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{3 I Stämmans  öppnande  och val av ordförande

Årsstämman  öppnades  av Lars-Olof  Petersson,  vilken  utsågs  till  ordförande.

E) 2 Godkännande  av röstlänzd
Förteckning  över  vid stämman  närvarande  aktieägare  upprättades.  Samtliga  aktier

är representerade  vid stämman  varför  följande  förteckning  godkändes  som

röstlängd:

Närvarande  aktieägare

Alvesta  kommun  genom

Befullmäktigat  ombud

Hagart  Valtersson

antal  aktier  antal  röster

1000  1000

F3 3 Val av iusterare
Till justerare  av dagens  protokoll  utsågs  Hagart  Valtersson.

E) 4 Godkännande  av da@ordnin@  och kallelse till stämman
Förslag  till  dagordning  för  stämman  godkändes.  Stämman  prövade  också  om

stämman  blivit  behörigen  sammankallad  och konstaterade  att  den blivit  det.

E) 5 Årsredovisninz  för 2020
Styrelsens  förslag  till  årsredovisning  för  år 2020  inklusive  resultat-  och

balansräkningar  för  bolaget  noterades.

Revisionsberättelse  samt  lekmannarevisorns  granskningsrapport  behandlades

också.

Samtliga  dokument  biläggs  protokollet.

E16 Resultat-  och  balansräkning  samt  resultatdisposition

Resultaträkning  och balansräkning  fastställdes  och styrelsens  förslag  till

vinstdisposition  godkändes.
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E) 7 Ansvarsfrihet  för  2020

Styrelse och verkställande  direktör  bevi5ades ansvarsfrihet  för förvaltningen  av
det  gångna  året.

% 8 Arvode
Stämman  beslutade  att  arvode  och  ersättning  till  styrelseledamöter,

lekmannarevisor  och suppleanter  ska fö5a 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.

E) 9 Val  av revisor

Årsstämman  behöver  utse  ny auktoriserad  revisor  efter  den  upphandling  som

genomfördes  under 2020. Stämman beslutar  att till revisor vä5a Öhrlings
PricewaterhouseCoopers  AB med  Mattias  Johansson  som  huvudansvarig  revisor.

E) 10 Anmälan  förändrinz  styrelse m m
Noteras  att  någon  anmälan  om  förändring  av styrelse  m m är inte  aktuell  för

stämman  2021.

% 1l  Tack  för  året
Representanten  för  ägaren  Hagart  Valtersson,  framförde  ett  tack  till  styrelse  och

VD för  en bra och  väl genomförd  verksamhet  under  2020.

E) 12  Avslutnin

Då inga  övriga  ärenden  förelåg  tackade  ordföranden  för  det  gångna  året  och

förklarade  årsstämman  avslutad.

Årsredovisning  2020  inklusive  revisionsberättelse  och  granskningsrapport  från

lekmannarevisor

4;17,Å, Åae@i
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Styrelsen  och  verkställande  direktören  för

Alvesta  Kommunföretag  AB

Org.nr.  556696-1602

får  härmed  avge

Arsredov«sning

och  koncernredovisning

för  räkenskapsåret  2020-01-01---2020-12-31

Innehåll: sida

FörvaltningsberätteIse

Resuftaträkning,  koncern  och moderbolag

Balansräkning,  koncern  och  moderbofag

Kassaflödesanalys,  koncern  och  moderbolag

TilläggsuppIysningar,  noter
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Förvaltningsberättelse

Styreisen  och verkställande  direktören  för  Aivesta Kommunföretag  AB får härmed  avlämna årsredovis-

ning och koncernredovisning  för  räkenskapsåret  2020-01-01-  2020-12-31.  Koncernredovisningen  om-

fattar  Alvesta Kommunföretag  AB med helägda dotterbolagen  AllboHus  Fastighets  AB, koncernen  AI-

vesta Energi AB, Alvesta Renhållnings  AB samt Alvesta Utveckling  AB.

Verksamhet

Bolagets  syfte  är att äga och förva)ta  aktier  och andelar  i kommunala  företag  inom Alvesta kommun.

Koncernen  har ti1lstånds-  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 kommunägda  aktier  i AllboHus  Fastighets  AB, koncernen  AI-

vesta Energi AB, Alvesta Renhållnings  AB sarnt Alvesta Utveckling  AB per 2006-12-15.

Ägarförhåilanden

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

Styrelse

Kommunfullmäktige  utsåg 2018-12-18  styrelseledamöter  och styrelsesuppleanter  för tiden  från och

med årsstämman  2019 fram till årsstämman  2023, Under  året  har vissa förändringar  skett, se nedan.

Styrelseledamöter

Lars Olof  Petersson,  ordförande

Per Ribacke

Thomas  Haraldsson

Thomas  Johnsson

Fredrik  Jonsson

Styrelsesuppleanter

Ros-Marie  Larsson

Hans Svensson

David Johansson

Claudia Crowley  Sörensson

Lars Eriksson

Kommunfutlmäktige  beslutade  2020-09-29  E» 93 att  entlediga  ledamoten  och ordföranden  i bolaget

Frida Christensen  och tiH ny ledamot  och ordförande  välja Lars-Olof  Peterson  för  tiden  fram  till års-

stämman  2023. 1-ill ny suppleant  efter  Lars-Olof  Petersson  valdes 2020-10-20  E» 118  Hans Svensson.

Vid septembermötet  med fullmäktige  Et 94 entledigades  suppleanten  Robin Berg och till ny suppleant

valdes Lars Eriksson. Förändringarna  av styrelsen  noterades  vid extrastämma  2020-11-25.

VD Camilla Holrnqvist

Vice VD Kjell Rosenlöf

Revisorer

Auktoriserade  revisorn  Annika Jonasson från 2020-11-25  fram  till årsstämman  2021. Thomas  Olofsson,

Ernst & Young AB, var tidigare  revisor  under  året. Fram tiil 2020-08-12  var Kristina Lindstedt  revisors-

suppleant;  vid det datumet  valdes vid extrastämma  Annika  Jonasson till ny revisorssuppleant.  2020-11-

25 var det  ännu en extrastämma  då Thomas  O1ofsson avgick och revisionsföretaget  Ernst & Young med

huvudansvarig  Annika Jonasson valdes.

Kommunfu!lmäktige  valde 2019-06-17  som ordinarie  tekmannarevisorJohnny  Lundberg  och vid mötet

2019-09-24  som suppleant  Suzanne Karlsson för  tiden  från besluten  i kommunfullmäktige  2019 fram

taill årsstämman  2023. Kommunfullmäktige  bes1utade 2020-09-29  E3 93 att  entlediga  lekmannarevisors-

suppleanten  Suzanne Karlsson. Ti)l ny Iekmannarevisorssuppleant  valdes på kommunfullmäktige  2020-

11-24  Ulf Fjeld, vilket  faststälides  på extrastämma  2020-11-25.
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Sammanträden

Styrelsen  har  under  året  hållit  sju protokollförda  sammanträden.
Extra bolagsstämma  genomfördes  2020-08-12  och 2020-11-25  då bland  annat  en mindre  revidering  av
bolagsordningen  och nya val titl styre)sens  anmäldes.
Årsstämma  hölls  2020-04-21.

Resultatikoncernen  och  moderbolag

Koncernens  ekonomiska  resultat  2020  före  bokslutsdispositioner  och skatt  blev 15,6  mkr  (8,7 mkr).
Årets  resultat  efter  skatt  blev  13,1  mkr  (5,5 mkr).

Motsvarande  siffror  för  moderbolaget  var  -2,9 mkr  (-2,8 mkr)  och O,I mkr  (2,2 mkr).
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Viktiga  händelser  under  året
(Vid redovisning  av resujtat  nedan anges 2019
års motsvarande  resultat  inom parentes)

Moderbo)aget  i koncernen  Alvesta Kommunfö-
retag  AB driver  inte någon egen verksamhet  ut-
över uppdraget  att  äga och förvalta  dotterbola-
gen.

Grund för ekonomin  är ägandet/köpet  av dot-
terbolagen,  vilket  finansierats  med lån. Bolagets
kostnader  täcks med koncernbidrag  från dot-
terbolagen.

Fe5r samordning  och utveckling  av koncernen
har arbetssätt  och centralisering  av stöd- och
serviceprocesser  till kommunen  skett. Utöver
omvärldsspaningar  av koncernens  verksam-
heter  där det  finns behov  av större  strategiska
investeringar  och utveckling  har en översyn  av
bolagsstrukturen  bedrivits  där mål, syfte och
möjlighetertitl  strukturel1a  effektiviseringarstu-

derats.

Resultatet  före bokslutsdispositioner  och skatt
uppgårtill  -2,9 mkr  (-2,8 mkr). Årets  resultat  ef-
ter bokslutsdispositioner  och skatt uppgår  till
O,I mkr (2,2 mkr). Arbetssätt  med koncernbi-
drag och ägartillskott  inom koncernen  genere-
rar resultatet.

AllboHus  Fasti@hets AB
Resu)tatet  före bokslutsdispositioner  och skatt
uppgårtill  8,5 mkr(0,7  mkr).  Årets  resultatefter
skatt  uppgår  till 9,9 mkr  (6,5 mkr). Boksiutsdis-
position  med erhållit  koncernbidrag  uppgår  tit1
3,8 mkr.

Trots pandemin  under  2020 har uthyrningen  av
bostäder  varit fortsatt  stark. Samtliga lägen-
heter i nybyggnationerna  på Taggvägen i AI-
vesta samt  Snickarvägen  i Grimslöv  hyrdes  utin-
nan projekten  var färdigställda.  Uthyrningen  av
55 lägenheter  i kv. Pionjären  (Björklövet)  i AI-
vesta startade  under  hösten.  Dock har vakans-
graden  för nyare och dyrare lägenheter,  till ex-
empel Huldas väg och Riksdagsmannen  i Al-
vesta, ökat. En kampanj  genomfördes  med gott
resultat  och vakanserna  sjönk men det visade
sig vara kortsiktigt.

För lokaler  har många strategiskt  viktiga uthyr-
ningar och omförhandlingar  skett. ! Moheda
växte gymmet  in i bibliotekets  gamta 1oka1er och

gav p!ats till en loppisbutik.  I Alvesta flyttade
omsorgsförvaltningen  in i Uttern  (gamla bank-
huset). Företaget  Sköna fötter  flyttade  till nya
lokaler  vid Järnvägsparken  och Arbetslivsresurs

Kronoberg  etablerade  sig på Centralplan.  Det
har under  året  varit  lägre efterfrågan  på lokaler,
främst  rned hänvisning  ti!l pandemiläget.

I övrigt  har ett  flertal  byggprojekt  varit  aktuella
under  året:

Moheda  sporthall

Den nya sporthatlen  blev klar första kvartalet
samt utemiljön  med parkeringsp!atser  för  verk-
samhet  och sportanläggning.

Kv. Pjonjären  etapp  I  &2iA1vesta  (Björklövet)

Nyproduktion  av etapp 1 på kv. Pionjären  med
30 nyproducerade  Jägenheter fördelade  på 5
våningar  i området  Björklövet  på väster. Etapp

2 består  av ytterligare  25 lägenheter  fördelade
på 5 våningar  och har påbörjats.  Etapp 2 beräk-
nas vara klart  till  hösten 2021.

Kv. Tryffeln  iAlvesta  (Taggvägen)

24 nya lägenheter  av typen  basbo fördelade  på
2 våningar  producerades  på västeriAlvesta  och
stod klara 'för inflyttningi  april.
Snickarvägen  i Grimslöv

6 nya marklägenheter  av typen  basbo påbörja-
des i Grimslöv.  Inflyttningen  är satt  ti(! början  på
2021.

Trygghetsboendet  Liljan i Vislanda

13 nya trygghetsbostäder  har påbörjats  i Vis-
landa bredvid  det  särskilda boendet  Björkliden.
Dessa beräknas  stå klara i s!utet  av 2020.
Lokaler  åt hemtjänsten

Fastighet Uttern, det gamla bankhuset,  har
gjorts  om till lokaler  åt hemtjänsten.  Det äräven

ett nytt  ventiIationsaggregat  instal1Örat för att
möta  fler  personerilokalerna.

Alvesta  Energi AB (enerHikoncernen)
Koncernen  A)vesta Energi redovisar  ett positivt
resultat  före bokslutsdispositioner  och skatt  på
10,7 mkr (13,5 mkr). Årets resultat  efter  skatt
uppgår  till 3,6 mkr  (1,2 mkr).

Moderbolaget  Alvesta Energi AB har  ett  positivt
resultat  före boksIutsdispositioner  och skatt  på
4,2 mkr (7,8 mkr).

Dotterbolaget  Alvesta  Einät AB redovisar  ett  po-
sitivt  resultat  före bokslutsdispositioner  på 5,9

mkr (5,1 mkrl  och Bredband  i Värend  AB (B1VA)
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redovisar  ett  positivt  resultat  före  bokslutsdis-

positioner  på 0,6 mkr  (0,7 mkr).  Koncernens  in-

vesteringar  uppgick  ti!l 14,0  mkr  (20,3  mkr).

2020 har varit  ett  mycket  speciellt  år. Året  in-

leddes  mycket  varmt  Br  årstiden  och fortsatte

så året  ut. I februari  slog pandemin  till, över  en

natt  blev digitala  möten,  kontinuitetsplanering

och digitalisering  saker med högsta prioritet.

Energikoncernen  har hittil1s klarat  pandemin

bra.

Fjärrvärmeproduktionen  vid anläggningarna  i

Alvesta  och Vislanda  har skett  utan  större  stör-

ningar  medan  Moheda  har haft något  extra

stopp  beroende  på läckande  ventil  och lossnade

murstenar  men  fjärrvärmen  har  ändå  produce-

rats med  en andel  av 98,6  % biobränsle  och en

total  produktion  på 93,3  GWh.

Dotterbolaget  Alvesta  E!nät AB har under  året

haft  flera  större  anläggningsprojekt  kring  säk-

rare elteveranser  såsom ombyggnad  av elnätet

i Blädinge  med  kabelfiering  av luftledningar,  nya

transformatorstationer  samt  samförläggning  av

rör för bredbandsfiber,  förstärkning  av mat-

ningar  på industriområdet  och utbyggnad  av el-

nät inom  Spåningslandaområdet  och Lekaryd.

Upphandlin.g  av ny inmatningstransformator  till

Alvesta  har  genomförts  och kommer  att  levere-

ras och monteras  under  2021.Utöver  detta  har

ett  antal mindre  satsningar  gjorts  för  att för-

bättra  leveranssäkerheten,  mätsäkerheten,

styrning  och modernisering  av elnätet.  På mät-

sidan  har  projektet  med att  byta  ut samtliga  et-

mätare  till ny generation  av smarta  mätare  fort-

satt  och följer  tidplanen  .rned att  samtliga  mä-

tare ska)l vara bytta  tii1 2024.  Arbetet  med att

minimera  de så kaltade  nätför1usterna  har  varit

en viktig  del i alla arbeten  som har  utförts.

Alvesta  Renhål)ninzs  AB

Resu(tatet  före  boksIutsdispositioner  och skatt

uppgårti!l  0,3 mkr(0,6  mkr).Årets  resultatefter

skatt  uppgår  till  0 mkr  (O mkr),

Bolaget  har under  året rnärkt  en markant  ök-

ning av avfa1!smängderna  totalt  sett  och be-

söksfrekvensen  vid boiagets  bemannade  åter-

vinningscentraler  i Alvesta,  Vislanda,  Moheda

och Grimslöv  har varit  betydligt  högre  än van-

ligt.  Detta  hänger  ihop  med  att  allt  fier

människor  harvarit  hemma  under  den pandemi

som pågår  för  fullt  och då genererar  mer  avfall

än vanligt.  Mer  tid har funnits  för  städning  och

rensning  i bostäderna.

Metoden  med  optisk  sortering  av hushållsavfal!

i matavfall  (grön  påse) och restavfall  (röd  påse)

fortlöper  som det ska utan klagomål  från kun-

derna.  Bolaget  delar  nu även ut en större  grön

påse till  verksamheter  som till  exempel  äldrebo-

enden,  skolor,  förskolor  med  flera  så att  dessa

verksamheter  också kan sortera  ut sitt  matav-

faH.

Den största  investeringen  som bolaget  har ge-

nomfört  under  2020  är utbyggnaden  av områ-

det där man lägger trädgårdsavfall  och kom-

postmaterial  på A(vesta återvinningscentral.

Bolaget  harbyggt  utoch  hårdgjorten  störreyta,

satt  betongelement  som avgränsning  samt  ny

belysning  på det  utbyggda  området.

Bolaget  har även investerat  i ett  antal  nya last-

växlarflak,  vippcontainrar  och öppna  containrar

som ersätter  gamla, trasiga  och uttjänta  som

bolaget  nu har  skrotat  ut

En genomförd  kundnöjdhetsundersökning  visar

på ett  mycket  bra resultat  och nöjdhet  med  sop-

hämtning,  återvinningscentraler  och slamtöm-

ning-

Alvesta  UtvecklinH  AB

Resultatet  före  boksfutsdispositioner  och skatt

uppgårtill  -0,9  mkr  (-3,4 mkr).  Årets  resultat  ef-

ter  skatt  uppgår  till  -0,3 mkr  (-2,6  mkr).  Beaktas

aktieägartiliskott  under  året  blir  resultatet  -0,1

mkr.

Verksamheten  vid omlastningstermina(en,

som drivs av operatören  Alwex  intermodal

AB,  har haft en god omfattning  under

pandemiåret  2020. Året  innan utvecklades

verksamheten  för  attfå  ännu  större  volymer

med  att  utöka  kapaciteten  med

korttidslagring  i anslutning  till

omlastningscentraIen  genorn  en  ny

lagerbyggnad.  För att stimulera  till fortsatt

utveckling  kring  logistik  och transporter  har

utvecklingsbolaget  tagit  initiativ  till dialog

med Göteborgs  hamn för samtal direkt

mellan  A!wex  och  hamnen.

Utvecklingsbolaget  kommer  att uppföra  en

5
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ny byggnad  på ca 75 kvm för kontor  och

konferensutrymme  som Alwex  har signerat

för  tioårig  hyrestid.  Antalet  lossade

järnvägsvagnar  vid  omIastningscentraien

ökade  med 16 procent  under  året  till 366 st

(315  st fg år).

UtveckIingsprojektet  om luftburet  bredband

tillsammans  med  Blädingebygdens

Bredbandsförening  har fortsatt  under  året,

Ett 50-ta1 hushåll/företag  är uppkopplade.
Ytterligare  kompletterande  anslutningar  är

möjiiga.

Som  en  del  i sarnhällsinvestering  i

samverkan  med civilsamhätlet  fick bolaget  i

uppdrag  av ägaren  Kommunföretag  att ge

bidrag  som  delfinansiering  till  Moheda

intresseförening  för  en  skatepark  på

Borslövsvallen  i Moheda.

För fjärde  året  i rad arrangerade  bolaget  konfe-

rensen  Framtidsdagen,  med ett 50-ta1 perso-

ner. Temat  för  mötet  2020  var  platsvarumärke.

Halvdagskonferensen  med bland  annat  gästfö-

reläsare  i ämnet  och i samverkan  med företa-

garna  genomfördes  i början  på hösten  då co-

ronaläget  var  tiilfälligt  bättre.  Syftet  med  dagen

var att  starta  upp en diskussion  med lokata fö-

retagare  och kommunföreträdare  om p!atsva-

rumärket.

Förväntad  utveckling/framtid
Kommunföretag  kommer  fortsätta  att  ha en ak-

tiv uppföljning  och dialog  med dotterbolagen

om utveckling  av verksamhet  och ekonomi,  be-

hov  av förändringar,  samarbeten  etc.

Kommunföretag  kommer  tillsammans  med  dot-

terbolagen  och kommunen  att öka fokuse-

ringen  på att  ytterligare  samordna  de gemen-

samma  resurserna  fi5r att  utveckla  Alvesta.  Det

kan främst  ske genom  ökat samarbete  eller

centralisering  av stöd- och serviceprocesser

samt  förnyad  struktur  i botagskoncernen,

A!lboHus  Fastizhets  AB
Bolaget  planerar  att under  det närmaste  året

färdigställa  över  70 bostäder  men också starta

upp nya byggnationer,  som till  exempe)  12 lä-

genheter  på Banårsgatan  i Moheda  och 14

trygghetslägenheter  på Högåsen  i Alvesta.  En

större  renovering  är  planerad  för  162

1ägenheter  på Hagagårds-  och Ängagårdsvägen

i Alvesta  samt  ett krafttag  krin@ det eftersatta
underhållet  av bolagets  bostäder.  Ett antal  om-

fattande  projekt  med både  om-  och  nybyggnat-

ioneravverksamhetsIokaIer  planeras  dessutom

för  de närmsta  åren.

Arbetet  med att skapa ett  koncerngemensamt

kontaktcenter  kommer  att  påbörjas  under

2021.  För att  möta  framtiden  inom  vissa områ-

den har bolaget  för  avsikt  att  irriplementera  en

ny avdelning  under  2021  med  fokus  på utveckl-

ingsfrågor  inom  hållbarhet,  digitalisering,  IT,

kvalitet,  verksamhet,  fastigheter  och inte  minst

säkerhet.  Bolaget kommer  också skapa  en

chefsgrupp  där  fokus  ligger  på utveckling  av le-

darskap.

Alvesta  Energi  AB (enerHikoncernen)

Energibranschen  är understarkförändring.  Pris-

press  från  alternativa  energislag  och ökade  krav

på leveranssäkerhet  stä1ler stora krav och är

nyckeifrågor  för  såväl bolaget  som branschen  i

sin he!het.

Moderbolagets  produktionsan)äggningar  är väl

avpassade  för  dagens  behov  av fjärrvärme  men

det  finns  även  ett  visst  utrymme  för  ökad  leve-

rans av fjärrvärme.  Bolaget  bedömer  att  endast

biobränsle  behövs  för  produktionen  och att  olja

endast  användas  vid fel och  underhåll  av

biobränslepannor  e(ler extrema  köldknäppar,

Bolaget  har  börjat  arbetet  med  att  ta fram  un-

dedag  och plats  för  en ny anläggning  för  fjårr-

värmeproduktioniA)vesta  som  en ersättning  på

sikt  av nuvarande  anläggning.  Bolaget  har  teck-

nat ett markanvisningsavtal  med kommunen

om mark  vid I)abäcksvägen  och arbete  pågår  nu

med  en tillståndsansökan.  1 Aivesta  Elnät  AB på-

går ett  fortsatt  arbete  med att  öka såväi leve-

ranssäkerheten  som kvaliteten  i elnätet  genom

investeringar  i att ersätta  luftledningar  och

äldre  kabelförband  samt  att  förse  nya exploate-

ringsområden  med  elförsörjning.

A1vesta RenhållninHs  AB
Boiaget  väntar  fortfarande  på beslut  och preci-

seringar  gäHande producentansvaret  för för-

packningar,  att insamlingen  ska ske bostads-

nära (fastighetsnära)  och att  det  är producen-

terna  som ska bekosta  insamlingen.  Regeringen

J  h-o
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har beslutat  att  senarefögga  kravet  på insamiing

av matavfali  och  förpackningar  ti!l 2023.  Botaget

väntar  nu på ytterligare  besked  hur dessa nya

beslut  om producentansvaret  kommer  att ut-

formas  och hur  ersättningarna  ti)l komrnunerna

och de kommunala  bolagen  kommer  att bli

framöver.

Bolaget  undersöker  nu  tillsammans  med

Ljungby  kommun  om hur  en utökning  av flerfär-

ger  på påsarna  ska gå tifl, så att  man i framtiden

kan sortera  ut förpackningar  med olika färger

på påsarna.

Ett stort  projekt  framöver  för  bolaget  är att  man

har för  avsikt  och en önskan  att  flytta  befintlig

återvinningscentral  från Aringsås  deponin  till

ett  mer  lättiilgängligt  och större  område  i eller

strax utanför  Alvesta  tätort-  Den nuvarande

återvinningscentra)en  byggdes  i mitten  på

1990-ta1et  och är anpassad  för  den tidens  åter-

vinning,  på senare  år  har  utvecktingen  på

återvinning  gått  framåt  och högre  krav  ställs  på

att  sortera  och återvinna  material.

Den befintliga  återvinningscentralen  är nu för  li-

ten, svårti!lgänglig  och omodern,  men framför

allt behöver  trafiksäkerheten  inne på området

och på vägen  dit säkras upp och ses över.

Alvesta  tätort  expanderar  också åt det  håll som

Alvesta  återvinningscentral  ligger, vilket  även

innebär  att  man bet'iöver  planera  inför  en flytt

Alvesta  Utvecklings  AB

Bolaget  har lagt fast en verksamhetsplan  för

2021 som bland  annat  målsatt  att  bolaget  be-

höverstärka  sin löpande  ekonomi  genom  någon

form  av strukturförändring.  Planen  tar  i övrigt

upp åtgärder  som ansluter  till  de uppdrag  som

lämnats  i det  specifika  ägardirektivet  om till ex-

empet  långsiktig  utveckling  av omlastnings-  och

kombiterminalerna,  bredbandsfrågor  och spe-

cifika  uppdrag  från  ågaren  Kommunföretag.

Flerårsöversikt  koncern  (tkr)

Nettoomsättning

Resultat  efter  finansiel1a  poster

Rörelsemarginal  (%)

Avkastning  på eget  kapitai  (%)

Balansomslutning

Soliditet  (%)

Antal  anställda  (st)

Flerårsöversikt  moderföretaget  (tkr)

Nettoomsättning

Resu!tat  efter  finansiella  poster

Rörelsemarginal  (%)

Avkastning  på eget  kapital  (%)

Balansomstutning

Soliditet  (%)

Antal  anställda  (st)

2020

316  920

15 621

12,61

6,00

1660  783

13,17

133

2020

o

-2 888

o

o,og
159  057

51,77

o

2019

311 506

8 658

10,51

2,68

1591  510

12,90

140

2019

o

-2 772

o

2,71

164  927

49,89

o

2018

303 284

33 163

18,21

13,1

1614747

12 ,38

13 1

2018

o

-2 192

o

27,21

160  832

49,77

o

2017

310  180

35 769

18,80

16,1

1517  530

11 ,8

12 5

2017

o

-2 275

o

14,74

140  073

45,38

o

t444:)Q
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Eget kapital

KONCERNEN

Ingående  balans  2019-01-01

Aktieägartillskott

Årets  resu1tat

Utgående  balans  2019-12-31

Årets  resultat

Utgående  balans  2020-12-31

Aktie-ka-

pital

100

o

o

IOO

Övrigt  till-

skjutetkapi-

tal

o

o

o

o

Annat  eget  kapi-

tal  ink1 årets  re-

sultat

199  750

o

5 504

205 254

13  117

218  371

UB

199  850

o

5 504

205 354

13  117

218  471

MODERBOLAGET

1ngående  bafans  2019-01-01

Omföring  resultat  föregående  år

Årets  resultat

Utgående  batans  2019-12-31

Omföring  resultat  föregående  år

Årets  resultat

Utgående  balans  2020-12-31

Aktie-  Balanserat

kapital  resultat

IOO

o

o

IOO

o

o

100

58 159

21 783

o

79 942

2 232

o

82 174

Årets

resultat

21 783

-21 783

2 232

2 232

-2 232

75

75

UB

80 042

o

2 232

82 274

o

75

82 349

Förslag  t/// vfnstdisposition

Till årsstämmans  förfogande  står  följande  medel  (kr):

Balanserat  resultat  82 173  724

Åretsresuttat z
82 248 919

Styrelsen  föreslår  att  vinstmedlen  överförs  i ny räkning  med 82 248 919 kr

Beträffande  koncernens  och bolagets  resuttat  och stä!lning  i övrigt  hänvisas  till efterföljande  resultat-

och balansräkning  samt  noter.
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RESULTATRÄKNING
(tkr)

Not  Koncernen  Moderbolaget

2020-01-01  2019-01-01  2020-01-01  2019-01-01

2020-12-31  2019-12-31  2020-12-31  2019-12-31

Nettoomsättning

Övriga  rörelseintäkter

Rörelsens  kostnader

Externa  kostnader

Övriga  rörelsekostnader

Personalkostnader

Avskrivning  av materielta  anlägg-

ningstaillgångar

316  920

23 708

340  628

-152  363

3 -2226

4  -77  407

5 -68  673

-300  668

311  506

23 520

335  026

-161  955

-2 250

-80 236

-57 844

-302  285

o

o

o

o

-1  999

o

o

-1 999

o

o

o

o

-1  920

o

o

-1  920

RöreJseresuitat

Resu(tat  från  finansiella  investeringar

Ränteintäkter

Räntekostnader

Resultat  efter  finansie'lla  poster

Erhållna  koncernbidrag

Lämnade  koncernbidrag

Skatt  på årets  resultat

Uppskjuten  skatt

Årets  resultat

6 39 960  32 741  -1 999  -1 920

1  444

-25  783

15  621

1667

-25  750

8 658

6

-895

-2 888

46

-898

-2 772

0 0

0 0

20  -2 483  -3 648

20  -21  494

13  117  5 504

7 553

-4 420

-170

13  484

-7 872

-608

o

75  2232
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BALANSRÄKNING
(tkr)

TILLGÅNGAR

ANUGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella  anIäggningstiIlgångar

Byggnader  och mark

Tekniska  anläggningar

Maskiner  och inventarier

Pågående  nyanläggningar

Not  Koncernen

2020-12-31  2019-12-31

7

8

9

IO

I 144  003

197  201

23 932

IOO 483

1052  485

197  197

26 222

141  121

Moderbolaget

2020-12-31  2019-12-31

o

o

o

o

o

o

o

o

Finansiella  anläggningstillgångar

Andelari  koncernföretag

Andra  långfristiga  fordringar

Fordringar  hos kommunen

Surnma  anIäggningstiIIgängar

o

45 075

10  000

1520  694

o

45274

1462  299

141  504

o

10  000

151  504

141  255

o

141  255

OMSÄTTNINGSTlLLGÅNGAR

Varulager

Kortfristiga  fordringar

Fordringar  hos koncernföretag

Fordringar  hos kommunen  13

Övrigafordringar  13
Förutbetalda  kostnader  och upplupna  intäk-
ter  14

Kassa och bank 18

Surnma  omsättningstiflgångar

2 306

o

1880

30 750

14  750

90 403

140  088

2 388

o

10  000

36 015

15  406

65 402

129  211

o

7 553

o

o

o

o

7 553

o

13  484

10  000

o

o

188

23 672

SUMMATILLGÅNGAR 1660  783 1591  510 159  057 164  927

,Mjd4j0
lO
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet  eget  kapital

Aktiekapita)

Fritt  eget  kapital

Annat  eget  kapital

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Summa  eget  kapital

AVSÄTTNINGAR

Avsättning  pensioner

Uppskjuten  skatt

Övriga  avsättningar

Summa  avsättningar

SKULDER

Långfristiga  skulder

Långfristiga  skulder  till  kreditinstitut

Långfristiga  skulder  till  kommunen

Övriga  långfristiga  skulder

Summa  långfristiga  skulder

Komristiga  skulder

Leverantörsskulder

Skatteskuld

Övriga  skulder

Uppiupna  kostnader  och förutbetalda  intäk-

ter

Checkräkningskredit

Skuld  till kommunen

Skuld  til) koncernen

Summa  kortfristiga  skulder

Summa  skulder

SUMMA  EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not  Koncernen

2020-12-31  2019-12-31

22

15

16

IOO

205 254

o

13 117

-:i18471

1947

13  480

2 849

18  276

1296  000

o

578

1296  578

26 752

785

24 845

33 152

1985

39 937

o

127  458

1424  036

1660  783

100

199  750

o

5 504

205 354

712

13  584

2 776

17  072

1234  000

o

2 728

1236  728

39 670

789

24 221

32 489

o

35 187

o

132  356

1369  084

1591  510

Moderbolaget

2020-12-31  2019-12-31

IOO

o

82174

75

82 349

o

o

o

o

66 000

o

o

66 000

533

1985

293

7 727

IO 708

76 708

159  057

IOO

o

79 942

2 232

82 274

o

o

o

o

66 000

o

o

66  000

o

608

o

484

o

53

15  508

16  653

82 653

164  927

ll
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KASSAFLöDESANALYS
(tkr)

Den 1öpande  verksamheten

Resultat  efter  finansiella  poster

Justering postersom inte ingårikassaflödet
Avskrivningar

Resultatandelar  intressebo!ag

Resultat  vid avyttring  av anJäggningstilIgångar

Erhå)lna  Koncernbidrag

Lämnat  Koncernbidrag

Låmnat  Aktieägartillskott

Förändringar  i avsättningar

Betald  skatt

Kassaflöde  från  den löpande  verksamheten

före  förändringar  av rörelsekapital

Kassaflöde  från  förändringar  i rörelsekapital:

Ökning  (-) minskning  (+)  varu!ager

Ökning  (-) minskning  (+)  av kortfristiga  fordringar

Ökning  (+)  minskning  (-) koföristiga  skulder

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten

lnvesteringsverksamheten

Nettoinvesteringar

Förvärv  av materietta  an(äggningstiIlgångar

Förvärv  av finansiella  ti11gångar

Försäljning  av materiella  anläggningstillgångar

Kassaflöde  från  investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Förändring  av långfristiga  skulder

Förändring  av fångfristiga  fordringar

Kassaflöde  från  finansieringsverksamheten

Förändring  av fikvida  medel

tikvida  rriedel  vid årets  början

Likvida  medel  vid årets  slut

Koncern

2020-12-31  2019-12-31

15 621 8 658

Moderbolag

2020-12-3i  2019-12-31

-2 888 -2 772

68 673

545

o

o

o

o

-1 222

83 617

57 844

2 165

o

o

o

o

-9 198

59 469

o

o

o

7 553

-4 420

-250

o

-608

-613

o

o

o

13 484

-7 872

-2 000

o

-6 144

-5 304

81

1205

-3 606

81 297

67

2 429

-3 637

58 328

o

s 931

-7 492

-2174

o

-6 761

7 398

-4 667

o

-127  928

o

8 362

- ng  566

o

-141  554

1070

2 123

-138  361

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

61 285

o

61 285

23 016

65 402

88 418

-21 225

o

- 21 225

-IOI  258

166  660

65 402

o

o

o

-2174

188

-1 986

o

o

o

-4 667

4 855

i88

12
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Års- och koncernredovisningen  har upprättats en!igt årsredovisningslaBen  och Bokföringsnämndens all-
männa  råd 2012:1  Årsredovisning  och koncernredovisning  (K3). De viktigaste  redovisnings-  och värde-
ringsprinciperna  sammanfattas  nedan.

) de fall  moderföretaget  tillämpar  avvikande  principer  ariges  dessa under  Moderföretaget  nedan.

Koncernförhållanden

Bolaget  ärett  av Alvesta  kommun  (212000-0639)  he)ägt  aktiebolag  med  säteiAlvesta.l  koncernen  ingår
helägda  dotterbolagen  AllboHus  Fastighets  AB (556519-5236),  Koncernen  Alvesta  Energi  AB (556525-
6228),  Alvesta  Renhållnings  AB (556119-3391)  samt  Alvesta  Utvecklings  AB (556421-5639).

Koncernredovisning

Koncernens  resultat-  och balansräkning  omfattar,  förutom  moderbolaget,  även  dotterbo!agen  (100  %)
enligt  ovan. Koncernredovisningen  har upprättats  eniigt  förvärvsmetoden.  Förvärvsmetoden  innebär
att  eget  kapital  i det  förvärvade  företaget  elimineras.  I redovisningen  ingår  endast  eget  kapita1 som in-
tjänats  efter  förvärvet.  Innehav  av intressebolag  har redovisats  enligt  kapitalandelsmetoden.

Koncerninterna  fordringar,  skulder,  intäkter,  kostnader,  vinster  och förluster  som uppkommit  genom
transaktioner  mel!an  koncernföretag  elimineras  i sin helhet  vid upprättande  av koncernredovisningen.

Intäktsredovisning

Intäkterna  består  huvudsakligen  av hyresintäkter,  renhåIIningsintäkter,  el- och fjärrvärmeintäkter  samt
intäkter  avseende  tiilhandahå1)andet  av elnät.

Intäkterna  redovisas  i resultaträkningen  för  den period  tillhandahållandet  avser.

Belopp  som erhålls  för  annans  räkning  ingår  inte  i koncernens  intäkter.  i de fa)l varor  och tjänster  byts
mot  likartade  varor  och tjänster  redovisas  ingen  intäkt.

Intäkterna  redovisas  till  verkligt  värde  av vad som erhå1lits  eller  kommer  att  erhå1las. Hänsyn  har  tagits
till  rabatter.

Leasing

Operationella  ieasingavtal  före(igger  då ekonomiska  risker  och förde1ar  som är förknippade  med  till-
gången  inte  har  övergått  tHl koncernen.  Leasingavgifterna  redovisas  som en kostnad  iinjärt  över1easing-
perioden.

Ersättning  tiJl anställda

Koncernens  ersättningar  till  anställda  innefattar  löner,  sociala  avgifter,  semester,  bonus,  biiersättningar
och pensioner.  Redovisning  sker  i takt  med  intjänandet.

Avgiftsbestämda  pensionsptaner

Koncernen  har  utöver  för  koncernen  oväsentiiga  1 947  tkr  endast  avgiftsbestärnda  pensionsplaner

Lånekostnad

Samtliga  lånekostnader  bokförs  i den period  som de hänförs  till  och redovisas  i posten  Räntekostnader
och liknande  resultatposter.
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Skatt

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter  redovisas  i resu!taträkningen,  utom  då

underliggande transaktion redovisas direkt mOt eget kapita!  varvid  tillhörande  skatteeffekt  redovisas  i
eget  kapital.

Avskrivningar

Avskrivningar beräknas på tillgångens anskaffningsvärde  minskat  med  ett  restvårde  om detta  är väsent-

ligt. MateriellaanIäggningstillgångarskrivsavIinjärtövertillgångarnaselIerkomponenternasförväntade
nyttjandeperiod.

Materiella anläggningstillgångar har de1ats upp i komponenter  när komponenterna  har  väsentligt  olika
nyttjandeperioder.

Följande  nyttjandeperioder  tillämpas

Materiella  anIäggningstiIlgångar

Byggnader  och Mark

Kontors  och lagerbyggnad

Markanläggning

VattenkraftanIäggning

Värmekraftanläggning

Byggnader

Stomme  o grund

Innerväggar,  innertak,  inredning

Installationer

Fönster/entråpartier

Fasad/balkonger

Yttertak

Övrigt

Maskiner  och andra  tekniska  anläggningar

VattenkraftanIäggning

Värmekraftantäggning

Nätanläggningar

Inventarier,  verktyg  och installationer

lnventarier,  verktyg  och instaliationer

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

Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Vid nedskrivningsbehov beräknas  tillgångens  återvin-

ningsvärdesomdethögstaavnyttjandevärdetoch nettoförsäljningsvärdet.ÅtervinningsvärdetfaststäIls
om möjligt för enskilda tillgångar, annars fastställs återvinningsvärdet för den kassagenererande  enhet

tillgången ti!lhör. Nedskrivningen  be)astar  resultaträkningen,

.,L'b4'
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Koncernbidrag

Lämnade  och erhållna  koncernbidraB  redovisas  som bokslutsdispositioner

Materiella  anläggningstiIlgångar

Materiella  anläggningsti!lgångar  värderas  till anskaffningsvärde  med avdrag för ackumulerade  av- och
nedskrivningar.  ) anskaffningsvärdet  ingårinköpspriset  och utgifter  som är direkt  hänförbara  tili inköpet
och syftar  att  bringa  tillgången  på plats. Anskaffningsvärdet  reduceras  med offent)iga  bidrag  som erhål-
lits för  förvärv  av anIäggningstillgångar.

Reparationer  och underhåll  kostnadsförs  löpande

Varulager

Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, dvs. det lägsta av anskaffnings- och nettoförsäli-
ningsvärdet  på balansdagen.  Anskaffningsvärdet  utgörs av inköpspris  och utgifter  direkt  hänförliga  till
inköpet.  Nettoförsä5ningsvärdet  utgörs  av det uppskattade  försäljningspriset  i den löpande  verksam-
heten  med avdrag  för  uppskattade  kostnader  för  färdigställande  och för  att  åstadkomma  en försäljning.

Fordringar,  sku1der och avsättningar

Kortfristiga  fordringar  till det lägsta av dess anskaffningsvärde  och det belopp  varmed  de beräknas b)i
reglerade  dvs. med avdrag  för  osäkra fordringar.  Långfristiga  sku1der värderas  till upplupet  anskaffning-
svärde. Ovriga skufder  och avsättningar  värderas  till de belopp  varmed  de beräknas  bli reglerade.  Övriga
ti!lgångar  redovisas  till anskaffningsvärde  om inget  annat  anges ovan.

Boks1utsdispositioner

I företagen  inom koncernen  redovisas  de obeskattade  reserverna  som en särskild post  i balansräkning-
arna. I resultaträkningarna  redovisas  avsåttning  till obeskattade  reserver  under  rubriken  bokslutsdispo-
sitioner.  Obeskattade  reserver  redovisade  i de enskilda koncernföretagen  uppdelas  i koncernens  ba-
iansräkning  i en kapitalde!  och en skattedel.  Kapitaldelen  har  förts  till bundna  reserver.  Skattedelen  re-
dovisas som avsättning  under  rubriken  uppskjuten  skatt.

KoncernmelIanhavande

Varken  försäljningar  eller  inköp  från moderboiaget  ti1) dotterboiagen  har skett  under  året.
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Noter  till  Resultat  och Balansräkning

Tkr

Nettoomsåttning

Hyresintäkter

Energaiintäkter

RenhåIlningsintäkter

Summa

Koncernen

2020-12-31

223 273

66 314

27 333

316  920

Koncernen

2019-12-31

214  119

71 294

26 093

311 506

Moderbolaget

2020-12-31

o

o

o

o

Moderbolaget

2019-12-31

o

o

o

o

Övriga  rörelseintäkter

Aktiverat  arbete  för  egen  räkning

Sålda städtjänster

Förva)tningsarvode

Övriga  förvaltningsintäkter

Vinst  vid  avyttring  av anIäggningsfillgångar

Övriga  rörelseintäkter

Summa

2 631

14  202

1231

3 885

506

1252

23 708

893

13 898

1292

3 647

33

3 757

23 520

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Övriga  externa  kostnader

Revisionsarvode

revision

konsultation

Övriga  kostnader

Summa

235

30

1960

2 226

241

70

1939

2 250

23

15

1961

s ggg

15

10

1895

1920

Personalkostnader

Medelantal  anstäHda

varav  män

varav  kvinnor

Summa

töner,  andra  ersättningar

Styrelseledamöter  och  VD

Övriga  anställda

Summa

Sociala  kostnader

Styre)seledamöter  och VD

Övriga  anställda

Summa

Pensioner

Styre1se1edarm5ter  och  VD

Övriga  anstäl!da

Summa

Könsfördelning  styrelse

Män

Kvinnor

Summa

75

58

133

2 gss

49 870

52 857

890

14  881

15  771

507

5 073

5 580

21

4

25

76

64

140

2 821

51 342

54 163

869

16  833

17  702

450

4 072

4 522

20

5

25

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

5

o

5

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

4

1

5
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Avskraivning  av materie)la

anläggningstillgångar

Avskrivning  byggnader

Avskrivning  tekniska  anläggningar

Avskrivning  maskiner  och inventarier

Nedskrivning  markanläggning

Summa

Koncernen

2020-12-31

41 378

12  691

7 304

7 300

68 673

Koncernen

2019-12-31

37 993

12  170

7 523

158

57 844

Moderbolaget

2020-12-31

o

o

o

o

o

Moderbolaget

2019-12-31

o

o

o

o

o

Rörelseresultat

FastighetsförvaItning

Renhållning

Energi

Övrigt

Summa

30 063

218

1l  678

-1 999

39 960

19  470

549

14  642

-1 920

32 741

o

o

o

-1  999

-1  999

o

o

o

-1 920

-1  920

Byggnader  och mark

Ingående  anskaffningsvärde

justering nyanskaffn 2018 erh invest stöd
Inköp/förvärv

Omklassificeringar

FörsäIjningar/Utrangering

utgående ack anskaffningsvärden
Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Återförd avskrivningförsäIjning/utrangeririg

Utgående  ackavskrivningar

Utgående  p1anenligt  restvärde

1547  329

o

140  737

8 768

-15 108

1681  726

-494  844

-48674

5 796

-537  722

I 144  003

1515  956

1800

18  568

19  628

-8 623

1547  329

-460  327

- 38 151

3 634

-494  844

1052  485

o

o

o

o

o

o

o

o

o

0

o

o

o

o

o

o

0

o

o

o

o

o

Tekniska  anläggnaingar

lngående  anskaffningsvärde

Inköp/förvärv

FörsäIjningar/Utrangering

Utgående ack anskaffnjngsvärden
Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Årets  avskrivningar  uppskrivet  belopp

Försäljningar/Utrangering

Utgående  ack  avskrivningar

Utgående  planenligt  restvärde

418  508

12  696

-1 194

430  010

-221  311

-12  366

- 218

1086

-232  809

197  201

400  497

18  928

-917

418  508

- 210  072

-11  838

-218

817

-221  311

197  197

o

o

o

0

o

o

o

o

o

o

0

o

o

o

Maskiner  och  inventarier

Ingående  anskaffningsvärde

Inköp/förvärv

Försäljning/Utrangering

Utgående ack anskaffningsvärden
Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Försäljning/Utrangering

Återförd avskrivningförsäIjning/utrangering

Utgående  ack  avskrivningar

Utgående  planenligt  restvärde

80 426

5 084

-1 946

83 563

-54 204

- 7 304

o

1876

-59  633

23 930

85 613

6 688

-11  875

80  426

-58 527

-7 524

151

1l  696

-54 204

26 222

o

o

o

0

o

o

o

o

0

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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Pågående  nyanläggningar

Ingående  anskaffningsvärde

Under  året  nedlagda  kostnader

FörsäIjningar/utrangeringar

Omklassificeringar

Utgående  anskaffningsvärde

Andelar  i koncernföretag

Ingående  och utgående  anskaffningsvärde

Dotteföretag:  Alvesta  Renhållning  AB

0rganisationsnummer:556119-3391

Säte:  Alvesta

Kapitalandei:  100%

Eget kapita1:8  920  tkr

Årets  resultat:  12  tkr

Antal  andelar:  5000  st aktier

Bokfört  värde:  2 000  tkr

Dotterföretag:  Allbohus  Fastighets  AB

Organisationsnummer:556519-5236

Säte:  Alvesta

Kapitalandei:  100%

Eget kapita):I42  039  tkr

Årets  resu1tat:9  901  tkr

Antal  andelar:  50 st aktier

Bokfört  värde:  91 636  tkr

Dotterföretag:Alvesta  UtvecklingsAB

0rganisationsnummer:556421-5639

Säte:  Alvesta

Kapitalandel:  IOO%

Eget kapita!:8  804  tkr

Årets  resultat:  -321  tkr

Antal  andelar:  1000  st aktier

Bokfört  värde:3  750  tkr

DotterFöretag:  Alvesta  Energi  AB

0rganisationsnummer:  556525-6228

Säte:  Alvesta

Kapitalandel:  IOO%

Eget kapitai:  1ll  799  tkr

Årets  resu1tat:3  638  tkr

Antal  ande1ar:6  st aktier

Bokfört  värde:  18  000  tkr

Koncernen

2020-12-31

141  121

-26 281

o

-14  357

100  484

o

Koncernen

2019-12-31

62 298

99 344

o

-20 521

141  121

o

Moderbolaget

2020-12-31

o

o

o

o

o

141  505

Moderboiaget

2019-12-31

o

o

o

o

o

141  255

,Å(H0
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Koncernen

2020-12-31

Koncernen

2019-12-31

Moderbolaget  Moderbolaget

2020-12-31  2019-12-31

Not

12  Andra  Långfristiga  fordringar

Långfristig  värdepappersinnehav

Övertagen  investeringsmoms

Övriga  1ångfristiga  fordringar

Uppskuten  skattefordran

Fordran  hos kommunen

Summa

Not

13  Övriga  fordringar

Kundfordran

Skattefordran

Övrig  fordran

Fordran  Alvesta  kommun

Summa

Not

14  Förutbetalda  kostnader  och uppiupna  intäkter

Upplupna  intäkter  containertömning

Upplupna  intäkter

Övrigt

Summa

22 338

o

22 737

o

IO OOO

55 075

18748

1302

10  700

1880

32 630

o

13 078

1672

14  750

22 338

199

22 737

o

o

45274

1 l  900

2 842

21 273

10  000

46 015

177

13 731

14 98

15  406

o

o

o

o

10  000

10  000

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

10  000

IO OOO

o

o

o

o

Not

15  Avsättningar

Ingående  avsåttningar

Åretsförändring

Utgående  avsåttningar

17  073

1203

18 276

15  401

16 71

17  072

o

o

o

o

o

o

Not

16  Långfristiga  skulder

Skulder  som  förfallerinom  1 år  efter

balansdagen

Skuld  till  kreditinsfitut

Skulder  som  förfatler  senare  än 1 år

men  senast  5 år

Skuld  til! kreditinstitut

Skulder  som  förfal!er  senare  än 5 år

efter  baiansdagen

Skuld  till  kreditinstitut

Övriga  skulder

Totalttill  kreditinstitut

Totalt  övriga  skulder

Totalt

231  000

231 000

sgo  ooo

890  000

175  000

578

175  578

1296  000

578

1296  578

292 000

292 000

942  000

942  000

2 728

o

2 728

1236  728

o

1236  728

35 000

35 000

31 000

o

31000

66 000

o

66 000

35 000

35 000

31 000

31 000

o

o

o

66 000

o

66 000
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Not

17  Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Upplupen  kostnad  hushåll-  och industriav-

fall

Upplupen  kostnad  elhandel

Upplupna semesterlöner och sociala avBif-
ter

Förskott  från  kunder

Övrigt

Uppiupna  räntekostnader

Koncernen

2020-12-31

o

6 469

5 147

10  864

7 803

2 869

33 152

Not

18  Bank/Checkräkningskredit  skuld  till  kommunen

Inlåningpå  koncernkonto  90403

Checkräkningskredit

Skuld  till  kommunen

1985

39 937

41 922

Redovisning  av kassa/bank  samt  checkräkningskredit

avser  så kallat  koncernkonto  inom  Alvesta  Kommun.

Limit  checkräkningskredit

Allbohus  beviljad  kredit  uppgår  tili  30 000

tkr

Utnyttjad  kredit:  0 tkr

AUAB  bevi1jad  kredit  uppgår  ti!i3  000  tkr

Utnyttjad  kredit:  Otkr

ARAB beviljad  kredit  uppgår  ti)l 250  tkr

Utnyttjad  kredit:  0 tkr

Alvesta  Energi  beviljad  kredit  uppgår  till  10  000  tkr

Utnyttjad  kredit:  0 tkr

Alvesta  Elnät  beviljad  kredit  uppgår  til! 5 000  tkr

Utnyttjad  kredit:  0 tkr

Alvesta  Kommun  Företag  beviljad  kredit  uppgår  till  6 000  tkr

Utnyttjad  kredit:  1985  tkr

Not

19  Ställda  säkerheter  och  eventua!förp)iktelser

Ställda  säkerheter

Eventualförp!ikteIser  FASTIGO

Borgen

o

o

o

o

Koncernen

2019-12-31

o

4 277

4 465

9 491

1 l  268

2 988

32 489

65 402

o

33 202

33 202

o

682

o

682

Moderbolaget

2020-12-31

o

1985

o

1985

o

o

o

o

Moderboiaget

2019-12-31

188

o

o

o

o

o

o

o

J34o4
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Not

20  Skatt  på årets  resultat

Koncern

Aktuell  skatt

Uppskjuten  skatt

Moderföretag

Aktuell  skatt

Uppskjuten  skatt

Avstämning  effektiv  skatt

Koncern

Resultat  före  skatt

Skatt  enligt  gällande  skattesats  21,4%
(21,4%)

Skatteeffekt OV:

Ej avdragsgilla  kostnader

Ej skattepliktiga  intäkter

Underskottsavdrag

Övrigt

Redovisad  effektiv  skatt

Effekfiv  skattesats

Koncernen

2020-12-31

-2 483

-21

15  621

-3 343

-626

806

o

680

-2 483

15,9%

Koncernen

2019-12-31

-3 648

494

8 658

-1 853

-242

357

350

-2 260

-3 648

42,1%

Moderbolaget

2020-12-31

-170

Moderbolaget

2019-12-31

-608

Not

21  Definition  av nyckelta)

Soliditet

Justerat  eget  kapitali  procent  av

balansomslutning

Avkastning  på eget  kapital

Årets  resultati  procent  avjusterat  eget

kapital

Not  Upplysningar  om aktaiekapital

22

Antal/värde  vid årets  ingång

Antal/värde  vid årets  utgång

Anta!  aktier  Kvotvärde  per

aktie

1000

1000

Not

23  Förslagtillvinstdisposition

Till årsstämmans  förfogande  står  följande  mede!  (kr):

Balanseratresu)tat  82173724

ÅretsResultat  75195

82 248  919
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman  i Alvesta  Kommunföretag  AB, orq.nr  556696-1602

Rapport  om  årsredovisr»inqen  och

koncernredovisninqeri

uttalanden

Vi har utfört  en revision  av årsredovisningen  och koncernredovis-
ningen  för  Aföesta Kommunföretag  AB fÖr räkenskapsåret  2020-
01-01-2020-12-31.

Enligt  vår  uppfattning  har  årsredovisningen  och  koncern-
redovisningen  upprättats  i enliqhet  med årsredovisninqslagen  och
ger en i alla väsentliga  avseenden rättvisande  bild av moder-
bolagets  och koncernens  finansiella  ställning  per den'31  decernber
2020  och av dessas finansiella  resultat  och kassaflöden  för året
enligt  årsredovisningslagen.  FörvaltningsberätteIsen  är förenlig
med årsredovisningens  och koncernredovisningens  övrtga  delar.

Vi  tillstyrker  därför  att  bolagsstämman  fastställer  resultat-
räkningen  och balansräkningen  för  moderbolaget  och koncernen.

Grund  f6r  uHalanden

Vi har utfört  revisionen  enligt  International  Standards  on Auditing
(ISA) och god revisionssed  i Sverige. Vårt ansvar enligt  dessa
standarder  beskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns  ansvar.  Vi är
oberoende  i förhållande  till moderbolaget  och koncernen  enligt  god
revisorssed  i Sverige och har i övriqt  fullgjort  vårt  yrkesetiska
ansvar  enligt  dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis  vi har inhämtat  ;år tillräckliga  och
ändarnålsenliga  som grund  för våra uttalanden.

Styrelsens  och verkställande  direktörens  ansvar

Det är styrelsen  och verkställande  direktören  som har ansvaret  för
att årsredovisningen  och koncernredovisningen  upprättas  och att
de ger en rättvisande  bild enligt  årsredovisnin:1slagen.  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  några väsentliga
felaktigheter,  vare  sig dessa beror  på oegentligheter  el1er misstag.

Vid upprättandet  av årsredovisninqen  och koncernredovisningen
ansvarar  styrelsen  och verkställande  direktören  för bedömningen
av bolagets  och koncernens  förmåga  att fortsätta  verksamheten.
De upplyser,  när så är tillämpligt,  om förhållanden  som kan påverka
förmågan  att fortsätta  verksamheten  och att  använda  antagandet
om fortsatt  drift.  Antagandet  om fortsatt  drift  tillämpas  dock inte
om styre)sen och verkställande  direktören  avser att likvidera
bolaget,  upphöra  med verksamheten  eller  inte  har något  realistiskt
alternativ  till att  göra något  av detta.

Revisorns  ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig  grad av säkerhet  om att årsredo-
visningen  och koncernredovisningen  som helhet inte innehåller
några väsentliga  felaktigheter,  vare sig dessa beror  på oegent-
ligheter  eller misstag,  och att lämna en revisionsberättelse  som
innehåller  våra utta)anden.  Rimlig säkerhet  är en hö;) qrad av
säkerhet,  men är ingen  garanti  för  att  en revision  som utförs  en!igt
ISA och god revisionssed  i Sverige  alltid  kommer  att upptäcka  en
väsentlig  felaktighet  om en sadan finns.  Felaktigheter  kan uppstå
på grund  av oegentligheter  eiler  rnisstag  och anses vara  väsentliga
om de enskitt  eller  tillsammans  rimligen  kan förväntas  påverka  de
ekonomiska  beslut som användare  fattar  rned grund  i årsredo-
visningen  och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder  vi professionellt
omdöme  och har en professionellt  skeptisk  inställning  under  he)a
revisionen.  Dessutom:

identifierar  och bedömer  vi riskerna  för väsentliga  felaktig-
heter  i årsredovisningen  och koncernredovisningen,  vare sig
dessa beror på oegentligheter  eller misstag, utformar  och
utförgranskningsåtgärder  bland annat  utifrån  dessa riskeroch
inhämtar  revisionsbevis  som är tillräckliga  och ändamålsenliga
för  att utgöra  en grund  för  våra uttalanden.  Risken för  att  inte
upptäcka  eri väsentliq  felaktighet  tili  följd  av oegentligheter  är
högre än för en väsent)ig  fqlaktighet  som beror  pa. misstag,
eftersom  oegentligheter  kan innefatta  agerande  i maskopi,  för-
falskning,  avsiktliga  utelämnanden,  felaktiq  information  eller
åsidosättande  av intern  kontroll.

skaffar  vi oss en förståelse  av den del av bo)agets  interna
kontroll  som har betydelse  för vår revision  för att utforma
granskningsåtgärder  som är lämpliga med hänsyn till om-
ständiqheterna,  men inte för  att uttala  oss om effektiviteten  i
den interna  kontrollen.

utvärderar  vi låmpligheten  i de redovisningsprinciper  som
används  och  rimligheten  i styrelsens  och  verkställande
direktörens  uppskattningar  i redovisningen  och tillhörande
upplysningar.

drar  vi en slutsats  om lämpligheten  i att styre!sen  och verk-
ställande  direktören  använder  antagandet  om fortsatt  drift  vid
upprättandet  av årsredovisningen  och koncernredovisningen.
Vi drar  också en slutsats,  med grund  i de inhämtade  revisions-
bevisen,  om det finns  någon väsentlig  osäkerhetsfaktor  sorn
avser sådana händelser  eller förhållanden  som kan leda till
betydande  tvivel  om bolagets  och koncernens  förmåga  att
fortsätta  verksamheten.  Om vi drar  slutsatsen  att  det  finns  en
väsentlig  osåkerhetsfaktor,  måste vi i revisionsberätteIsen
fästa uppmärksamheten  på upplysningarna  i årsredovisningen
och koncernredovisningen  om den väsentliga  osåkerhets-
faktorn  eller, om sådana upplysninqar  är otillräckliga,  modi-
fiera uttalandet  om årsredovisningen  och koncernredovis-
ningen. Våra slutsatser  baseras på de revisionsbevis  sorn
inhämtas  fram til) datumet  fÖr revisionsberätteIsen.  Dock kan
framtida  händelsereller  förhållanden  göra att ett  bolag  och en
koncern  inte  )ångre kan fortsätta  verksamheten.

utvärderar  vi den övergripande  presentationen,  strukturen  och
innehållet  i årsredovisningen  och koncernredovisningen,  däri-
bland upplysninqarna,  och om årsredovisningen  och koncern-
redovisningen  återger  de underliggande  transaktionerna  och
händelserna  på ett sätt  som ger en rättvisande  bi1d

inhämtar  vi tillräckliga  och ändamå1senliga revisionsbevis
avseende den finansie1la informationen  för enheterna  eller
affärsaktiviteterna  inom koncernen  för att gÖra ett  uttalande
avseende koncernredovisningen.  Vi ansvarar  för styrning,
övervakning  och utförande  av koncernrevisionen.  Vi år ensamt
ansvariga  för  våra  uttalanden.

Vi måste  informera  styrelsen  om bland annat revisionens
planerade  omfattning  och inriktning  samt tidpunkten  för  den. Vi
måste också informera  om betydelsefulla  iakttagelser  under
revisionen,  däribland  de eventuella  betydande  brister  iden  ird:err)a
kontrollen  som vi identifierat.
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Rapport  om andra  krav  enigt  laqar  och  andra
författninqar

utta!anden

Utöver  vår  revision  av årsredovisningen  och koncernredovisningen
har vi även utfört  en revision  av styrelsens  och verkstäliande
direktörens  förvaltning  för  Alvesta  Kommunföretag  AB för  räken-
skapsåret  2020-01-01  - 2020-12-31  samt av  förslaget  till
dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.

Vi tillstyrker  att  bolagsstämman  disponerar  vinsten  enligt  förslaget
i förvaItningsberätteIsen  och beviljar  styrelsens  ledamöter  och
verkställande  direktören  ansvarsfrihet  för  räkenskapsaret.

GruM  f6r  uttalanden

Vi har utfört  revisionen  enligt  god revisionssed  i Sverige.  Vårt
ansvar  enligt  denna  beskrivs  närmareiavsnittet  Revisorns  ansvar.
Vi är oberoende  i förhållande  till moderbolaget  och koncernen
enligt  god revisorssed  i Sverige  och har i Övrigt  fullgjort  vårt
yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa  krav.

Sorn en del av en revision  enligt  god revisionssed  i Sverige
använder  vi professionellt  omdöme  och har en professionellt
s3eptisk  inställning  under hela revisionen.  Granskningen  av
förvaltningen  och förslaget  till  dispositioner  av bolagets  vinst  eller
förlust  grundar  sig främst  på revisionen  av räkenskaperna.  Vilka
tillkommände  granskningsåtgärder  som utförs  baseras  på vår
professionella  bedömning  med utqångspunkt  i risk gch väsent-
lighet.  Det innebär  att vi fokuserar  granskningeri  på sådana
åtgärder,  områden  och förhållanden  som är väsentliga  fÖr verk-
samheten  oc5 där avsteg  och överträdelser  skulle  ha särskild
betydelse  för  bolagets  situation.  Vi går  igenom  och prövar  fattade
beslut,  beslutsunderlag,  vidtagna  åtgärder  och andra  förhållanden
som är relevanta  för  vårt  uttalande  om ansvarsfrihet.  Som under-
lag för vårt  uttalande  om styrelsens  fÖrslag till dtspositioner
beträffande  bolagets  vinst  e!ler  förlust  har  vi granskat  om förslaget
är förenligt  med aktiebolagslagen.

VäXJö den I april  2021

Ernst  & Young  AB

Vi anser  att  de revisionsbevis  vi har inhämtat  är tillräckliga  och
ändamålsenliga  som grund  för  våra  uttalanden.

Styre/sans  och  verkstäiiande  direktörens  ansvar

Det är styrelsen  som har ansvaret  för  förslaget  till  dispositioner
beträffande  bolagets  vinst  e1ler förlust.  Vid förslag  till utdelning
innefattar  detta  bland  annat  en bedömning  av om utdelningen  är
försvarliq  med hänsyn  till de krav  som bolagets  och koncernens
verksamhetsart,  omfattning  och risker  ställer  pa storleken  av
moderbolagets  och  koncernens  egna kapital,  konsolideringsbehov,
likviditet  och ställning  i övrigt.

Styrelsen  ansvarar  för  bolagets  organisation  och  förvaltningen  av
bolagets  angelägenheter.  Detta  innefattar  bland annat  att fort-
löpande  bedöma  bolagets  och koncernens  ekonomiska  situation
och  att tillse att bolagets  organisation  är  utformad  så att
bokföringen,  medelsförvaltningen  och  bolagets  ekonomiska
angel%enheter  i övrigt  kontrolleras  på ett betryggande  sätt.
Verkställande  direktören  ska sköta den löpande  förvaltnin;)en
enligt  styrelsens  riktlinjer  och anvisningar  och  bland  annat  vidta  de
åtgärder  som är nödvändiga  för  att  bolagets  bokförinq  ska full-
göras  i överensstämmelse  med  lag och för  att  medelsförvaltningen
ska skötas  på ett  betryggande  sätt.

Revisorns  ansvar

Vårt  mål beträffande  revisionen  av förvaltningen,  och  därmed  vårt
uttalande  om ansvarsfrihet,  är att  inhämta  revisionsbevis  för  att
med en rimlig  grad  av säkerhet  kunna  bedöma  om någon  styrelse-

ledamot eller verkställande direktören i n%ot väsentligt avseende:

företagit någon åtgärd eller giort sig skyldig till någon för-
summelse  som  kan  föranleda  ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

på något  annat  sätt hand!at  i strid  med aktiebolagslagen,
årsredovisningsIagen  e!ler  bolagsordningen.

Vårt  mål beträffande  revisionen  av förslaget  till dispositioner  av
bolagets  vinst  eller  förlust,  och  därmed  vårt  uttalande  om detta,  är
att  med rimlig  qrad  av säkerhet  bedöma  om förslaget  är förenligt
med  aktiebolagslagen.

Rimlig  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  ersättningsskyIdighet  mot  bo)aget,  eller  att  ett  förslag  till
dispositioner  av bolagets  vinst  eller  förlust  inte  är förenligt  med
aktiebolagslagen.

Annika  Jonasson
Auktoriserad  revisor
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Till  Bolagsstämman  för  Alvesta  Kommun  AB

Organisationsnummer  556696-1602

Granskningsrapport  för  år  2020

Jag,  av kommunfullmäktige  i Alvesta  kommun  utsedd  lekmannarevisor,  har
granskat  Alvesta  Kommunföretag  AB:s  verksamhet  under  räkenskapsåret
2020-01  -01 - 2020-12-31  .

Styrelsen  och  VD ansvarar  för  att  verksamheten  bedrivs  enligt  gällande
bolagsordning,  ägardirektiv  och beslut  samt  de lagar  och  föreskrifter  som
gäller  för  verksamheten,

Lekmannarevisorn  ansvarar  för  att  granska  verksamheten  och  intern  kontroll
samt  att pröva  om verksamheten  bedrivs  enligt  Kommunfullmäktiges
uppdrag  och  mål samt  de Jagar och  föreskrifter  som  gäller  för  verksamheten,

Granskningen  har utförts  enligt  aktiebolagslagen,  kommunallagen  och  god
revisionssed  i kornmunal  verksamhet.  Granskningen  har  genomförts  rned
den inriktning  och omfattning  som behövs  för  att  ge en rimlig  grund  för
bedömning  och  prövning.

Jag  bedömer  sammantaget  att bolagets  verksamhet  har skötts  på ett
ändamålsenligt  och  från ekonomisk  synpunkt  tillfredsstäIlande  sätt  samt  att
bolagets  interna  kontroJl  har  varit  tillräcklig.

Alvesta  2021  -03-31

Johnny  Lundberg

Lekmannarevisor
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