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E) I Stämmans

öppnande

Årsstämman öppnades

E) 2 Godkännande
Förteckning

från årsstämma

2020

och val av ordförande
av Tomas

Hedevik,

vilken

utsågs till ordförande.

av röstlängd

över vid stämman

är representerade

vid stämman

närvarande

aktieägare

och förteckningen

upprättades.

Samtliga

nedan godkändes

som

röstlängd:

Närvarande

aktieägare

Alvesta

Kommunföretag

genom

befullmäktigat

AB

antal aktier

antal

1000

1000

röster

ombud

Frida Christensen

%3 Val av iusterare
Till justerare

av dagens

% 4 Godkännande

blivit

utsågs Frida Christensen.

av dagordning

Förslag till dagordning
stämman

protokoll

och kallelse

för stämman

behörigen

till stämman

godkändes.

sammankallad

Stämman

prövade

och konstaterade

också om

att den blivit

det.

%5 Årsredovisning för 2019
Styrelsens

förslag

balansräkningar

till årsredovisning
för bolaget

Revisionsberättelse

för år 2019 inklusive

resultat-

och

noterades.

samt lekmannarevisorns

granskningsrapport

behandlades

också.
Samtliga

dokument

biläggs protokollet.

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

godkändes.

förslag

till

aktier

3
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från

årsstämma

2020

2020-04-21

% 7 Ansvarsfrihet

för 2019

Styrelse och verkställande

direktör

beviljades

ansvarsfrihet

för förvaltningen

av

det gångna året.

E)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

Vidare beslutade

att besluta om under verksamhetsåret.

stämman

att arvode eller ersättning

till auktoriserad

revisor skall

betalas enligt avtal och taxa.
% 9 Val av revisor
Noteras att årsstämman

2016 utsåg auktoriserad

& Young, från årsstämman

revisor Thomas Olofsson,

2016 till och med årsstämman

2018 utsåg Kristina Lindstedt

till revisorssuppleant

Ernst

2020. Årsstämman

fram till och med årsstämman

2020.

E)10 Anmälan

förändrinz

styrelse

Noteras att någon anmälan
stämman

% Il

m m

om förändring

av styrelse m m är inte aktuell för

2020.

Tack för året

Representanten

för ägaren Frida Christensen,

och VD för en bra och väl genomförd

framförde

verksamhet

ett stort tack till styrelse

under 2019.

%12 Avslutnin
Då inga övriga ärenden
tackade för intressant

Årsredovisning

förelåg förklarade
och utvecklande

2019 inklusive

ordföranden

uppdrag

revisionsberättelse

årsstämman

under föregående

avslutad och
mandatperiod.

och granskningsrapport

från

lekmannarevisor

i,l,;'X

aA"eSta
Utveckling

AB

Årsredovisningför

Alvesta

Utveckling

AB

556421-5639

Räkenskapsåret
2019-01-01

-

2019-12-31

Besöksadress

Postadress

Telefon

Centralplan

c/o A)!boHus, Storgatan 15 A, Alvesta

0472-1S0

1, Alvesta

Organisationsnr
00 vx

556421-5639

ALVESTA

UTVECKLING

Org.nr

AB

556421-5639

Förvaltningsberättelse
Styrelsen

och VD för

årsredovisning

Alvesta

för räkenskapsåret

Ägare: Samtliga

aktier

Alvesta

(org.nr.

kommun

Alvesta

Utveckling

Utvecklings

AB (org,nr.

556421-5639)

lämnar

följande

2019.

ägs av Alvesta

Komrnunföretag

212000-0639)

äger Alvesta

AB (org.nr.

556696-1602)

Kommunföretag

och

AB.

uppdrag

Målet med bolagets verksamhet
bidra med förstudier

är enligt bolagsordningen

och projekt för kommunutveckling,

att inom Alvesta kommun
dels bygga, förvärva,

dels

förvalta

och föräd!a lokaler och mark för kommersiell

verksamhet för uthyrning och/eller
bes!utades av kommunfullmäktige
i juni 2018 och

försäljning.

Bolagsordningen

faststälides

senare av bolagsstämma.

Från ägaren Alvesta Kommunföretag
kompletterande

punkter

finns ett anta( i det specifika ägardirektivet

med inriktning

på frågor om utveckling:

R FortsattarbeteifrågoromlångsiktigavägvaIförkommunenochboIagetvadgällergods
och användning

av funktionerna

för omlastning

järnväg-lastbil

vid kombiterminal

och

omlastningsterminal

a Dialog, kommunikation

och bearbetning
av idåer och förslag
lokaler och mark för kommersiell verksamhet

'

Ta initiativ

'

Genomföra

till informationsutbyten

'

Bidra och medverka

arrangemang

Verksamheten

och möten

i FoU-verksamhet

under

i utbyggnad

för det lokala näringslivet

på förvärv7byggande

av

av bredband

som gynnar kommunutveckling

i kommunkoncernen

(forskning

och utveckling).

året

Omlastninzsterminalen
För

att

få

ett

engagemang
bolaget

mer

långsiktigt

perspektiv

för om!astningscentraIen

beställt

kapaciteten

med korttidslagring

Intermodal

ytterligare

i anslutning

har

för terminalerna.

ett steg till är att utöka

till omIastningscentralen.
tillstånd

på 3 150 kvm på fastigheten.

lossade järnvägsvagnar

kommunens

för utveckling.

verksamheten

terminalen,

och

ägda kombiterminalen,

av framtidsscenarier

och utveckla

AB, som arrenderar

en lagerbyggnad

2019. Antalet

studie

och en del uppslag på initiativ

Ett sätt att få ännu större volymer
Alwex

utvecklingsbolagets

och den av kommunen

en omvärldsbevakande

Studien ger perspektiv

på

Byggnaden

vid omlastningscentralen

Bolaget

på vissa villkor

har gett

att uppföra

färdigstä!ldes

våren

var under året 196 st (229

st fg år).
Utveck!ingsproiekt
Utveckiingsprojektet
Bredbandsförening

luftburet

bredband

om luftburet
har fortsatt

15 väntar på inkoppling.

bredband

tillsammans

med Blädingebygdens

under året. Ett 40-ta1 hushåll/företag

Ytterligare

anslutningar

l

är möjliga/planeras.

är uppkopplade
Det gemensamma

och

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639
projektet

för luftburet

på konkreta
komplement
marknad

via radiolänk

erfarenheter

till hushåll

luftburet

till nedgrävt

bredband

och alternativ

för kommersiel!

bredband

av att etablera

och företag

bredband

har till syfte att visa

via radiolänksteknik,

med fiber,

i område

som ett

som har en svag

utbyggnad.

Framtidsdagen
För tredje

året i rad arrangerade

"maskinen

och människan

april vände

sig till företagare

Dagen behandlade
arbetsmarknad,

konferensen

Framtidsdagen.

av näringsliv

digitalisering,

och samhä!le.

Temat

2019 var

Halvdagskonferensen

och den som ärintresserad

hurteknikutveckling,

företag

lokala företag

bolaget

- den nya arbetsmarknaden".

i början

och samhälle.

automatisering

påverkar

Då det gäller den nya arbetsmarknaden

om hur de lockar till sig unga och talanger,

på

kompetens,

berättade

Framtidsdagen

hade ett 50-ta1 nöjda deltagare.

Ett bolagför komrnunens utvecklinz
Utöver

punkterna

Några exempel

ovan har bolaget

arbetat

med olika utvecklingsåtgärderför

är:

a

Företagsbesök

*

PåägarenKommunföretagsuppdragbidramedframföraIltfinansielItstödtilltvå

i samband

utvecklingsprojekt;
skatepark
a

Nätverksbyggande,

a

Följt och bevakat

Intresseförening

samt 2 mkr till Alvesta

lämnat

FastiBhetsbeståndet

med styrelsemöten.

75 tkr till Moheda

i Motieda

moderbolaget

Modellen

finansierande

GiF för två konstgräsplaner

i Alvesta,

där

i kommunen.

2019-12-31

Industri

6 650 kvm

13 960 kvm

5 760 kvm

25 050 kvm

12 410 kvm

39 010 kvm

Lager

Totalt
fastigheterna

Modellen

4

och underhåll.

att säkerställa

av en

studiebesök.

4

fastighetsskötsel

för en förstudie

ägartillskott

bredbandsutveckIingen

Lillsjön 3

För

kommunen.

och

Lillsjön

Bolaget

att fastigheterna

3

besiktar

har

hyresgästerna

norma!t

själva

fastigheterna

ansvaret

för

en gång om året för

sköts.
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Resultat

efter

resultat

var

utbyggnad

finansiella poster visar en förlust på -3 370 tkr (fB år -732 tkr). Budgeterat
-2 243

fortsatt

till konstgräsplan,
uppdrag

ett

direkt

Alvesta

från

Alvesta

Utveckling

Resultatet

utbetalats.

bredbands-

samt ett bidrag

Bidrag till konstgräsplanen

Finansiering

av bidraget

vilket

och i samma

på

som

en positiv

post

i resultatredovisningen.

nivå som 2018.

på en fastighetsförsäijnin@

skedde

på 2 000 tkr skedde

redovisas

och inte som en intäkt

lägre än budget

AB har under

av företagets

En för bolaget

viktig

bokfört

Intäkterna

är lägre

2018. Under året har lån

ett aktieägartillskott

på 2 000 tkr samt

ett

samt den ekonomiska

av efterföljande

händelse

resultat-

skedde

hyresgästen

en dryg månad
per den 1l

ställningen

och balansräkning

vid räkenskapsårets

med noter.

in på nya året, fastigheten

februari

2020. Köpeskillingen

Modellen

4

motsvarade

i

värde.

Administration

och

fastighetsskötsel

för administration

Fastighets

året mottagit

verksamhet

övrigt

såldes till den befintliga

tjänster

'för

på 806 tkr från moderbolaget.

framgåri

Tjänster

av näringsbidrag

med 3 000 tkr.

koncernbidrag

utgång

utbetalning

dock i något lägre takt än beräknat

Kommunföretag

jämfört med 2018 beroende

2019

har

på balansräkningen

ligger kostnaderna

amorterats

stort

året
beslut

Kommunföretag.

aktieägartillskott

mot eget kapital

I övrigt

Under

som ej var budgeterat,

av ägaren

genom

tkr.

enligt tidigare

och fastighetsskötsel

AB för 92 tkr under

för VD och styrelse

har köpts av systerbolaget

året (fg år 70 tkr).

Bolaget

har från Alvesta

AllboHus
kommun

köpt

med 225 tkr (fg år 203 tkr).

Framtiden
Den från 2018 nya bolagsordningen
att det är en kommunal
företagande

och näringsliv

även att verka
perspektiv.

förhållande

Bolaget

inom frågor

perspektivet

till kostnader

enligt

- Fortsatta

tari

kontakter

övrigt

bland

betonar

som stimulerar
uppdrag

omfattar

syfte med ett samhällsekonomiskt
grunder,

men det

där värdeskapandet

handlar

om nytta

ska vägas in.

för 2020 som bland

genom
annat

någon form

annat

målsatt

att bo1aget

av strukturförändring.

upp:

med operatören/arrendatorn

med flera om möjligheter

till bolaget

Bolagets

affärsrnässiga

(kommunnytta),

ekonomi

ägardirektivet

med verksamheter

och lokalisering.

för medborgarna,

stärka sin löpande

Verksamhetsplanen

arbeta

som har ett allmännyttigt
ska bedrivas

har lagt fast en verksamhetsplan

behöver

hamn

för etablering

Verksamheten

samhällsekonomiska

och det specifika

resurs för att aktivt

att utveckla

Intermodal AB, Göteborgs

Alwex
användning

av omlastningsterminaIen

och

kombiterminalen

- Dialog, kommunikation
lokaler

och bearbetning

och mark för komrnersiell

- Ta initiativ
- Genomföra

till informationsutbyten
arrangemang

av idåer och förslag

på förvärv/byggande av

verksamhet
och möten

i utbyggnad

för det lokala näringslivet

3

av bredband

som gynnar

kommunutveckling

i
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Styrelse

och

Styrelsen

har haft sex protokollförda

Årsstämman

revisorer
sammanträden

under

året.

hölls 2019-04-25.

För tiden 1 januari
Ordinarie:

2019 till och 25 aprii 2019:

Roiand Axelzon

Per-Anders

Nordahl

Suppleanter:

Matz

(ordf),

och Anders
Ath!ey,

Claudia

Crowley

Sörensson

(vice ordf),

PeterJohansson,

Sandgren.

Isabel

Barindelli,

Andreas

Nilsson,

Kent Mandorff

och Torbjörn

Svensson.
Revisor: Thomas

Olofsson,

Lekmannarevisor:

Lennart

Ernst & Young AB, med Kristina
Axelsson

med Gun-Britt

Öhlån

Lindstedt

som suppleant.

som supp!eant.

VD: Kjell Rosenlöf
Vice VD: Camilla

För tiden

Holmqvist

25 april 2019 till och 31 december

Ordinarie:

Tomas

Petersson

och Ulf Gustavsson

Suppleanter:

Hedevik

Per-Anders

(ordf),

2019:

Veronika

Nordahl,

Kobak

Britt-Marie

(vice ordf),

Olsson,

Tobias

Johansson,

Olof Andersson,

Björn

Ingemar

Nilsson

och

Robin Berg
Revisor: Thomas

Olofsson,

Lekmannarevisor:

Fredrik

Ernst & Young AB, med Kristina
Reinholdsson

med Anna Haglund

Lindstedt

som suppleant.

som suppleant.

VD: Kjell Rosenk5f
Vice VD: Camilla

Specifikation

Holmqvist

av förändring

i Eget

kapital

Aktiekapital
Belopp

100 000

vid årets ingång

Fritt Eget

Reservfond

kapital
8 816 054

523 054

Aktieägartillskott
Årets

resultat
100 000

Beioppvid årets-utgå-n@
Antalet

aktier

Förslag

är 1000

Erhållet
Årets

på 100

2 000 000

-2 563 942

- 2 563 942

kr.

till vinstdisposition

Till årsstämmans
Ingående

st med ett kvotvärde

förfogande

balanserad

står följande

vinstmedel:

vinst

8 816 054 kr

aktieägartillskott

2 000 000 kr

resultat

- 2 563 942 kr

Summa

8252111kr

4

9 439 108

2 000 000

8 252 1ll

523 054

Summa

8 875 166

ALVESTA UTVECKLINGAB
Org.nr 556421-5639

Styrelsen

och VD föreslår

årsstämman

besluta att i ny räkning överföra

8 252 1ll

kr.

A-lvesta 2020-03-11

Veronika

Kobak

Ordförande

64:f'

(,«lr
C.='aC-'Ro:y-t(,Q

,A,a"

U)f Gustavsson

Kje1l Roseniöf

Verkstältande direktör

in revisionsberättelsehar avgivits 2020-03-i%

Auktoriserad revisor

5
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RESULTATRÄKNING
Not

2019

20I8

I
Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga

1263

rörelseinstäkter

Summa

2

rörelseintäkter

Rörelsens
Övriga

- 3 369 682
3

Av- och nedskrivning

av materiella

anläggningstil1gångar

rörelsekostnader
rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella

Räntekostnader

och liknande

resultatposter

och liknande

efter finansiella

resuItatposter

poster

Koncernbidrag
Skatt på årets resultat
Årets

1435

701

- 803 1ll

o

o

-1 104 689

- l 124 894

o

o

- 4 474 371

-1 928 005

-3 147 375

- 492 304

poster

Ränteintäkter

Resultat

996

650
5 051

kostnader

Personalkostnader

Summa

1430

63 000
I326

externa kostnader

Övriga

996

resultat

6

o

o

-222 563

-239 795

-3 369 938

- 732 099

805 996

722 395

o

o

-2 563 942

-9 704

ALVESTA

UTVECKLING

AB

Org.nr 556421-5639

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Not

2019-12-31

2018-12-31

19 386 869

20 365 654

1
Anläggningstillgångar
Materiella

anläggningsti(lgångar

Byggnader

och mark

Moskiner

Firtansie[la
Övriga

2102

och inventarier

2 228 049

7 636 179

7 636 179

29 125 193

30 229 882

ardäggningstillgångar

långsiktiga

Summa

145

fordringar

anläggningstillgångar

0msättningstillgångar
o

o

805 996

o

Lager
Kortföstig
Övriga

fordran

moderbolag

1155

fordringar

65 037

Kassa och bank

2 299 585

5 617 945

Summa

omsättningstillgångar

3 106 736

5 682 982

SUMMA

TILLGÅNGAR

32 231 929

35 912 864

7

<..,J
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EGET

KAPIT

AL

OCH

2018-12-31

2019-12-31

Not

SKULDER

1
Eget kapital
Bundet eget kapital
100 000

Aktiekapital

lOO OOO

Reservfond

523 054

523 054

623 054

623 054

10 816 054

8 825 758

-2 563 942

-9 704

Summa
Fritt

bundet

eget kapital

eget kapital

Balanserat

resultat

Årets resultat
Summa

fritt

Summa

eget kapital

Långfristiga

eget kapital

8 816 054

8 875 166

9 439 108

23 000 000

26 000 000

23 000 000

26 000 000

skulder

Skulder

till kreditinstitut

Summa

Jångfristiga

Kortfristiga

8 252 Ill

6

skulder

skulder

Skulder

till koncernföretag

24 510

70 000

Skulder

till Alvesta

76 191

70 569

kommun

Leverantörsskulder
Skatteskuld
Övrig

kortfristig

Upplupna

skuld

kostn.o

Summa

kortfristiga

SUMMA

EGET

förutbetalda

intäkter

skulder

KAPIT

AL

OCH

SKULDER

o

o

181 725

195 055

32 563

36 848

41 774

lOl 284

356 763

473 756

32 231 929

35 912 864

"r-=
8

NOTER

Not 1

TILL

ATRÄKNING

RESULT

BALANSRÄKNING

OCH

REDOVISNINGSPRINCIPER
Ajlmänna

upplysningar

Årsredovisningenärupprättadienlighetmed
Årsredovisningi

mindre

årsredovisningslagenochBFNAR20l6:10

aktiebolag.

Anläggningstillgångar
Tillämpade

avskrivningstider:

Byggnader

25 år

Markanläggningar

20 år

Anslutningsavgifter

5 år

Markinventarier

25 år

NyckeltaIsdeflnitioner
Omsättninz
Rörelsens

huvudintäkter,

fakturerade

Resultat

efter finansietla

poster

Resultat

efter finansiella

intäkter

Soliditet

kostnader,

och kostnader,

sidointäkter

samt intäktskorrigeringar

men före extraordinära

intäkter

och kostnader.

(%1

Justerat

eget kapital

(eget kapital

och obeskattade

reserver

med avdrag

för uppskjuten

skatt) iprocent

av balansomslutning.
Avkastnine
Resultat

på totalt

kapital

efter finansiella

poster

samt finansiellakostnader

iprocent

av årets genomsnittliga

balansomslutning.

Not2

Not3

Låneränta

fastigheter

Räntorpå

fastighetslån

ÖVRIGA

ersättning

Avser

vinst

vid

ANSTALLDA

några

borgensavgift

i procent

av årets genomsnittliga

fastighetslån.

RÖRELSEINTÄKTER

Avser

Bolaget

inkl.

från

avyttring

OCH

har, liksom
löner

eller

medfinansiärer

av Framtidsdagen

av fastigheten

Kvarnabacken

2019
4:1 inkl

Brånan

1 :1I

år 2018.

PERSONAL
föregående

år, inte

haft

några

ersättningar.

9

anställda

och bolaget

har inte

utbetalat

ALVESTA

UTVECKLING

AB

Org.nr 556421-5639

Not4

ANLÄGGNINGSNOT

2019

2018

20 530 638

21 288 318

BYGGNAD
Ingående

ackumulerade

Nyanskaffningar

under

Avyttring/utrangering
Utgående
Ingående
Årets

ack.

anskaffningsvärden

o

året
under

året

anskaffningsvärden

ackumulerade

avskrivningar

enl. plan

avskrivningar

o

-757 680

20 530 638

20 530 638

- 6 520 018
- 821 225
o

Återförd avskrivnngavyttring
Utgående

ackumulerade

avskrivningar

Utgående

bokfört

byggnad

värde

o

- 6 00I

863

- 841 430
323 275

-7 341 243

-6 520 018

13 189 395

14 010 620

4 204 436

4 646 756

MARK
Ingående

ackumulerade

Nyanskaffningar

under

Avyttring/utrangering
Utgående

anskaffningsvärden
året

o

under

bold?irt

värde

året

o

mark

o
-442 320

4 204 436

4 204 436

6 254 847

6 254 847

o

o

o

o

MARKANLÄGGNING
Ingående

ackumulerade

Nyanskaffiningar
Avgår

Ingående

EU

ackumulerade

anskaffningsvärden

ackumulerade

avskrivningar

avskrivningar

Avyttring/utrangering
Utgående
Ingående
Årets

året

investeringsbidrag

Utgående

Årets

under

anskaffiningsvärden

ack.

under

avskrivningar

ackumulerade

6 254 847

6 254 847

- l OOO 597

- 843 037

-157 560

-157 560

o

o

året
enl. plan

nedskrivningar

-1 158 157

-1 000 597

-3 103 652

-3 103 652

nedskrivningar

o

Utgående

ack.

nedskrivningar

enl. plan

Utgående

bokfört

värde

markanläggning

Utgående

bokfört

värde

byggnad,

mark

och markanläggning

10

o

-3 103

652

1993

038

2 150 598

19 386 869

20 365 654

-3 103

652

ALVESTA

UTVECKLING

AB

Org.nr 556421-5639

Not5

Ingående

ackumulerade

Nyanskaffningar
Avgår

2018

3 233 658

3 233 658

EU
anskaffningsvärden

ackumulerade

avskrivningar

avskrivningar

Avyttring/utrangering

under

o

o

o

3 233 658

3 233 658

-1 005 609

- 879 705

- 125 904

- 125 904

o

året

2 102 145

2 228 049

2019

2018

13 000 000

13 000 000

13 000 000

I3 000 000

10000000

13 000 000

10 000 000

13 000 000

2019

2018

säkerheter

Inga

Inga

Eventualförpliktelser

Inga

Inga

avskrivningar

Utgående

bokfört

inom

värde

-1 131

o
-l 005 609

ack.

Förfaller

enl. plan
inveutarier

SKULDER
ett år efter

balansdagen

Komrnuninvest

Förfaller

senare

än ett år men

inom

fem år efter

Kornmuninvest

7

o

513

Utgående

LÅNGFRISTIGA

Not6

året

ackumulerade

Ingående
Årets

under

anskaffningsvärden

investeringsbidrag

Utgående

Not

2019

INVENTARIER

STÄLLDA

SÅKERHETER

OCH

EVENTUALFöRPLIKTELSER
Ställda

balansdagen

ll

, ('-,X-i

Buildjng
workinq

a better
world

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman

Rapport

i Aivesta

Utvecklinq

AB, org.nr

556421-5639

om årsredovisninqen

Som del av en revisfon eniigt ISA använder
omdöme och har en profess}onellt
skeptisk
hela revisionen. Dessutom:

Uttalanden
Jaq har utfört en revtsion av årsredovisnlngen
fÖr Alvesta
Utveckling AB för räkenskapsåret
2019-01-01-2019-12-31.
Enligt min uppfattning
har årsredovisningen
upprättats
ienlighet med årsredovisninqsIagen
och ger en i alla väsentliga
avseenden
rättvfsande
bild
av Alvesta
Utveckling
ABs
finansiella ställninq per den 31 december 2019 och av dess
finansiella
resultat
för året
enliqt
arsredovisninqsIagen,
Förvaltninqsberättelsen
är förenliq
med årsredovisningens
ÖvrTga delar.
Jag tillstyrker
därför att bolaqsstämman
räkningen och balansräkninqen.

fastställer

resultat-

Grund för uttalanderh
JaQ har utfört reViSiOnen enligt International
StandardS On
Auditing (lSA)och god revisionssed iSverige. Mttansvarenligt
dessa standarder
beskrivs
närmare
i avsnittet
Revisorns
ansvar. Jag är oberoendeiförhållande
till Alvesta Utveckling
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fulk)jort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jaq anser att de revisionsbevis
jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga
som grund fÖr mföa uttalanden.
Styra/sens

och verkstäglande

direktörens

ar»svar

Det ärst.yrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret
för att arsredovisningen
upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningsiagen.
Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvän.dig för att upprätta en årsredovisnint) som inte innehål1er nagra väsentliga felaktigheter,
vare
sig dessa beror på oegentliqheter
eller misstag.
Vid upprättandet
av årsredovisningen
ansvarar styrelsen och
verkställande
direktören
fÖr bedömningen
av bolaqets förmåga att fortsätta
verksamheten.
De upplyser,
när så är
tiliämpligt,
om fÖrhållanden
som kan påverka förmågan
att
fortsätta verksamheten
och att använda antaqandet
om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift t?l)ämpas dock inte om
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
RevJsorm

ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad aV säkerhet Om att årsredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror
på oegentligheter
eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller
mina uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hÖg grad av säkerhet,
men är ingen garanti fÖr att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed
i Sverige.alltid
kommer att upptäcka en
väsentlig
felaktighet
om en sada
finns. Felaktiqheter
kan
uppstå på qrund av oegentliqheter
eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan fÖrväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med
grund iårsredovisningen.

A mernber flrm of Ernst 3. Younr) Gleibal Limited

jag professionellt
Inställnfög
under

identifierar
och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter
i årsredovisninqen,
vare sig dessa beror på
oeqentligheter
el(er
misstag,
utformar
och
utför
granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis
som är Ullräckliga och ändamålsenliga för att utgÖra en grund fÖr mina uttalanden.
Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till fÖljd av
oegentligheter
är hÖgre än fÖr en väsentlig felaktighet
som
beror på misstag, eftersom
oegentligheter
kan innefatta
agerande imaskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden,
felaktig information
eller åsidosättande
av tntern kontroll.
skaffar jag mig en fÖrståelse av den del av bo!aqets interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollenutvärderar jag lämpligheten
ide redovisningsprinciper
som
används och rimligheten
i styrelsens
och verkställande
direktÖrens uppskattningariredovisningen
och tillhörande
upplysningar.
drar jag en Slutsats om lämpligheten
i att styrelsen och
verkställande
direktören använder antagandet
om fortsatt
drift vid upprättandet
avårsredovisninqen.
Jag drar också
en slutsats, med grundide
inhämtade
revisionsbevisen,
om det finns nagon väsentlig osäkerhetsfaktor
som avser
sådana händelser
eller förhåIlanden
som kan leda till
betydande
tvivel
om bo!agets
förmåga
att fortsätta
verksamheten.
Om Jag drar slutsatsen
att det finns en
väsentlig
osäkerhetsfaktor,
måste
jag
i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten
på upplysningarna
i
årsredovisningen
om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar
är ottllräckliga,
modifiera
uttalandet
om årsredovisningen.
Mina s1utsatser baseras
pa de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för
revis»nsberättelsenDock kan framtida
händelser
eller
förhållanden
göra att ett bolaq inte längre kan fortsätta
verksamheten.
utvärderar
jag
den
övergripande
presentationen,
strukturen
och innehållet
i. årsredovisningen,
däribland
upplysningarna,
och om arsredovisningen
återger
de
underliggande
transaktionerna
och händelserna
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
iakttage)ser
under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i
den interna kontrollen som jag iden-tifierat.

EY
Buildinq
workinq

a better
world

Rapport

om

andra

krav

enliqt

1aqar

och

andra

författninqar
Uttalanden
UtÖver min revision av årsredovisningen
har jag även utfört en
revision av styrelsens
och verkställande
direktörens
förvaltning för Alvesta Utveckling
AB Br räkenskapsåret
2019-0101-2019-12-31
samt av förslaqet till dispositioner
beträffande
bolaqets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker
att bolagsstämman
disponerar
vinsten entigt
förslaget i förvaItningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verksUllande
direktören
ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört
ansvar enligt

revisionen enliqt god revisionssed i Sveriqe. Mitt
denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns

ansvar. Ja5 är

oberoende i förhållande till Alvesta Utvecklinq
AB enligt god revisorssed t Sverige och hari övrigt fulk)jort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Sorn en del av en revision enligt god revisionssed
i Sverige
använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning
under hela revisionen.
Granskningen
av
förvaltninqen
och förslaget
till dispositioner
av bolagets vinst
eller förlust
grundar
sig främst
på revisionen
av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder
som utförs
baseras på min professionella
bedömning med utqångspunkt
i
risk och väsentlighet.
Det innebär att jag fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden
som är
väsentliqa för verksamheten
och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse
för bolagets situation.
Jag går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna
åtgärder
och andra förhållanden
som är relevanta
för mitt
uttalande om ansvarsfrihet.
Som under1aq Br mitt utta)ande
om styrelsens
förslag till dispositioner
beträffande
bolagets
vinst eller förlust har iaq granskat
med aktiebolagslagen.

Växjö den 1l

om förslaget

är förenligt

mars 2020

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

och verkställande

direkt6rens

ansvar

Thomas Olofsson
Auktoriserad
revisor

Det 'år styrelsen som har ansvaret för fÖrslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust. Vid förslaq till
utdelninq innefattar
detta bland annat en bedömning
av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart,
omfattning
och risker ställer på storleken av
bolagets
egna kapital,
konsoIideringsbehov,
likviditet
och
ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolaqets organisation
och förvaltningen
av bolagets angelägenheter.
Detta innefattar
bland annat att
fortlöpande
bedöma bolagets ekonorniska
situation
och att
tillse att bolaqets organisat?on är utforrnad så att bokföringen,
medelsförvaltningen
och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras
på ett betryggande
sätt. Verkställande
direktören
ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer
och anvisningar
och bland annat vidta de åtgärder sorn är nödvändiga för att bolaqets bokföring ska fullqöras i överensstämmelse
med lag och för att medelsförvaltningen
ska skötas på ett betrygqande
såttRevisorns

ansvar

Mitt mål beträffande
revisionen
mitt uttalande om ansvarsfrihet,
för attmed en
styrelseledamot
ligt avseende:

av förvaltningen,
och därmed
är att inhämta revisionsbevis

r'imlig grad

av säkerhetkunna bedöma om n%on
eller verkställande
direktören
i något väsent-

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyIdighet
mot
bolaqet, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisninqsIaqen
eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande
revisionen av förslaqet till dispositioner
av bofagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om
detta, är att med rimltq grad av säkerhet bedÖma om förslaget
är fören1igt med aktiebolagslagen.
Rimltg säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen qaranti
fför att en revision som utförs enligt god revisionssed
i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser
som
kan fÖranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner
av bolaqets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslaqen.
2 (2)

A member

firm of Ernct & Yao'iq Glcb'il

Lirnikcd

IWo"me:n
Lekmannarevisionen

Till
Till årsstämman iAlvesta
Organisationsnummer
Till fullmäktige

Granskningsrapport

Utveckling

AB

556421-5639

iAlvesta

kommun

för år 2019

Jag, av fullmäktige i Alvesta, utseddalekmannarevisor, har granskat Alvesta Utveckling
verksamhet

AB:s

under år 2019,

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskiier
som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorerna
ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt respektive fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Jag harunder

året tagit del av bolagets handlingar,

Under året har samverkansavtal
Granskningen

harutförts

om konstgräsplan

enligt aktieboIagslagen

i Alvesta särskilt granskats.
och kommunallagen,

god revisionssed

i

kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente
samt utifrån bolagsordning och
av fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning

som behövs för att ge rimlig @und för bedömning och prövning.
Jag bedömer sammantagetatt bolagets verksamhet har skötts på ett ändsmA1sen1i@
nc'ihfrån
ekonomisk

synpunkt tillfredsställande

sätt.

Jag bedömer att bolagets interna kontroll

2020-03-13

Fredrik Reinholdsson
Lekmannarevisor

harvarit

tillräcklig.

