1517  530

11 ,8

12 5

2017

o

-2 275

o

14,74

140  073

45,38

o

2016

311 196

27 965

8,99

15,7

1513  664

9,92

128

2016

o

100

o

0,17

1 21 735

44,51

o
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Alvesta  Kommunföretag  AB
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Eget kapital

KONCERNEN

1ngående  balans  2018-01-01

Aktieägartillskott

Årets  resultat

Utgående  balans  2018-12-31

Årets  resultat

Utgående  balans  2019-12-31

Aktie-

kapital

100

o

o

100

Övrigt

tillskjutet

kapital

o

o

o

o

Annat  eget

kapital  inkl  årets

resultat

178  947

-5 300

26 103

199  750

5 504

205 254

UB

179  047

-5 300

26 103

199  850

5 504

205 354

MODERBOLAGET

Ingående  balans  2018-01-01

Omföring  resultat  föregående  år

Återförtaktieägartillskott

Årets  resultat

Utgående  balans  2018-12-31

Omföring  resultat  föregående  år

Årets  resultat

Utgående  balans  2019-12-31

Aktie-  Balanserat

kapital  resultat

ioo

o

o

o

100

o

o

IOO

54 090

9 369

-5 300

o

58 159

21 783

o

79 942

Årets

resu1tat

9 369

-9 369

o

21 783

21 783

-21 783

2 232

2 232

UB

63 559

o

-5 300

21 783

80 042

o

2 232

82274

Förslag  till  vinstdisposition

Till årsstämmans  förfogande  står  följande  medel  (kr):

Balanserat  resultat

Årets  resultat

79 941 608

2 232 116

82 173  724

Styrelsen  föreslår  att  vinstmed!en  överförs  i ny räkning  med  82 173  724 kr

Beträffande  koncernens  och bolagets  resultat  och ställning  i övrigt  hänvisas  ti!l efterföljande  resultat-

och balansräkning  samt  noter.
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Alvesta  Kommunföretag  AB
Org nr 556696-1602

RESULT ATRÄKNING
(tkr)

Nettoomsättning

Övriga  rörelseintäkter

Rörelsens  kostnader

Externa  kostnader

Övriga  rörelsekostnader

Personalkostnader

Avskrivning  av materiella

anläggningstillgångar

Not  Koncernen  Moderbolaget

2019-01-01  2018-01-01  2019-01-01  2018-01-01

2019-12-31  2018-12-31  2019-12-31  2018-12-31

1  311506  303284  0 0

2 23520  34241  0 0

335026  337525  0 0

3

4

5

-161  955

-2 250

-80 236

-57 844

-302 285

-149  955

-1 081

-75 424

-55 851

-282 311

o

-1 920

o

o

-1 920

o

-862

o

o

-862

Rörelseresultat

Resultat  från  finansiella

investeringar

Resultat  från  andelar  i

koncernföretag

Ränteintäkter

Räntekostnader

Resultat  efter  finansie1la  poster

Erhållna  koncernbidrag

Lämnade  koncernbidrag

Skatt  på årets  resultat

Uppskjuten  skatt

Årets  resultat

6 32 741  55 214  -1 920  -862

20 o

1667

-25 750

8 658

o

o

-3 648

494

-20

1729

-23 760

33 163

o

o

-7 234

174

o

46

-898

-2 772

13  484

-7 872

-608

o

o

49

-1 379

-2 192

30 841

-722

-6 144

o

5 504  26 103  2 232  21 783

,/  -



Alvesta  Kommunföretag  AB
Org nr 556696-1602

BALANSRÄKNING
(tkr)

TILLGÅNGAR

ANUGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella  anläggningstiIlgångar

Byggnader  och mark

Tekniska  anläggningar

Maskiner  och inventarier

Pågående  nyanläggningar

Finansiella  anläggningstiIIgångar

Andelar  i koncernföretag

Andra  långfristiga  fordringar

Summa  anläggningstiIIgångar

Not  Koncernen

2019-12-31  2018-12-31

7

8

9

10

1052  485

197  197

26 222

141  121

o

45 274

1462  299

1055  629

190  425

27 086

62 298

o

46 344

1381  782

Moderbolaget

2019-12-31  2018-12-31

o

o

o

o

141  255

o

141  255

o

o

o

o

139  255

o

139  255

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager

Kortfristiga  fordringar

Fordringar  hos koncernföretag

Fordringar  hos kommunen

Övriga  fordringar

Förutbetalda  kostnader  och upplupna  intäkter

Kassa och bank 18

Summa  omsättningstiIlgångar

2 388

o

IO OOO

36 015

15 406

65 402

129  211

2 455

o

10  000

37 109

16741

166  660

232 965

o

13  484

10  000

o

o

188

23 672

o

6 722

IO OOO

o

o

4 855

21 577

SUMMA  TILLGÅNGAR 1591  510 1614747 164  927 160  832

lO
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Alvesta  Kommunföretag  AB
Org nr 556696-1602

EGET KAPITAL  OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet  eget  kapita!

Aktiekapital

Fritt  eget  kapital

Annat  eget  kapital

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Summa  eget  kapital

AVSÄTTNINGAR

Avsättning  pensioner

Uppskjuten  skatt

Övriga  avsättningar

Summa  avsättningar

SKULDER

Långfristiga  sku)der

Långfristiga  skulder  till kreditinstitut

Långfristiga  skulder  till kommunen

Övriga  långfristiga  skulder

Summa  långfristiga  skulder

Kortfristiga  skulder

Leverantörssku1der

Skatteskuid

Övriga  skulder

Upplupna  kostnader  och förutbetalda  intäkter

Checkräkningskredit

Skuld till kommunen

Skuld  till  koncernen

Summa  kortfristiga  skulder

Summa  skulder

SUMMA  EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not  Koncernen

2019-12-31  2018-12-31

100

199  750

5 504

205 354

15

712

13  584

2 776

17  072

16

1234  000

o

2 728

1236  728

39 670

789

24 221

32 489

o

35 187

o

132  356

1369  084

1591  510

IOO

173  647

26 103

199  850

543

13 878

980

15  401

1237  000  0

o

20 953

1257  953

33 694

6 339

24 996

34 964

o

41 550

o

141  543

1399  496

1614  747

Moderbolaget

2019-12-31  2018-12-31

100

79 942

2 232

82 274

o

o

o

o

66 000

o

o

66 000

o

608

o

484

o

53

15 508

16  653

82 653

164  927

100

58 159

21 783

80 042

o

o

o

o

66 000

o

o

66 000

o

6 144

o

982

o

28

7 636

14  790

80 790

160  832

Il
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Alvesta  Kommunföretag  AB
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KASSAFLöDESANALYS

(tkr)

Den löpande  verksamheten

Resultat  efter  finansiella  poster

Justering  postersom  inte  ingårikassaflödet

Avskrivningar

Resultatandelar  intressebolag

Resultat  vid avyttring  av anläggningstillgångar

Erhållna  Koncernbidrag

Lämnat  Koncernbidrag

Lämnat  Aktieägartillskott

Förändringar  i avsättningar

Betald  skatt

Kassaflöde  från  den löpande  verksamheten

före  förändringar  av rörelsekapital

Kassaflöde  från  förändringar  i rörelsekapital:

Ökning  (-) minskning  (+)  varulager

Ökning  (-) minskning  (+)  av kortfristiga

fordringar

Ökning  (+)  minskning  (-} kortfristiga  skulder

Kassaf1öde från  den k5pande  verksamheten

lnvesteringsverksamheten

Nettoinvesteringar

Förvärv  av materiel1a  anläggningstiligångar

Rjrvärv  av finansiella  tillgångar

Försäljning  av materiella  anläggningstilIgångar

Kassaflöde  från  investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Förändring  av långfristiga  skulder

Förändring  av långfristiga  fordringar

Kassaflöde  från  finansieringsverksamheten

Förändring  av likvida  mede1

Likvida  medel  vid årets  början

Likvida  medel  vid årets  slut

Koncern

2019-12-31  2018-12-31

8 658

57 844

2 165

o

o

o

-9 198

59 469

67

2 429

-3 637

58 328

o

-141  554

1070

2 123

-138  361

-21 225

o

-21 225

-101  258

166  660

65 402

33 163

55 851

o

-12 713

o

o

o

-3 758

72 543

750

-7 852

22 191

87 632

o

-105  169

o

45 401

-59 768

50 953

-3 143

47 810

75 674

90 988

166  660

Moderbolag

2019-12-31  2018-12-31

-2 772

o

o

o

13 484

-7 872

-2 000

o

-6 144

-5 304

o

-6 761

7 398

-4 667

o

o

o

o

o

o

o

o

-4 667

4 855

188

-2 192

o

o

o

o

o

o

o

-2 651

-4 843

o

1842

1483

-1 518

5 300

o

o

o

5 300

o

o

o

3 782

1073

4 855

12



Alvesta  Kommunföretag  AB
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Års- och koncernredovisningen  har upprättats enligt årsredovisningslagen  och Bokförin@snämndens
allmänna  råd 2012:1  Årsredovisning  och koncernredovisning  (K3). De viktigaste  redovisnings-  och
värderingsprinciperna  sammanfattas  nedan.
I de fall moderföretaget  tillämpar  awikande  principer  anges  dessa under  Moderföretaget  nedan.

Koncernförhållanden

Bolaget  är ett  av Alvesta  kommun  (212000-0639)  helägt  aktiebolag  med säte i Alvesta.  I koncernen  ingår
helägda  dotterbolagen  AllboHus  Fastighets AB (556519-5236i  Koncernen  Alvesta  Energi AB (556525-
6228),  Alvesta  Renhållnings  AB (556119-3391)  samt  Alvesta  Utvecklings  AB (556421-5639).

Koncernredovisning

Koncernens  resultat-  och ba)ansräkning  omfattar,  förutom  moderbolaget,  även dotterbolagen  (100  %)
enligt  ovan. Koncernredovisningen  har upprättats  enligt  förvärvsmetoden.  Förvärvsmetoden  innebär
att eget kapital  i det förvärvade  företaget  elimineras.  I redovisningen  ingår  endast  eget kapita)  som
intjänats  efter  förvärvet.  Innehav  av intressebolag  har redovisats  enligt  kapitalandelsmetoden.

Koncerninterna  fordringar,  skulder,  intäkter,  kostnader,  vinster  och förluster  som uppkommit  genom
transaktioner  mellan  koncernföretag  elimineras  i sin helhet  vid upprättande  av koncernredovisningen.

Intäktsredovisning

Intäkterna  består  huvudsakligen  av hyresintäkter,  renhållningsintäkter,  e1- och fjärrvärmeintäkter  samt
intäkter  avseende  tillhandahållandet  av elnät.

Intäkterna  redovisas  i resultaträkninggn  fe5r den period  tillhandahållandet  avser.

Belopp  som erhål1s för  annans  räkning  ingår  inte i koncernens  intäkter.  I de fall varor  och tjänster  byts
mot  likartade  varor  och tjänster  redovisas  ingen  intäkt.

Intäkterna  redovisas  till verkligt  värde  av vad som erhållits  eller  kommer  att  erhållas.  Hänsyn  har  tagits
till rabatter.

Leasing

Operationella  leasingavtal  föreligger  då ekonomiska  risker  och förde1ar  som är förknippade  med
tillgången  inte har övergått  till koncernen.  Leasingavgifterna  redovisas  som en kostnad  linjärt  över
leasingperioden.

Ersättning  till  anstäl)da

Koncernens  ersättningar  till anställda  innefattar  löner,  sociala  avgifter,  semester,  bonus,  bilersättningar
och pensioner.  Redovisning  skeritakt  med  intjänandet.

Avgiftsbestämda  pensionsplaner

Koncernen  har  uföver  för  koncernen  oväsent)iga  712 tkr  endast  avgiftsbestämda  pensionsplaner.

Lånekostnad

Samtliga  lånekostnader  bokförs  i den period  som de hänförs  till  och redovisas  i posten  Räntekostnader
och liknande  resuftatposter.

13
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Alvesta  Kommunföretag  AB
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Skatt

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

Avskrivningar

Avskrivningar  beräknas  på tillgångens  anskaffningsvärde  minskat  med ett restvärde  om detta  är
väsentligt. Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillBångarnas  eller komponenternas
förväntade  nyttjandeperiod.

Materiella  anIäggningstillgångar  har  delats  upp i komponenter  när komponenterna  har väsent1igt  olika
nyttjandeperioder.

Följande  nyttjandeperioder  tillämpas

Materiella  anläggningstiIlgångar

Byggnader  och Mark

Kontors  och lagerbyggnad

Markanläggning

VattenkraftanIäggning

VärmekraftanIäggning

Byggnader

Stomme  o grund

Innerväggar,  innertak,  inredning

Installationer

Fönster/entråpartier

Fasad/balkonger

Yttertak

Övrigt

Maskiner  och andra  tekniska  anläggningar

Vattenkraftanläggning

\/ärmekraftanläggning

Nätanläggningar

Inventarier,  verktyg  och installationer

Inventarier,  verktyg  och installationer

Byggnadsinventarier

Datautrustning

30-75  år

20-25 år

50 år

50 år

20-25  år

80 år

50 år

15-40  år

50 år

30-80  år

25-50  år

15 år

25 år

5-40  år

5-30  år

3-10  år

5-10  år

3 år

Nedskrivning

Nedskrivning  sker  vid  bestående  värdenedgång.  Vid  nedskrivningsbehov  beräknas  tillgångens
återvinningsvärde  som det högsta  av nyttjandevärdet  och nettoförsä1jningsvärdet.  Återvinningsvärdet
fastställs  om  möjligt  för  enskilda  taillgångar,  annars  fastställs  återvinningsvärdet  för  den
kassagenererande  enhet  tillgången  tillhör.  Nedskrivningen  belastar  resultaträkningen.
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Koncernbidrag

Lämnade  och erhållna  koncernbidrag  redovisas  som bokslutsdispositioner

Materiella  anläggningstillgångar

Materiella  an1äggningstiI1gångar  värderas  till anskaffningsvärde  med avdrag  för  ackumulerade  av- och
nedskrivningar.  I anskaffningsvärdet  ingårinköpspriset  och utgifter  som är direkt  hänförbara  till  inköpet
och syftar  att bringa  tillgången  på plats. Anskaffningsvärdet  reduceras  med offentliga  bidrag  som
erhållits  för  förvärv  av anläggningstiIlgångar.

Reparationer  och underhåll  kostnadsförs  löpande

Varulager

Varu!agret  har värderats  enligt lägsta värdets  princip,  dvs.  det lägsta  av anskaffnings-  och
nettoförsäIjningsvärdet  på balansdagen.  Anskaffningsvärdet  utgörs  av inköpspris  och utgifter  direkt
hänförli@a till inköpet. NettoförsäljninBsvärdet  utgörs  av det uppskattade  försäljningspriset  i den
löpande  verksamheten  med avdrag  för uppskattade  kostnader  för färdigstäl1ande  och för att
åstadkomma  en försäljning.

Fordringar,  sku1der  och avsättningar

Kortfristiga  fordringar  till  det  lägsta av dess anskaffningsvärde  och det  belopp  varmed  de beräknas  bli
reglerade  dvs.  med avdrag för osäkra fordringar.  Långfristiga  sku)der värderas  ti!)  upp)upet
anskaffningsvärde.  Övriga skulder  och avsättningar  värderas  till de belopp  varmed  de beräknas  bli
reglerade.  Övriga  tillgångar  redovisas  till anskaffningsvärde  om inget  annat  anges  ovan.

Bokslutsdispositioner

I företagen  inom koncernen  redovisas  de obeskattade  reserverna  som en särskild post i balans-
räkningarna.  I resultaträkningarna  redovisas  avsättning  till obeskattade  reserver  under  rubriken
boksIutsdispositioner.  Obeskattade  reserver  redovisade  i de enskilda  koncernföretagen  uppdelas  i
koncernens  balansräkning  i en kapitaldel  och en skattedel.  Kapitaldelen  har  förts  til1 bundna  reserver.
Skattede1en  redovisas  som avsättning  under  rubriken  uppskjuten  skatt.

Koncernmellanhavande

Varken  försäljningar  el!er  inköp  från moderbolaget  till  dotterbolagen  har  skett  under  året.
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Noter  till Resultat  och Balansräkning
Tkr

Not  1.  Nettoomsättning

Hyresintäkter

Energiintäkter

Renhållningsintåkter

Summa

Not  2. Övriga  rorelseintäkter

Aktiverat  arbete  för  egen  räkning

Sålda städtjänster

Forvaltningsarvode

Ovriga  förvaItningsintäkter

Vinst  vid avyttring  av anIäggningstilIgångar

Övriga  rörelseintäkter

Summa

Not  3. Övriga  externa  kostnader

Revisionsarvode

Not  4.

revision

konsultation

Öwiga  kostnader

Summa

Personalkostnader

Medelantal  anställda

VaraV rnän

varav  kvinnor

Summa

Löner,  andra  ersättningar

Styrelseledamöter  och VD

Övriga  anställda

Summa

Sociala  kostnader

Styrelseledamöter  och  VD

Ovriga  anställda

Summa

Pensioner

Styreise1edarm5ter  och VD

Övriga  anställda

Sumrna

Könsfördelning  företagsledning

Män

Kvinnor

Summa

Koncernen

2019-12-31

214 119

71 294

26 093

311  506

893

13  898

1292

3 647

33

3 757

23 520

241

70

1939

2 250

77

64

141

2 821

51 342

54 163

869

16  833

17  702

450

4 072

4 522

20

5

25

Koncernen

2018-12-31

207 731

70 039

25 514

303 284

o

13 144

1235

2 192

12  848

4 822

34 241

234

15

832

1081

73

58

131

2 461

47 973

50 434

832

16  863

17  695

343

3 580

3 923

21

4

25

Moderbolaget

2019-12-31

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

15

10

1895

1920

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

4

1

5

Moderbolaget

2018-12-31

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

15

15

832

862

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

4

1

5

16
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Alvesta  Kommunföretag  AB
Org  nr  556696-1602

Not  5 Avskrivning  av materiella

anIäggningstillgångar

Avskrivning  byggnader

Avskrivning  tekniska  anläggningar

Avskrivning  maskiner  och inventarier

Av- och nedskrivning  markanläggning

Summa

Not  6 Rörelseresultat

Fastighetsförvaltning

Renhållning

Energi

Övrigt

Summa

Not  7 Byggnader  och mark

Ingående  anskaffningsvärde

Justering nyanskaffn 2018 erh invest stöd
Inköp/förvärv

Omklassificeringar

Försäljningar/Utrangering

Utgående ack anskaffningsvärden
Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Återförd avskrivningförsäIjning/utrangering

Utgående  ack  avskrivningar

Utgående  planen!igt  restvarde

Not  8 Tekniska  anläggningar

Ingående  anskaffningsvärde

Inköp/förvårv

Försäljningar/Utrangering

Utg5ende ack anskaffningsvärden
Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Årets  avskrivningar  uppskrivet  belopp

Försäljningar/Utrangering

Utgående  ack  avskrivningar

Utgående  planenligt  restvärde

Not  9. Maskiner  och inventarier

Ingående  anskaffningsvärde

Inköp/förvärv

Försäljning/Utrangering

utgående ack anskaffningsvärden
Ingående  avskrivningar

Åretsavskrivningar

R5rsä5ning/Utrangering
Återförd avskrivningförsäljning/utrangering

Utgående  ack  avskrivnjngar

Utgående  planenligt  restvärde

Koncernen

2019-12-31

37 993

12  170

7 523

158

57 844

19  470

549

14  642

-1 920

32 741

1515  956

1800

18  568

19  628

-8 623

1547  329

-460  327

-38 151

3 634

-494  844

1052  485

400  497

18  928

-917

418  508

-210  072

-11838

-218

817

-221 311

197  197

85 613

6 688

-11875

80  426

-58 527

-7 524

151

1l  696

-54 204

26 222

Koncernen

2018-12-31

37 016

12 204

6 473

158

55 851

34 451

35 0

21 274

-861

55 214

1518  504

o

24 314

18  849

-45 711

1515  956

-438  026

-37 255

14  954

-460  327

1055  629

391  035

9 814

-352

400  497

-198  407

-11  765

- 218

318

-210  072

190  425

85 955

9 765

-10  107

85 613

-61 890

-6 323

557

9 129

-58 527

27 086

Moderbolaget

2019-12-31

o

o

o

o

o

o

o

o

-1 920

-1 920

o

o

o

o

o

0

o

o

o

o

o

o

o

o

0

o

o

o

o

o

o

0

o

o

o

o

o

o

Moderbolaget

2018-12-31

o

o

o

o

o

o

o

o

-862

-862

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

0

o
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Alvesta  Kommunföretag  AB
Org  nr  556696-j602

Not  10  Pågående  nyanläggningar

Ingående  anskaffningsvärde

Under  året  nedlagda  kostnader

Försäljningar/utrangeringar

Omk!assificeringar

Utgående  anskaffningsvärde

Not  1l  Andelari  koncernföretag

Ingående  och utgående  anskaffningsvärde

Dotterföretag:  Alvesta  Renhållning  AB

Organisationsnummer:556119-3391

Säte:  Alvesta

Kapitalandel:  100%

Eget kapita1:8  908  tkr

Årets  resu1tat:-1,5  tkr

Antal  andelar:  5000  st aktier

Bokfört  värde:2  000  tkr

Dotterföretag:  Allbohus  Fastighets  AB

0rganisationsnummer:556519-5236

Säte: Alvesta

Kapita1andel:  100%

Eget kapita1:132  138  tkr

Årets  resu1tat:6  461  tkr

Antal  andelar:  50 st aktier

Bokfört  värde:  91 636  tkr

Dotterföretag:  Alvesta  Utvecklings  AB

0rganisationsnummer:556421-5639

Säte: Alvesta

Kapitalandel:  100%

Eget kapita1:8  875  tkr

Årets  resultat:  -2 564  tkr

Antal  andelar:  IOOO st aktier

Bokfört  värde:3  500  tkr

Dotterföretag:  Alvesta  Energi  AB

Organisationsnummer:  556525-6228

Säte: Alvesta

Kapitalandel:  100%

Eget kapital:  108  161  tkr

Årets  resultat:  1 186  tkr

Anta!  ande1ar:6  st aktier

Bokfört  värde:  18  000  tkr

Not 12  Andra  Långfristiga  fordringar

Långfristig  värdepappersinnehav

Övertagen  investeringsmoms

Övriga  långfristiga  fordringar

Summa

Koncernen

2019-12-31

62 298

99 344

o

-20 521

141  121

o

22 338

199

22 737

45274

Koncernen

2018-12-31

20 683

61 096

62

-19 543

62 298

o

22 338

1269

22 737

46 344

Moderbolaget

2019-12-31

o

o

o

o

o

141  255

o

o

o

o

Moderbolaget

2018-12-31

o

o

o

o

o

139  255

o

o

o

o

18
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Aivesta  Kommunföretag  AB
Org  nr  556696-1602

Not  13  Övriga  fordringar

Kundfordran

Skattefordran

Övrig  fordran

Fordran  Alvesta  kommun

Summa

Not  14  Förutbetalda  kostnader  och  upp1upna  intäkter

Upplupna  intäkter  containertömning

Upplupna  intäkter

Övrigt

Sumrna

Not  15  Avsättningar

Ingående  avsättningar

Årets  avsättningar

Not  16  Långfristiga  skulder

Skulder  som  förfallerinom  1 år efter

balansdagen

Skutd  till  kreditinstaitut

Skulder  som  föfaller  senare  äri I  år

men  senast  5 år

Skuld  till  kreditinstitut

Skulder  som  förfaller  senare  än 5 år

efter  balansdagen

Skuld  till  kreditinstitut

Totalt  till  kreditinstitut

Totalt

Not  17  Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Upplupen  kostnad  elhandel

Upplupna  semesterlöner  och  sociala  avgifter

Förskott  från  kunder

Övrigt

Upplupna  räntekostnader

Not  18  Bank/Checkräkningskredit  skuld  till  kommunen

Inlåning  på koncernkonto

Skuld  till  kommunen

Koncernen

2019-12-31

1 l  900

2 842

21 273

10  000

46 015

177

13 731

14 98

15  406

i5  401

1671

17  072

347 000

347  000

874000

874000

15  728

15  728

1236  728

1236  728

4 277

4 465

9 491

1 l  268

2 988

3 2 489

65 402

35 187

35 187

Redovisning  av kassa/bank  samt  checkräkningskredit

avser  så kal!at  koncernkonto  inom  Alvesta  Komrnun

Koncernen

2018-12-31

22 1ll

4 313

10  685

10  000

47 109

27

14  850

1864

16741

15  431

-30

15  401

294  000

294  000

943  000

943  000

20 953

20 953

1257  953

1257  953

7 205

4 107

12  849

7 733

3 070

34 964

166  660

41 550

41 550

Moderbolaget

2019-12-31

o

o

o

10  000

10  000

o

o

o

o

o

o

o

35 000

35 000

31 000

66 000

o

o

66 000

66 000

188

o

o

Moderbolaget

2018-12-31

o

o

o

10  000

10  000

o

o

o

o

o

o

o

31 000

31000

35 000

66 000

o

o

66 000

66 000

o

o

o

70

940

IO10

4 855

o

o
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Alvesta  Kommunföretag  AB
Org  nr  556696-1602

Koncernen

2019-12-31

Limit  checkräkningskredit

Allbohus  beviljad  kredit  uppgår  till 30 000  tkr

UtnytJad  kredit: O tkr
AUAB  beviljad  kredit  uppgår  till  3 000  tkr

Utnytt3ad  kredit: O tkr
ARAB beviljad  kredit  uppgår  till  250  tkr

Utnyttjad  kredit:  0 tkr

Alvesta  Energi  beviljad  kredit  uppgår  till IO OOO tkr

Utnyttjad  kredit:  0 tkr

Alvesta Elnät beviJad kredit uppgår ti115 000 tkr
Utnyttjad  kredit:  0 tkr

A)vesta  Kornmun  Foretag  beviljad  kredit  uppgår  ti116 000  tkr

Utnyttjad  kredit:  O tkr

Koncernen

2018-12-31

Moderbolaget

2019-12-31

Moderbolaget

2018-12-31

Not  19  Stä1lda säkerheter  och eventua)förpli)ctelser

Ställda  säkerheter

Eventualförp!iktelser  FASTIGO

Borgen

Not  20  Resultat  från  ande1ar  i koncernföretag

Resultat  vid  avyttring

o

682

o

682

o

651

o

651

o

o

o

o

o

o

o

o

Not  21  Skatt  på årets  resultat

Koncern

Aktuell  skatt

Uppskjuten  skatt

Moderföretag

Aktuell  skatt

Uppskjuten  skatt

Avstämnaing  effektiv  skatt

Koncern

Resultat  före  skatt

Skatt  enl!gf  gällande  skaffesa'Cs  21,4%  (22%)

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla  kostnader

Ej skattepliktiga  intäkter

Underskottsavdrag

Övrigt

Redovisad  effektiv  skatt

Effektiv  skattesats

-3 648

494

8 658

-1 853

-242

357

350

- 2 260

- 3 648

42,1%

Not  22  Förslag  till  vinstdisposition

Till årsstämmans  förfogande  står  följande  medel  (kr):

Balanseratresultat  79941608

ÅretsResultat 2232116

82 173  724

-7  234

174

33 163

-7 295

o

61

o

o

-7  234

21,8%

-608

2 840

-608

2 232

21,4o/o

-6 144

27 927

-6 144

21 783

22 o/o
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Alvesta  Kommunföretag  AB
Org nr 556696-1602

Alvesta  2020-03-31

Styrelsen

,;

PerRibacke  redrik-Jonsson  CamillaHolmqvist

Verkställande  direktör

revisionsberätte)se  har  angivits  2020-*q  #  ö

Auktoriserad  revisor

JM@



Rapport  om  andca  kcav  en]Nqt  lagar  och  andra
fiSrfattninqar

UttalaMen

Utöver  miri  revision  av årsredovisningen  och koncern-
redovisningen  har jaq även utfört  en revision  av styrelsens  och
verkställande  direktörens  förvaltning  för  Alvesta  Kommunföretag
AB för  räkenskapsåret  2019-01-01  - 2019a12-31  samt av
förslaget  till dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.

Jaq  tillstyrker  att bolaqsstämman  disponerar  vinsten enligt
förslaqet  i förvaltningsberätteIsen  och beviljar  styrelsens  leda-
mÖter och verksUllande  direktören  ansvarsfrihet  för räkenskaps-
året.

Grur»d f8r  uttalanden

Jag har utfört  revisionen  enligt  god revisionssed  i Sverige.  Mitt
ansvar  enligt  denna beskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns  ansvar.
Jag är oberoende  i förhållande  till moderbolaget  och koncernen
eriligt  qod revisorssed  i Sveriqe och har i övrigt  fullgjort  mitt
yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Jag anser  att de revisionsbevis  jag har inhämtat  är tillräckliga  och
ändamålsen)iga  som grund  för mina utta)anden.

StyreM*ris  och verkstäfiande  direktörens  ansyar

Det är styrelsen  som har ansvaret  för förslaget  till dispositioner
beträffande  botagets  vinst eller förlust.  Vid fÖrslag till utdelning
innefattar  detta bland annat  en bedömning  av om utdelningen  är
försvarlig  med hänsyn till de krav som bolagets  och koncernens
verksamhetsart,  omfattning  och risker ställer på storleken  av
moderbolagets  och koncernens  egna kapital,  konsoliderin;)sbehov,
likviditet  och stäl)ning  i Övrigt.

Styrelsen  ansvarar  för  bolagets  organisation  och förvaltningen  av
bo1agets angelägenheter.  Detta innefattar  bland annat  att fort-
löpande bedöma bolagets  och koncernens  ekonomiska  situation
och  att tillse att bolagets  organisation  är utformad  så att
bokföringeri,  medelsförvaltningen  och bolagets  ekonomiska
angelägenheter  i Övrigt kontrolleras  på ett betryggande  sätt.
Verkståtlande  direktören  ska sköta den löpande fÖrvaltningen
enligt  styrelsens  riktlinjer  och anvisningar  och bland annat  vidta  de
åtgärder  som är nödvändiga  för att bolagets  bokfÖring  ska full-
göras  iöverensstämmelse  med lag och för att  medelsförvaltningen
ska skÖtas på ett betryggande  sätt.

Revisorm  ansvar

Mitt  mål beträffande  revisionen  av förvaltningen,  och därmed  mitt
uttalande  om ansvarsfrihet,  är att inhämta  revisionsbevis  för att
med en rimliq  qrad  av säkerhet  kunna bedöma  om n%on  styrelse-
ledamoteIlerverkstäIIande  direktören  in%otväsentIigtavseende:

företagit  någon åtgärd  eller giort  sig skyldig till någon för-
sumrnetse  som  kan föranleda  ersättningsskyIdighet  mot
bolaget,  eller

på n%ot annat sätt handlat i strid med aktiebo1ags1a4en,
årsredovisningslagen  eller  bolagsordningen.

Mitt mål beträffande  revisionen  av förslaget  til1 dispositioner  av
bolagets  vinst  eller  förlust,  och därmed  mitt  uttalande  om detta,  är
att  med rimlig  grad av säkerhet  bedÖma om förslaqet  är förenligt
med aktiebolagslagen.

Rimiig  säkerhet  är en hög grad av säkerhet,  men ingen garanti  för
att en revision  som utff5rs enligt  god revisionssed  i Sverige atltid
kommer att upptäcka åtgärder  eller försummelser  som kan
föranleda  ersättningsskyIdighet  mot  bolaget,  eller  att  ett förslag  till
dispositioner  av bolagets  vinst  el1er förlust  inte är förenliqt  med
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision entigt god revisionssed  i Sverige
använder  jag professionellt  omdöme och har en professionellt
skeptisk  instäl!nint;)  under  hela  revisionen.  Granskningen  av
förvaltningen  och förslaget  till dispositioner  av bolagets  vinst  eller
förlust  grundar  sig främst  på revisionen  av räkenskaperna.  Vilka
tillkommande  granskningsåtgärder  som utförs baseras på rnin
professionella  bedömning  med utgångspunkt  i risk och väsent-
lighet. Det innebär att jag fokuserar  gransknin:)en  på sådana
åtgärder,  områden  och förhållanden  som är väsentliga  för verk-
samheten och där aysteg och överträdelser  skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation.  Jag går igenom och prövar
fattade bes!ut, beslutsunderlag,  vidtagna åtqärder  och andra
förhållanden  som är reievanta  för mitt  uttalande  om ansvarsfrihet.
Som underlag  för  mitt uttalande  om styrelsens  förslaq  till
dispositioner  beträffande  bolagets vinst eller föriust  har jag
granskat  orn fÖrslaget  är förenligt  med aktiebolagslagen.

Växjö den 3 april 2020

Thomas Olofsson
Auktoriserad  revisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman  i Alvesta  Kommunföretag  AB, org.nr  556696-1602

Rapport  orn årsredovisnJrigera  oeh
koncernredovisninqen

Uttalanden

Jag har utfört  en revision  av årsredovisningen  och koncernredovis-
ningen  för  Alvesta  Kommuriföretag  AB för räkenskapsåret  2019-
O1-01-  2019-12-31.

Enligt  min  uppfattning  har  årsredovisnfögen  och koncern-
redovisningen  upprättats  i enlighet  med årsredovisningslaqen  och
ger en i alla väsentliqa  avseenden  råttvisande  bild av moder-
bolagets  och koncernens  finansiella  ställning  per den 31 december
2019  och av dessas finansiel1a resultat  och kassaflöden  fÖr året
enligt  årsredovisningsIagen.  FörvaltningsberätteIsen  är förenlig
med årsredovisningens  och koncernredovisningens  övriga  delar.

Jag  tillstyrker  därför  att bolagsstämman  fastställer  resultat-
räkningen  och ba!ansräkningen  för  moderbolaget  och koncernen.

Grund  för  uttalanden

Jag  har  utfÖrt revisionen  enligt International  Standards  on
Auditing  (ISA) och god revisionssed  i Sverige.  Mitt ansvar enligt
dessa standarder  beskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns  ansvar.
Jag är oberoende  i förhå)lande  till moderbo1aget  och koncernen
enliqt  qod revisorssed  i Sverige  och har i övrigt  fullgjort  mitt
yrkesetiska  ansvar  en)iqt  dessa krav.

Jag anser  att  de revisionsbevis  jag har inhämtat  är tillräck)iga  och
ändamålsenlR)a  som qrund  för  mina uttalanden.

Styreisens  «h  verkstäfilande  direktörms  ar»svar
Det är styrelsen  och verkställande  direktären  som har ansvaret för
att årsredovisningen  och koncernredovisningen  upprättas  och att
de qer en rättvisande  bild enligt  årsredovisningsiagen.  Styre)sen
och verkställande  direktören  ansvarar  även för  den interna  kontroll
som de bedömer  är nÖdvändig för att upprätta  en årsredovisning
och koncernredovisning  som inte innehåller  några väsentliga
felaktigheter,  vare  sig dessa beror  på oegentligheter  eller  misstag.

Vid upprättandet  av årsredovisningen  och koncernredovisningen
ansvarar  styrelsen  och verkstållande  direktören  för bedÖmningen
av bolagets  och koncernens  förrriåga  att fortsätta  verksamheten.
De upplyser,  närså  är ti1lämptigt,  om förhållanden  sorn kan påverka
förmågan  att fortsätta  verksamheten  och att  använda  antagandet
om fortsatt  drift.  Antagandet  om fortsatt  drift  tillämpas  dock inte
om styrelsen  och verkstäl)ande  direktören  avser att )ikvidera
bolaget,  upphöra  med verksamheten  eller  inte  har n%ot realistiskt
alternativ  till att qöra  n%ot  av detta.

Revisorns  ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig  grad av säkerhet  om att årsredo-
visningen  och koncernredovisningen  som helhet inte innehålJer
några väsentliga  felaktigheter,  vare sig dessa beror  på oegent-
ligheter  eller misstag,  och att lämna en revisionsberättelse  som
innehåller  mina uttalanden,  Rimliq säkerhet  är en hög grad av
säkerhet,  men är ingen  garanti  för  att en revision  som utförs  enlk)t
ISA och god revisionssed  i Sverige  alltid  kommer  att upptäcka  en
väsentlig  felaktighet  om en sådan finns.  Felaktigheter  kan uppstå
på grund  av oegent1igheter  eller  misstag  och anses vara  väsentliga
om de enskilt  eller tillsammans  rimliqen  kan förväntas  påverka  de
ekonomiska  beslut som användare  fattar  med grund i årsredo-
visningen  och koricernredovisningen.

Som del av en revision  enligt ISA använder  jag professionellt
omdöme och har en professionellt  skeptisk  inställning  under  hela
revisionen.  Dessutom:

identifierar  och bedömer  jag riskerna  för  väsentliga  felaktig-
heter i årsredovisningen  och koncernredovisningen,  vare sig
dessa beror  på oegentligheter  eller misstag, utformar  och
utför  granskningsåtgärder  b)and annat  utifrån  dessa risker  och
inhämtar  revisionsbevis  som är tillräckliga  och ändamålsenliga
för att utgÖra en grund  för mina uttalanden.  Risken för  att  inte
upptäcka  en väsentlig  felaktighet  till följd  av oegentligheter  :år
hö;)re än för en väsentlig  felaktighet  som beror  pa misstag,
eftersom  oegentligheter  kaninnefatta  agerandeimaskopi,  för-
falskning,  avsiktliga  utelämnanden,  felaktig  information  eller
åsidosättande  av intern  kontroll.

skaffar  jag mig en förståelse  av den del av bolagets  interna
kontroil  som har betydelse  för min reviston  för att utforma
granskningsåtgärder  som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna,  men inte  för att uttala  mig om effektiviteten  i
den interna  kontrolien.

utvärderar  jag lämpligheten  i de redovisningsprinciper  som
används  och rimligheten  i styrelsens  och  verkställande
direktörens  uppskattningar  i redovisningen  och tiNhörande
upplysnin:)ar.

drar  jag en slutsats  om lämpiigheten  i att styre!sen  och verk-
ställande  direktören  använder  antagandet  om fortsatt  drift  vid
upprättandet  av årsredovisninqen  och koncernredovisningen.
Jag drar också en slutsats,  med grund i de inhämtade
revisionsbevisen,  om det  finns  någon  väsentlig  osäker-
hetsfaktor  som avser  sådana händelser  eller  förhållanden  som
kan leda ti)l betydande  tvivel om tiolagets  och koncernens
förmåga  att fortsätta  verksamheten.  Om jaq drar slutsatsen
att det finns  en väsentlig  osäkerhetsfaktor,  måste jag i
revisionsberättelsen  fästa  uppmärksamheten  på upp-
lysningarna  i årsredovisningen  och koncernredovisningen  om
den  väsentliqa  osäkerhetsfaktorn  e1ler, om  sådana
upplysningar  är otillräckliga,  modifiera  uttalandet  om års-
redovisningen  och  koncernredovisningen.  Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis  som inhämtas  fram  till datumet
för  revisionsberåtteIsen.  Dock kan framtida  håndelser  eller  för-
hållanden  göra att ett bolag och en koncern  inte långre kan
fortsätta  verksamheten.

utvärderar  jag den överqripande  presentationen,  strukturen
och innehållet  i årsredovisningen  och koncernredovisningen,
däribtand  upplysningarna,  och om  årsredovisningen  och
koncernredovisningen  återger  de underiiggande  trans-
aktionerna  och händeiserna  på ett  sätt  som ger  en rättvisande
bild.

inhämtar  jag tiHräckliga  och ändamålseniiga  revisionsbevis
avseende den finansiella  informationen  för enheterna  eller
affärsaktiviteterna  inom koncernen  för att  göra ett  uttalande
avseende koncernredovisningen.  Jag ansvarar  fÖr styrning,
övervakning  och utförande  av koncernrevisionen.  Jag är
ensam ansvarig  för  mina uttaianden.

Ja=g  måste informera  styrelsen  om bland annat revisionens
planerade  omfattning  och inriktning  samt tidpunkten  för  den. Jag
måste  också informera  om betydelseful)a  iakttagelser  under
revisionen,  däribland  de eventuella  betydande  brister  i den interna
kontrollen  som jag identifierat.
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Till Bolagsstämman  för Alvesta Kommun  AB

Organisationsnummer  556696-1602

Granskningsrapport  för  år 2019

Jag, av kommunfullmåktige  i Alvesta  Kommun  utsedd  lekmannarevisor,

har  granskat  Alvesta  Kommunföretag  AB:s  verksamhet  under

räkenskapsåret  2019-01-01  - 2019-12-31.

Styrelsen och VD ansvarar  för att verksamheten  bedrivs  enligt  gällande

bolagsordning,  ågardirektiv  och beslut  samt  de lagar  och

föreskrifter  som gäller  för  verksamheten.

Lekmannarevisorn  ansvarar  för  att granska  verksarnheten  och intern

kontroll  samt  att pröva  om verksamheten  bedrivs  enligt

Kommunfullmäktiges  uppdrag  och mål samt  de lagar  och  föreskrifter  som

gäler  för verksamheten.

Granskningen  har utFörts enligt  aktiebolagslagen,  kommunallagen  och

god revisionssed  i kommunal  verksamhet.  Granskningen  har

genomförts  med  den  inriktning  och  omfattning  som behövs  för  att  ge en

rimlig  grund  för bedömning  och prövning

Jag bedömer  sammantaget  att bolagets  verksamhet  har  skötts  på ett

åndamålsenligt  och  från  ekonomisk  synpunkt  tillfredsstållande  sått

samt  att bolagets  interna  kontroll  har varit  tillråcklig.

Alvesta  2020-03-31

Johnny  Lundberg
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