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e31 Stämmans öppnande och val av ordförande
Årsstämman
öppnades
av Per Ribacke.

@2 Val av ordförande för stämman
Till ordförande

för årsstämman

utsågs

Per Ribacke.

fi 3 Godkännande av röstlänqd
Förteckning
över vid stämman
närvarande
aktieägare
aktier är representerade
vid stämman
varför följande
röstlängd:
Närvarande
aktieäqare
Alvesta kommun genom
Befullmäktigat
ombud
Bertil Olsson

antal aktier
1000

upprättades.
Samtliga
förteckning
godkändes

som

antal röster
IOOO

@4 Närvarorätt
Stämman

godkände

att samtliga

närvarande

får närvara

vid årsstämman.

e)5

Val av justerare
Till att justera dagens

protokoll

utsågs

Bertil Olsson.

@6 Godkännande av daqordninq och kallelse till stämman
Förslag

till dagordning

för stämman

godkändes

5 7 Prövning av om stämman blivit behöriqen sammankallad
Stämman
prövade
att den blivit det

om stämman

blivit behörigen

sammankallad

och konstaterade

@8 Årsredovisning och koncernårsredovisninq för 2017
Styrelsens
förslag till årsredovisning
och koncernårsredovisning
för år 2017
inklusive resu1tat- och balansräkningar
för moderbolag
och koncernen
bifölls.
Revisionsberättelse,
koncernrevisionsberättelse
samt lekmannarevisorns
granskningsrapport

e39

behandlades

också.

Samtliga

dokument

biläggs

protokollet.

Beslut om fastställelse
a)
b)
c)

Resultaträkning
och balansräkning
koncern
Styrelsens
förslag till vinstdisposition
Styrelse och verkställande
direktör
förvaltningen
av det gångna året.

fastställdes

för såväl

godkändes.
beviljades
ansvarsfrihet

moderbolag

som

för

("jt2-'EA,,-*('fj

ALVESTA KOMMUNFöRET
Org.nr 556696-1602

AG AB

Protokoll från årsstämma
2018-04-23

2018

@10 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekammanrevisorerna
med suppleanter
Stämman beslutade att arvode och ersättning till styrelseledamöter,
revisorer och
lekmannarevisorer
skall följa de regler som kommunfullmäktige
i Alvesta kommun
beslutat om eller kommer att besluta om under verksamhetsåret.
Vidare beslutade stämman att arvode eller ersättning till auktoriserad
revisor skall
betalas enligt avtal och taxa.

fi I 1 Val av revisor och revisorsuppleant i förekommande fall
Noteras att årsstämman 2016 utsåg auktoriserad
revisor Thomas Olofsson, Ernst
& Young, från årsstämman
2016 till och med årsstämman 2020.
Revisorssuppleanten
Åke Andersson har slutat under året och ersatts av Kristina
Lindstedt Tram till årsstämman
2020 genom beslut vid extra bolagsstämma
den
19 december 2017.

F312 Anmälan förändrinq styrelse m m
Inga förändringar
av styrelsens ledamöter eller suppleanter
20'17.

har gjorts under

@13 Övriqa fråqor som ankommer på stämman
Återbetalning

av villkorat

ägartillskott:

Kommunstyrelsen
beslutade om villkorat aktieägartillskott
till Alvesta
Kommunföretag
AB omfattande 5 300 000 kr att finansieras av

kommunstyrelsens strategiska konto. (KS S312 Dnr KS 2017/056.049)
Redogörelse

Alvesta Kommunföretag beslutade vid styrelsemöte den 7 februari 2017 i @11 att
hemställa hos Kommunstyrelsen
om villkorat aktieägartillskott
om 5 300 000 kr.
Skälet till hemställan var att Alvesta Kommunföretag
planerade att genomföra en
utredning om ändrad organisation
av AllboHus Fastighets AB, samt eventuella
åtgärder med anledning av dotterbolaget
Alvesta Utveckling AB:s utredning om
genomförande
av komForthusprojekt.
Bada uppdragen angavs kunna generera
kostnader som då inte fullt ut kunde förutses, varför det i var svårt att bedöma ett
ägartillskotts
omfattning från kommunen till bolaget for att kunna vidta åtgärder
med anledning av uppdraget.

Alvesta Kommunföretags styrelse beslutade vid sammanträde 2017-09-26 e140
om återföring av villkorat ägartillskott till Kommunstyrelsen.
Styrelsens motiv för
beslutet var att år 2017 noterade kommunens tomtförmedlare
ett ökat intresse
från privata byggherrar att uppföra komforthus, varför motivet för att låta Alvesta
Utveckling AB utreda frågan inte lägre ansågs lika aktuellt. Frågan om ändrad
organisation för AllboHus Fastighets AB hade inte genererat några
utredningskostnader
utöver internt arbete. Utredningsarbetet
har övergått till att
Fokusera på rutiner och avtal mellan kommunen som lokalanvändare
och
AllboHus Fastighets AB. Det villkorade ägartillskottet
har därför inte utnyttjats
varför styrelsen för Alvesta kommunföretag
föreslog att medlen återförs.
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För att återbetalning av villkorat ägartillskott
Alvesta kommun krävs ett stämmobeslut.

2018

på 5 300 000 ska kunna

göras

Alvesta Kommunföretags
bolagstämma
beslutade
att godkänna
återbetalning
villkorat ägartillskott
på 5 300 000 kronor till Alvesta kommun från bolagets
balanserade
resultat.

Agarombudet
Bertil Olsson tackar styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
Då inga övriga ärenden förelåg avslutade
ordföranden
med att förklara
årsstämman
avslutad.

1.

Årsredovisning 2017ink1usive
Från lekmannarevisor.

revisionsberättelse och granskningsrapport

till

av

Alvesta

Kommunföretag

Org nr 556696-1

AB

602

Styrelsen

Alvesta

och verkställande

direktören

Kommunföretag

för

AB

Org.nr. 556696-1602
får härmed

avge

Årsredovisning
och koncernredovisning
för räkenskapsåret

2017-01-01-2017-12-31

Innehåll:
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning,
koncern och moderbolag
Balansräkning,
koncern och moderbolag
Kassaflödesanalys,
koncern och moderbolag
TilIäggsuppIysningar,
noter

sida
2
7
8
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FörvaItningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Alvesta Kommunföretag AB får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning
för räkenskapsåret2017-01-01 - 2017-12-31. Koncernredovisningen
omfattar Alvesta KommurrföretagAB med helägda dotterbolagen AllboHus Fastighets AB, Alvesta
Energi AB, Alvesta Renhållnings AB samt Alvesta Utveckling AB.
Verksamhet
Bolagets syFte är att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Alvesta kommun.
Koncernen har tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet.
Historik
Bolaget bildades 2006-01-'14 och har genom köpeavtal daterat 2006-06-21 förvärvats av kommunen.

Bolaget har törvärvat samtliga av Alvesta kommun ägda aktier i AllboHus Fastighets AB, Alvesta
Energi AB, Alvesta Renhållnings

AB samt Alvesta Utveckling AB per 2006-1

2-15.

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

Kommunfullmäktige utsåg 2014-'12-14styrelse1edamöteroch styrelsesuppleanter
med årsstämman

2015 fram till årsstämman

Styrelseledamöter
Per Ribacke, ordförande
Rose-Marie Larsson
Thomas Haraldsson
Thomas Johnsson, vice ordförande
Lars-Olof Franzån

för tiden från och

2019.

Styrelsesuppleanter
Frida Cristensen
Birgit Andersson
Christina Haraldsson
Mikael Johansson
Kauko Antbacke

Verkställande
direktör
Stefan Karlsson
Revisorer
Auktoriserade

revisorn Thomas Olofsson Ernst & Young AB.

Kommunfullmäktige
valde 2015-04-28 som ordinarie lekmannarevisor Lars-Erik Gustafsson och som
5upp1eant Gunbritt Öhlån för tiden från och med årsstämman 2015 fram til! årsstämman 2C119.
Sammanträden
Styrelsen har under året hållit sex protokollförda
Resultat

i koncernen

och moderbolag

Koncernens ekonomiska
28,8 mkr (23,6 mkr).
Motsvarande

sammanträden.

resultat 2017 före skatt blev 35,8 mkr (28 mkr). Årets resultat efter skatt blev

siffror T6r moderbolaget

var 18,9 mkr (O,1 mkr) och 9,4 mkr (0,1 mkr).

(J3),122
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Viktiga

händelser

under året

(Vid redovisning av resu1tatnedan anges 2016 års motsvaranderesultat inom parentes)

AllboHus Fastiqhets AB

Resultatetföre boksIutsdispositioneroch skatt uppgår till i 8,4 (17,8) mkr. Årets resultat effer skatt
uppgår till 2,5 (12,9) mkr. BoksIutsdispositioneruppgår till 15,2 (2,9) mkr varav '16,2mkr avser 1ämnat
koncernbidrag. Aktieägartillskotthar erhållits med 12,6 (O) mkr.
20'17har ur ett uthyrningsperspektivvarit ett bra år med i princip alla bostadslägenheteruthyrda. De få
vakanser som trots allt förekommit har uppstått i samband med byte av hyresgäster eller i samband
med renoveringar.

Under 2017 har bolaget träffat en överenskommelse med Migrationsverket som innebär att den
flyktingmottagning som bedrivits i totalt 81 lågenheter på Rönnedal i Alvesta succesivt awecklas

under 2018.

Om- och tillbyggnad av Mohedaskolansmatsal och kök har fårdigställtsunder året. Byggnation av en
ny lågstadiebyggnad med bibliotek och en ny sportha1lhar påbörjats. Hela projektet har en total
beräknad byggkostnad på 93,4 miljoner och planeras stå färdigt under 2020.
Nybyggnadav 12 st lägenheter har påbörjats i Vislanda enligt konceptet BasBohus. BasBohus byggs
med normal standard och fokus på låga produktionskostnaderutan avkall på kvalitå och med en rimlig
hyra. Bygglov för ytterligare 24 BasBolägenheter på västra Alvesta lämnades in i slutet av året.
Därefter planeras för liknande byggnation i Moheda och Grimslöv.

40 st lägenheterhar renoverats i kv. Nedre Björklövet. Avloppsstammarhar renoveratsoch vatten och
värmeledningar bytts ut. Badrummen har renoverats med nya tätskikt och individuell mätning och
debitering(IMD) för kall och varmvatten samt elförbrukning har instatleratsi lägenheterna.
Under våren 2017 fattade AllboHus styrelse beslut att genom fastighetsregleringsälja en del av
Rådmannen10 i Alvesta. Den del som avyttras inrymmer Hotell Rådmannenslokaler, två butikslokaler, tre verksamhetslokaleroch 39 lägenheter. I affären ingår även Alvesta 14:3 vilken utgörs av
trottoar och parkeringsmarki anslutningtill hotellbyggnaden.Hallska Huset kvarstår även efter affären
i AllboHus ägo. Försäljningenberäknas slutföras under våren 2018.
Styrelsenhar också fattat beslut om försäljning av Mården 10 som utgörs av en obebyggd fastigheti
norra delen av Storgatan i Alvesta, Vegby 13:40 som är en fastigheti Moheda bebyggd med en äldre
byggnad ursprungligen uppförd som bygdegård samt Benestad 22:'15 och Blädinge 3:25 som är två

bygdegårdar

utanför Alvesta.

Under året har AllboHus genom rastighetsregleringförvärvat tomtmark som genom affären reglerats in
i Tryffeln 2 på Taggvägen i AlVeSta.FörVärVethar gjOrtSför att möiliggöra byggnation aV tötalt 24
BasBolägenheter.
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Alvesta Enerqi AB (koncernen)
Moderbolaget Alvesta Energi AB redovisar ett positivt resultat före boks(utsdispositioner och skatt på
10,6 mkr.

Dotterbolaget Alvesta Elnät AB redovisar ett positivt resultat före boksIutsdispositioner på 4,9 mkr, och
Bredband i Värend AB (BIVA) redovisar ett positivt resultat före bokslutsdispositioner på 0,8 mkr.
Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 19,0 mkr för 2C)17.
Under året har moderbolaget Alvesta Energi amorterat 25 mkr av sin lånestock. Totalt uppgår
koncernens
lånestock till 200 mkr.
Produktionen av fjärrvärme vid produktionsanIäggningarna i Alvesta, Moheda och Vislanda har varit
effektiva under året. 99,6 % av värmen har producerats med biobränslen och den totala producerade
volymen uppgick till 105,4 (1 05,3) GWh. Bolaget har under året endast behövt använda 36,6 m3 olja
för fjärrvårmeproduktion vid underhåll
av biobränslepannor.
Under året har elnät förstärkts och moderniserats på flera ställen. Ett helt nytt elnät med nya
transformatorer och ersättning av lufiledningar med markkabel samt rör för bredband har slutförts i
området Forsa-Vret. Samma typ av projekt har påbörjats avseende Benestad-Blädinge. Nya matning
till nya bostadsområden har byggts både i Alvesta och Moheda.

Alvesta

Renhållninqs

AB

Alvesta Renhållnings redovisar för år 2017 ett positivt resultat på p!us 353 tkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Resultatet ligger lite under nivå med ägardirektivet. Bolaget har under hösten löst in
sitt sista och enda lån på en miljon

kronor.

En stor utmaning för bolaget har varit under året att sjösätta det nya insamlingssystemet
hushållsavfall med optisksortering och införandet av gröna och röda soppåsar.

för

Besöksfrekvensen vid de bemannade återvinningscentralerna, Alvesta, Vislanda, Moheda och
Grimslöv är fortsatt hög. Bolaget har under året samlat in och behandlat ungefär lika mycket avfall
som tidigare år och antalet kunder såväl hushåll som verksamheter är fortsatt stabilt.
Bolaget har totalt 16 Fast anställda medarbetare varav 3 kvinnor och 13 män. Till detta kommer 3-4
timanställda för att tåcka upp semestrar och sjukdom.

Alvesta Utvecklinq AB
Alvesta Utveckling AB redovisar ett driftresultat på -2,2 mkr, vilket till stor del beror på reaförlusten 1,6 mkr vid försäljningen av fastigheten Brånan 1 :43. Eftersom fastigheten stod tom under några
månader innan försåljningen så har bolaget haft outhyrda lokaler för O,5 mkr under 2017.
Årets resultat är +4,7 mkr pga. mottaget koncernbidrag som motsvaras av tidigare års förluster.

Förväntad utveckling/framtid
Kommunföretag kommer fortsätta att ha en aktiv uppföljning och dialog med dotterbolagen om utveckling av verksamhet och ekonomi, behov av Törändringar, samarbeten etc.
Alvesta kommun har goda förutsättningar för utveckling, men också stora utmaningar. Kommunföretag
kommer tillsammans med dotterbolagen och kommunen att öka fokuseringen på att ytterligare samordna våra gemensamma resurser för att utveckla Alvesta. En översyn av ägardirektiv och ekonomistyrning kommer att göras under 2018.

AllboHus Fastiqhets AB
Under 2018 awecklar Migrationsverket successivt sin verksamhet på Rönnedal. Det innebår att totalt
81 lägenheter blir vakanta med uteblivna hyror som följd. Byggnaderna där lägenheterna är belägna
har ett mycket stort underhållsbehov. Inför kommande beslut om framtiden har AllboHus styrelse tagit
initiativ till tre olika utredningsalternativ: rivning, renovering för fortsatt uthyrning som hyresrätter samt
renovering för ombildning till bostadsrätter. Förhoppningen år at! beslut kan fattas under första delen
av 2018 då förberedelsearbetet är omfattande för samtliga tre alternativ.
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Det råder fortfarande stor efterfrågan på bostäder inom Alvesta kommun och i Alvesta tätort i
synnerhet. DMör fortsätter AllboHus att planera för nyproduktion av hyresrätter. I planeringen ingår
både vanliga hyreslägenheter och lägenheter i så kallade trygghetsboenden.
En av AllboHus absolut största utmaningar är att med bibehållen lönsamhet, löpande renovera de
rastigheter som är i behov av upprustning. Under 2018 fokuseras mycket på att hitta strategier för
hållbar renovering av de närmare 1000 lägenheter i beståndet som kräver mer eller mindre
omfattande

renoveringar

under kommande

'I O års-period.

Under 2017 har en mycket viktig framtidsdialog inletts med Alvesta Kommun. Dialogen syftar till att
skapa en ny affärsmodell med fokus på transparens och ömsesidigt engagemang. Målet är att inför
hyressättningen

2019 ha en ny affärsmodell

på plats.

Alvesta Enerqi AB
Energibranschen är under stark förändring. Prispress från alternativa energislag, generationsväxling
och ökade krav på leveranssäkerhet ställer stora krav och är nyckelfrågor för såväl oss som
branschen i sin helhet.
På elnät pågår ett långsiktigt arbete med att ersätta den del av luftledningar som bolaget har kvar på
landsbygden med nergrävda kablar. Detta för att uppfy1lamyndighetskrav, minska avbrottsrisken och
säkerställa ett modernt ledningsnät. Moderniseringen är också nödvändig för att säkra upp mot a!lt

mer väderberoende

Alvesta

Renhållninqs

produktion

lokalt och småskaligt.

AB

Under 2018 fortsätter genomförandet med det nya insamlingssystemet för hushållsavfall med optisk
sortering. Genomförandet inleds med utdelning av gröna och röda soppåsar till a1lahushållen i Alvesta
Kommun, sedan så kommer de färgade påsarna gå till LJungbykommun för sortering.
Bolaget förfogar i dagsläget över en modern fordonsflotta där medelåldern är 5,6 år, och bolaget
p!anerar att rortsätta med förnyelsen av våra fordon, nya sopbilar innebär förbättringar både i
mi!jöhänseende (fossilfria drivmedel) och arbetsmi5ön för personalen, samt ökad driftsäkerhet.
Åven upprustningen av våra återvinningscentraler, med att hårdgöra upplagsytor, sätta upp
betongelement som avgrånsning samt reparera staket och inhägnader kommer att fortsätta.
Alvesta Utvecklinqs AB
Bo!agsstyrelsen har tagit fram en verksamhetsplan för 2018 baserat på ägardirektiven. Planen innehåller bland annat fortsatt arbete i frågor om långsiktiga vågval för kommunen och bolaget vad gäller
gods och användning av funktionerna Töromlastning järnväg-lastbil vid kombiterminal och omlastningsterminal.
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Andra aktiviteter i planen är arrangemang av framtidsdag för beslutsfattare inom näringsliv och
offentliga verksamheter om Alvesta kommun som attraktiv boendekommun, fortsatt medverkan i
Regionens utvecklingsarbete "Ett uppkopplat Kronoberg", fördjupade diskussioner med ägaren om
balans mellan affärsmässiga principer och samhällsnytta av bolagets verksamheter.

Aktie-

Bunda

Fria

Årets

kapital

reserver

re8en1er

vfnsf

UB

Eget kapital
KONCERNEN
Belopp

vid årets

Föregående

ingång

100

i 23

års resultat

126 403

23 579

23 579

-23 579

o

28 842

28 B42

28 842

179 047

Årels vinst
Belopp

vid årets

utgång

100

Ingång

100

123

149 982

150 205

MODERBOLAGET
Belopp

v{d årets

Vinstdisposition

enligt beslul bolagsstämma

53 998

92

92

-92

Årets resultat
Belopp

vid årets

utgång

100

54 09ö

54190
o

9 369

9 369

9 369

63 559

Villkorlig återbetaIningsskyldighet
för
amieågartillskott
uppgår till 50 300 tkr
(50 300 tkr)

Förslag

tili vinstdfsposition

Till årsstämmans förfogande
Balanserat resultat
Åretsresultat

står följande medel (kr):
54 090 32'1
63 458 925

Disponeras

så att

i ny räkning

överföres

58158925

Återbetalning

av aktieägartillskott
63

458

925

Styrelsen anser att förs1aget är förenligt med försiktighetsregeln i17 kap 3g Aktiebolagslagen
följande

enligt

redogörelse:

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det
styrelsens bedömning att återbetalningen av aktieägartilIskottet år försvarbar med tanke på de krav
som verksamhetens art och omfattning, samt risker, ställer på storleken av bolagets egna kapita! och
konsoIideringsbehov, dessutom likviditet och ställning i övrigt.
Beträffande koncernens och bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efferföljande
och balansräkning

samt noter.
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RESULT

ATRÄKNING

(tkr)

Not

Neftoomsåttning
Övriga

310180

rörelseintäkter

Röre}sens
Externa

Koncernen
2017-01-01
2016-01-D1
2017-12-31
2016-12-31

Moderbolaget

2017-01-01
2017-12-31

2016.01-01
2016-12-31

311 196

o

o

24 441

24 276

o

334 621

o

335 472

o

o

-141 873

-147 530

-1 142

-1 004

kostnader
kostnader

Övrigatörelsekostnader

3

o

o

- 881

- 807

Personalkostnader

4

- 73 041

-74574

AvskrivningavmaterieIIaanIäggningstiIlgångar

o

5

o

- 60 243

- 62 480

o

o

-276 299

-285 588

- 881

- 807

49 884

-881

-807

Rörelseresultat

Resultat

6

från finansiella

Resultat

från andelar

investeringar

i koncernföretag

Ränteintäkter

20

o
1679

Räntekostnader
Resultat

58322

efter

finansiella

poster

5 955

o

1 529

61

-24 232

-29 403

35 769

27 965

-2 275

.2 750

o

o

21 200

2 850

o

o

- 6914

-2 004

BoksIutsdispositioner
Erhållna

koncernbidrag

Lämnade

koncembidtag

Skatt på årets resultat
Uppskjuten

skatt

Årets resultat

- 3 650

- 2 561

- 3 277

-1 825

28 842

23 579

o

- 2 642

-8

o

o

9 389

92

7
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BALANSRAKNING
(tkr)

TILLGÅNGAR
NOt

Koncernen
2017-12-31

Moderba1aget

2016-12-31

2017-12-31

axi.ÄeanixasriaaAtyabn

Materiella

anIäggningstiIIgångar

Byggnader
Tekniska
Maskiner
Pågående
Finansiella
Andelar
Andra

och mark

7

1 080 478

1 091 363

anläggningar

o

8

o

'i92 628

191 381

och inventarier

o

9

0

2 4 065

2 4 032

nyanläggningar

o

10

o

20 683

1l 720

o

o

o

115 136

anIäggningstillgångar

i koncernföretag
långfris(iga

Summa

2016-12-31

o

fordringar

49 487

an1äggningstilIgångar

1367

341

51 124
1369

102 500

o

o

620

115 136

102 500

3 460

o

o

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager

3 205

Kortfristiga

fordringar

Fordringar

hos koncernföretag

Fordringar

hos kommunen

Övriga

fordringar

Förutbetalda
Kassa

Summa

SUMMA

o
15 300

kostnader

och upplupna

och bank

omsättningstilIgångar

TILLGÅNGAR

intäkter

18

o
15 300

8 564

2 850

15 300

15 300

23 513

15 ig<

o

o

17185

16 213

o

o

90 986

93 877

150 189

144 044

1517

530

1513

664

1073

1085

24 937

19 235

140 073

121 735

8
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EGET

KAPIT AL OCH SKULDER
Not

Koncernen
2017-12-31

EGET

KAPITAL

Bundet

eget kapital

Aktiekapital
Bundna
Fritt

Moderbolaget
2017-12-31
2016-12-31

2016-i2-31

(1000st

aktier)

reserver

eget kapita)

Fria reserver
Balanserat

149 982

128 4D3

o

o

resultat

Årets resultat
Summa

28 842

eget kapital

179 047

AVSATTNINGAR
Avsättning

0vriga

515

skatt

14051

avsättningar

Summa

o
53 998

9 369

92

63 559

54190

i5

pensioner

Uppskjuten

23 579
150 2C)5

o
54 090

504

o

o

10 775

o

o

865

avsättningar

15 431

864
12143

o

o

o

o

SKULDER

Långfristiga
Långfristiga
Summa

skulder
skulder

långTristiga

Kortfristiga

16
till kreditinstitut
skulder

1 207 000

I 241 000

66 000

66 000

1207

1241

66 000

66 000

000

000

skulder

Leverantörsskulder

34 227

24 414

Skatteskuld

o

o

2 863

1 248

C)vriga skulder

2 651

8

9 495

10 005

o

33 800

37 588

Upplupna

kostnader

och förutbetalda

intäkter

Checkräkningskredit

o

Skuld till kommunen

35 667

Skuld till koncernen
Summa

Summa

SUMMA

kortfristiga

skuider

EGET

KAPITAL

OCH SKULDER

116 052

1 519

2111

o

o

34 950

8

18

o
skulder

o

941

o

6914

o

110316

10 514

1545

76 514

87 545

1323

052

t 35'1316

1517

530

1513

664

140073

121 735

9
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KASSAFLöDESANALYS
(tkr)
Koncern
2017-12-31
Den löpande
Resultat

2017-12-31

2016-12-31

verksamheten

effer finansiella

Justering

Moderbolag
2C)16.12-31

poster

poster

35 769

27 985

60 243

62 480

o

o

-1 604

-6 611

o

o

-2 275

-2 750

som infe ingårikassafk5det

Avskrivningar
Resultat

vid avyttring

Lämnat

koncernbidrag

o

o

-6914

Erhållna

koncernbidrag

o

o

21 200

o

- 2 035

-1 717

o

-8

Betald

skatt

Kassaflöde
töre

av anIäggningstiIIgångar

från

den löpande

förändrtngar

Kassaflöde

verksamheten

82117

12 011

g:

av rörelsekapital

från

förändringar

i rörelsekapital:

Ökning

(-) minskning

(+)

varulager

Ökning

(-) minskning

(+)

av kortfristiga

Ökning

(+)

Kassaflöde

92 373

2 850

minskning
från

(-) kortfristiga

den löpande

255
fordringar

skulder

verksamheten

-9 291

177
-4161

o

o

-5 714

-5 830

5 736

-9 181

6 327

-25

89 073

68 952

12 624

- 5 763

- 59 601

-79 458

o

o

5 300

-12 638

5 300

-74 158

-12 636

5 30[)

Investeringsverksamheten
Nettoinvesteringar
Aktieägartillskott
Kassaflöde

från

investeringsverksamheten

- 59 601

o

Finansieringsverksamheten
Förändring

av långfristiga

skulder

Förändring

av långfristiga

fordringar

Kassaflöde

från

Förändring

av likvida

finansieringsverksamheten

medel

- 34 000

-12

o

o

1 637

737

o

o

- 32 363

725

o

D

-2 891

-4 481

-12

-463

Likvida

medel

vid årets

början

93 877

98 358

1085

1548

Likvida

medel

vid årets

slut

9C) 986

93 877

1073

1085

lO
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Års- och koncernredovisningen
har upprättats enligt årsredovisningsIagen
och Bokföringsnämndens
allmänna råd 2C)12:1 Årsredovisningoch 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 (212000-0639) helägt
aktiebolag med såte i Alvesta. I koncernen
ingår helågda dotterbolagen AllboHus Fastighets
AB (556519-5236), Alvesta Energi AB (5565256228), Alvesta Renhållnings AB (556119-3391) samt
Alvesta Utvecklings AB (556421-5639).
Koncernredovisning
Koncernens resultat- och balansräkning omtattar, förutom
moderbolaget, även dotterbolagen (100 %)
enligt ovan. Koncernredovisningen
har upprättats enligt förvärvsmetoden.
Förvärvsmetoden innebär
att eget kapitaI i det förvärvade företaget elimineras.
I redovisningen ingår endast eget kapital som
intjänats efter förvärvet. Innehav av intressebolag har
redovisats enligt kapitaIandeIsmetoden.
Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader,
vinster och förluster som uppkomrnit genom
transaktioner mellan koncerntöretag elimineras i sin
helhet vid upprättande av koncernredovisningen.
Intäktsredovisning
Intäkterna består huvudsakligen av hyresintåkter,
intäkter avseende tillhandahållandet av elnät.
Intäkterna redovisas i resultaträkningen

renhåIIningsintäkter,

för den period tillhandahå1landet

el- och fjärrvärmeintäkter

samt

avser.

Belopp sorn 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 inte har övergått till koncernen. Leasingavgifterna
redovisas som en kostnad linjärt över
leasingperioden.
Ersättn«ng

till anställda
Koncernens ersättningar till anställda innefattar löner,
sociala avgifter, semester, bonus, bilersäffningar
och pensioner. Redovisning sker i takt med intjänandet.
Avgiftsbestämda
pensionsplaner
Koncernen har utöver för koncernen oväsentliga

515 tkr endast avgiftsbestämda

Lånekostnad
Samtliga lånekostnader
bokförs i den period
Räntekostnader och liknande resultatposter.

som

de

hänförs

till

och

pensionsplaner.

redovisas

i posten

Skatt
7ota1 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.
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Avskrivningar

Avskrivningar beräknas på tillgångens anskaffningsvärde minskat med ett restvärde om detta är
väsent1igt.Materiella anläggningstillgångarskrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas
förväntade

nyttjandeperiod.

Materiella anIåggningstiIIgångarhar delats upp i komponenternär komponenternahar väsentligt olika
nyttjandeperioder.

Följande nyttjandeperioder

tillämpas

Materiella anIäggningstiIlgångar
Byggnader och Mark
Kontors och lagerbyggnad
Markanläggning
Vattenkraftan1äggning
VärmekraftanIäggning
Byggnader

30-75 år
20-25 år
50 år
50 år
20-25 år

Stomme o grund
Innerväggar, innertak, inredning
Installationer
Fönster/entråpartier
Fasad/balkonger
Yttertak
Övrigt

80 år
50 år
15-40 år
50 år
30-80 år
25-50 år
15 år

Maskineroch andra tekniska anläggningar
VattenkraftanIäggning
VärmekraftanIäggning
Nätanläggningar

25 år
5-40 år
5-30 år

Inventarier, verktyg och installationer
Inventarier, verktyg och installationer
Byggnadsinventarier
Datautrustning

3-10 år
5-10 år
3 år

Nedskrivning

Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Vid nedskrivningsbehov beräknas tillgångens
återvinningsvärdesom det högsta av nyttjandevärdetoch nettoförsäIjningsvärdet.Återvinningsvärdet
fastställs om möjigt för enskilda tillgångar, annars fastställs återvinningsvärdet
för den
kassagenererandeenhet tillgången tillhör. Nedskrivningen belastar resultatråkningen.
Koncernbidrag

Lämnadeoch erhållna koncernbidragredovisas som boksIutsdispositioner
Materie1la an1äggningstillgångar

Materiella anIäggningstilIgångarvärderas till anskaffningsvärdemed avdrag för ackumulerade av- och
nedskrivningar.I anskaffningsvärdetingår inköpsprisetoch utgifter som är direkt hånförbara till inköpet
och syftar att bringa tillgången på plats. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som
erhållits för förvärv av anIäggningstiIIgångar.
Reparationer

och underhåll kostnadstörs

löpande

Varulager

Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, dvs. det lägsta av anskaffnings- och
nettoförsäIjningsvärdetpå balansdagen. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt
hänförliga till inköpet.NettoförsäIjningsvärdetutgörs av det uppskattade försäliningspriset i den
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löpande verksamheten med avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att

åstadkomma
Fordringar,

en försäljning.

skulder

och avsättningar

Kortfristiga fordringartill det lägsta av dess anskaffningsvärdeoch det belopp varmed de beräknas bli
reglerade dvs. meg avdrag för osäkra fordringar. Långfristiga skulder värderas till upplupet
anskaffningsvärde.Ovriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli
reglerade. Ovriga tillgångar redovisastill anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.
Bokslutsdispositioner

I företagen inom kortcernen redovisas de obeskattade reserverna som en särskild post i balansräkningarna. I resultaträkningarna redovisas avsättning till obeskattade reserver under rubriken
boksIutsdispositioner.Obeskattade reserver redovisade i de enskilda koncernföretagen uppdelas i
koncernens balansräkningi en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen har förts till bundna reserver.

Skattedelen

redovisas som avsättning under rubriken uppskjuten skatt.

KoncernmelIanhavande
Varken försäljningar eller inköp från moderbolaget

Redovisningsprinciper
Koncernbidrag
Erhållna koncernbidrag

till dotterbolagen

har skett under året.

- Moderföretaget

redovisas som en finansiell intäkt.
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Noter

till

Resultat

och

Balansräkning

Tkr

Not 1.

Hyresintäkter

2016-12-31

218312
67 955

Renhållningsintåkter

23 913

Summa

310180

Övriga

Moderbolaget

Moderbolaget

2017-12-31

2016-12-31

222 542

o

o

B8 000

o

o

22 654

o

o

o

o

311196

rörelseintäkter

Såldastädtiänster
Förvaltningsarvode
Övriga Törvaltningsintåkter
Vlnst vid avyttring

av anIäggningstilIgångar

Övriga rörelseintåkter
Summa

Not 3.

Koncernen

2017-12-31
Nettoomsättning

Energiintäkler

Not 2.

Koncernen

Övriga

externa

12 2B4

11984

o

o

1251

1187

o

o

3 297

7 977

o

o

811

91

o

o

6 798

3 037

o

o

24 441

24 276

o

o

257

188

15

19

6

15

6

15

kostnader

Revisionsarvode
revision
konsultation
Övriga kostnader

879

Summa

Not 4.

i142

801

880

773

1 004

881

807

Personalkostnader
Medelantal

anställda

varav tnän

73

74

o

o

varav kvlnnor

52

54

o

o

125

128

o

o

Summa

Löner,

andra

ersätmingar

Styrelseledamöter
Öwiga

och VD

anställda

Summa

Sociala

2 034

1 961

o

o

47 290

48 213

o

o

49 324

50174

o

o

o

kostnader

Styrelseledamöter

och VD

71 B

695

o

Övriga anställda

15 803

15 734

o

o

Summa

16 521

16 429

o

o

Pensioner
Styrelseledamöter

och VD

405

377

o

o

Övriga anställda

3 540

3 992

o

o

Summa

S 945

4 369

o

o

Könsförde!ning
Män

företagsledning
21

21

4

4

Kvinnor

4

4

1

1

Summa

25

25

5

5
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Not 5

Avskrivning

Koncernen

Koncernen

2017-12-31

2016-12-31

Modetbolaget

Moderbolaget

2017-12-31

2016-1 2-31

av materiella

anIäggningstiIIgångar
Avskrivning

byggnader

38 525

36 251

o

Avskrivning

o

öekniska anläggningar

12 826

12 519

o

D
o

Avskrivning

maskiner

Av- och nedskrivnlng

och inventarier

6 235

6 B02

o

markanlåggning

2 857

6 908

o

o

60 243

62 480

o

o

34 546

33 717

o

0

548

899

o

o

1 B 075

o

o

-880

-807

-881

-B07

sa 322

49 884

-881

-807

1 491 714

o

Summa

Nat 6

RÖrelseresultat
Fastighetsförvaltning
Renhållning
Energi

24108

Övrigt
Summa

No} 7

Byggnader

och mark

Ingående

anskaffnfögsvärde

1 385 B92

o

Inköp/Törvärv

23158

1l 10B

o

Omklasslficeringar

o

18 187

97 713

o

o

o

o

Försäljningar/Utrangering
Utgående

-14 555

ack anskaffningsvärden

15185Cj4

7t4

o

o

-400 351

-357 830

o

Årets avskrivningat

o

-38 683

-38 409

o

Årets nedskrivningar

o

-2 500

-6 750

o

o

Ingåeride

avskrivnlngar

Förså5ningar/Utrangering
Återförd

Not 8

avskrivning

Utgående

ack avskrivningar

Utgående

planenligt

restvärde

Tekniska

anläggningar

Ingående

anskaffnlngsvårde

Ingående

ack anskaffnlngsvärden
avskrlvningar

Årets avskrivningat
Årets avskiivningar

116

o

o

522

o

o

-438 02B

- 400 351

o

o

o

o

1080

Försä5ningar/LItrangering
Utgående

o
3 508

törsåljning/utrangerlng

Inköp/förvårv

478

Utgående

ack avskrivningar

Utgående

planenligt

Maskiner

och inventarier

Ingående

anskaffningsvårde

Inköp/förvårv

3781 44

o

o

8 22B

o

o
o

-4 353

-4 979

o

391 035

381 391

o

o

-190 010

- i80 460

o

o

o

o

-218

-1 98 407

FörsäIjning/Utrangering
avskrivning

försäljning/förangering

Utgående

ack avskrivningar

Utgående

planenligt

restvärde

o

o

o

191 381

o

o

B4 848

78 739

o

o

8 661

5 811

o

o
o

1 518

o

-1 418

o

o

85955

84 648

o

0

-60 616

-55 182

o

o

- 6 234

-6 802

o

o

833

884

o

o

4 127

484

o

o

Litgående

Återförd

o

o

-190 0-IO

o

avskrivnlngar

o

628

i92

-7 354

Ingående

-21 B
2 856

Omklassiiiceringar

Årets avskrivnlngar

-12188

3 688

FörsäIjning/utrangeting
ack anskaffningsvärden

363

13 997

belopp

restvärde

1091

381 391

-11 867
uppskrivet

Försåljningar/Utrangering

Not 9.

-2 999
1491

- 61 8g0
24 065

- 60 fj6
24 032

o

o

o

o
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Koncernen

Koncernen

2017-12-31

2016-12-31

Moderbolaget

Moderbolaget

2ö17.i2-31

Inlåning

påkoncernkonto
90988

93 877

90 986

93 877

1 073
1073

Checkräkningskredit
o

Skuld till kommunen

Redovisning

av kassa/bank

avser så kallat koncernkonto
Limit

2 ffl

35 667

3 4 950

35 667

37 D61

samt checkråkningskredit
inom Alvesia

Kommun.

checkräkningskredit

Allbohus

beviljad

Utnyfijad

kredit: O tkr

kredit uppgår tlll 30 000
)kr

AUAB beviliad kredit uppgår
UtnylIjad

ti113000 tkr

kredit: 0 för

ARAB beviljad kredit uppgår
tlll 250 1kr
Utnyttjad kredit: D tkr
Alvesta

Energi beviljad kredit uppgår
tlll 25 000 tkr

Utn5rft1ad
Alvesta

kredit: 0 tkr

Elnåt beviljad kredit uppgår
tlll 5 000 Ikr

Utnyttlad kredit: 0 tkr
Alvesta Kommun Fötetag beviliad
kredit uppgår till 6
UtnyttJadkredit: Otkr
Not19

000 tkr

StäIIdasäkerheterocheventua)förp)ikte1ser
EventuaIförpIIkteIser

FASTIGO

Borgen

Not20

678

682

2 245

2 245

2 923

2 907

FlesuItatfrånandeIarikoncernföretag
Resultat

vld avyttrlng
5 955
5 955

Not 21

2016-12-31

Bank/CheckräkningskreditskuIdtilIkommunen

Aktuell och uppskJutenskatf
Avståmning

av effektiv skatt

Redovisat resultat före
skatt
Ska(t 22%
Ej avdragsgilla

kastnader

Ej skatteplikFiga

intäkter

Årets skatfekostnad
Uppsk)uten

skatt

35 769
-7 869

27180
-5 978

5B0

11 346

-1 531

- 9 754

-3 650

- 2561

-3 277

-1 B25

Effektiv skaftesats
'19%

1 6,0%

/e ?1,9

i 085
1085

Aivesta
Org

Kommunföretag

AB

nr 556696-1602

Not 22

Förslag

till vinstdisposition

Till åtsståmmans

TÖrTogande står följande

medel (kr):

Balanseratresulial

54090321

ÅretsFlesultat

936B604
63 asa 925

Dispaneras

så att I ny räkning

överföres

581 5B 925

Återbetalningaktieägartillskotk

5 300 000
63 458 925

Alvesta

2018-03-23

Styrelsen

Johnsson

Thoma-s Haråldsson
i.,i

Rose-Marie

Larsson

fFranffån
erkställande direktör

revisionsberättelse

Thomas

har angivits

2018-03-23

Olofsson

Auktoriserad

revisor

19

Building
workinq

a better
world

Revisionsberättelse
Till bolaqsstämman

i Alvesta

Kommunföretag

Rapport
om årsredovisninqen
koncernredovisninqen

AB, org.nr

556696-1602

och

Som del av en revision enligt ISA använder
%aq professionellt
omdöme och har en professionellt
skeptisk inställntng under ileh)
revisionen. Dessutom:

Utta1anden

identifierar
och bedömer }ag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisnint)en
och koncernredovisningen,
vare sig
dessa beror på oeqentliqheter
eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgårder
bland annat utifrån
dessa risker och
inhämtar revislonsbevis
som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för
att inte
upptäcka en våsentlig felaktighet till följd av oeqentligheter
år
högre än för en väsentlig
felaktighet
som beror p:i fel,
eftersom oegentligheter
kan innefatta agerandeimaskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig inTormation eller
åsidosättande
av intern kontroll.

Jag har utfött en rev,ision av årsredovisningen
och koncernredovisninqen för Alvesta Kommunfi5retag
AB för räkenskapsåret
201701-01-2017-12-31.
Enligt
min
uppfattning
har årsredovisningen
och
koncernredovisninqen
upprättats
i enlk)het med årsredovisningsIagen
och
ger en i alla väsentliga
avseenden
rättvisande
bild av moderbo1agets och koncernens finansiella ställning per den 31
december
2017 och av dessas Tinansiella resultat och kassaflöden
för året
enligt årsredovisningsIaqen.
FörvaItningsberätteIsen
är förenlig
med årsredovisningens
och koncernredovisningens
övriga delar.

skaffar iag miq en förståelse av den del av bolagets
interna
kontroll som har betydelse ft'r min revision för at(
utforrr13
gransknint)sått)årder
som är lämpliga
med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala mlt) om effektiviteten
i
den interna kontrollen.

Jag tillstyrker
därför
att bolagsstämman
fastskäller
resultaträknint)en och balansräkninqen
för moderbolaget
och koncernen.
Grund %

uttalanden

Jaq har utfört
revisionen
enligt
Intemational Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed
i Sverige. Mitt ansvar enligt
dessa standarder
beskrivs närmareiavsnittet
RevLsorns ansvar.
Jag är oberoende i förhållande
till moderbolaqet och koncernen
enligt god revisorssed
I Sverige och har i övrigk fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis
)ag har inhämtat ;ir
ändamålsenliga
som grund feir mina uttalanden.
Styrelsens

och verkst;ållande

dJrektörens

utvärderar
jag lämpligheten
anvånds
och rimligheten
direktörens
uppskattninqar
upplysnlngar.

drar jag en slutsats om lämplk)heten
i att styrelsen och verkstållande direktt5ren använder antagandet om fortsatt
drift vid
uppråttandet
av årsredovisnint)en
och koncernredovisningen.
Jag drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade
revisiansbevisen,
om det Tinns någon
våsentlk)
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden
som
kan leda tlll betydande
tvivel om bolagets och koncernens

tillräckliga och

ansvar

Det är styrelsen och verkställande
direkt('ren som har ansvaret f('r
att årsredovisningen
och koncernredovisningen
upprättas och att
de ger en rättvisande
bild enlklt årsredovisningsIaqen.
Styrelsen
och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
och koncernredovisning
som inte innehåller
n%ra
väsentliga
felaktigheter,
vare sk) dessa beror på oegentligheter
tiller på fel.

förm%a
att fartsätta
verksamheten.
Om jaq drar slutsatsen
att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor,
måste jag i
revisionsberätteIsen
fästa
uppmärksamheten
på
upplysninqarna i årsredovisningen
och koncernredovisningen
om
den
väsentliga
osäkerhetsfaktorn
eller,
om
sådana
upplysningar
är otillräckliga,
modifiera
uttalandet
om årsredovisnim;len
och koncernredovisningen.
Mina slutsatser
baseras på de revlsionsbevis
som inhämtas fram till datumet
för revisionsberätteIsen.
Dock kan rramtlda h;indelser eller jörhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre
kan
fortsätta verksamheten.

Vid upprättandet
av årsredovisningen
och kancernredovisninqen
ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen
av bolaqets och koncernens förm%a
att fortsåtta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka
fiörmågan 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
el1er inte har n%ot reallstiskt
alternativ till att qöra nåt)ot av detta.
Revlsorns

utåderar
iag den övergripande
och innehållet i årsredovisnlngen
däribland
upplysninqarna,
och
koncernredovisningen
återger
akiionerna och håndelserna på ett
bild.

ansvar

Mina mål är att uppnå en timlig grad av sFikerhet om
att årsredovisningen och koncernredovisningen
som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktlgheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på rel, och att låmna en revisionsberättelse
som
innehåller mina uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är Inqen garanti Teir att en revision som
utförs enligt
ISA och qod revisionssed i Sverk)e alltid kommer att
upptäcka en
väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå
på grund av oegentligheter
eller fel och anses vara väsentlk)a om
de enskilt eller tillsammans
rimliqen
kan förväntas
påverka de
ekonomiska
beslut som användare
fattar med grund i årsredovisninqen och koncernredovisninqen.

A memei'ilii m rl ifö4i.y, rounilCli l; tlIIIII:IJll

i de redovisningsprinciper
som
i styrelsens
och verkställande
i retfövisnfögen
och tillhörande

presentatianen,
strukturen
och koncernredovisningen,
om årsredovisningen
och
de
underliggande
transsätt som qer en rättvisande

inhämtar
jag tillräckliga
och ändamålsenlR)a
revisionsbevis
avseende den finansiella
informationen
för enheterna
eller
affFirsaktiviteterna
inom koncernen för att qöra ett uttalande
avseende koncernredovisningen.
Jag ansvarar för styrninq,
övervakning
och utfÖrande
av koncernrevisionen.
Jag är
ensam ansvark) för mlna uttalanden.
Jag

måste informera
styrelsen
om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Ja4
måste också informera
om betydelsefulla
iakttagelser
under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister
i den interna
kontrollen som jag identifierat.

Buildinq a better
workinq wortd

Rapport

om

andra

krav

enligt

lagar

och

andra

författninqar
uttalanden
Utöver
min
revision
av årsredovisningen
och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelstins
och
verkställande direktörens förvaltnlng för Alvesta Kommunföretag
AB för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31
samt av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
JEICI tillstyrker
att bolagsstämman
disponerar
vinsten enligt
förslaget i förvaltningsber;ittelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisarns ansvar.
Jaq är oberoende i förhållande till moderboJet
och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrk)t fullgiort
mitt
yrkesetiska ansvar enllgt dessa krav.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använderiag professionelltomdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskninqen av
förvaltningenoch förslagettill dispositionerav bolagets vinst eller
Törlustgrundar siq främst på revisionenav räkenskaperna. Vilka
killkommandeqranskningsåtgärdersom utförs baseras på min
professionellabedömningmed uh;)ångspunkti risk och våsentlighet. Det innebär att jag fokuserar qranskninqenpå sådana
åtgärder, områdenoch Törhållandensom;år väsentliga för verksamhetenach där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och ptövar
fattade beslut, beslutsunderlag,vidtagna åtgärder och andra
förhållandensomär relevantaför mitt uttalandeom ansvarsfrihet.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag iill
dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval iag
av
undertagenför detta för att kunna bedöma om fÖrslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.

V;ixjö den 23 mars 2018

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

ach verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
Innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelninqen
är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolaqets och koncernens
verksamhetsart,
omfattnlnq och r?sker ställer på storleken av
moderbolaqets ach koncernens et)na kapital, konsoIideringsbehov,
likviditel och ställning i Övrlgt.

Thomas Olofsson
Auktoristrad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltnim)en
av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortR5pande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation
och att tillse att bolagets orqan}sation är utformad så
att
bokföringen,
medelsfÖrvaltningen
och bolagets
ekonomiska
angel%enheter i övrigt kontrolleras på ett betrygqande sätt.
Den
verkställande direktören ska sk('ta den löpande förvalföinqen
enligt styrelsens riktlin)er och anvisningar och bland annat vidta
de
åtgärder som är nödvändlga för att bolagets bokförinq ska
fullgöras i överensstämmelse med lag och rör att medelsförvaltningen
ska skÖtas på ett betryqgande sätt.
Revlsorns ansvar
Mitt mål betråffande revisionen av fÖrvaltnaingen, och därmed
mitt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för
att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamoteller verkställande direktöreni något väsentligt
avseende:
företagit nåt)on åtgärd eller gjort sig skyldiq till n%on
försummelse som kan föranleda ersättningsskyIdk)het
mot
bolaget, eller
på nå;)ot annak sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisninqslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av
bolagets vinst eller fijrlust, och därmed mitt uttalande om detta,
är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om fÖrslaget är
förenligt
med aktlebolagslagen.
Rimliq säkerhet är en hf'g grad av såkerhet, men ingen garanti
för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid
kommer att upptäcka åtg;irder eller försummelssr
som kan
föranleda ersåttningsskyldighet
mot bolaget, eller att ett förslag till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med
aktiebolagslagen.
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Till bolagsstämman
Alvesta

i

Kommunföretag

Organisations

AB

nr 556696-1602

Granskningsrapport

för år 2017

Jag, av kommunfullmäktige
i Alvesta kommun utsedd lekmannarevisor,
Kommunföretag
AB:s verksamhet
under räkenskapsåret
2017-01-01Styrelse

och VD ansvarar för att verksamheten

har granskat

Alvesta

2017-12-31.

bedrivs enligt gällande

bolagsordning,
och beslut samt de lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorn
ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll
samt att pröva
om verksamheten
bedrivs enligt kommunfullmäktiges
uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter
som gäller för verksamheten.
ägardirektiv

Granskningen
kommunal

har utfört

verksarnhet.

enligt aktiebolagslagen,
Granskningen

kommunallagen

har genomförts

som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning
Jag bedömer

sammantaget

från ekonomisk

synpunkt

att bolagets
tillfredsställande

tillräckligt.

Alvesta

2018-03-15

Å'.-PL

t

e}k gåo'

Lars-Erik Gustafsson

verksamhet

och god revisionssed

med den inriktning
och prövning.

i

och omfattning

har skötts på ett ändamålsenligt
och
sätt samt att bolagets interna kontroll har varit

