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@ 13 Daqordninq
Ordföranden  öppnar  styrelsemötet  och  hälsar  ledamöter,  ersättare  och  VD
välkomna.  Förslag  till  dagordning  godkänns.

e) 14  Val  av  justerare

Till  att  )ustera  dagens  protokoll  utsågs  Thomas  Haraldsson.

E3 15 Beslut om årsredovisninq  och koncernredovisninq  för räkenskapsåret
2016-01-01-2016-12-31

VD  redogjorde  för  årsredovisning  och  koncernredovisning.

Styrelsen  beslutade  att godkänna  årsredovisning  och  koncernredovisning  för
räkenskapsåret  2016-01-01  -  2016-12-31

E3 16 Förslaq att föreslå årsstämman  atti  ny räkninq 6verfi5ra 54 090 321
kr

Styrelsen  beslutade  att föreslå  årsstämman  att iny  räkning  överföra  54 090  321
kr.

@ 17 Godkännande  av intyq till Alvesta kommun att verksamheten  2016
stämmer  med bolaqets ändamål och  är  inom  ramen  för  befoqenheter  för
bola<let.

Styrelsen  beslutade  att godkänna  intyg  till  Alvesta  korrunun  att verksarrföeten
2016  stämmer  med  bolagets  ändamål  och  är inom  ramen  för  befogerföeter  för
bolaget.

Ordföranden  förklarade  sainmanträdet  avslutat

Bilaqor:

*  Årsredovisningochkoncermedovisningförräkenskapsåret2016-01-O1  -
2016-12-31

@ Revisionsberättelse  från  auktoriserad  revisor

*  Granskningsrapportförår2016från1ekrnarmarevisor

@ Intyg  att verksamheten  2016  stärnmer  med  bolagets  ändamål  och  är inom
ramen  för  befogerföeter  för  Alvesta  Kornrnunföretag  AB

C9}7) 4  ,a,



Alvesta  Kommunföretag  AB
Org  nr 556696-1602

Styrelsen  och  verkställande  direktören  för

Alvesta  Kommunföretag  AB

Org.nr.  556696-1602

får  härmed  avge

Årsredovisning
och  koncernredovisning

för  räkenskapsåret  2016-01-01-2016-12-31

Innehåll:

FörvaItningsberättelse

Resultaträkning,  koncern  och  moderbolag
Balansräkning,  koncern  och  moderbolag
Kassaflödesanalys,  koncern  och  moderbolag
Tilläggsupplysningar,  noter
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FörvaItningsberättelse
Styrelsen  och verkställande  direktören  för  Alvesta  Kommunföretag  AB får härmed  avlämna  årsredo-

visning  och koncernredovisning  för  räkenskapsåret  2016-01-01  -  2016-12-31.  Koncernredovisningen

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

Energi  AB,  Alvesta  Renhallnings  AB  samt  Alvesta  Utveckling  AB.

Verksamhet

Bolagets  syfte  är att  äga  och  förvalta  aktier  och  andelar  i kommunala  företag  inom  Alvesta  kommun.

Koncernen  har  tillstands-  och  anmälningspliktig  verksamhet.

Historik

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

Bolaget  har förvärvat  samtliga  av Alvesta  kommun  ägda  aktier  i AllboHus  Fastighets  AB, Alvesta

Energi  AB,  Alvesta  Renhallnings  AB samt  Alvesta  Utveckling  AB  per  2006-1  2-15.

Ägarförhållanden

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

Styrelse

Kommunfullmäktige  utsåg  2014-12-14  styrelseledamöter  och styrelsesuppleanter  för tiden  Från och

med  årsstamman  2015  fram  till arsstamman  2019.  Under  2016  förandrades  styrelsen  nagot  eFter fyll-

nadsval.  I juni  2016  beslutade  kommunfullmäktige  välja  Christina  Haraldsson  till uppdraget  som

styrelsesuppleant  i bolaget.  Haraldsson  ersatte  Sveri  Sunesson.

Styrelseledamöter

Per  Ribacke,  ordförande

Rose-Marie  Larsson

Thomas  Haraldsson

Thomas  Johnsson,  vice  ordförande

Lars-Olof  Franzån

Styrelsesuppleanter

Frida  Cristensen

Birgit  Andersson

Christina  Haraldsson

Mikael  Johansson

Kauko  Antbacke

Verkställande  direktör

Kjell  Rosenlöf  VD,  tiden  fram  till 2016-01-14

Stefan  Karlsson  VD,  från  och  med  2016-01-15

Revisorer

Auktoriserade  revisorn  Thomas  Olofsson  Ernst  & Young  AB  och  som  revisorssuppleant  Åke

Andersson  Ernst  & Young  AB.

Kommunfullmäktige  valde  2015-04-28  som  ordinarie  lekmannarevisor  Lars-Erik  Gustafsson  och som

suppleant  Gunbritt  Öhlån för  tiden  från  och med  årsstämman  2015  fram  till årsstämman  20a19.

Samrnanträden

Styrelsen  har  under  året  hållit  fem  protokollförda  sammanträden.

Resultat  i koncernen  och  moderbolag

Koncernens  ekonomiska  resultat  2016  före  bokslutsdispositioner  och skatt  blev  28 mkr  (-1,4  mkr).

Efter  bokslutsdispositioner  och  skatt  blev  årets  resultat  23,6  mkr  (-1,O mkr).

Motsvarande  siffror  för  moderbolaget  var  O,I (O,I  ) och  0,1 (0,1 ).
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Viktiga  händelser  under  året
(Vid redovisning av resultat nedan anges 2015 års motsvarande resultat inr»m parentes)

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

Grund för ekonomin är ägandeUköpet av dotterbolagen, vilket finansierats med lån. Bolagets  kostna-
der  täcks  med  koncernbidrag  fran  dotterbolagen.

För samordntng och utveckling av koncernen, baserat på mål och riktlinjer (ägardirektiv) för  dotterbo-
lagen, har ett flertal dialogmöten med dotterbolagens ledningar genomförts. Fokus  har  varit  pa strate-
grska fragor om t ex utredning om AllboHus Fastighets AB, bredband  och  utveckling  avbostadsbyggande.

AllboHus  Fastiqhets  AB

Resultat fi5re boksIutsdispositioner och skatt blev 17,8 mkr (-17,5 mkr).  Efier  bokslutsdispositioner  och
skatt  blev  årets  resultat  12,9  mkr  (-1 3,9  mkr).

Under 2016 har bostadsbestandet t princip varit fullt uthyrt. Det har varit en relativt svag  eftefrågan  på
kommersiella affärslokaler, vilket tros bero pa konkurrens fran snabbare utbyggnad av shoppingcentra
i intilliggande  kommuner  och  en växande  näthandel.

På Högåsängen i Alvesta blev totalt 36 lägenheter inflyttningsklara under  året. Under  april  månad  blev
12 lägenheter klara för inflyttning i ett LSS-boende. 24 lägenheter på Övre Björklövet har  renoverats
under aret. Om- och tillbyggnad av Mohedaskolans matsal pabör)ades under hösten 2016.  Matsal  ochkök ska byggas  och  en projektering  för  tillbyggnad  av hela  skolan  påbörjades  också.

Alvesta  Enerqi  AB  (koncernen)

Resultat efter  finansiella  intäkter  och kostnader  uppgick  till 11,9  mkr  (15,4  mkr).
Koncernens  investeringar  uppgick  till 10,2  mkr  (10,8  mkr).

Fjärrvärmeproduktion sker vid anläggningarna i Alvesta, Vislanda och Moheda och har skett genom
btobränsle till 99,5 % (total produktion 105,3 GWh). Endast O,59 GWh har producerats med olja.
Under aret har processvarme endast salts till Vida i Vislanda da ovriga anläggningar som bolaget
tidigare levererat processvärme till har byggt egna anläggningar, vilket inneburit att total produceradoch försåld värmemängd  minskat med  ca 55 GWh.

I april 2016 såldes vattenkraftstationen i Ohs till GW-kraft. Flera större anläggningsprojekt  har
genomförts  under  året  för  säkrare  elleveranser.

AII personal  är anställd vid dotterbolaget Alvesta  Elnät  AB och  Alvesta  Energi  AB köper  tjänster  av
dotterbolaget. Antalet anstallda var  vid verksamhetsarets  utgang  19 personer  (16 man  och  3 kvinnor).
Den  totala  sjukfranvaron  för  2016  var  i9  % (3,0  %).

Alvesta  Renhållninqs  AB
Resultat före boksIutsdispositioner och skatt blev O,9 mkr (2,8 mkr). Efter dispositioner och skatt ham-
nar resultatet pa O,15 mkr (16 mkr).

Bolaget har under året samlat in och behandlat ungefär lika mycket avfall som tidigare år. Antalet kun-
der, saval hushall som verksamheter, är fortsatt stabilt, likasa antal besök vid de bemannade  återyin-
ningscentralerna.

Alvesta kommunfullmäktige beslutade i maj 2016 att införa optisk sortering som  insamlingssystem  för
hushållsavfall  i Alvesta  kommun.
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Alvesta  Utvecklinq  AB

Alvesta  Utveckling  AB redovisar  en vinst på 41 tkr (109 tkr), vilket är i linje med de prognoser  som

gjorts  under  aret.

Bolagets  fyra industrifastigheter  har under  året varit uthyrda  och det har varit  en normal  fastighetsdrift

bade fastighetstekniskt  och ekonomiskt.  Alvesta  Utveckling  kan darför  redovisa  vinst.

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

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

Alvesta  kommun  har goda Förutsattningar  för utveckling,  men ocksa  stora utmaningar.  Kommunföretag

kommer  tillsammans  med dotterbolagen  och kommunen  att öka fokuseringen  pa att ytterligare  sam-

ordna  våra gemensamma  resurser  för att utveckla  Alvesta.

AllboHus  Fastiqhets  AB

Bolaget  bedömer  att det är betydligt  större  efterfrågan  på äldre lägenheter  med förhållandevis  låg hyra

än för motsvarande  nyproducerade  lägenheter.  Det finns ett stort behov av hyreslägenheter  med

rimliga hyresnivåer  för alla som inte kan, eller vill betala nyproduktionshyror.  Under 2016 har ett

pi1otpro3ekt genomförts  i kv. Björklövet  i Alvesta  där 24 lägenheter  har renoverats  pa ett, för bolaget,

nytt sätt som gor att hyreshölningar  kunnat  undvikas.

Alvesta  kommun  har genomfört  en upphandling  av prisvärda  lägenheter  med enkel standard.  AllboHus

kommer  sannolikt  att avropa  flera hus pa detta avtal under 2017 och förhoppningen  är att kunna

bygga prisvärda  lägenheter  även utanför  Alvesta  tätort på detta avtal. Den konkurrenssituation  och

prisbild  som rader  inom byggbranschen  idag gor det annars  extra svart  att lyckas  bygga  nya bostäder

med rimliga  hyresnivaer.  För att kunna bygga konventionella  hyreshus  medges  inte nagra vakanser

alls utan att riskera  nedskrivningar,  då marginalerna  för nybyggnadsprojekt  är oerhort  knappa.

Alvesta  Enerqi  AB

Energibranschen  är under  stark förändring.  Prispress  från alternativa  energislag,  generationsväxling

och ökade  krav på leveranssäkerhet  staller  stora krav och ar nyckelfragor  för saval bolaget  som  bran-

schen  i sin helhet.

För dotterbolaget  Alvesta  Elnät AB har energimarknadsinspektionen  fastställt  en ny intäktsram  för

åren 2016 - 2049 till 187 mkr. Intäktsramen  bestämmer  hur mycket  bolaget  har rätt att via taxor  ta ut

av bolagets  kunder.

Efterfrågan  på processvärme  från sågverken  har gjort att såväl sågverket  i Alvesta  som i Moheda  valt

att bygga egna produkttonsanIäggntngar  för processvärme.  Koncernens  huvuduppgift  kommer  att

framöver  inriktas  pa att producera  fjärrvärme.  Konsekvenserna  av bortfallet  av processvärme  bedöms

bli litet da anläggntngarnas  behov  av underhåll  och tillsyn bedöms  minska  och att det finns ett ökat

utrymme  f6r försäljning  av fjärrvärme  som har högre lönsamhet  än processvarme.  Bolaget  bedömer

att endast  biobränsle  behovs  för produktionen  och att olja endast  behöver  anvandas  vid fel eller  visst

underhåll  på biobränslepannorna.

Alvesta  Renhållninqs  AB

Under  20a16 har Alvesta  kommun  påbörjat  arbetet  med en ny renhåIlningsordning.

Den stora utmaningen  framöver  är att starta  det nya insamlingssystemet  för hushållsavfall  med optisk

sortering.  lnformationsinsatser  kommer  att ske under varen 2017 och fortsätta  under hösten med

utdelning  av röda och grona  soppasar  för  sortering.

Alvesta  Utvecklinqs  AB

Bolagsstyrelsen  har baserat  på ägardirektiven  tagit  fram en verksamhetsplan  Tör 2017. Den innehåller

bland annat  arrangemang  av framtidsdag  för beslutsfattare  inom näringsliv  och samhälle,  försäljning

eller uthyrntng  av storre  industrifastighet  i Vislanda,  medverkan  i FoU-verksamhet  till exempel
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eventuellt  byggande  av ett demonstrationshus,  som småhus  enligt  standard  passivhus  eller
plusenergihus.

En fraga som kommer  bearbetas vidare  i bolaget  i samråd  med ägaren  är det långsiktiga  syftet  och
malet med innehavet  av nuvarande  ägda fastigheter.

Eget  kapital

KONCERNEN

Belopp  vid  årets  ingång

Föregående  års resultat

Aktieägartillskott

Årets  vinst

Belopp  vid  årets  utgång

MODERBOLAGET

Belopp  vid  årets  ingång

Vinstdisposition  enligt  beslut  bolagsstämma

Koncernbidrag  netto  efter  skatt

Erhållet  aktieägartillskott

Årets  resultat

Belopp  vid  årets  utgång

Aktie-  Bunda

kapital  reserver

Fria

reserver

Årets

vinst

UB

100

iOO

123

123

122138

-1 035

5 300

126  403

-1035

1 035

23 579

23 579

121  326

o

5 300

23 579

150  205

100

too

48 601

97

5 300

53 998

48 798

o

o

5 300

92

sa  190

Villkorlig  återbetaIningsskyIdighet  för
aktieägartillskott  uppgar  till 50 300  tkr
(45 000  tkr)

Förslag  till  vinstdisposition

Till årsstämmans  förfogande  står följande  medel  (kr):
Balanserat  resultat  48 698 032
Erhållna  aktieägartillskott  5 300 000
Åretsresultat  

54 090 321

Styrelsen  föreslår  att vinstmedlen  överförs  i ny räkning  med 54 090 321 kr.

Beträffande koncernens och bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas  till efterföljande  resultat-och balansräkning  samt noter.
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RESULT  ATRAKNING

(tkr)

Nettoomsättning

Ovriga  rörelseintäkter

Rörelsens  kostnader

Externa  kostnader

Övriga  rörelsekostnader

Personalkostnader

Avskrivning  av materiella  anIäggningstiIlgångar

Not  Koncernen

2016-01-01  2C115-01-01

2016-12-31  2015-12-31

311 196  321 186

24276  26 308

335 472  347  494

3

4

5

- i 47 530

-1 004

- 74 574

-62 480

-285  588

-154  443

-691

-71 554

-89 254

-315  942

Moderbolaget

2016-0'i-01  2015-01-01

2016-12-31  2015-12-31

o

o

o

o

- 807

o

o

- 807

o

o

o

o

-373

o

o

-373

Rörelseresultat

Resultat  från  finansiella  investeringar

Resultat  från  andelar  i koncernföretag

Resultat  från  övriga  finansiella  poster

Ränteintäkter

Räntekostnader

Resultat  efter  finansie(la  poster

Skatt  på årets  resultat

Uppskjuten  skatt

Årets  resultat

6 49 884

20 5 955

o

1 529

-29 403

27 965

-2 561

-1 825

23 579

31 552

o

o

I 825

- 34 761

-1 384

-2 595

2 944

.1 035

-807

2 850

o

61

-2 004

"t oo

-8

o

92

-373

2 320

o

i54

-2 004

97

o

o

97
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BALANSRAKNING

(tkr)

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella  anläggningstilIgångar

Byggnader  och  mark

Tekniska  anläggningar

Maskiner  och inventarier

Pågående  nyanläggningar

Finansiella  anläggningstillgångar

Andelar  i koncernföretag

Andra  långfristiga  fordringar

Summa  anläggningstillgångar

Not  Koncernen

2016-12-31  2015-12-31

7

8

g

10

1 091 363

191 381

2 4 032

11 720

o

51 124

I 369  620

i 028  062

197  684

23 557

57 515

o

51 8(31

1358  679

Moderbolaget

2016-12-31  2015-12-31

o

o

o

o

102 500

o

102  500

o

o

o

o

102  500

o

102  500

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager

Kortfristiga  fordringar

Fordringar  hos  koncernföretag

Fordringar  hos kommunen  'l 3

Ovrigafordringar  13
Förutbetalda  kostnader  och upplupna
intäkter  44

Kassa  och  bank

Summa  omsättningstilIgångar

18

3 460

o

15 300

15194

16 213

93 877

I 44 044

3 637

o

IO OOO

17 243

15126

98 358

144364

o

2 850

15 300

o

o

1085

19 235

o

2 320

10 000

o

o

1548

13 868

SUMMA  TILLGÅNGAR 1513  664 1503  043 121  735 116  368
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EGET  KAPIT  AL OCH SKULDER

EGET  KAPIT  AL

Bundet  eget  kapital

Aktiekapital  (1 000st  aktier)

Bundna  reserver

Fritt  eget  kapital

Fria  reserver

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Summa  eget  kapital

AVSÄTTNINGAR

Avsättning  för  pensioner

Uppskjuten  skatt

Övriga  avsättningar

Summa  avsättningar

Not  Koncernen

2016-12-31  2015-12-31

i26  403

o

23 579

150  205

15

504

10 775

864

12  143

122138

o

- I 035

i2"1 326

414

8 585

865

9 864

Moderbolaget

2016-12-31  2015-12-31

o

53 998

92

54 190

o

o

o

o

o

48 60'1

97

48 798

o

o

o

o

SKULDER

Långfristiga  skulder

LånJristiga skulder till kreditinstitut
Långfristiga  skulder  till kommunen

Övriga  långfristiga  skulder

Summa  långfristiga  skulder

Kortfristiga  skulder

Leverantörsskulder

Skatteskuld

Övriga  skulder

Upplupna  kostnader  och förutbetalda  intäkter

Checkräkningskredit

Skuld  till kommunen

Summa  kortfristiga  skulder

Summa  skulder

SUMMA  EGET  KAPIT  AL  OCH SKULDER

16

1 241 000

o

o

1241  000

24414

1 248

10 005

37 588

2 ffl

34 950

110  316

I 351 316

1513  664

1 253  200

o

o

'i 253  200

27 635

404

8 963

39 211

4 319

38 12i

118  653

1371  853

1503  043

66 000

o

o

66 000

o

o

o

1 519

o

i8

1545

67 545

121  735

66 000

o

o

66 000

o

o

o

1 52i

o

49

1570

67 570

116  368
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KASSAFLODESANALYS

(tkr)

aoncern

2016-12-31  2015-12-3i 2016-"12-31 2015-12-31
Den  löpande  verksamheten

Resultat  efter  finansiella  poster

Justering  postersom  inte  ingårikassaflödet

Avskrivningar

Resultat  vid avyttring  av anIäggningstiIIgångar

Förändringar  i avsättningar

Betald  skatt

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten

före  förändringar  av  rörelsekapital

Kassaflöde  från  förändringar  i rörelsekapital:

Ökning  (-) minskning  (+) varulager

Ökning  (-) minskning  (+) av kortfristiga  fordringar

Ökning  (+) minskning  (-) koföristiga  skulder

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten

lnvesteringsverksamheten

Nettoinvesteringar

Förvärv  av materiella  an!äggningstillgångar

Försäljning  av materiella  anIäggningstiIIgångar

Kassaflöde  från  investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Förändring  av långfristiga  skulder

Förändring  av långfristiga  fordringar

Kassaflöde  från  finansieringsverksamheten

Förändring  av likvida  medel

Likvida  medel  vid  årets  början

Likvida  medel  vid  årets  slut

27 965

62 480

- 6 61i

o

-1 717

82117

i 77

-4161

-9181

68 952

- 74158

o

o

-74158

-12

737

725

-4 481

98 358

93 877

-1 384

89 254

-2 489

416

-2 392

83 405

-329

3 822

3 289

90187

-1 06 699

o

o

-1 06 699

43 000

1 456

44 456

27 944

70 414

98 358

iOO

o

o

o

-8

92

o

- 530

-25

-555

o

o

o

o

o

o

o

-463

1548

1 085

97

o

o

o

o

97

o

-1 70

-27

-1 97

o

o

o

o

o

o

o

"i oo

1648

1548

(7) ({Å,

9
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Års- och koncernredovisningen  har upprättats  enligt årsredovisningslagen  och Bokföringsnämndens

altmänna  rad 2012:1 Årsredovisning  och koncernredovisning  (K3). De viktigaste  redovisnings-  och

värderingsprinciperna  sammanfattas  nedan.

I de fall moderföretaget  tillämpar  awikande  principer  anges  dessa  under  Moderföretaget  nedan.

Koncernförhållanden

Bolaget  är ett av Alvesta  kommun  (2j2000-0639)  helägt  aktiebolag  med säte i Alvesta.  I koncernen

ingar helägda  dotterbolagen  AllboHus  Fastighets  AB (556519-5236),  Alvesta  Energi AB (556525-

6228),  Alvesta  Renhallnings  AB (556119-3391  ) samt  Alvesta  Utvecklings  AB (556421-5639).

Koncernredovisning

Koncernens  resultat-  och balansräkning  omfattar,  förutom  moderbolaget,  även dotterbolagen  (IOO %)

enligt ovan. Koncernredovisningen  har upprattats  enligt  förvärvsmetoden.  Forvarvsmetoden  innebär

att eget kapital  « det förvärvade  företaget  elimineras.  I redovisningen  ingar endast  eget kapital som

intjänats  efter  fi5rvärvet.  lnnehav  av intressebolag  har redovisats  enligt  kapitalandelsmetoden.

Koncerninterna  fordringar,  skulder,  intäkter, kostnader,  vinster  och förluster  som uppkommit  genom

transaktioner  mellan koncernföretag  elimineras  i sin helhet  vid upprättande  av koncernredovisningen.

Intäktsredovisning

Intäkterna  består  huvudsakligen  av hyresintäkter,  renhålIningsintäkter,  el- och fjärrvärmeintäkter  samt

intäkter  avseende  tillhandahållandet  av elnät.

Intäkterna  redovisas  i resultaträkningen  för den period tillhandahållandet  avser.

Belopp  som erhålls  för annans  räkning  ingår  inte i koncernens  intäkter.  I de fall varor  och tjänster  byts

mot likartade  varor  och tjänster  redovisas  ingen intäkt.

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

till rabatter.

Leasing

Operationella leasingavtal föreligger  då ekonomiska  risker och fördelar  som är förknippade  med

tillgången tnte har övergatt till koncernen. Leasingavgifterna redovisas som en kostnad lirylärt över

leasingperioden.

Ersättning  till  anställda

Koncernens  ersattningar  till anställda  innefattar  löner, sociala  avgifter,  semester,  bonus, bilersättningar

och pensioner.  Redovisning  sker  i takt med intjänandet.

Avgiftsbestämda  pensionsplaner

Koncernen  har utöver  för koncernen  oväsentliga  504 tkr endast  avgiftsbestämda  pensionsplaner.

Lånekostnad

Samtliga  lånekostnader  bokförs  i den  period  som  de hänförs  till och  redovisas  i posten

Räntekostnader  och liknande  resuftatposter.

Skatt

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

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

eget kapital.

('sX.) /'il a<'  "'ffis-st-hJlo D1/1,4,
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Avskrivningar

Avsknvntngar beräknas på tillgångens anskaffningsvärde minskat med ett restvärde om detta  är

väsentligt. Materiella anIäggningstilIgangar skrivs av linjart över tillgangarnas eller komponenternas

förväntade nytt3andeperiod.

nyttjandeperioder.
upp i komponenter när komponenterna har väsentligt olika

Följande  nyttjandeperioder  tillämpas

Materiella  anIäggningstiIlgångar

Byggnader  och  Mark

Kontors  och  lagerbyggnad

Markanläggning

VattenkraftanIäggning

VärmekraTtanläggning

Byggnader

Stomme  o grund

Innerväggar,  innertak,  inredning

Installationer

Fönster/entråpartier

Fasad/balkonger

Yttertak

Ovrigt

Maskiner  och  andra  tekniska  anläggningar

VattenkraftanIäggning

VärmekraftanIäggning

Nätanläggningar

Inventarier,  verktyg  och  installationer

Inventarier,  verktyg  och installationer

Byggnadsinventarier

Datautrustning

30-75  år

20-25  år

50 år

50 år

20-25  år

80 år

50 år

15-40  år

50 år

30-80  år

25-50  år

15  år

25 år

5-40  år

5-30  år

3-10  år

5-10  år

3 år

Nedskrivning

Nedsknvntng sker vid bestående värdenedgång. Vid nedskrivningsbehov  beräknas  tillgångens

atervinningsvärde som det högsta av nytt,landevärdet och nettoförsä5rnngsvärdet. Återvinningsvärdet
fastställs om möjligt för enskilda tillgangar, annars fastställs  atervinningsvärdet  för  den
kassagenererande enhet tillgangen tillhör. Nedskrivningen  belastar  resultaträkningen.

Koncernbidrag

Lämnade  och  erhållna  koncernbidrag  redovisas  som  boksIutsdispositioner

Materiella  anläggningstiIIgångar

Materiella anläggntngstiIIgangar varderas till anskaffningsvärde  med avdrag  för  ackumulerade  av-  och

nedskrivntngar. I anskaffningsvärdet  ingar inköpspriset och utgifter sorn ar direkt  hanförbara  till inköpet

och syftar att bringa tillgangen pa plats. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga  bidrag  som
erhallits  för  förvärv  av  anIäggningstilIgangar.

Reparationer  och  underhåll  kostnadsförs  löpande

Varulager

Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, dvs. det lägsta av anskaffnings-  och

nettoförsäIjningsvärdet pa balansdagen. Anskaffningsvärdet  utgors av inköpspris  och utgifter  direkt

ttänförliga till tnköpet. Nettoförsäljntngsvärdet utgörs av det uppskattade försäljningspriset i den

9" ('/ a)/' -Rii
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löpande  verksamheten  med avdrag  för  uppskattade  kostnader  för färdigställande  och  för  att

åstadkomma  en försäljning.

Fordringar,  skulder  och  avsättningar

Kortfristiga  fordringar  till det lägsta  av dess  anskaffningsvärde  och det belopp  varmed  de beräknas  bli

reglerade  dvs.  med  avdrag  för  osäkra  Tordringar.  Langfristiga  skulder  värderas  till  upplupet

anskaffningsvärde.  Ovriga  skulder  och avsättningar  värderas  till de belopp  varmed  de beraknas  bli

reglerade.  Ovriga  tillgangar  redovisas  till anskaffningsvärde  om inget  annat  anges  ovan.

Bokslutsdispositioner

I företagen  inom koncernen  redovisas  de obeskattade  reserverna  som en särskild  post i balans-

räkningarna.  I resultaträkningarna  redovisas  avsattning  till obeskattade  reserver  under rubriken

boksIutsdispositioner.  Obeskattade  reserver  redovisade  i de enskilda  koncernföretagen  uppdelas  i

koncernens  balansräkning  i en kapitaldel  och en skattedel.  Kapitaldelen  har  förts  till bundna  reserver.

Skattedelen redovisas som avsättning under rubriken uppskluten  skatt.

KoncernmelIanhavande
Varken  försäljningar  eller  inköp  från moderbolaget  till dotterbolagen  har skett  under  året.

Redovisningsprinciper  - Modeföretaget

Koncernbidrag

Erhallna  koncernbidrag  redovisas  som en finansiell  intäkt.

12
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Noter  till  Resultat  och  Balansräkning

Tkr

Not  1.  Nettoomsättning

Hyresintäkter

Energiintäkter

Renhållningintäkter

Summa

Not  2.  Övriga  rörelseintäkter

Aktiverat  arbete  för  egen  räkning

Sålda  städtjänster

Förvaltningsarvode

Öwiga  förvaltningsintäkter

Vinst  vid  avyttring  av  anläggningstillgångar

Övriga  rörelseintäkter

Summa

Not  3.  Övriga  externa  kostnader

Revisionsarvode

revision

konsultation

Övriga  kostnader

Summa

Koncernen

2C116-a12-3i

222  542

66 000

22 654

311196

o

11 984

1187

7 977

91

3 037

24 276

188

15

801

1 004

Koncernen

217  027

80 898

23 261

321 186

1 825

1 l 534

i 210

8 062

2 761

916

26 308

259

21

411

691

Moderbolaget

2016-12-31

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

19

15

773

807

Moderbolaget

2015-12-31

o

o

0

o

o

o

D

o

o

o

o

19

17

337

373

Not  4. Personalkostnader

Medelantal  anställda

varav  man

varav  kvinnor

Summa

Löner,  andra  ersättningar

Styrelseledamöter  och  VD

Övriga  anställda

Summa

Sociala  kostnader

Styrelseledamöter  och  VD

Övriga  anställda

Summa

Pensioner

Styrelseledamöter  och  VD

Övriga  anställda

Summa

Könsfördelning  företagsledning

Män

Kvinnor

Summa

74

54

128

1 961

48 213

50 174

695

i5  734

16  429

377

3992

4 369

21

4

25

72

54

126

2 170

46  592

48  762

731

14  890

i5  621

343

3 637

3 980

21

4

25

o

0

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

4

1

5

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

4

1

5
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Not  5.  Avskrivning  av  materiella

anläggningstillgångar

Avskrivning  byggnader

Avskrivning  tekniska  anläggningar

Avskrivning  maskiner  och  inventarier

Av-  och  nedskrivning  markanläggning

Summa

Not  6.  Rörelseresultat

FastighetsförvaItning

Renhållning

Energi

Övrigt

Summa

Not  7.  Byggnader  och  mark

Ingående  anskaffningsvärde

Omvärdering  redovisningsprinciper

Inköp/förvärv

Omföring  investeringsbidrag  EU

Omklassificeringar

Försäljningar/Utrangering

Utgående  ack  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivningar

Omvärdering  redovisningsprinciper

Årets  avskrivningar

Årets  nedskrivningat

FörsäIjningar/Utrangering

Återförd  avskrivning  försäljning/utrangering

Utgående  ack  avskrivningar

Utgående  planenligt  restvärde

Not  8.  Tekniska  anläggningar

Ingående  anskaffningsvärde

Inköp/förvärv

Försäljningar/Utrangering

Utgående  ack  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Årets  avskrivningar  uppskrivet  belopp

Försäljningar/Utrangering

Utgående  ack  avskrivningar

utgående  planenligt  restvärde

Koncernen

zo"is-tz-at

36 251

12 519

6 802

6 908

62 480

33 717

899

i6  075

-807

49 884

! 385  892

o

i1108

o

97 713

-2 999

'iigi714

-357  830

o

- 36 409

- 6 750

i16

522

-400  sst

1091  363

3781  44

8 226

-4 979

381  391

-180  460

-12188

-218

2 856

- qgo  o'to

191 381

Koncernen

2C)1 5-1 2-31

34 302

13  550

6 837

34 565

89 254

8 1 63

2 823

20 939

-373

31 552

1 316  951

o

16  711

-672

55 015

-2113

1385  892

-289  37i

o

- 33 895

- 34 400

-164

-357  830

1028  062

368  883

9 261

o

378  144

-166  909

- i 3 333

-218

o

-180  460

197  684

Moderbolaget

2016-1  2-31

o

o

o

o

o

o

o

o

- 807

-807

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Moderbolaget

2015-1  2-31

o

o

o

o

o

o

o

o

- 373

- 373

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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Not  9. Maskiner  och  inventarier

Ingående  anskaffningsvärde

Inköp/förvärv

Omföring  investeringsbidrag  EU

Omklassificeringar

FörsäIjning/Utrangering

Utgående  ack  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Förvärvade  ack  avskrivningar

Försäljning/Utrangering

Återförd  avskrivning  försäljning/utrangering

Utgående  ack  avskrivningar

Utgående  planenligt  restvärde

Not  10.  Pågående  nyanläggningar

Ingående  anskaffningsvärde

Under  året  nedlagda  kostnader

Omklassificeringar

Utgående  anskaffningsvärde

Koncernen

2016-1  2-31

78 739

5 811

o

1 516

-1 =418

84 648

-55 182

-6 802

o

884

484

- 60 616

24 032

57 515

53 435

-gg  230

q1720

Koncernen

2015-12-31

Moderbolaget

2016-12-:31

74493

7176

-1 78

-1496

-1 256

78 739

- 51 080

-6 816

o

1475

1239

-55 182

23 557

33 264

79 266

-55 015

57 515

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Moderbolaget

zoqs-"i:>-s*

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Not  11.  Andelar  i koncernföretag

Ingående  och  utgående  anskaffningsvärde

Dotterföretag:  Alvesta  Renhållning  AB

Organisationsnummer:556119-3391

Säte:  Alvesta

Kapitalandel:  100%

Eget  kapita1:8  083  tkr

Årets  resultat:  151 tkr

Antal  andelar:  5 000  st aktier

Bokfört  värde:  2 000  tkr

Dotterföretag:  Allbohus  Fastighets  AB

Organisationsnummer:556519-5236

Säte:  Alvesta

Kapitalandel:  100'/a

Eget  kapita1:97  622  tkr

Årets  resultat:  12 920  tkr

Antal  andelar:  50 st aktier

Bokfört  värde:  79 000  tkr

Dotterföretag:  Alvesta  Utvecklings  AB

Organisationsnummer:556421-5639

Säte:  Alvesta

Kapitalandel:  100o/o

Eget  kapita1:4  740  tkr

Årets  resultat:  4'1 tkr

Antal  andelar:  ö OOO st aktier

Bokfört  värde:  3 500  tkr

o o 102  500 102  500

'lbA
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Dotterföretag:  Alvesta  Energi  AB

Organisationsnummer:  556525-6228

Säte:  Alvesta

Kapitalandel:  100%

Eget  kapita1:78  402  tkr

Årets  resultat  8 173  tkr

Antal  ande1ar:6  st aktier

Bokfört  värde:  4 8 000  tkr

Not  12.  Andra  Långfristiga  fordringar

Långfristig  värdepappersinnehav

Övertagen  investeringsmoms

Övriga  långfristiga  fordringar

Upplupen  skattefordran

Summa

Not  13.  Övriga  fordringar

Kundfordran

Skattefordran

Öwig  fordran

Fordran  Alvesta  kommun

Summa

Koncernen

2016-1  2-31

23 820

2 872

22 737

1 695

51 124

9 632

880

4 682

i5  300

30 494

Koncernen

2015-12-31

23 820

3 974

22 737

i 330

51 861

11 806

1 702

3 735

io  ooo

27 243

Moderbolaget

20a16-12-31

o

o

o

o

o

o

o

15 300

q 5 300

Moderbolaget

2015-1  2-3a1

o

o

o

o

o

o

o

10  000

"io ooo

Not  14.  Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Elcertifikat

Förutbetalda  kostnader

Förutbetald  energi

Upplupna  intäkter  containertömning

Förutbetald  leasingavgift

Upplupna  intäkter

Övrigt

Summa

o

o

o

501

o

13  608

2104

16  21 3

o

580

o

88

50

12  209

2189

15126

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Not  15.  Avsättningar

Ingående  avsättningar

Årets  förändring

Summa  avsättningar

9 864

2 279

12143

11 864

-2 000

9 864

o

o

o

o

o

o

Not16.  Långfristigaskulder

Skulder  som  förfaller  inom  1 år  efter

balansdagen

Skuld  till kreditinstitut

Skulder  som  förfaller  senare  än  4 år

men  senast  5 år

Skuld  till kreditinstitut

Skulder  som  förfaller  senare  än 5 år

efter  balansdagen

Skuld  till kreditinstitut

Totalt  till kreditinstitut

Totalt

295  000

295  000

933  000

933  000

13 000

13  000

1241  000

1241  000

274  200

274200

979  000

979  000

o

o

1 253  200

1253  200

66 000

ss  ooo

o

o

66 000

66 000

66 000

66 000

o

o

66 000

66 000
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Not17.  Upplupnakostnaderochförutbetaldaintäkter

Upplupen  kostnad  hushåll-  och industriavfall

Upplupen  kostnad  elhandel

Upplupna  semesterlöner  och sociala  avgifter

Förskott  från kunder

Övrigt

Upplupna  räntekostnader

Koncernen

2016-1  2-31

o

7 076

4 827

11 609

8 219

5 857

37 588

Koncernen

2015-12-31

632

6 446

5 750

12163

6 237

7 983

39 211

Moderbolaget

2016-12-31

o

o

o

o

18

i 519

1537

Moderbolaget

201 5-"1 2-:31

o

o

o

o

49

1 52a1

1570

Not18.  Bank/CheckräkningskreditskuIdtilIkommunen

Checkräkningskredit  2141

Skuldtill  kommunen  34950

37 061

4 319

3812i

42 440

o

o

o

o

o

o

Redovisning  av kassa/bank  samt  checkräkningskredit

avser  så kallat  koncernkonto  inom Alvesta  Kommun.

Limit  checkräkningskredit

Allbohus  beviljad  kredit  uppgår  till 30 000 tkr

Utnyttjad  kredit:  0 tkr

AUAB  beviljad  kredit  uppgår  till 3 000 tkr

Utnyttjad  kredit:  0 tkr

ARAB  beviljad  kredit  uppgår  till 250 tkr

Utnyttjad  kredit:  O kr

Alvesta  Energi  beviljad  kredit  uppgår  till 25 000 tkr

Utnyttjad  kredit:2  4 3 5 tkr

Alvesta  Elnät  beviljad  kredit  uppgår  till 5 000 tkr

Utnyttjad  kredit:  O tkr

Alvesta  Kommun  Företag  beviljad  kredit  uppgår  till 6 000 tkr

Utnyttjad  kredit:  O tkr

Not19.  StälIdasäkerheterocheventualförpIiktelser

Ställda  säkerheter

Eventualförpliktelser  FASTIGO

Borgen

o

662

2 245

2 907

o

641

2 245

2 886

o

o

o

o

o

o

Not  20.  Resultat  från  andelar  i koncernföretag

Resultat  vid avyttring

Erhållna  koncernbidrag

5 955

o

5 955

2 850

2 850

2 320

2 320

/)( -<tt 2py  ,')'-") v:'z; j"pih



Alvesta  Kommunföretag  AB
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Not  2t  Aktuell  och  uppskjuten  skatt

Avstämning  av effektiv  skatt

Redovisat  resultat  före  skatk

Skatt  22%

Ej avdragsgilla  kostnader

Ej skattepliktiga  infökter

Årets  skattekostnad

Uppskjuten  skatt

Effektiv  skattesats

Koncernen

2C116-12-3i

27180

-5 978

11 346

- 9 7!54

-2 561

-1 825

16%

Koncernen

2015-12-31

-1 384

-304

62

-107

-2 595

2 944

25,2%

Not  22.  Förslag  till  vinstdisposition

Till  arsstammans  förfogande  står  följande

medel  (kr):

Balanserat  resultat

Erhållna  aktieägartillskott

Årets  Resultat

48 698  032

5 300  000

92 289

Styrelsen  föreslår  att  vinstmedlen  övertörs  i ny  räkning  med  54 090  321 kr

Alvesta  2017-04-1  1

Styrelsen

Thomas  Johnsson L/'aa::"
Ordförande

"Z"<nK/l)a/i'i'('l1"l4a:'aMp"
Rose-Marie  Larsson Lars-Olof  ranzän  Stefafi  Karlsson

Vårkställande  direktör

(från  2016-01-15;

Tiden  fram  till 2016-

01-14  var  Kjell

Rosenlöf  VD)

in rÅevisionsberättelse  har angivits 20174  C)'1-15

Thomas  Olofsson

Auktoriserad  revisor
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Revisionsberättelse

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

Rapport  om  årsredovisninqen  och
koncernredovisninqen

Uttalanden

Jag har utfört  en revision  av årsredovisningen  och koncernredovis-
ningen för Alvesta Kommunföretag  AB för räkenskapsaret  2016-
01-01-2016-12-31.

Enliqt  min uppfattning  har årsredovisniru;)en  och koncern-

bolagets och koncernens  finansiella  sUllning  per den 31 december
2016 och av dessas finansiella resultat  och kassaflÖden för året
enlk)t årsredovisniru;)slagen. Förvaltningsberättelsen  är förenlig
med arsredovisningens  och koncernredovisninqens  övriqa delar.

Jag tillstyrker  därfi5r att bolagsstämman  fastställer  resultat-
räkningen och balansräkningen  fi5r moderbolaget  och koncernen.

Grund Br  uttalanden

Jaq har utfört revisionen  enligt International  Standards  on
Auditing (ISA) och god revisronssed i Sverige. Mitt ansvar enligt
dessa standarder  beskrivs narmare i avsnittet  Revisorns ansvar.
Jag är oberoende i förhållande  till moderbolaget  och koncernen
enliqt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt  fullt)jort  mitt
yrkesetiska  ansvar enliqt  dessa krav.

Jaq anser att de revisionsbevis  jag har inhämtat  är tillräckliga  och
ändamalsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens  och verkställande  direktörens  ansvar
Det är styrelsen och verkställande  direktÖren  som har ansvaret  för
att arsredovisni.ngen och koncernr.edovisni4gen upprattas och attde ger en rättvisande  bild enligt arsredovisnmgslagen.  Styrelsen
och verkställande  direktÖren ansvarar  aven för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta  en årsredovisning
och koncernredovisning  som mte innehaller naqra  väsentliga
felaktigheter,  vare SICI dessa beror pa oeqentligheter  eller pa fel.

Vid upprättandet  av årsredavisningen  och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande  direkhjren  för bedömninclen
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta  verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpliqt,  om f('rhållanden  som kan påverka
förmagan att fortsätta  verksamheten  och att använda antagandet
om fortsatt  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 gora nagot av detta.

Revisorns  ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet  om att årsredo-
visningen och koncernredovisningen  som helhet inte innehaller
n%ra väsentliqa felaktigheter,  vare sk) dessa beror på oegent-
ligheter eller pa fel, och att lämna en revisionsberättelse  som
innehaller mina uttalanden.  Rimlig säkerhet ar en hög grad av
säkerhet, men ar mgen garanti  för att en revision som utförs  enliqt
ISA och god revisionssed i Sv,erk)e alltid komm.er att upptäcka en
vasentlk) felaktklhet  om en sadan finns. Felaktigheter  kan uppsta
på grund av oegentligheter  eller fel och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvantas paverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo-
visningen och koncernredovisningen.

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

identiFierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktiq-
heter i årsredovisningen  och koncernredovisningen,  vare siq
dessa beror pa oegentligheter  eller pa fel, utformar  och utfi5r
qranskninqsatqärder  bland annat utifran dessa risker och
inhämtar  revisionsbevis  som är tillräckliga  och ändamalsenliqa
för att utgöra en grund för  mina uttalanden.  Risken för att mte
upptäcka en väsentlig  felaktighet  till följd av oegentligheter  är
h('qre an för en vasentlig felakJhet  som beror pa fel,
eftersom  oegentligheter  kan tnnefatta  agerande  i maskop5 för-
falskninq, avsiktliqa utelämnanden,  felaktig  information  eller
asidosättande  av intern kontroll.

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

direktörens  uppskattningar  i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

drar %aq en slutsats om lämpligheten  i att styrelsen och verk-
ställande direktören  använder antagandet  om fortsatt  drift  vid
upprättandet  av arsredovismngen  och koncernredovisninqen.
Jag drar ocksa en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen,  om det finns nagon väsentlR) osäker-
hetsfaktor  som avser sadana händelser eller  förhallanden  som
kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens
förmåga att rortsätta  verksamheten.  Om iag drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,  måste jaq i
revisionsberättelsen  fästa  uppmärksamheten  på upp-
lysningarna  i arsredovisninqen  och koncernredovisningen  om
den väsentliga  osäkerhetsfaktorn  eller,  om sådana
upplysmnqar är otillräckliga, modifiera uttalandet  om ars-
redovisninqen och koncernredovisningen.  Mina slutsatser
baseras pa de revisionsbevis  som inhämtas fram till datumet
ff'r  revistonsberattelsen.  Dock kan framtida  handelser eller för-
hållanden göra att ett bolaq och en koncern inte längre kan
fortsätta  verksamheten.

utvärderar  jag den övergripande  presentationen,  strukturen
och innqhallpt  i arsredovisningen  och koncernredovisningen,
däribland  upplysninqarna,  och om arsredovisningen  och
koncernredovisniru;)en  aterger  de underliggande  trans-
aktionerna  och händelserna pa ett sätt som ger en rättvisande
bild.

inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen  för enheterna eller
affärsaktiviteterna  inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen.  Jag ansvarar för styrning,
övervakmnq och utförande av koncernrevisionen.  Jaq är
ensam ansvarig för mina uttalanden.

Jaq måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omjattning  och inriktrnng  samt tidpunkten  för den. Jag
maste ocksa informera om betydelsefulla  iakttaqelser  under
revrsionen, däribland de betydande  brister  i den interna kontrollen
som jaq identifierat.

A membet  lirm  oi Etnst  & Vount) Global Limited
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Rapport  om andra  krav  enliqt  laqar  och  andra
författninqar

Uttalanden

Utöver  min  revision  av årsredovisningen  och  koncern-
redovisningen  har jag aven utfört  en revision  av styrelsens  och
verkställande  direktörens  förvaltning  för Alvesta  Kommunföretag
AB fi5r räkenskapsåret  2016-01-01-2016-12-31  samt  av förslaget
till dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.

Jag  tillstyrker  att bolagsstämman  disponerar  vinsten  enligt
förslaget  i förvaItningsberättelsen  och beviljar  styrelsens  leda-
möter  och verksUllande  direktören  ansvarsfrihet  för räkenskaps-
året.

Grund  för  uttalanden

Jag har utfört  revisionen  enligt  god revisionssed  i Sverige.  Mitt
ansvar  enligt  denna beskrivs  narmare  i avsnittet  Revisorns  ansvar.
Jag är oberoende  i förhallande  till moderbolaget  och koncernen
enligt  god revisorssed  i Sverige och har i ovrigt  fulk)jort  mitt
yrkesehska  ansvar  enligt  dessa krav.

Jag anser  att  de revisionsbevis  jag har inhämtat  :år tillräckliga  och
ändamalsenliga  som grund  för mma uttalanden.

Styrelsens  och verkställande  direktärens  ansvar

Det är styrelsen  som har ansvaret  för förslaget  till dispositioner
beträffande  bolaqets  vinst eller ft'rlust.  Vid förslaq  till utdelninq
innefattar  detta  bland annat  en bedömning  av om utdelmngen  är
försvarlig  med hänsyn  till de krav som bolagets  och koncernens
verksamhetsart,  omfattrung  och risker ställer pa storleken  av
moderbolagets  och koncernens  eqna kapital,  konsolideringsbehov,
likviditet  och ställrung  i övrigt.

Styrelsen  ansvarar  för  bolagets  organisation  och förvaltningen  av
bolagets  anqeläqenheter.  Detta innefattar  bland annat  att fort-
löpande bedöma bolagets  och koncernens  ekonomiska  situation
och att tillse att bolagets.organisation  är utformad  så att
bokf('ringen,  medelsförvaltrungen  och  bolagets  ekonomiska
angel%enheter  i övriqt  kontrolleras  pa ett  betryggande  sätt.  Den
verkställande  direkfören  ska sköta den  R5pande förvaltningen
enligt  styrelsens  riktlinler  och anvismnclar  och bland annat  vidta  de
åtgärder  som är nödvändiga  för att bolagets  bokföring  ska full-
goras  t överensstämmelse  med lag och för  att  medelsförvaltningen
ska skötas  på ett betryggande  sätt.

Revisorns  ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av f9rva1tningen,och där.med mitt
uttalande  om ansvarsfrihet,  är att inhämta  revisionsbevis  för att
med en rimlig  grad av säkerhet  kunna bedöma  om n%on  styrelse-
ledamot  eller  verkställande  direkt('ren  i n%ot  väsentligt  avseende:

fÖretagit  nåqon åtgärd  eller gjort  sig skyldig till någon för-
summelse  som  kan föranleda  ersättrungsskyldtghet  mot
bolaqet,  eller

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

Mitt mål beträffande  revisionen  av förslaget  till dispositioner  av
bolagets  vinst  eller  förlust,  och därmed  mitt  uttalande  om detta,  är
att med rimlig  grad av sakerhet  bedöma om förslaget  är förenligt
med aktiebolagslagen.

Rimlk) säkerhet  är en hög grad av säkerhet,  men ingen garanti  för
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 bolagets  vinst eller förlust  inte ar förenligt  med
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed  i Sverige
använder  jaq proTessionellt  omdome  och har en professionellt
skeptisk inställnrng  under hela revisionen.  Granskningen  av
förvaltmngen  och förslaget  till dispositioner  av bolagets  vinst  eller
förlust  grundar  stg främst  pa revisionen  av räkenskaperna.  Vilka
tillkommande  granskninqsåtgärder  som utförs  baseras på min
professionella  bedömmng  med uh;langspunkt  i risk och väsent-
lighet. Det innebar  att lag fokuserar  granskningen  pa sadana
atgärder,  omraden  och förhallanden  som ar väsentliqa  för verk-
samheten  och där avsteg och överträdelser  skulle ha särskild
betydelse  för bolagets situation.  Jag gar igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag,  vidtagna  atgarder  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 jag
granskat  om förslaget  är förenliqt  med aktiebolagslaqen.

Växjö  den 1l  april 2017

Thomas  OloTsson
Auktoriserad  revisor

2 (2)
A member  firm  of EtriL  & Younq  Global  Limited
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Till  årsstämman  i Alvesta  kommunföretag  AB

Organisationsnummer  556696-1602

Till  fullrnäktige  i Alvesta  kommun

Granskningsrapport  för  år  2016

Jag, av fullrnäktige  i Alvesta  kommun  utsedda  lekmannarevisorer,  har granskat  verksamheten  i
Alvesta  kommunföretag  AB.

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

och beslut  samt  de lagar  och föreskrifter  som gäller  för  verksamheten.  Lekrnaruqarevisorn

ansvarar  för  att granska  verksamhet  och intern  kontroll  samt  pröva  om verksamheten  bedrivits

enligt  fullmäktiges  uppdrag  och mål  samt  de lagar  och föreskrifter  som gäller  för  verksamheten.

Gransla"iingen  har  utförts  enligt  aktiebolagslagen  och  kommunallagen,  god revisionssedi

kommunal  verksamhet  och kommunens  revisionsreglemente  samt  utifrån  bolagsordning  och  av

arsstämman  fastställda  ägardirektiv.  Gransla'iingen  har genomförts  med  den inriktning  och

omfattning  som  behövs  för  att ge rimlig  grund  :för bedömning  och provmng.

Jag har haft  en dialog  med  bolagets  auktoriserad  revisor.

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

ekonomisk  synpunkt  tillfredssföllande  sätt.

Jag bedömer  att bolagets  interna  kontroll  har varit  tillräcklig.

Alvesta  den 6 april  2017

Lars-Erik  Gustafsson
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Intyg  att  verksamheten  2016  stämmer  med  bolagets
andamal  och  är mom  ramen  för  befogenheter  för
Alvesta  Kommunföretag  AB

Bakgrund

Kommunen  och  dess styrelse  ska i årliga  beslut  pröva  om  de kornmunägda  bola-
gen  under  föregående  kalenderår  bedrivit  verksamheten  med  det  faststäuda  än-

damålet  med  bolaget  och  att  verksamheten  utförts  inom  ramen  för  de kommu-

nala  befogerföeterna  (kormnunallagen  6 kap  19).

För  Alvesta  Komrnunföretag  AB  är ändamålet  enIigt  bolagsordningen:

"Bolagets  syfte  är att,  med  iakttagande  av 1oka1iseringsprincipen,  optimera
och  samordna  verksamheterna  i de kornmtu"iala  företagen  inom  Alvesta
kommiu"i."

Intyg  från  Styrelsen

Härmed  intygas  att  verksamheten  under  2016  bedrivits  enligt  det  faststälIlda  än-

damålet  för  Alvesta  Kommunföretag  AB  och  inom  ramen  för  de kornmunala  be-
fogenh

Thorpohnseeirr- Thomas  Haraldsson

R'o;'e2M;ie Lars;aon I;rs-OlJ  FrW  '/F>;'å';n  Nar'alsson, VD

(från  2016-01-15;  Tiden

fram  till  2016-01-14  var  Kjeu

Rosenlöf  VD)

Intyg  från  lekmannarevisor

Härmed  intygas  att  verksarnheten  under  2016  bedrivits  enligt  det  faststäuda  än-

damålet  för  Alvesta  Kommunföretag  AB  och  inom  ramen  för  de kornrnunala  be-
fogerföeterna.

Lars-Erik  Gustafsson
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