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2018

2018-04-23

556421-5639

Nyfiket, kommunhuset i Alvesta 2018-04-24': kl 16.30-16.40

Per Ribacke

närvarande

Styrelsen

Roland

Axelzon,

Per-Anders

Tjänstemän

Peter

Johansson

Kjell

Rosenlöf,

Stefan

Övriga

ordförande

Nordahl

VD,

Karlsson,

Bertil

Olsson,

Rose-Marie
Christer

vice

V D

kommunfullmäktiges
Larsson,

Brincner,

Joy

sekreterare

ordförande

styrelseledamot

styrelseledamot

Alvesta

Lundberg,

styrelseordförande

Martin

Lundberg,

avdelningschef

Conny

Pettersson,

VD

Mats

Nilsson,

Peter

Thörnblad,

Tommy

styrelseledamot
ekonomichef

Mases,

Magnus
Mats

Fransson,

VD

VD

Thomas

Ohling,

Karl-Erik

Edh,

Sven-Åke

Berggren,

Cförnan

Rune
Britt

Gustafsson,

Lars-Erik

VD

Alvesta

styrelseledamot

Gustafsson,

Fastighets

AB

Fastighets

AB

AllboHus
Fastighets

Fastighets
AB

Alvesta
Energi

Energi

Alvesta
Alvesta

lekrnannarevisor

Alvesta

Energi

AB

Alvesta

Energi

AB

Renhållnings

Energi
Alvesta

Sekreterare
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Justerare
Per Ribacke

AB

AB

13

Axelzon

AB

AB

1-

Roland

AB

AllboHus

Paragrafer

Ordförande

AB

AB

AllboHus

styrelseledamot

lekmannarevisor

AB

AB

Renhållnings

Renhållning

styrelseordförande

Danforth,

Nielsen,

Alvesta

Energi

styrelseledamot
vice

Renhållnings

Renhållnings

AllboHus

Alvesta

Kornmunföretag

Alvesta

styrelseordförande

Karlsson,

Peter

Alvesta

Alvesta

AB

AB
Kommunföretag

AB

2
ALVESTA UTVECKLING
Org.nr 556421-5639

AB

Protokoll från årsstämma
2018-04-23

2018

@I Stämmans öppnande och val av ordförande
Årsstärnrnan

öppnades av Roland Axelzon,

vilken

utsågs till ordförande.

@2 Godkännande av röstlängd
Förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättades. Samtliga
är representerade vid stämman och förteckningen
nedan godkändes som
röstlängd:
Närvarande
Alvesta

aktieägare

antal aktier

Kommunföretag

genom befullmäktigat

AB

1000

aktier

antal röster
1000

ombud

Per Ribacke

@3 Närvarorätt
Stämman

godkände

att samtliga

närvarande

får närvara och delta i årsstämman.

@4 Val av justerare
Till justerare

av dagens protokoll

utsågs Per Ribacke.

5 5 Godkännande av daqordning och kallelse till stämman
Förslag till dagordning
stärnman blivit

för stärnman godkändes.

behörigen

Stämman prövade

sammanka11ad orih konstaterade

också om

att den blivit

det.

56 Årsredovisninqför2017
Styrelsens förslag till årsredovisning
för år 2017 inklusive
balansräkningar
för bolaget noterades.
Revisionsberättelse
också.

samt lekmannarevisoms

Samtliga

biläggs protokollet.

dokument

resultat-

granskningsrapport

och

behandlades

@7 Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Resultaträkning
vinstdisposition

och balansräkning
godkändes.

fastställdes

och styrelsens

förslag till

@8 Ansvarsfrihet för 2017
Styrelse och verkställande
det gångna året.

direktör

beviljades

ansvarsföhet

för förvaltningen

av

"aa'Vg>,
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ALVESTA UTVECKLING
Org.nr 556421-5639

AB

Protokoll från årsstämma
2018-04-23

20'18

@9 Arvode
Stämman beslutade
lekmannarevisorer
kornmun

att arvode och ersättning

till styrelseledamöter,

skall följa de regler som kommunfullmäktige

beslutat

om eller kommer

revisorer

och

i Alvesta

att besluta om under verksamhetsåret.

Vidare beslutade stämman att arvode eller ersättning
betalas enligt avtal och taxa.

till auktoriserad

skall

revisor

@IO Val av revisor
Noteras att årsstämman 2016 utsåg auktoriserad revisor Thomas Olofsson,
& Young, från årsstämman 2016 till och med årsstämman 2020. Till
revisorssuppleant
uppdrag

för samma tid utsågs Åke Andersson.

under 2017 och i december utsågs Kristina

revisorssuppleant

Åke avslutade

Lindstedt

sitt

till ny

f"ör tiden fram till nästa årsstämma.

Kristina Lindstedt väljs vid dagens stämma till revisorssuppleant
med årsstämman 2020.

@Il

Ernst

fram till och

Anmälan förändring styrelse m m

Styrelseledamoten

och vice ordföranden

i styrelsen

Kajsa Sivertsson

fick beföelse

av kommunfullmäktige
från sitt uppdrag i mars 2018. Från sarnma tidpunkt
Claudia Crowley Sörensson till ny ledamot i styrelsen.

utsågs

@12 Tack för året
Representanten för ägaren Per Ribacke, framförde ett stort tack till styrelse och
VD för en bra och väl genomförd verksarnhet under 2017.

@13 Avslutnin
Då inga övriga ärenden förelåg

förklarade

Årsredovisning
lekrnannarevisor

revisionsberättelse

2017 inklusive

ordföranden

årsstämrnan

avslutad.

och granskningsrapport

från
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AlVeSta

Utveckling

AB

Årsredovisning

Alvesta

fÖr

Utveekling

AB

556421-5639

Räkenskapsåret

2017-01-01

-

2017-12-31

ivtTh

at},P.,0
Besöksadress
Cenfötlplan

Postadress
l, Alvesta

c/o Al}boHus,

Telefon
Storgatan

15 A, Alvesta

0472-150

Organisationsnr
00 vx

556421-5639

ALVESTA

UTVECKLING
AB
Org.nr 556421-5639

Förva1tningsberättelse
Styrelsen

och VD

för Alvesta

Utveckling

AJ3 (org.nr.

55642I-5639)

Ägare: Samtliga aktier ägs av Alvesta Kommunföretag
Alvesta kommun (org.nr. 212000-0639) äger Alvestq

Kmnmiinföriia@

årsredovisning

Alvesta
Målet

fiir

räkenskapsåret

Utvecklings

med bolagets

och förädla

lätnnar

följande

2017.
AB (org.nr.

556696-1602)

och

AD.

uppdrag

verksamhet

är enligt

verksamhetsfastigheter

bolagsordningen

för uthyrning

och/eller

att bygga,

förvärva,

försäljning.

förvalta

Bolaget

ska i
lokalförsörjningen
i Alvesta kommun och vara en resurs för
närings1ivsbefrämjande
åtgärder. Bolaget ska verka på affirsmässiga

allmännyttigt

syfte främja

kommunens
grunder.

Från ägaren Alvesta
punkter

Kornmunföretag

med int"kting

Komplement

på frågor

finns ett antal i ägardirektiven

octx stöd till kornrnunens

syfte att skapa mervärde
detta uppdrag

arbete för näringslivs-

för komrnunen

är att bearbeta

kompletterande

om utveckling:
och kornmunutveckling

genom t ex kontakter

och utreda frågor

ochproblem

och nätverk.

i

En del i

som kanaliserats

till

bolaget.
Följa

kornrnunens

integrerar

lokalt

vision 2027 "Alvesta
kommun,
boende med globala möjligheter",

tillväxt

och rnänniskors

Bevaka

utbyggnaden

särskilt

mittpunkt

-

avsnitten

om hållbar

Alvesta,

en del av Småland

vardag.
av bredband

Sträva efter att utveckla

Verksamheten

södra Sveriges

i hela kommunen.

hela korntnunen.

under

året

Framtidsdagen
I april

anordnade

och världen",

bolaget

Dagen

samt företagama
Syftet

en heldagskonferens

arrangerades

i Alvesta.

i samarbete

Målgnupper

'!Framtidsdag:
med Swedbank,

var beslutsfattare

inom

Södra, Region
näringsliv

Kronoberg

och samhälle.

var att genom trend-

kornmunens

och framtidsspaning
visa på fömtsättningar
för utvecUing
mot
Framtidsdagen
hade 53 deltagare och fick ett mycket gott omdöme i
som gjordes efter konferensen.

vision.

den utvärdering

Fastighetsförsäljning
När den största hyresgästen

i fastigheten Brånan 1:43 iVislanda
sa upp sitt avtal visade
det sig svårt att hitta en ny }iyresgäst. Det blev då ett naturligt
steg att kontakta mäUare
för att sälja fastigheten. En fristående fastighetsvärderare
g'orde en värdering
av
fastigheten och den såldes till marknadspris
I september. Tyvärr låg marknadsvärdet
lägre ändet

bokförda

yärdet

och därav uppstod

en reaförlust

på -1,6 mkr.

i,ry@,,;
l

ALVBSTA

n'!?%Luuu5v*bi111
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Antalet lossade järnvägsvagnar

vid

arrenderas

av Alwex

AB,

20 procent.

Flera orsaker

Intermodal

omlastningscentralen

på fastigheten

har haft en nedgång

finns till riedgången,

UTVECKLING
AB
Org.m 556421-5639

2017,

Lillsjön

en minskning

bland annat konkurrens

3, som

med drygt

fråntransportermed

lastbil.
Ett

boJag för Irnmimuucus

Utöver
Några

punkterna
exempel

uiveekling

ovan har bolaget

arbetat med olika utvecklingsåtgärder

för komrnunen,

är:

*

Företagsbesök

a

Nätverksbyggande,

i samband

med styrelsemöten.

*

Följt

*

Förstudie

a

ArbetsgnippochsamarbetemedLinn6universitetetomstudieförutvecklingav

studiebesök.

och bevakat

bredbandsutvecklingen

av sartföällsmaster

i komrnunen.

radiolämeknik

som nyttjar

godsterminaler
*

"Startpaket"

;med information

för de som är intresserade

av att skaffa

solfflngare

eller

solceller.
Fasttghetsbeståndet

Kvarnabgcken
Modellen

2017-12-31

4

Lillsjön

Industri

1700

kvm

lO 990 kvm

'[ndustri

6 650 kvm

13 960 kvm

Lager

5 760 kvm

25 050 kvm

14 I10 kvm

50 000 kvm

4:1

3

Totalt
Alvesta

Utveckling

harhand

orn fastighetsskötsel

och underMll

på Kvamabacken

4:1. På

Modellen 4 och Lillsjön 3 har hyresgästerna själva ansvaret
underhåll

och bolaget

fastigheterna

besiktigar

fastighetema

en gång

om

nph

föT' fqstiBhetsqMtse1
året för att säkerställa

att

sköts.

Ekonomi

0ps4qni4xg
. Resultat efler
fu4q4t>bb:1u pa4i
Åretsresultat

i

1976

i

2 988

i

2 970

I

-2 205

i

66

i

134

i

41

i'

1-09

4708

l

Eget kapital

; Er7I,qrt,rr*mvlntniq

36005

Irgvestering

i 26,2%
på totalt

i

1.3

3380
225

i

2I4

4 700

4 590

4 529

41 743

41 688

42 022

29

86

l1,O%

11,3 %

J12,0

i

86

J

Soliditet
Avkastning

i 39656

3179

1,7 %

10,8 oA

2,3 o/o

'

3,O o/o

0apii;l
riåfiei"Nlda
Resultat

fus»%hCll»"

efter finansiella

poster visar en förlust

del berorpåreaförlustenvidförsäljningenav
stod tom under några månader

på -2 205 tkr (fg år +66 tkr),

fastighetenBrånan

innan försäljningen

så har bolaget

vilket

till stor

1:43. Eftersomfastigheten

haft

outhyrda

lokaler

för

492 tkr under 2017.

a-'ti')
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f
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ALVESTA

Bolaget

har sedan 2010 ett lager av fyllnadsmassor

Lillsjön

3 och planen

fyllnadstnassorna

på kornmunens

har varit att sälja dessa. T)/VäIT har bolaget

och värdet på lagret beräknas

UTVECKLrNG
AB
Org.nr 556421-5639

därför

mark

vid fastigl'xeten

inte fått någon

försvunuit

köpare

och en förlustpå

till

150 tkr

har realiserats.
AlvestaUtveckling
vinsten

AB harmottagit

möts upp av tidigare

Resultatet

av företagets

utgång framgår

verksarnhet

i övrigt

Administration

ett koncernbidrag

'förluster

på 6 914 tkr frånmoderbolaget

och

i bolaget.
samt den ekonomiska

av efterföljande

resultat-

ställingen

och balansräkning

vid räkenskapsårets
rned noter.

oeb fastighetsskötsel

Tiänster för administration och fastighetsskötselharköpts av systerbolagetAllboHus
Fastighets

AB förll

köpttjänster

1 tkr under året (fg år 117 tkr). Bolaget

för VD och styrelse

med 212 tkr för2017

har från Alvesta

komrnun

(fg år 169 tkr).

Framtiden
Bolagsstyrelsen

har tagit fram en verksamhetsplan

Planen innehåller
kommunen

bland annat fortsatt

och bolaget

jämväg-lastbil
arrangemang

av framtidsdag

verksarnheter
Regionens

vad gäller

vid kombiterminal
om Alvesta

ägaren om balans rneilan

om långsiktiga

gods ochanvändning

för beslutsfattare
"Ett

affärsmässiga

Andra

inom näågsliv

som attraktiv
uppkopplat

vägval

av funktionerna

och omlastningsterminal.

kommun

utvecklingsarbete

för 2018 baserat på ägardirektiven.

arbete ifrågor

för omlastning

aktiviteter

i planen

är

och offentliga

boendekommun,

Kronoberg",

för

fortsatt

fördjupade

principer

och sarnhälIsnytta

sammanträden

under året.

medverkan

diskussioner

i
med

av bolagets

verksarnheter,

Styrelse
Styrelsen

och

revisorer

har haft sju protokollförda

Årsstämrnanhölls
Ordinarie:

2017-04-25.

Roland

Axelzon

(ordf),

Kajsa Sivertsson

(vordf),

PeterJohansson,

Per-Anders

Nordahl och Anders Sandgren. (Den26 januari2018 inkomtilI kommunfullmäktige
begäran från
Kajsa Sivertsson att bli beföad från uppdraget som ledamot och vice ordförande i styrelsen.)
8upp1eanter:

Matz

Torbjörn

Svensson.

Revisor:

Thomas

Athley,

Isabel

Olofsson,

Ernst

januari-november

och därefter

Lekmannarevisor:

Lemiart

VD:

Kjell

Vice VD:

Barindelli,

&

Kristina

Axelsson

Young
Lindstedt

Andreas

AB,

med

Nilsson,

Åke

Kent

Andersson

Mandorff

som

och

suppleant

som suppleant.

med Gun-Britt

Öh16n som suppleant.

Rosenlöf
Stefan Karlsson

3

(l)-

'4)

ALVESTA

Speeifikation

av förändring

iEget

Belopp vid årets ingång

kapital
Fritt Eget
kapital

Reservfond

Aktiekapital

4117

523 054

100 000

Årets resultat
523 054

100 000

Belopp vid årets utgång

Antalet aktier är IOOO st med ett kvotvärde

Förslag

till

UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Summa

331

4 740 385

4 708 427

4 708 427

8 825 758

9 448 812

på lOO kr.

vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande

står följande vinstmedel:

Ingående balanserad vinst

4117 331 kr

Årets vinst

4 708 427 kr

Summa

8825758kr

Styrelsen och VD föreslår årsstärnman besluta att i ny räkning överföra

8 825 758 kr.

Alvesta 2018-03-14
/?

Roland Axelzon

Kajsa

Sivertsson

Ordförande

Anders

Kjell Rosenlöf
Verkställande direktör

Sandgren

Min revisionsberättelse

"!'[03]'

f-'An"'l

Peter Johansson

har avgivits

2018-03-16.

Thomas Olofsson
Auktoriserad revisor

g,/%:\?'.Jts)
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ALVESTA

UTVBCKLING

AB

Org.nr 556421-5639

RESULTATRÄKNING
Not

2017

2016

l
RÖrelseintäkter
Nettoomsättning

1976

348

2 987 670

Summa

1976

348

2 987 670

-981 190

- 978 755

rörelseintäkter

Rörelsens
Övriga

kostnader

externa kostnader
2

Personalkostnader
Av- och nedskrivning
Övriga

av materiella

an1äggningsti1lgångar
3

rörelsekostnader

Summa

rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella

o

- l 294 130

-1 492 817

- l 638 087

o

-3 913 407

-2 471 572

-.I 937 059

516 098

poster

Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat

o

och liknande
och likriande

efter finansiella

2 362

resultatposter
resultatposter

poster

Koncernbidrag

-270 660

-450 390

.2 205 357

65 719

6 913 784

-25 000

Skatt på årets resultat
Årets

Il

o
4 708 427

resultat

40 7I9

5
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ALVESTA

UTVECKLING

AB

Org.m 556421-5639

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Not

2017-12-31

2016-12-31

22 241 369

31 280 469

2 353 953

2 497 070

l
Ån1figgningsti11gånB»r
Materiel[a

anläggnirxgstiIIgårtgar

Byggnader

och mark

Maskiner

och inventarier

FinansieLla
Övriga

Sutnma

anläggnirxgsti[lgårtgar

långsiktiga

fordringar

6 913 784

anläggningstillgångar

31 509 106

33 71'1 539

Omsättningstillgångar
Lager

o

150 000

258 559

35 539

Kassa och bank

4 237 741

5 693 341

Stunma

4 496 300

5 878 880

36 005 406

39 656 419

Övriga

SUMMA

fordringar

omsättningstillgångar

rna,cAschg

't1{2i
k.bX
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UTVECKLING

AB

Org.m 556421-5639

EGET

KÅPIT

AL

OCH

SKULDER

2017-12-31

Not

2016-12-31

l
Eget kapital
Bundet eget kapita/
Aktiekapital

lOO OOO

100 000

Reservfond

523 054

523 054

623 054

623 054

Summa
Fritt

bundet

eget kapital

eget kapital

Bolanserat

4117331

resultat

Äxets resultat
Summa

fritt

Summa

eget kapita}

Långfristiga

eget kapital

till kreditinstitut

Summa

långfristiga

6

skulder

40 719

8 825 758

41 17 331

9 448 812

4740385

26 000 000

34 000 000

26 000 000

34 000 000

132 838

51 478

38 867

85 675

o

268 491

212 900

209 830

42 482

145 886

129 507

154 674

556 594

916 034

36 005 406

39 656 419

skulder

Skulder

till koncennföretag

Skulder

till Alvesta

kommun

Leverantörsskulder
Skatteskuld
Övrig kortföstig
Upplupna

4 708 427

skulder

Skulder

Kortfristiga

4 076 612

skuld

kostn.o

Summa

kortfristiga

SUMMA

EGET

fömtbetalda

intäkter

skulder

KAPIT

AL OCH

SKULDER

7

NOTER

Not I

TILL

RESULT

ATRÄKNING

OCH

BALANSRÅKNING

REDOVISNINGSPRINCIPER
Allmänna

upplysningar

Årsredovisningen
ärupprättad
Årsredovisningimindreaktiebolag.

i enlighetmed

årsredovisningslagenoch

BFNAR

2016:10

Anläggningstil]gångar
Tillämpade
Byggnader

avskrivningstider:
25 år

Markanläggningar

20 år
5 år

Anslutrffngsavgifter
Markinventorier

25 år

Nyckeltalsdefinitioner
Omsättnfög
Rörelsens huvudintäkter,

fakturerade

kostnader,

sidointäkter

samt intäktskorrigeringar

Resultat etter finaiisiella

poster

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader, men före extraordinära

Soliditet

intäkteroch

kostnader.

(%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag föruppskjuten
av balansomslutning.
Avkastnitxg

skatt) i procent

på totalt kapital

Resultat efter finansiella
balansomslutning.

poster samt finansiella

kostnader i procent av årets genomsnittliga

Läneränta f:astigheter
Räntorpå

Not2

fastighetslån

ANSTÄLLDA
Bolaget

har, liksom

några löner

Not3

ÖVRIGA
Avser

OCH

inkl. borgensavgift

i procent av årets genomsnittliga

fastighetslån.

PERSONAL
föregående

år, inte haft några anställda

och bolaget

har inte utbetalat

eller ersättningar.

RÖRELSEKOSTNADER

förlust

vid avyttring

av fastiglieten

Brånan

1:43.
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ALVBSTA

UTVECKLING

AB

Org.nr 556421-5639

Not4

ANLÄGGNINGSNOT

2017

2016

29 803 564

29 803 564

o

o

-8 515 246

o

2l 288 318

29 803 564

- 8 162 889

-6 970 747

- 993 453

- l 192 142

BYGGNAD
Ingående ackumulerade

anskaffningsvärden

Nyanskaffningarunder

året

Avyttring/utrangeririg
Utgående
Ingående

under året

aek. anskaffningsvärdetb
ackumulerade

avskrivningar

enl. plan

Årets avskrivningar

3 154 479

Åter,fird

avskrivrtngavyttring

Utgående

ackumulerade

avskrivningar

Utgående

bokt?irt

byggnad

värde

- 6 00I 863

-8 162 889

15 286 455

21 640 675

MARK
Ingående

ackumulerade

7 174 076

anskaffningsvärden

NyanskaffninBsr
nnder året
Avyttring/utrangering
under året
Utgående

bokfört

värde

mark

7174076

o

o

-2 527 320

o

4 646 756

7174076

6 254 847

6 254 847

MARKANLÅGGN'[NG
Ingående ackumulerade
Nyanskaffningar
Avgår

anskaffningsvärden

under året

investeringsbidrag

Utgående

EU

ackumulerade

Ingående ackumulerade

anskaffningsvärden
avskrivningar

Årets avskrivningar
Avyttring/utrangering
Utgående

under året

ack. avskrivningar

Ingående ackumulerade

enl. plan

nedskrivningar

Årets nedskrivningar
Utgående

ack. nedskrivningar

enl. plan

Utgående

boldört

värde

markanläggning

Utgående

bokfört

värde

byggnad,

mark

ocb markanläggning

9

o

o

o

o

6 254 847

6 254 847

- 685 4'1'1

- 527 917

-157 560

-157 560

o

o

- 843 037

-685 477

- 3 103 652

-3 103 652

o

o

-3 103 652

-3 103 652

2 308 158

2 465 718

22 241 369

31 280 469

ALVESTA

UTVECKLING

AB

Org,nr 556421-5639

Not5

INVENTARIER
Ingående ackumulerade

anskaffningsvärden

Nyanskaffningarunder

Ingående ackumulerade

snskd"fömgsv»rden
avskrivningar

Årets avskrivningar

Not6

3 233 658

o

o

o

o

3 233 658

3 233 658

-736 588

- 593 473

-143 n7

-143115
o

o

-879 705

-736 588

2 353 953

2 497 070

2017

2016

under året

Utgående

aek. avs!rivningar

Utgående

bokfört

värde

cn1. plan

inventarier

LÅNGFRISTIGASKULDER
Förfa1ler

3 233 658

EU

aekumulerade

Avyttring/utrangering

2016

året

Av(g,år investeiingsbidrag
Utgående

2017

ino:m ett år efter balansdagen

Komnnuninvest

o

21 000 000

o

21 000 000

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter hs1*mt%en
Kommuninvest

Not7

26000000

13 000 000

26 000 000

13 000 000

2017

2016

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Eventualförpliktelser

Inga

Inga

ST.LDA

SÄKERHETER

OCH

EVENTUALFöRPtIKTELSER

lO

Bui(dinq
workinq

a better
world

Revisionsberättelse
Till bolaqsstämman

Rapport

i Alvesta

Utveckling

AB, org.nr

556421-5639

om årsredovisninqen

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

Uttalanden
Jag har utfört
en revision
av årsredovisningen
för Alvesta
Utveckling
AB för räkenskapsåret
2017-01-01-2017-12-31.
Enligt min uppfattning
har årsredovisningen
upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga
avseenden
rättvisande
bild
av Alvesta
Utveckling
ABs
finansiella
ställning
per den 31 decembyr
2017 och av dess
finansiella
resultat
för året
enligt
arsredovisningslagen.
FörvaItningsberättelsen
är förenlig
med årsredovisningens
övriga delar.
Jag tillstyrker
därför att bolagsstämman
räkningen och balansräkningen.
Grund

fastställer

resultat-

för uttaganden

Jag har utfÖrt revisionen
enligt Internationa!
Standards
on
Auditint;) (ISA) och god revisionssed
i Sverige. Mitt ansvar enligt
dessa standarder
beskrivs
närmare
i avsnittet
Revjsorns
ansvar. Jag är oberoende
i förhållande
til) Alvesta Utveckling
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fuilgjort mitt
yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis
jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamalsenliga
som qrund för mina uttalanden.
Styre/sens

och verkställande

direktörens

ansvar

Det är styrelsen och verkställande
direktören
som har ansvaret
för att årsredovisningen
upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen
och verkstäliande
direktören
ansvarar
även för den interna
kontroll
som de bedömer är nÖdvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare
sig dessa beror på oegentligheter
elter pa fel.
Vid upprättandet
av årsredovisningen
ansvarar styrelsen
verkställande
direktÖren
för bedÖmningen
av bolagets

och
fÖr-

m%a att fortsätta verksamheten. De upp)yser, när så är
tillämpligt,
om förhallanden
som kan paverka förmagan
att
fortsätta
verksarnheten
och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt
drift tillämpas dock inte om
bestut har fattats om att avveckla verksamheten.
Rev/sorns

ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen
som helhet inte innehalter nagra väsenttiga
felaktigheter,
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 Sveriqe alltid kommer
att upptäcka
en
väsentlig
felaktiqhet
om en sådan finns. Felaktigheter
kan
uppstå på grund av oegentligheter
eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare
fattar med
grund i årsredovisningen.

jag professionellt
inställning
under

identifierar
och bedömer jag riskerna
för väsentiiga
felaktigheter
i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på
oegentligheter
eller på fel, utformar
och utför granskningsatgärder
bland annat utifran
dessa risker och inhämtar
revisionsbevis
som är tillräckliga
och ändamålsenliga
för
att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken fÖr att inte
upptäcka
en väsent)ig felaktighet
til1 följd av oegentiigheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på
fel, eftersom
oegentligheter
kan innefatta
agerande
i
maskopi,
förfalskning,
avsikt1iga utelämnanden,
felaktig
information
eller åsidosättande
av intern kontroll.
skaffar jag mig en förståelse av den de1 av bo)agets interna
kontroll som har betydelse fÖr min revision för att utforma
granskningsåh)ärder
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte fÖr att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar
jag lämpligheten
används och rimligheten
direktörens
uppskattningari
upplysningar.
drar jag en slutsats om
verkstä1lande
direktören
drift vid upprättandet
av
en slutsats,
med grund

i de redovisningsprinciper
som
i styrelsens
och verkställande
redovisningen
och tillhörande

lämpligheten
i att styre1sen och
använder antagandet
om fortsatt
årsredovisningen.
Jaq drar också
i de inhämtade
revisionsbevisen,

om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor
som avser
sådana händelser
eller förhaHanden
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 revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten
pa upplysningarna
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
för
revisionsberätteIsen.
Dock kan framtida
händelser
eller
förhållanden
göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.
utvärderar
jaq
den
övergripande
presentationen,
strukturen
och innehållet
i årsredovisningen,
däribland
upplysningarna,
och om årsredovisningen
återger
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
för den.
Jag måste också informera
om betydelsefulla
iakttagelser
under revisionen,
därib!and de eventuella
betydande
brister i
den interna kontrollen
som jag identifierat.
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Buildinq a better
workinq vvorld

författninqar

Som en del av en revision enliqt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdÖme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av

Uttalanden

förvaltningen
ochförslaget
till dispos2tioner
avbolagets
vinst

Rapport

om

andra

krav

enlk)t

laqar

och

andra

Utöver rnin revision av årsredovisningen
har jag även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Alvesta Utveckling AB för räkenskapsåret
2017-0101-2017-12-31
samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Jag tilistyrker
att bolagsstämman
disponerar vinsten enligt
förslaget i förvattningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i förhåliande tili Alvesta Utveckling
AB enligt god revisorssedi Sverige och hariövriqt
fullqjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

eller fÖrlust grundar sig främst pa revisionen
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs
baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet.
Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna
atgärder och andra förhallanden
som är relevanta för mitt
uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för mitt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets
vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt
med aktiebolaqslagen.

Växjö den 16 mars 2018

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamalsenliqa som grund fÖr mina uttalanden.
Styrelsens

OCJ')

verkställande

direktörens

ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget tiH dispositioner beträffande bolaqets vinst eller förlust. Vid fÖrslag till
utdetning innefattar detta bland annat en bedömninq av om
utdetningen är försvarlig med hänsyn tiil de krav som bolagets
verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapita1, konsolideringsbehov,
likviditet
och
stälining i övrigt.

Thomas Olofsson
Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolaqets angelägenheter.
Detta innefattar biand annat att
fortlÖpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvattningen
och bofagets ekonomiska ange1ägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
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 fu)lgöras i överensstämmelse
med lag och för att medelsförvaltningen
ska skötas på ett betryggande sätt.
Rev/sorns

ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaftninqen,
och därmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedörna om någon
styrelseiedamot
etler verkställande direktören i något väsentligt avseende:
företagit någon åtgärd eller qjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot
bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
arsredovisningsIagen
eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eiler förlust, och därmed mitt uttalande om
detta, är att med rim)ig grad av säkerhet bedöma om försiaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hÖg grad av säkerhet, men ingen garanti
fÖr att en revision som utförs eniigt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser
som
kan föranleda ersättninqsskyIdighet
mot bo)aget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst etler förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
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Till bolagsstämman
Afvesta
Org,nr

Utvecklig

i
AB

556421-5639

Granskningsrapport

Jag av fullmäktige
verksamhet
Styrelse

för år 2017

i Alvesta

under

räkenskapsåret

och VD ansvarar

ägardirektiv

kommun

utsedd

lekmannarevisor

2017-01-01-

för att verksamheten

ansvarar

pröva om verksamheten

bedrivs

enligt

Utveckling

AB

enligt gäl1ande bolagsordning,
som gäller för verksamheten.

för att granska verksamhet

bedrivs

Alvesta

2017-12-31.

och beslut samt de lagar och föreskrifter

Lekmannarevisorn

har granskat

fullmäktiges

och intern

uppdrag

kontroll

samt att

och mål samt de lagar och föreskrifter

som gäller för verksamheten.

Granskningen
i kommunal

har utförts
verksamhet

och av årsstämman
Granskningen

synpunkt

Alvesta

med den inriktning

verksamhet,

samt utifrån

bolagsordning

och omfattning

som behövs för att ge en rimlig

auktoriserade
träffat

revisor.

ordföranden

och VD:n,

haft samtal

om bolaget

protokoll.

tillfredsställande

Lekmannarevisor

revisionsreglemente

och god revisionssed

och prövning.

att bolagets

2018-03-26

kommunallagen

ägardirektiv.

med bolagets

bolagets

samt läst bolagets
Jag bedömer

och kommunens

har genomförts

Jag har haft dialog

aktiebolags1agen,

fastställda

grund för bedömning

Jag har följt

enligt

verksamhet

har skötts

på ett ändamålsenligt

sätt samt att bo1agets interna

kontroll

och från ekonomisk

varit tillräcklig.

