
ALVESTA  UTVECKLING  AB

Org.nr  556421-5639

Protokoll  från  årsstämma  2019

2019-04-25

Plats  o tid Nyfiket,  kommunhuset  i Alvesta  2019-04-25,  kl  13.00-15.00

Beslutande Frida  Christensen

Övriga  närvarande

Styrelsen  Roland  Axelzon,  ordförande

Tjänstemän Kjell  Rosenlöf,  VD,  sekreterare

Camilla  Holmqvist,  vice  VD

Marie  Glanzfö,  controller

Övriga Hagart  Valtersson,  ägarombud,  kommunfullmäktiges  ordförande

Per  Ribacke,  styrelseordförande  Alvesta  Kommunföretag  AB

Thomas  Haraldsson,  styrelseledamot  Alvesta  Kommunföretag  AJ3
Thomas  Johnsson,  styrelseledamot  Alvesta  Kommunföretag  AB

Fredrik  Jonsson,  styrelseledamot  Alvesta  Kornmunföretag  AB
Anna  Rosander,  ekonomichef  Alvesta  kommun

Tornmy  Mases,  styrelseordförande  AllboHus  Fastighets  AJ3
Thomas  Ottosson,  VD  AllboHus  Fastighets  AB

Miriam  Sjöd6n-Fransson,  ekonomichef  AllboHus  Fastighets  AB

Caroline  Fagerström,  v VD  AllboHus  Fastighets  AB

Kristina  Petersson,  personalchef  AllboHus  Fastighets  AB

Thomas  Hedevik,  tillträdande  styrelseordförande  Alvesta  Utveckling  AB
Tobias  Johansson,  styrelseledamot  Alvesta  Utveckling  AB

Ingemar  Petersson,  styrelseledamot  Alvesta  Utveckling  AB
Veronika  Kobak,  styrelseledamot  Alvesta  Utveckling  AB

Birgit  Andersson,  vice  ordförande  Alvesta  Renhållning  AB
Linda  Gustavsson,  styrelseordförande  Alvesta  Renhållnings  AB

Christer  Brincner,  styrelseledamot  Alvesta  Renhållnings  AB
Nils-Gunnar  Skoglund,  styrelseledamot  Alvesta  Renhållnings  AB
Conny  Pettersson,  VD  Alvesta  Renhållnings  AB

Martin  Lindberg,  avdelningschef  Alvesta  Renhållnings  AJ3

Sven-Åke  Berggren,  styrelseordförande  Alvesta  Energi  AB

Anita  Lindstedt,  tillträdande  styrelseordförande  Alvesta  Energi  AJ3
Tomas  Ohling,  styrelseledamot  Alvesta  Energi  AB

Peter  Ohman-Danforth,  styrelseledamot  Alvesta  Energi  AB
Lennart  Axelsson,  lekmannarevisor,  Alvesta  Energi  AB

Mats  Karlsson,  VD  Alvesta  energi  AB

Paragrafer 1-  13

Sekreterare

Y Rosenlöf

Ordförande

Roland  Axelzo
y/

Frida
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Org.nr  556421-5639
Protokoll  från  årsstämma  2019

2019-04-25

fi I Stämmans öppnande och val av ordförande
Årsstämrnan öppnades  av Roland  Axelzon,  vilken  utsågs  till  ordförande.

@ 2 Godkännande av röstlänqd
Förteckning  över  vid  stämman  närvarande  aktieägare  upprättades.  Samtliga  aktier

är representerade  vid  stämman  och  förteckningen  nedan  godkändes  som

röstlängd:

Närvarande  aktieägare

Alvesta  Kommunföretag  AB

genom  befullmäktigat  ombud

Frida  Christensen

antal  aktier

1000

antal  röster

1000

fi 3 Närvarorätt
Stämman  godkände  att samtliga  närvarande  får  närvara  och  delta  i årsstämman.

9 4 Val av justerare
Till  justerare  av dagens  protokoll  utsågs  Frida  Christensen.

@ 5 Godkännande av daqordninq och kallelse till stämman
Förslag  till  dagordning  för  stämman  godkändes.  Stämman  prövade  också  om

stämman  blivit  behörigen  sammanka11arl  nfö  konstaterade  att  den  blivit  det.

9 6 Årsredovisning för 2018
Styrelsens  förslag  till  årsredovisning  för  år 2018  inklusive  resultat-  och

balansräkningar  för  bolaget  noterades.

Revisionsberättelse  samt  lekmannarevisorns  granskningsrapport  behandlades

också.

Samtliga  dokument  biläggs  protokollet.

fi 7 Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Resultaträkning  och  balansräkning  fastställdes  ocli  styrelsens  förslag  till

vinstdisposition  godkändes.

9 8 Ansvarsfrihet för 2018
Styrelse  och  verkställande  direktör  beviljades  ansvarsfrihet  för  förvaltningen  av

det gångna  året.

14TZy
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Stämman  beslutade  att  arvode  och  ersättning  till  styrelseledamöter,  revisorer  och
lekmannarevisorer  skall  följa  de regler  som  kommunfullmäktige  i Alvesta
kommun  beslutat  om  eller  kommer  att besluta  om  under  verksamhetsåret.
Vidare  beslutade  stärnman  att  arvode  eller  ersättning  till  auktoriserad  revisor  skall
betalas  enligt  avtal  och  taxa.

@ 10 Val av revisor
Noteras  att årsstämrnan  2016  utsåg  auktoriserad  revisor  Thomas  Olofsson,  Ernst
& Young, från årsstämman 2016 till  och med årsstämman 2020. 4sstämman
2018  utsåg  Kristina  Lindstedt  till  revisorssuppleant  fram  till  och  med  årsstämman
2020.

911 Anmälan  förändrinq  styrelse  m m
Alvesta kommunfullmäktige  beslutade den 18 december 2018 fi 180 om ny
styrelse  för  kommande  mandatperiod  för  tiden  från  årsstämman  2019  till  och  med
årsstämman  våren  2023:

Ledamöter Tomas  Hedevik,  ordförande

Tobias  Johansson

Ingemar  Petersson

Veronika  Kobak,  vice  ordförande

Ulf  Gustafsson

Suppleanter  Per-Anders  Nordahl

Olof  Andersson

Björn  Nilsson

Britt-Marie  Olsson

Robin  Berg

Vid  kommunfullmäktiges  möte 19 februari 2019 F3 23 valdes för perioden från
årsstämman  2019  till  och  med  årsstämman  våren  2023  lekmannarevisor  och
dennes  suppleant

Lekmannarevisor

Suppleant

Fredrik  Reinholdsson

Anna  Haglund

512 Tack för året
Representanten  för  ägaren  Frida  Christensen,  framförde  ett  stort  tack  till  styrelse
och  VD  för  en bra  och  väl  genomförd  verksamhet  under  2018.

@ 13 Avslutnin
Då  inga  övriga  ärenden  förelåg  förklarade  ordföranden  årsstämman  avslutad  och
tackade  för  intressant  och  utvecklande  uppdrag  under  föregående  mandatperiod.

Årsredovisning  2018  inklusive  revisionsberättelse  och  granskningsrapport  från
lekmannarevisor



Utveckling  AB

Årsredovisning  för

Alvesta  Utveek]ing  AB

556421-5639

Räkenskapsåret

2018-01-01  - 2018-12-31

Besöksadress
Centra]plan  l,  Alvesta

Postadress

c/o AliboHus,  Storgatan  ]5 A, Aföesta
Telefon

0472-150  00 vx
f'; n l'l I Ä

556421-5639



ALVESTA  UTVECKLING  AB
Org.nr 556421-5639

Förvaltningsberättelse

Styrelsen  och VD  för  Alvesta  Utveckling  AB  (org.nr.  556421-5639)  lämnar  följande
årsredovisning  för  räkenskapsåret  2018.

Ägare:  Samtliga  aktier  ägs av Alvesta  Kommunföretag  AB  (org.nr.  556696-1602)  och
Alvesta  kommun  (org.nr.  212000-0639)  äger  Alvestai  Korhihhuiif?;t"*tag  .

Alvesta  UtvecIklings  uppdrag

Målet  med bolagets  verksamhet  är enligt  bolagsordningen  att inom  Alvesta  kommun  dels
bidra  med förstudier  och projekt  för  kommunutveckling,  dels bygga,  förvärva,  f?5rva1ta
och förädla  lokaler  och mark  för  kommersiell  verksamhet  för  uthyrning  och/eller
försäljning.  Bolagsordningen  beslutades  av kommunfullmäktige  ijuni  och fastställdes  av
bolagsstämrna  i oktober  20I8.

Från ägaren Alvesta  Kommunföretag  finns  ett antal i det specifika  ägardirektivet
kompletterande  punkter  med inriktning  på frogor  om utveckling:

'  Fortsattarbeteifrågoromlångsiktigavägvalförkomrnunenochbolagetvadgäl]ergods

och användning  av funktionerna  för  omlastning  järnväg-lastbil  vid kornbiterminal  och
ornlastningsterminal

a Dialog,  kommunikation  och bearbetning  av id6er  och förslag  på förvärv/byggande  av
lokaler  och mark  för  kommersiell  verksamhet

s Ta initiativ  till  informationsutbyten  och möten  i utbyggnad  av bredband
a Genomföra  arrangemang  för  det lokala  näringslivet  som gynnar  kommunutveckiing
a BidraochrnedverkaiFoU-verksamhetikommunkoncernen(forskningochutveckling),

Verksamheten  under  året

0mlastningsterminalen

Antalet  ossade järnvägsvagnar  vid  omlastningscentraIen  på fastigheten  Lillsjön  3, som
arrenderas  av Alwex  Intermodal  AB,  harhaft  en uppgång2018,  en ökning  med närmare  30
procent.  Ett sätt att få ännu större volyrner  och utveckla  verksamheten  ett steg till  är att
utöka  kapaciteten  med koföidslagring  i anslutning  till  omlastningscentralen.  BoIaget  har
gett Alwex  tillstånd  på vissa  villkor  att uppföra  ytterligare  en lagerbyggnad  på 3 150 kvm
på fastigheten.

För att få ett mer långsiktigt  perspektiv  på utvecklingsbolagets  och kommunens
engagemang  för  omlastningscentralen  och den av kommunen  ägda kombiterminalen,  har
bolaget  beställt  en omvärldsbevakande  studie  av framtidsscenarier  förtertninalerna.

Utvecklingsprojekt  luftburet  bredband
På ägaren Alvesta  Kommunf"öretags  uppdrag  har utvecklingsbolaget  engagerat  sig i ett
utvecklingsprojekt  om luftburet  bredband  tillsammans  med Blädingebygdens
Bredbandsförening.  Det  gemensamma  projektet  för  luftburet  via  radiolänk  bredband  till
hushåIl  och företag  hartifl  syfte  att visa på konkreta  erfarenheter  av att etab]era  luftburet
bredband  via  radiolänksteknik,  som ett komplement  och alternativ  till  nedgrävt  bredband
med fiber,  i område  som har en svag marknad  för  kommersieli  utbyggnad.

I



ALVESTA  UTVECKLmG  AB
Org.nr  556421-5639

Framtidsdagen

I april  anordnade  bolaget  en halvdagskonferens  55Framtidsdag: Attraktiva  boenden  bidrar
till  god kotnpetensförsörining". Dagen vände sig till företagare och den som är iritresserad
av näringsliv  och samhäl1e. Syftet  var  att genom föredrag  och inspiration  delge  vad som
får  människor  att bosätta  sig på en plats,  aktuel]  infornnation  om vad som händer  runt
boende i Alvesta och hur det kan stödja företagens kompetensförsörjning/rek4eringar.
Framtidsdagen  hade 52 deltagare  och fick  ett gott  omdöme  i den utvärdering  som gjordes
efter  konferensen.

Fastighetsförsäljning

När  Alvesta  Utvecklings  systerbolag  A]lboHus,  som hyr  två lokaler  i aktuell  fastighet,
lämnade  en förfrågan  om bo1aget kunde  fä kÖpa en äldre  industrifastighet  i VisIanda,
Kvarnabacken  4:1 och intilliggande  mindre  markområde,  fick  VD  i uppdrag  att förbereda
en försäljning.  Bakgrunden  till  förfrågan  vara  att AllboHus  ville  rusta upp sina lokaler  i
en egenägd  fastighet.  De två  fastigheterna  såldes til]  AllboHus  per den 1 oktober  2018.

Ett  bolag  för  kommunens  utveckling
UtÖver  punkterna  ovan har bolaget  arbetat  med olika  utvecklingsåtgärder  för  kommunen.
Några  exernpel  är:
* FÖretagsbesök  i samband  med styrelsemöten.
* Nätverksbyggande,  studiebesök.
* Följtochbevakatbredbandsutvecklingenikommunen.

h Etablerat  samarbete  med NetPort  Science  Park i Karlshamn  om frågor  kring  framtid
för  godsterminaler

Fastighetsbeståndet  2018-12-31

Modelletx  4

Lillsjön  3

Totalt

Industri

Lager

6 650 kvrn

5 760 kvrn

12 410 kvm

13 960 kvm

25 050 kvm

39 0IO kvm

På Modellen  4 och Lillsjön  3 har hyresgästerna  själva  ansvaret  för  fastighetsskötsel  och
underhåll  och bolaget  besiktar  normalt  fastigheterna  en gång om året för  att säkerstäJla  att
fastigheterna  skÖts.
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Resultat  efter  finansiella  poster  visar  en förlust  på -732 tkr  (fg  år +-2 205 tkr).  Budgeterat
resultat  var -618 tkr. Under  2018 såldes fastigheten  Kvarnabacken  4:1 inkl  Brånan  l:l1,
vilket  innebar  en reavinst  på 5 tkr.  Försäljningen  gav minskade  hyresintäkter.  Under  året
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ALVESTA  UTVECKLING  AB
Org.nr 556421-5639

har kostnader  ökat, främst för reparationer,  samt utbetalning  av näringsbidrag  f?5r
bredbandsutbyggnad  tillkommit.

Alvesta  Utveckling  AB  har mottagit  ett koncernbidrag  på 722 tkr  från moderbo]aget.

Resultatet  av företagets  verksamhet  samt den ekonomiska  stäl]ningen  vid räkenskapsårets
utgång  framgår  i övrigt  av efterföljande  resultat-  och balansräkning  med noter.

Administration  och  fastighetsskötsel

Tjänster  för  administration  och fastighetsskötsel  har köpts  av systerbolaget  AllboHus
Fastighets  AB  för  70 tkr  under  året (fg  år lll  tkr).  Bo1aget har från Alvesta  kommun  köpt
tjänster  för  VD  och styrelse  med 203 tkr  för  2018 (fg  år 212 tkr).

Framtiden

Den under  2018  reviderade  bolagsordningen  och det specifika  ägardirektivet  till  bolaget
betonar  att bolaget  är en resurs  för  FoU-verksamhet  i kommunkoncernen  (forskning  och
uföeckling)  ocli  kommunens  övriga  näringslivbefrämjande  åtgärder.
Bolaget  ska också  främja  1oka1f?5rsörjning  för  kommersiella  verksamheter  i A]vesta
kommun.  Verksamheten  ska bedrivas  enligt  affärsmässiga  grunder,  men det
samhällsekonomiska  perspektivet  (kommunnytta),  där värdeskapandet  handlar  om nytta  i
förhållande  ti]l  kostnader  för  medborgarna,  ska vägas in.

Bolaget  får  från  årsstämman  2019 i princip  en helt  ny styrelse  som enligt  ägardirektivet
har ett antaJ verksamhetsmål  att arbeta  med:
- Fortsatt  arbete i frågor  om långsiktiga  vägval  'för kommunen  och bolaget  vad gäl1er gods
och användning  av funktionerna  för  omlastning  järnväg-lastbil  vid  kombiterminal  och
omlastningsterminal

- Dialog,  kommunikation  och bearbeföing  av id6er  och förslag  på förvärv/byggande  av
lokaler  och mark  för  kommersieli  verksamhet
- Ta initiativ  till  infoimationsutbyten  och möten  i utbyggnad  av bredband
- Genomföra  armgernang  'för  det lokala  näringslivet  som gynnar  kommunutveckling
- Bidra  och medverka  i FoU-verksamhet  i kommunkoncernen  (forskning  och utveckling).

Styrelse  och  revisorer

Styrelsen  har haft  sju protokollförda  sammanträden  under  året.
Årsstämmanhölls20l8-04-23.  Extrastämmahölls20l8-lO-03.

Ordinarie:  Roland  Axelzon  (ordf),  Kajsa  Sivertsson  tiJl 13 mars (v ordf),  firån 13 mars
Claudia  Crowley  Sörensson  (vice  ordf),  Peter Johansson,  Per-Anders  Nordahl  och Anders
Sandgren.

Suppleanter:  Matz  Athley,  Isabel Barindelli,  Andreas  Nilsson,  Kent Mandorff  och
Torbjörn  Svensson.

Revisor:  Thomas  Olofsson,  Ernst  &  Young  AB,  med Kristina  Lindstedt  som suppleant.

Lekmannarevisor:  Lennart  Axelsson  med Gun-Britt  Öh16n som supp1eant.

VD:  Kjell  Rosenlöf

Vice  VD:  Stefan Karlsson

3
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ALVESTA  UTVECKLmG  AB
Org,nr 556421-5639

Specifikation  av  förändring  i Eget  kapital

Aktiekapital

plopp.yidårets  5.n0p,g
Årets  resu}tat

I pq4oppvi51 årets utgång

]OO OOO

IOO OOO

Reservfond

523 054

523 054

Antalet  aktier  ärlOOO  st med ett kvotvärde  pålOO  kr.

Fritt  Eget

kapital

8 825 758

-9 704

8 816 054

Summa

9 =!=8 81,2
- 9 704

9439TÖ8-

Förslag  till  vinstdisposition

Til? årsstärnmans  förfogande  står följande  vinstmedel:

Ingående  balariserad  vinst  8 825 758 kr
Årets  resultat  - 9 704 kr
Summa  8816054kr

Styrelsen  och VD  föreslår  årsstämman  besluta  att iny  räkning  överföra  8 816 054 kr,

Alvesta  2019-03-14

Claudia Crow1e9 Sörensson

Peter  Johansson Per-Anders Nordahl

K3e11 Rosenföf
Verkstäl]ande direktör

4



RESULT  ATRÄKNING

Not

l

Rörelseintäkter

Nettoomsättning

Övriga  rörelseinstäkter 2

Summa  rörelseintäkter

ALVESTA  UTVECKLING  AB

Org.nr  55642l-5639

2018

1430  650

5 051

1435  701

2017

1976  348

o

1976  348

Rörelsens  kostnader

Övriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Av-  och nedskrivning  av materiella  anläggningstillgångar

Övriga  rörelsekostnader

Summa  rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella  poster

Ränteintäkter  och  liknande  resultatposter

Räntekostnader  och liknande  resultatposter

Resultat  efter  finansiella  poster

Koncembidrag

Skatt  på årets resultat

Årets  resultat

-803111

o

-1 124 894

o

- l 928 005

-492 304

o

-239 795

-732 099

722 395

o

-9 704

-981 190

o

- l 294 130

- l 638 087

-3 913 407

- l 937  059

2 362

-270 660

-2 205 357

6 913 784

o

4 708 427

5
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella  anläggningstillgångar

Byggnader  och  mark

Maskiner  och  inventarier

Finansiella  anläggningstillgångar

Övriga  långsiktiga  fordringar

Summa  anläggningstillgångar

0msättningstillgångar

Lager

Övriga  fordnngar

Kassa  och  bank

Summa  omsättningstillgångar

SUMMA  TILLGÅNGAR

ALVESTA  UTVECKLING  AB

Org.nr  556421-5639

Not

l

2018-12-3I 2017-12-31

20 365 654

2 228 049

22 241 369

2 353 953

7 636 179 6 913 784

30 229  882 31 509 106

o

65 037

5 617 945

5 682 982

o

258 559

4 237 741

4 496  300

35 912  864 36 005  406



ALVESTA  UTVECKLING  ,=')J3

Org.nr  55642l-5639

EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER Not

I

Eget  kapital

Bundet  eget  kapita(

AktiekapitaI

Reservfond

Summa  bundet  eget  kapital

Fritt  eget kapital

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Summa  fritt  eget  kapital

Summa  eget  kapital

Långfristiga  skuIder

Skulder  till  kreditinstitut

Summa  långfristiga  skulder

Koföristiga  skulder

Skulder  till  koncemföretag

Skulder  till  Alvesta  kommun

Leverantörsskulder

Skatteskuld

Övrig  kortfristig  skuld

Upplupna  kostn.o  förutbetalda  intäkter

Summa  kortfristiga  skulder

7

2018-12-31

100 000

523 054

623 054

8 825 758

-9 704

8 816 054

9 439 108

26 000 000

26 000 000

70 000

70 569

o

195 055

36 848

lOl  284

473 756

2017-12-31

lOO OOO

523 054

623 054

4117331

4 708 427

8 825 758

9 448 812

26 000 000

26 000  000

132 838

38 867

o

212 900

42 482

129  507

556 594

SUMMA  EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER 35 912  864 36 005  406

7
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NOTER  TILL  RESULT  ATRÄKNING  OCH  BALANSRÄKNING

Not1  REDOVISNINGSPRINCIPER

AIlrnänna  upplysningar

Årsredovisningen  är upprättad  i enlighet  med årsredovisningslagen  och BFNAR  2016:10
Årsredovisningimindre  aktiebolag.

Anläggningstillgångar

Tillärnpade  avskrivningstider:

Byggnader

Markanläggningar

Anslutningsavgifter

Markinventarier

25 år

20 år

5 år

25 år

Nyrkp1tgkdpfinitinncr

Omsättning

Rörelsens  huvudintäkter,  fakturerade  kostnader,  sidointäktersamt  intäktskonigeringar.

Resultat  efter  finaxisiella  poster

Resultat  efter  finansiella  intäkter  och kostnader,  men före  extraordinära  intäkter  och kostnader,

Soliditet  (%)

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

Avkastning  på tota]t  kapita1

Resultat  efter  finansiella  poster  samt finansielJa  kostnader  i procent  av årets genomsnittliga
balansomslutning.

Låneränta  fastigheter

Räntor  på fastighetslån  ink].  borgensavgift  i procent  av årets genomsnittliga  fastighetslån.

Not2  ÖVRIGA  RÖRELSEINTÄKTER

Avser  vinst  vid  avyttring  av fastigheten  Kvamabacken  4:1 inkl  Brånan  1:ll  år 2018.

Not  3 ANSTALLDA  OCH  PERSONAL

Bolaget  har,  liksom  föregående  år, inte  haft  några  anställda  och  bolaget  har  inte  utbetalat

några  löner  elIer  ersättningar.

Not4  0VRIGA  RORELSEKOSTNADER

Avser  förlust  vid  avyttring  av fastigheten  Brånan  1:43  år 2017.

8
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Not5  ANLÄGGNINGSNOT

BYGGNAD

Ingående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Nysnskaffningar  nnder  året

Avyttring/utrangering  under  året

Utgående  ack.  anskaffningsvärden

Ingående  ackumulerade  avskrivningar  enl. plan

Årets  avskrivningar

Återförd avsJcraivnngavyttring

Utgående  ackumulerade  avskrivningar

Utgående  bokf?irt  värde  byggnad

MARK

Ingående  ackumulerade  anskaffningsvärden

NyanskaffninBsr  nnder året
Avyttring/utrangering  under  året

Utgående  bokfört  värde  mark

MARKANLÄGGNING

Ingående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Nyansksffnin,oar  nnder  året

Avgår  investeringsbidrag  EU

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  ackumulerade  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Avyttring/utrangering  under  året

Utgående  ack.  avskrivningar  enl.  plan

Ingående  ackumulerade  nedskrivningar

Årets  nedskrivningar

Utgående  ack.  nedslaivningar  enl.  plan

Utgående  bo'ldört  värde  mark»n1äggning

Utgående  bold'ört  värde  byggnad,  mark

och markanläggning

9

ALVESTA  UTVECKLING  AB

Org.nr  556421-5639

2018 2017

21 288 318

o

-757  680

20 530 638

-6 00l  863

-841 430

323 275

-6 520 018

14  0lO  620

29 803 564

o

-8 515 246

21 288 318

- 8 162 889

-993 453

3 154  479

-6 001 863

15  286 455

4 646 756

o

-442  320

4 204  436

7174  076

o

-2 527 320

4 646 756

6 254 847

o

o

6 254 847

-843 037

-157  560

o

-1 000 597

-3 103 652

o

-3 103  652

2 150  598

20 365 654

6 254 847

o

o

6 254 847

-685 477

-157 560

o

-843 037

-3 103 652

o

-3 103  652

2 308 158

22 241 369

larib  ?4



Not6  INVENTARIER

Ingående  ackumulerade  anskaffiningsvärden

Nyanskaffningar  under  året

Avgår  investeringsbidrag  EU

Utgående  ackumu1erade  ansk:iffningqvörden

Ingående  ackumulerade  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Avyttring/utrangering  under  året

Utgående  ack.  avskrivningar  enl.  plan

Utgående  bokmrt  värde  inventarier

ALVESTA  UTVECKLING  AB

Org.nr  556421-5639

2018

3 233 658

o

o

3 233 658

-879 705

-125 904

o

-1 005 609

2 228 049

2017

3 233 658

o

o

3 233 658

-736 588

-143117

o

-879  705

2 353 953

Not  7 LÅNGFRISTIGA  SKULDER

Förfal1er  inom  ett  år  efter  balansdagen

Kommuninvest

2018

13 000 000

13 000 000

Förfaller  senare  än ett  år  men  ino:m  fem  år  efter  b»1ansdqgen

Kommuninvest  13000000

13 000 000

2017

26 000 000

26 000 000

Not  8 STÅLLDA  SÅKERHETER  OCH

EVENTUALFöRPLIKTELSER

Ställda  säkerheter

Eventualförpliktelser

2018

Inga

Inga

2017

Inga

Inga

lO



Bui1ding a better
workinq  world

Revisionsberättelse

TilJ bolagsstämman  i Alvesta Utveckling  AB, org.nr  556421-5639

Rapport  om  årsredoväsmm)en

llttalanden

Jag har utfÖrt en revision av årsredovisningen  fÖr Alvesta
Utvecklinq  AB för räkenskapsåret  2018-01-01-2018-12-31.

Enligt min uppfattning  har årsredovisningen  upprättats  i enlig-
het med ärsredovisningslagen  och ger en i alla väsentlk)a
avseenden  rättvisande  bild av Alvesta  Utveckling  ABs
finansiella  ställning per den 31 december 2018 och av dess
finansiella  resultat för  året enligt årsredovisningslagen.
FÖrvaltningsberätte(sen  är fÖrenlig med årsredovisningens
Övriga delar.

Jag tillstyrker  därför  att bolagsstämman  fastställer  resu1tat-
räkningen och balansräkningen.

arur»d f6r  uttalanden

Jag har utfört  revisionen enligt Internationai  Standards on
Auditing  (lSA)och  god revisionssed  i Sverige.  Mitt  ansvaremigt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet  Revisorns
ansvar. Jag är oberoende  i fÖrhål)ande ti1l Alvesta lJtveckling
AB enligt god revisorssed  iSveriqeoch  hariÖvrigtfullgjort  mitt
yrkesetiska  ansvar enligt  dessa krav.

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

Styre/sens  oeh «rprM«lt:ir«dy  J!»  hAe6i in*  djl!%vzi

Det ärstyrelsen  och verkställande  direktören  som haransvaret
fÖr att årsredovisningen  upprättas  och att den ger en rätt-
visaride bild enligt årsredovisningslagen.  StyreJsen och verk-
stäNande direktÖren ansvarar även fÖr den interna kontroll
som de bedömer är nÖdvändig fÖr att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller  några väsentJiga fe1aktigheter,  vare
sk) dessa beror på oe;)entliqheter  eller rnisstaq.

Vtd upprättandet  av årsredovisninqen  ansvarar  styrelsen  och
verkstäl)ande direktören  för bedÖmningen av bolagets fÖr-
måga att fortsätta  verksamheten.  De upplyser, när så är
tiilämpligt,  om förhållanden  som kan påverka fÖrmågari att
fortsätta  verksamheten  och att använda antagandet  om fort-
satt drift.  Antaqandet  om fortsatt  drift  til1ämpas dock inte om
beslut har fattats  om att avveck1a verksamheten.

Rev/sorns  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 oeqentligheter  eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse  som innehåller
mina uttalanden.  Rtm1ig 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
väsentliq felaktiqhet  om en sådan finns. Felaktiqheter  kan
uppstå pä grund av oegentligheter  ellermisstag  och anses vara
väsentliga om de enskilt  eller tillsammans  rimligen  kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare  fattar  med
grund i årsredovisninqen.

Som del av en revision enligt ISA använder  jag professionellt
omdöme och har en professionel1t skeptisk inställning  under
hela revisionen.  Dessutom:

identifierar  och bedÖmer jag riskerna för väsentliga  fel-
aktigheter  i årsredovisningen,  vare sig dessa beror på
oegentligheter  eller  misstag,  utformar  och utfÖr
granskningsåtgärder  b1and annat utifrån  dessa risker  och
tnhämtar  revisionsbevis  som är tillräckliga  och ändamåls-
enliga för  att utgöra en grund fÖr mina uttalanden.  Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet  tifl följd av
oegentligheterär  hÖgre än för  en väsentfig  felaktighet  som
beror på misstaq, eftersom  oegentligheter  kan innefatta
aqerande  imaskopi,  fÖrfalskning,  avsiktliqa  utelämnanden,
felaktig  information  eller  åsidosättande  av intern  kontroll.

* skaffarjagmigenf9rståelseavdendeIavbolagetsinterna
koritroll  som har betydelse  för  min revision  fÖr att  utforrna
granskningsåtgärder  som är lämpliga med hänsyn till om-
ständi'gheterna,  men inte för att uttala mig om effektivi-
teten  i den interna kontrollen.

*  utvärderarjaglämplighetenfderedovisningsprincipersom
används och rim1igheten i styrelsens och verkställande
direktÖrens  uppskattningari  redovisningen  och tillhörande
upplysningar.

*  drar jag en slutsats om lärnpligheten  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 elter fÖrhållanden som kan leda til
betydande tvivel om bolagets fÖrmåga att fortsätta
verksamheten.  Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsent1ig osäkerhetsfaktor,  måste jag  i revistons-
berättelsen  fästa uppmärksamheten  på upp1ysningarna 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
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
upp(ysningarna, och om årsredovisningen  återger de
underliggandetransaktionerna  och hände1serna på ettsätt
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  iakttage1ser
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister  i
den interna kontrollen  som jag identifierat.
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Building  a better
workinq  world

Rapport  om  andra  krav  enliqt  laqar  och  andra
författnföqar

Utta/anden

UtÖver  min revision  av årsredovisningen  harjag  även utfört  en
revision  av styrelsens  och verkställande  direktörens  förvalt-
ning för Alvesta  Lltveckling  AB för räkenskapsåret  2018-01-
01-2018-12-31  samt  av fÖrslagettill  dispositioner  beträffande
bolagets  vinst  eller  förlust.

Jag tillstyrker  att bolagsstämman  disponerar  vJnsten enliqt
förslaget  i fÖrvaltningsberätteIsen  och bevilJar  styrelsens  leda-
möter  och verkställande  direktÖren  ansvarsfrihet  för räken-
skapsåret.

arund  för  uttalar»den

Jag har utfÖrt  revisionen  enligt  god revisionssed  i Sverige.  Mitt
ansvar  enlk)t  denna beskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns
ansvar.  Jag är oberoende  i fÖrhållande  till Alvesta  Utveckling
AB enligt  god revisorssed  iSverige  och hariÖvrtgt  fullgjort  mitt
yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

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

StyreJsens  oc/i vvh  ktall;»ridp  d#rnmmq  hmvsr

Det är styrelsen  som har ansvaret  fÖr förslaqet  till disposi-
tioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.  Vid fÖrs1ag till
utdeining  innefattar  detta  btand annat  en bedt5mning  av om
utde1nfögen  är försvarlig  med hänsyn  till  de krav  som bofagets
verksamhetsart,  omfattning  och risker  sfö1ler  på storleken  av
bolagets egna  kapital, konsolideringsbehov,  likviditet  och
ställning  i övrigt.

Styrelsen  ansvararfÖr  bolagets  organisation  och fÖrvaltningen
av bolagets  angefögenheter.  Detta innefattar  bland  annat  att
fortlöpande  bedöma bolagets  ekonomiska  situation  och att
tillse  att  bolagets  organisation  är utformad  så att  bokföringen,
medeliförvaltningen  och bolagets  ekonomiska  angelägenheter
i övrigt  kontro(leras  på ett betryggande  sätt.  Verkstållaride
direktören  ska sköta den föpande  fÖrvaltninqen  enltgt  styrel-
sens riktlinjer  och anvisningar  och bland anr»at vidta de åt-
gärder  som är nÖdvändiga  fÖr att  bolagets  bokföring  ska full-
göras i Överensstärnrnelse  med lag och för att medels-
förvaltningen  ska skÖtas på ett  betryggande  sätt.

flnst««rirr«q  sqgy)7

Mitt  mål beträffande  revisionen  av förvaltningen,  och därmed
mitt  uttalande  om ansvarsfrihet,  är att  inhämta  revisionsbevis
fÖratt  med en rimlig  grad  av säkerhet  kunna  bedöma  om någon
styrelseledamot  eller  verkställande  direktÖren  i nägot  väsent-
liqt  avseende:

*  företagit  riågon åtgärd  eller  gjort  sig skyldig  till någon för-
summelse  som kan föran1eda ersättningsskyldighet  mot
bolaget,  eller

*  på något  annat  sätt  handlat  i strid  med aktiebofaqslaqen,
årsredovisningslagen  eller  bolagsordningen.

Mitt  må1 beträffande  revisionen  av fÖrslaget  till  dispositioner
av bolagets  vinst  eller  fÖrlust,  och därmed  mitt  uttalande  om
detta,  är att  med rimlig  grad av säkerhet  bedöma  om fÖrslaget
är fÖrenligt  med aktiebolagslaqen.

Rimliq  säkerhet  är en hÖg grad av säkerhet,  men inqen  qaranti
fÖr att  en revision  som utfÖrs  enligt  god revisionssed  i Sverige
a1ltid kommer  att upptäcka  åtgärder  eller  fÖrsumme(ser  som
kan föranleda  ersättningsskyldighet  mot bolaget,  eller  att ett
förslag  till  dispositioner  av bolagets  vinst  eller  förlust  inte  är
fÖrenligt  med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision  enligt  god revisionssed  i Sverige
använder  jag professionellt  omdÖme och har en professionellt
skeptisk  inställning  under hela revisionen.  Granskninqen  av
fÖrvaltningen  och förslaget  till dispositioner  av bo1agets vinst
eller förlust  grundar  sig främst på revisionen  av räken-
skaperna.  Vilka  tillkommande  granskningsåtgärder  som utfÖrs
baseras  på min professionella  bedömning  med utgångspunkt  i
risk och väsentlighet.  Det innebär  att  jag fokuserar  gransk-
ningen  på sådana åtqärder,  områden  och förhållanden  som är
väsentliga  för  verksamheten  och där avsteg  och överträdelser
sku1le ha särskild  betydelse  rÖr bolagets  situation.  Jag går
igenom och prövar  fattade  beslut, beslutsunderlag,  vidtagna
åtgärder  och andra förhållanden  som är relevanta  för mitt
uttalande  om ansvarsfrihet.  Som underlag  för  mitt  uttalande
om styrelsens  fÖrslag till dispositioner  beträffande  bolagets
vtnst  eller  fÖrlust  har jag granskat  om fÖrslaget  är fÖrenligt
med aktiebolagslagen.

VäxjÖ den 21 mars 2019

Thomas  Olofsson
Auktoriserad  revisor
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Till bolagsstämman  i

Alvesta  Utvecklig  AB

Org.nr  556421-5639

Granskningsrapport  för  år 2018

Jag av fullmäktige  i Alvesta  kommun  utsedd  lekmannarevisor  har granskat  Alvesta  Utveckling  AB

verksamhet  under  fökenskapsåret  2018-01-01-  2018-12-31.

Styrelse  och  VD ansvarar  för  att  verksamheten  bedrivs  enligt  gällande  bolagsordning,

ägardirektiv  och beslut  samt  de lagar  och  föreskrifter  som gällerför  verksamheten.

Lekmannarevisorn  ansvarar  för  att  granska  verksamhet  och intern  kontroll  samt  att

pröva  om verksamheten  bedrivs  enligt  fullmäktiges  uppdrag  och mål  samt  de lagar  och  föreskrifter

som gäller  för  verksamheten.

Granskningen  har  utförts  enligt  aktiebotagsJagen,  kommunalagen  och  god  revisionssed

i kommunal  verksamhet  och kommunens  revisionsreg(emente  samt  utifrån  bolagsordning

och av årsstämman  fastställda  ägardirektiv.

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

grund  för  bedömning  och  prövning.

Jag har  haft  dialog  med  bolagets  auktoriserade  revisor.

Jag har  följt  bolagets  verksamhet,  träffat  ordföranden  och  VD:n,  hafl:  samtal  om  bolaget

samt  läst  bolagets  protokoll.

Jag bedömer  att  bolagets  verksamhet  har  skötts  på ett  ändamålsenligt  och  från  ekonomisk

synpunkt  tillfredsställande  sätt  samt  att  bolagets  interna  kontroll  varit  tillräcklig.

Alvesta  2019-03-14

Lekmannarevisor


