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Styrelsen  och verkställande  direktören  förAlvesta  Renhållnings  AB avger  härmed  följande

årsredovisning.
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FörvaItningsberätteIse

Verksamheten

Alvesta  Renhållnings  AB,  org.  m 556119-3391  med  säte i Alvesta  är ett

helägt  dotterbolag till  Alvesta  Kommunföretag  AB,  org.  nr 556696-1602.  Koncernredovisning  upprättas

av Alvesta  Koininunföretag  AB.  Ägaren  har  i ägardirektiv  förklarat  att bolaget  ska:

- Vara  en tydligt  avgränsad  verksamhet  som  lever  på egna  intäkter  OCl] tar ansvar

för  transportarbeten  och  servicetjänster  inom  miljöoinrådet

- Vara  ett redskap  för  att genoinföra  kommunens  energi-  och  klimatplan,  samt

för  samverkan  med  andra  kommuner

- Verka  på afförsrnässiga  grunder

- Verka  för  en miljömässig  offensiv  avfallsliantering  i kommunen.

Information  om  verksamheten

Bolagets  huvudsakliga  uppgift  är att:

- Insamla  och  transportera  avfall  från  kommunens  hushåll  och  verksamheter  till  extern  behandling

-Töiruna  och  transportera  slam  från  enskilda  slambrunnar  till  extern  behandling

-Driva  4 bemannade  återvinningscentraler  där  hushållen  kan  läinna  sitt  sorterade  grovavfall

- Säkerställa  extern  behandlingskapacitet  för  insamlat  material

Uppdraget  att sköta  Alvesta  kommuns  lagstadgade  ansvar  för  hushållsavfall  svarar  för  mer  än 80 % av

bolagets  omsättning.  Bolaget  bedriver  all  sin verksamhet  i Alvesta  kommun.

Alvesta  Renhållnings  AB  är medlei'n  i Sobona,  Kommunala  företagens  arbetsgivarorganisation,  samt i

branschföreningen  Avfall  Sverige.
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Väsentliga  händelser  under  räkenskapsåret

Bolaget har nu sjösatt det nya  insamlingssystemet  för  hushållsavfall  med  optisksortering.  Alla  hushåll  i

Alvesta  kommun liar fått ut röda och gröna  soppåsar,  och insamlingen  fungerar  över  förväntan.  Påsarna

går  till  Ljungby  för  utsortering  och  de öwiga  går  till  förbränning  vid  Ljungsjöverket.

Bolaget har under sot'ntnaren  utfört  ett större  anläggningsarbete  på Moheda  ÅVC, att hårdgöra  en

upplagsyta, uppsättning av betongelement som avgränsning  vid  trädgårdsavfallet  samt ny belysning  och

nytt  staket.  Åven  VislandaÅVC  liar  fått  nytt  staket.

Besöksfrekvensen vid de bemannade återvinningscentra1erna, Alvesta, Vislanda, Mol'ieda och Grimslöv

är fortsatt  liög.

Bolaget har under året samlat in och behandlat ungeför lika mycket avfall som tidigare år och antalet

kunder  såväl  hushåll  som  verksamheter  är fortsatt  stabilt.

Bolaget har haff en ökning av nya sopabonnemang, detta Ar resultatet av den inventering  som Alvesta

Kommrms  Bygg  och  Miljöavdelning  har  utfört  under  året.

Försäljningen  av lastmaskinstjänster  till  Alvesta  kommun  för  vinterväg1iållningen  fortsätter  och bolaget

har  numera  ett  fast  distrikt  att  sköta  inom  Alvesta  tätort.

Inom upphandlingsområdet  har bolaget  genomfört  upphandling  av "Slamtöinning  av enskilda  brunnar"

för  tiden  2019-01-01  t.o.m.  2022-12-31.

Bolaget har under året köpt in 3 st. nya sjöcontainrar  till  Alvesta  ÅVC  (Aringsås deponin)  till förvaring

av farligt avfall, även ett antal nya vanliga containrar och flak liar köpts in som ersätter  gamla  och

uttjänta.

Återställningen  av den  nerlagda  deponin  Aringsås  är sedan  något  år färdigställd.  Fortsatta  arbeten  bedöms

begränsas  till  att avse provtagningar,  kontroll  och mindre  åtgärder  för att säkerställa  den långsiktiga

funktionen  av deponin.  Bolaget  bedömer  att de sedan  tidigare  avsatta  medlen  för  återställningen  kan  ligga

kvar  på samma  nivå  under  2019 som det gjorde  för 2018.  Därefter  görs en förnyad  bedömning  och

utvärdering  om storleken  på avsättningen  för att hantera  framtida  kostnader  som  hänför  sig  till

återställningen  av Aringsås  deponin.

Årets  investeringar  uppgår  ti111888  tkr  fördelade  enligt  följande:

Byggnad

Övriga  inventarier

1 542 tkr

346  tkr
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Personal

Bolaget  har  totalt  16 fast  anställda  medarbetare  varav  4 kvinnor  och 12 rnän. Till  detta  kommer

3-4 timanställda  för att täcka upp semestrar  och sjukdom.  Systematiskt  arbetsmiljöarbete  sker enligt

fastställda  rutiner,  och man har kontinuerliga  arbetsplatsträffar  med personalen  varje  månad.

Avtal  OITl  företagsMlsa  finns  med Previa.

Sjukfrånvaron  var  under  2018,  4,07  %.

Miljöpåverkan

Bolaget bedriver arunälningspliktig verksamhet vid sina återvinningscentraler enligt Mi5öba1ken. I
anmälningsplikten  för  Alvesta  ÅVC  ingår  även att svara för  drift  och provtagningar  från  den nerlagda  och

numera  avslutade  deponin.  Provtagningar  och  öwigt  har  under  året  skett  enligt  upprättade

kontrollprogram.  Resultat  och redovisning  av dessa har lämnats  till  tillsynsmyndigheten  i en årsrapport.

Resultatet  från  provtagningar  visar  på låga analysvärden  med små variationer  från  tidigare  år men med en

långsamt  nedåtgående  trend.  Våtmarken  som tar hand om vatten  från  området  har fungerat  helt  enligt  plan

och inget vatten  har lätnnat  våtmarken  via bräddavloppet  och inget  vatten  har pumpats  till  Alvesta

kommuns  reningsverk.

Bolagets  fordonsflotta  drivs  idag till  största  delen  med diesel  av miljöklass  I med inblandning  upp till  40

% förnybar  diesel.  Vid  nyinvesteringar  av fordon  har bolaget  tagit  beslut  att övergå  till  förnybara  och mer

mi5övän1iga bränslen som t.ex. biogas. Bolaget har i dagsläget en servicebil  som körs på biogas,  och  som
tankas  vid  Alvesta  biogasanläggning.

Nyckeltal  på insamlade  mängder

Hushållsavfall  till  deponering  (ton)

Hushållsayfall  till  förbränning  (ton)

Hushållsavfall/invånare  (kg)

Invånare  Alvesta  Kommun

2018

396

5025

269

20 150

2017

339

5199

276

20 026

2016

342

5086

274

19 850

2015

322

5051

274

19 581
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Alvesta  ÅVC  ocli  den gamla  deponin

Framtida  utveckling

Under  2018 har regeringen  beslutat  om förordningsändringar  om producentansvaren  för f?5rpackningar

och returpapper.  Regeringen  tydliggör  att insamlingen  ska ske bostadsnära  (fastighetsMra)  och att det är

producenterna  av förpackningar  och tidningspapper  som ska bekosta  insamlingen.  Regeringen  har även

beslutat  att kominunerna  måste tillhandahålla  system för insamling  av matavfall  senast 2021, vilket

bolaget  redan har infört  i Alvesta  kommun.

Bolaget  väntar  nu på ytterligare  besked  på hur dessa nya beslut  gällande  producentansvaret  kommer  att

utföras  och hur ersättningarna  till  koinmunerna  kommer  att bli  framöver.

En stor utmaning  under 2019 Ar att fortsätta  genomförandet  med det nya insamlingssystemet  för

hushållsavfall  med optisksortering,  bolaget  har tagit  fram  en större  grön soppåse som ska vara  till  olika

verksamheter  som t.ex. äldreboenden,  skolor,  dagis m.m. så att dessa verksamheter  kan lägga  avvattnat

matavfall  i dessa större  gröna  soppåsar.  Bolaget  kan sedan köra  dessa påsar  tillsammans  med övriga  påsar

till  sortering  i Ljungby.

Bolaget  förfogar  i dagsläget  över  en modern  fordonsflotta  där medelåldern  ligger  runt  6 år, och kommer

fortsätta  förnyelsen  av bolagets  fordon.  Bolaget  håller  i dagsläget  på att upphandla  en ny sopbil  som

kommer  att drivas ined biogas, vilket  innebär  förbättringar  både i miljöhänseende  med fossilfritt

drivmedel  och minskat  koldioxid  utsläpp,  samt förbättrad  arbetsmiljö  't?5r personalen.

Bolaget  kommer  att fortsätta  upprustningen  av återvinningscentralerna  runt om i kommunen,  med att

hårdgöra  upplagsytor,  sätta upp betongelement  samt  reparera  och byta  ut staket.

Detta  medför  ökade  kostnader  för  bolaget,  men det är ett krav  på bolaget  att hålla  återvinningscentralerna

välvårdade,  funktionsmässiga  och tillgängliga  för  alla.



Alvesta  Renhållnings  AB

Org.nr  556119-3391
7 (16)

Risker

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

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

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

Ränteriskerna  är mycket  låga eftersom  bolaget  inte liar några lån.

Risken för kundförluster  finns i begränsad omfattning.  Antalet  stora kunder är begränsad och bolagets
enskilt  största kund är Alvesta  komi'nun  koncernen.

Bolagsstyrning

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

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

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

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

och anmäls/fastställs  aV Alvesta  Renliållnings  AB:s  årsstämma.

Styrelsen  upprättar  årligen  en arbetsordning  i enlighet  med aktiebolagslagen  och ägardirektiven.  Årligen

upprättas också en instruktion  till  Vd. Attest-och  beslutsrätten  för Vd anges i denna och kompletteras  med

en attestinstruktion.  Styrelsen  för Alvesta  Renhållnings  AB sammanttädde  vid 5 protokollförda  tillföllen

under 2018. Vid styrelsemötena  informeras  styrelsen alltid  om företagets verksamhetsutveckling  ocli

utvecklingen  av den finansiella  sföllningen.

Alvesta  kommun  utfördar  årligen såväl generella  ägardirektiv  till  samtliga kommunägda  företag soin

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

företagsledningen  ska föra till  ägaren för beslut. Detta  kan gälla  större fönärv  eller avyttringar  och större

verksatnhetsförändringar.  Ägaren  fastställer  också årliga finansiella  måltal som skall ses långsiktigt  och

som ett uttryck om en förväntan. Fö5ande mål fanns för innevarande år 2018 gällande Alvesta
Renhållnings  AB.

utfall  2017

38%

0.5 inkr

utfall  2018

38%

0,4 mkr

Mål

minst  20%

minst  IO PBB

Soliditet

Resultat  före bokslutsdispositioner

Styrelsen och företagsledningen upprättar årligen en rapport/intyg över hur ägardirektiven har fö5ts ocli
verksamheten  har bedrivit  i enlighet  med det kommunala  uppdraget. Rapporten utgör en viktig  del i

lektnaru'iarevisorernas  gransla'iing  och kommunstyrelsens  upplysningsplikt  av bolaget.

Styrelse  och revisorer

Styrelsen  har efter årsstämman 2018-04-23  bestått av:

Ordinarie:  ordförande Johnny Lundberg,  vice ordförande Birgit  Andersson, Håkan Stigsson,  Rune
Gustavsson,  Christer  Brincner.

Suppleanter: Sonia Muhlentaliler  Salsamendi, Anders Andersson,  Hanna Evelyndotter,  Björn Tisjö,
Juan-Carlos  Moreno.

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

Lekmannarevisorer  utsedda av Alvesta  kommun: Lars-Erik  Gustavsson med Mats  Johnsson  som

suppleant.
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Flerårsöversikt  (Tkr)

Nettoomsättning

Resultat  efter  finansiella  poster

Avkastning  på eget  kap.  (%)

Balansomslutning

Soliditet  (%)

Antal  anställda

2018

25514

381

3

28 932

38

16

2017

23 913

539

5

28 471

38

16

2016

22 654

907

9

28199

37

16

2015

23 261

2 838

29

28163

35

15

För  definitioner  av nyckeltal,  se Redovisnings-  och värderingsprinciper.

Förändring  av eget  kapital

Belopp  vid årets  ingång

Disposition  enligt  beslut  av

årets  årsstämma:

Erhållna  aktieägartillskott

Årets  resultat

Belopp  vid  årets  utgång

Aktie-  Reserv-  Balanserat

kapital  fond  resultat

500000  IOOOOO  7483191

Årets

resultat

353 499

Totalt

8 436  690

500 000  IOO OOO

353  499

503 537

8 340  227

-353 499

-33 433

-33 433

o

503  537

-33 433

8 906  794

Förslag  till  vinstdisposition

Styrelsen  föreslår  att till förFogande  stående  vinstmedel  (kronor):

balanserad  vinst

erhållet  aktieägartillskott

årets  förlust

disponeras  så att

i ny räkning  överföres

7 836  690

503 537

-33 433

8 306  794

8 306  794
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Resultaträkning Not

Nettoomsättning

Övriga  rörelseintäkter

Rörejsens  kostnader

Övriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar  av materiella  anIäggningstiIIgångar

1

Rörelseresultat

Resultat  från  finansiella  poster

Övriga  ränteintäkter  och liknande  resultatposter

Räntekostnader  och liknande  resultatposter

Resultat  efter  finansiella  poster

BoksIutsdispositioner

Resultat  före  skatt

2

Skatt  på årets  resultat

Årets  resultat

9 (16)

2018-01  -OI

-2018-12-31

2017-O"I  -OI

-2017-12-31

25513649

o

25 513  649

23 912 578

200  000

24 112  578

-14613713

-9 479  035

-1 070  787

-25 163  535

350114

-13 045  219

-9 498  066

-1 021 245

-23 564  530

548  048

31 455

-442

31 013

381 127

-414  560

-33 433

o

-33 433

17701

-271  77

-9 476

538 572

-76112

462  460

-108  961

353  499
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella  anläggningstillgångar

Byggnader  och  mark

Inventarier,  verktyg  och installationer

Summa  anIäggningstiIlgångar

Omsättningstillgångar

Varulager  m m

Råvaror  och förnödenheter

Kortfristiga  fordringar

Kundfordringar

Aktuella  skattefordringar

Övriga  Fordringar

Förutbetalda  kostnader  och upplupna  intäkter

Kassa  och  bank

Summa  omsättningstiIIgångar

SUMMA  TILLGÅNGAR

Not

IO (16)

2018-12-31 2017-"12-31

3193  795

3 086  476

6 280  271

6 280  271

1 812 626

3 650  773

5 463  399

5 463  399

41 686

41 686

69 254

69 254

7 545  328

1189  226

o

27 390

8 761 944

13 847  879

22 651 509

28 931 780

4169  596

677 165

280

378 547

5 225  588

17 712  749

23 007  591

28 470  990
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Balansräkning Not

EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Bundet  eget  kapital

Aktiekapital

Reservfond

5

Fritt  eget  kapital

Balanserad  vinst  eller  förlust

Årets  resultat

Summa  eget  kapital

Obeskattade  reserver 6

Avsättningar

Avsättningar  för pensioner  och liknande  förpliktelser

Övriga  avsättningar

Summa  avsättningar

7

Kortfristiga  skulder

Leverantörsskulder

Skulder  till koncernföretag

Skulder  till intresseföretag  och gemensamt  styrda

företag

Övriga  skulder

Upplupna  kostnader  och förutbetalda  intäkter

Summa  kortfristiga  skulder

I1 (16)

2018-12-31 2017-1  2-3"1

500  000

100  000

600  000

500 000

100  000

600 000

8 340  227

-33  433

8 306  794

8 906  794

2 689  690

7483190

353 500

7 836  690

8 436  690

2 920  690

543 077

864  457

1407  534

514958

864  457

1379  415

1388  658

142  862

11652  781

1 300  337

1443124

15  927  762

1 329 151

360 036

11 707  681

746 242

1 591 085

15  734195

SUMMA  EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER 28 931 780 28 470  990
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Noter

Redovisnings-  och  värderingsprinciper

Allmänna  upplysningar

Årsredovisningen  är upprättad  i enlighet  med årsredovisningsIagen  och BFNAR  2012:1 Årsredovisning

och koncernredovisning  (K3).

Värderingsprinciper  mm

Fordringar  har värderats  till det lägsta av anskaffningsvärde  och det belopp varmed  de beräknas  bli

reglerade.  Övriga  tillgångar  och skulder  har värderats  till anskaffningsvärde  om annat  ej anges.

Intäktsredovisning

Intäkter  har tagits  upp till verkligt  värde  av vad som erhållits  eller kommer  att erhållas  och redovisas  i den

omfattning  det är sannolikt  att de ekonomiska  fördelarna  kommer  att tillgodogöras  bolaget  och intäkterna

kan beräknas  på ett tillförlitligt  sätt.

AnläggningstilIgångar

Materiella  anIäggningstiIIgångar  redovisas  till  anskaffningsvärde  minskat  med  ackumulerade

avskrivningar  enligt  plan och eventuella  nedskrivningar.

Avskrivning  sker linjärt över den förväntade  nyttjandeperioden  med hänsyn till väsentligt  restvärde.

Följande  avskrivningsprocent  tillämpas:

Byggnader

Inventarier,  verktyg  och installationer

Datautrustning

Leasingavtal

Företaget  redovisar  samtliga  leasingavtal,  såväl  finansiella  som  operationella,  som  operationella

leasingavtal.  Operationella  leasingavtal  redovisas  som en kostnad  linjärt  över  leasingperioden.

Varulager

Varulagret  har värderats  till det lägsta av dess anskaffningsvärde  och dess nettoförsäIjningsvärde  på

balansdagen.  Med  nettoförsäIjningsvärde  avses varornas  beräknade  försäljningspris  minskat  med

försäIjningskostnader.  Inkuransavdrag  görs  schablonmässigt  med 3 %.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell  skatt  och uppskjuten  skatt. Skatter  redovisas  i resultaträkningen,  utom då

underliggande  transaktion  redovisas  direkt  mot eget kapital  varvid  tillhörande  skatteeffekter  redovisas  i

eget  kapital.

Avsättningar

Som avsättning  har redovisats  förpliktelser  gentemot  tredje  man som är hänförliga  till räkenskapsåret

eller  tidigare  räkenskapsår  och som på balansdagen  antingen  är säkra  eller  sannolika  till sin förekomst

men oviss  till belopp  eller  till den tidpunkt  då de ska infrias.
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Koncernbidrag

Erhållna  och lämnade  koncernbidrag  redovisas  som  boksIutsdispositioner.

NyckeItalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens  huvudintäkter,  fakturerade  kostnader,  sidointäkter  samt  intäktskorrigeringar.

Resultat  efter  finansiella  poster

Resultat  efter  finansiella  intäkter  och kostnader  men  före  boksIutsdispositioner  och skatter.

Avkastning  på eget  kap. (%)

Resultat  efter  finansiella  poster  i procent  av justerat  eget  kapital  (eget  kapital  och obeskattade  reserver

med  avdrag  för  uppskjuten  skatt).

Balansomslutning

Företagets  samlade  tillgångar.

Soliditet  (%)

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

balansomslutning.

Antal  anställda

Medelantal  anställda  under  räkenskapsåret.

Not  I Medelantalet  anställda

Medelantalet  anställda

2018-01-01

-2018-12-31

16

2017-01-01

-2017-12-31

16

Not  2 BoksIutsdispositioner

Avsättning  till periodiseringsfond

ÅterFöring  från  periodiseringsfond

Lämnade  koncernbidrag

Förändring  av  överavskrivningar

2018-01-01

-2018-12-:31

o

231 000

-645  560

o

-41 4 560

2017-01-01

-2017-12-31

-164000

343 000

o

-255112

-76112
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Not  3 Byggnader  och  mark

Ingående  anskaffningsvärden

Inköp

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Utgående  ackumulerade  avskrivningar

Utgående  redovisat  värde

Anskaffningsvärden:

Återvinningscentral  Grimslöv  (954  643)

Återvinningscentral  Vislanda  (2 078 792)

Återvinningscentral  Moheda  (2 439  431)

Återvinningscentral  Alvesta  (1 702 524)

Not  41nventarier,  verktyg  och  installationer

Ingående  anskaffningsvärden

Inköp

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Utgående  ackumulerade  avskrivningar

Utgående  redovisat  värde
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2018-12-31

5 633  830

1 541 560

7175  390

-3 821 204

-160  391

-3 981 595

3193  795

2017-12-31

4 465  591

1168  239

5 633  830

-3 697  311

-123  893

-3 821 204

1812  626

2018-12-31 2017-!12-31

18 079  904

346100

18  426  004

-14429131

-910  397

-15 339  528

16 008  636

2 071 268

18 079  904

-13 531 779

-897  352

-14  429131

3 086  476 3 650  773
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Not  5 Disposition  av  vinst  eller  förlust

Förslag  till  vinstdisposition

Styrelsen  föreslår  att  till fMogande  stående  vinstmedel:

balanserad  vinst

erhållet  aktieägartillskott

årets  förlust

disponeras  så att

i ny räkning  överföres

Not  6 0beskattade  reserver

Ackumulerade  överavskrivningar

Periodiseringsfond  tax  2013

Periodiseringsfond  2013

Periodiseringsfond  2014

Periodiseringsfond  2015

Periodiseringsfond  2016

Periodiseringsfond  2017

Skatteeffekt  av schablonränta  på periodiseringsfond

Not  7 Avsättningar

Pensioner  och  liknande  förpliktelser

Belopp  vid årets  ingång

Årets  avsättningar

Övriga  avsättningar

Belopp  vid årets  ingång

Under  året  ianspråktagna  belopp

15  (16)

7 836 690

503 537

-33 433

8 306  794

8 306  794

2018-12-31

961 690

o

275  000

530 000

683 000

76 000

164  000

2 689 690

1 551

2017-1  2-31

961 690

231 000

275  000

530  000

683  000

76 000

164  000

2 920  690

1 693

2018-12-31 2017-12-:31

514958

28119

543 077

503  751

11 207

514  958

864 457

o

864  457

864 457

o

864  457
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Buildinq  a better
workinq  world

Revisionsberättelse

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

Rapport  om  årsredovisninqen

lJttalanden

Jag har utfört  en revision  av årsredovisningen  för Alvesta
Renhållnings  AB för  räkenskapsåret  2018-01-01-2018-12-31.

Enligt min uppfattning  har årsredovisningen  upprättats  i enlig-
het med årsredovisningslagen  och ger en i alla väsentliga
avseenden  rättvisande  bild  av Alvesta  Renhållnings  ABs
finansiella  ställning  per den 31 december  2018  och av dess
finansiella  resultat  för  året  enligt  årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen  är förenlig  med årsredovisningens
övriga  delar.

Jag tillstyrker  därför  att bolagsstämman  fastställer  resultat-
räknint)en  och balansräkningen.

Grund  för  uttalanden

Jag har utfört  revisionen  enligt International  Standards  on
Auditing  (ISA)  och god revisionssed  i Sverige.  Mitt  ansvar  enligt
dessa standarder  beskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns
ansvar.  Jag är oberoendeiförhållande  till  Alvesta  Renhållnings
AB enligt  god revisorssed  i Sverige  och hari  övrigt  f.ullgjort  mitt
yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Jag anser  att  de revisionsbevis  jag har inhämtat  är tillräckliqa
och ändamålsenlR)a  som grund för mina uttalanden.

Styre/sens  och verkställande  direktörens  ansvar

Det är styrelsen  bch verkställande  direktören  som har ansvaret
för att årsredovisningen  upprättas  och att den ger en rätt-
visande bild enligt  årsredovisningsIaqen.  Styrelsen  och verk-
ställande  direktören  ansvarar  även för den interna  kontroll
som de bedömer  är nödvändig  för att upprätta  en årsredo-
visninq  som inteinnehåller  några väsentliga  felaktigheter,  vare
sig dessa beror  på oegentlR)heter  eller  misstag.

Vid upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  och
verkställande  direktören  för bedömningen  av bolagets  för-

m%a att fortsätta  verksamheten.  De upplyser,  när så är
tillämpligt,  om förhållanden  som kan påverka förm%an  att
fortsätta  verksamheten  och att använda  antaqandet  om fort-
satt  drift.  Antagandet  om fortsatt  drift  tillämpas  dock inte om
styrelsen  och verkställande  direktören  avser att likvidera
bolaget, upphöra  med verksamheten  eller inte  har  något

realistiskt  alternativ  till att göra n%ot  av detta.

Revisorns  ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig  grad av säkerhet  om att års-
redovisningen  som helhet  inte innehåller  några väsentliga  fel-
aktigheter,  vare  sig dessa beror  på oegentligheter  eller
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 sådan finns. Felaktigheter  kan
uppstå  på grund  av oeqentligheter  eller  misstag  och anses vara
väsentlR)a  om de enskilt  eller  tillsammans  rimligen  kan förvän-
tas påverka  de ekonomiska  beslut  som användare  fattar  med
grund i årsredovisningen.

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

identifierar  och bedömer  jag riskerna  för väsentliga  fel-
aktigheter  i årsredovisningen,  vare sig dessa beror på
oegentlR)heter  eller  misstag,  utformar  och  utför
granskningsåtgärder  bland annat  utifrån  dessa risker  och
inhämtar  revisionsbevis  som är tillräckliga  och ändamåls-
enliga för  att utgöra  en qrund för mina uttalanden.  Risken
för att inte uppUcka  en väsentlig  felaktighet  till följd av
oegentligheter  är 1'R5gre än för  en väsentlig  felaktighet  som
beror på misstag,  eftersom  oegentligheter  kan innefatta
agerande  i maskopi,  förfalskning,  avsiktliga  utelämnanden,
felaktig  information  eller  åsidosättande  av intern  kontroll.

skaffar  jag mig en förståelse  av den del av bolagets  interna
kontroll  som har betydelse  för  min revision  för  att utforma
qranskningsåh;)ärder  som är lämpliga  med hänsyn  till om-
ständigheterna,  men inte för att uttala  mig om effektivi-
teten  i den interna  kontrollen.

utvärderar  jag lämpligheten  i de redovisningsprinciper  som
används och rimligheten  i styrelsens  och verkställande
direktörens  uppskattningari  redovisningen  och tillhörande
upplysningar.

drar  jag en slutsats  om lämpligheten  i att styrelsen  och
verkställande  direktören  använder  antaqandet  om fortsatt
drift  vid upprättandet  av årsredovisningen.  Jag drar  också
en slutsats,  med grund i de inhämtade  revisionsbevisen,
om det finns  någon väsentlig  osäkerhetsfaktor  som avser
sådana händelser  eller förhållanden  som kan leda till
betydande  tvivel  om bolagets  förmåga  att fortsätta
verksamheten.  Om jag drar slutsatsen  att det finns en
väsentlig  osäkerhetsfaktor,  måste  jag  i revisions-
berättelsen  fästa uppmärksamheten  på upplysningarna  i
årsredovisningen  om den väsentliga  osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysninqar  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
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 maste också informera  om betydelsefulla  iakttagelser
under  revisionen,  däribland  de eventuella  betydande  brister  i
den interna  kontrollen  som jag identifierat.

A memlitar  tirm  ol Ernst  & 1'orinq  GKilial  Lnnitcd
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Rapport  om  andra  krav  enliqt  laqar  och  andra

författninqar

uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen ha2ag även  utfört  en
revision  av styrelsens  och verkställande  direktörens  förvalt-

ning  för  Alvesta  Renhållnings  AB för  räkenskapsåret  2018-01-

01-2018-12-31  samt  av förslaget  till  dispositioner  beträffande
bolagets  vinst  eller  förlust.

Jag tillstyrker  att bolaqsstämman  disponerar  vinsten  enligt

förslaqet  i förvaltningsberättelsen  och beviljar  styrelsens  leda-

möter  och verkställande  direktören  ansvarsfrihet  för räken-
skapsåret.

Grund  för  uttalanden

Jag  har  utfört  revisionen  enligt  god  revisionssed  i Sverige.  Mitt

ansvar  enligt  denna  beskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns

ansvar.  Jag  är oberoendeiförhållande  till  Alvesta  Renhållninqs

AB enligt  qod revisorssedi  Sverige  och hari  övrigt  fullgjort  mitt

yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa  krav.

Jag anser  att  de revisionsbevis  jag har inhämtat  är tillräckliga

och ändamålsenlR)a  som grund  för  mina uttalanden.

Styre/sens  och  verkställande  direktörens  ansvar

Det är styrelsen  som har ansvaret  för förslaqet  till disposi-

tioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.  Vid förslag  till

utdelning  innefattar  detta  bland  annat  en bedömning  av om

utdelningen  är försvarlig  med hänsyn  till  de krav  som bolagets

verksamhetsart,  omfattning  och risker  ställer  på storleken  av

bolagets  egna  kapital,  konsoIideringsbehov,  likviditet  och
ställning  i övrigt.

Styrelsen  ansvarar  för  bolagets  organisation  och förvaltninqen

av bolagets  angelägenheter.  Detta  innefattar  bland  annat  att

fortR)pande  bedöma  bolagets  ekonomiska  situation  och att

tillse  att  bolagets  organisation  är utformad  så att  bokföringen,

medelsförvaltningen  och bolagets  ekonomiska  angelägenheter

i övrR)t  kontrolleras  på ett betryggande  sätt.  Verkställande

direktören  ska sköta  den löpande  förvaltningen  enligt  styrel-

sens riktlinjer  och anvisningar  och bland annat  vidta  de åt-

gärder  som är rR5dvändiqa  för  att  bolagets  bokföring  ska full-

göras  i överensstämmelse  med  lag och  för  att medels-
förvaltningen  ska skötas  på ett  betryggande  sätt.

Revisorns  ansvar

Mitt  mål beträffande  revisionen  av förvaltninqen,  och därmed

mitt  uttalande  om ansvarsfrihet,  är att  inhämta  revisionsbevis

för  att med en rimliq grad av säkerhet kunna bedöma  om n%on
styrelseledamot  eller  verkställande  direkfören  i något  väsent-
ligt  avseende:

företagit  någon åtqlärd eller gjort sig skyldig till n%on för-
summelse  som kan föranleda  ersättningsskyldighet  mot
bolaget,  eller

på något  annat  sätt  handlat  i strid  med aktiebolagslagen

årsredovisningslagen  eller  bolagsordningen.

Mitt  mål beträTfande  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 aktiebolaqslagen.

Rimliq  säkerhet  är en hög grad  av säkerhet,  men iru;len garanti
för  att  en revision  som utförs  enligt  god revisionssed  i Sverige

alltid kommer  att upptäcka åh;lärder  eller  försummelser  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.  Granskningen  av

förvaltningen  och förslaget  till dispositioner  av bolagets  vinst

eller förlust  grundar  sig främst  på revisionen  av  räken-

skaperna.  Vilka  tillkommande  granskningsåtgärder  som utförs

baseras  på min professionella  bedömning  med uh;)ångspunkt  i

risk och väsentlighet.  Det innebär  att  jag fokuserar  gransk-

ningen  på sådana  åtqlärder,  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,  vidtaqna

åtgärder  och andra  förhållanden  som är relevanta  för  mitt

uttalande  om ansvarsfrihet.  Som underlag  för  mitt  uttalande

om styrelsens  förslag  till dispositioner  beträffande  bolagets

vinst eller  förlust  har %aq granskat  om förslaget  är förenligt
med aktiebolagslagen.

Växjö  den 13  mars  2019

Thomas  Olofsson

Auktoriserad  revisor
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A membet  lirm  ol  Emst  & Yoring  GlolJ  Lirniicd


