
ALVESTA UT\/ECKLING AB

Org.nr  556421-5639

Protokoll  från årsstämma  2022

2022-04-20

Plats o tid Åsnen,  kommunhuset,  Alvesta,  2022-04-20,  kl 13.10-13.20

Beslutande  Lars-Olof  Petersson

Övriga närvarande

Styrelsen  Tomas  Hedevik,  ordförande

Tjänstemän Kjell Rosenlöf,  VD, sekreterare

Camilla  Holmqvist,  vVD

Anna  Falkenstam,  ekonomichef

Anita  Lindstedt,  ordförande  i Alvesta  Energi  AB

Mats  Karlsson,  VD i Alvesta  Energi  AB

Paragrafer 1 l 12

Sekreterare

Kjell Rosenlöf

Ordförande

Tomas  Hedevik

Justerare

Lars-Olof  Petersson
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ALVESTA UT\/ECKLING AB

Org.nr  556421-5639

Protokoll  från årsstämma  2022

2022-04-20

E) 1 Stämmans  öppnande  och val av ordförande

Årsstämman  öppnades  av Tomas  Hedevik,  vilken  utsågs  till  ordförande.

% 2 Godkännande  av röstlängd

Förteckning  över  vid stämman  närvarande  aktieägare  upprättades.  Samtliga  aktier

är representerade  vid stämman  och förteckningen  nedan  godkändes  som

röstlängd:

Närvarande  aktieägare

Alvesta  Kommunföretag  AB

genom  befullmäktigat  ombud

Lars-Olof  Petersson

antal  aktier  antal  röster

1000  1000

E) 3 Val av iusterare
Till justerare  av dagens  protokoll  utsågs  Lars-Olof  Petersson.

E) 4 Godkännande  av dagordning  och kallelse  till  stämman

Förslag  till  dagordning  för  stämman  godkändes.  Stämman  prövade  också  om

stämman  blivit  behörigen  sammankallad  och konstaterade  att  den blivit  det.

% 5 ÅrsredovisninH  för 2021

Styrelsens  förslag  till  årsredovisning  för  år 2021  inklusive  resultat-  och

balansräkningar  för  bolaget  noterades.

Revisionsberättelse  samt  lekmannarevisorns  granskningsrapport  behandlades

också.

Samtliga  dokument  biläggs  protokollet.

E) 6 Resultat-  och balansräkning  samt  resultatdisposition

Resultaträkning  och balansräkning  fastställdes  och styrelsens  förslag  till

vinstdisposition  godkändes.
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ALVESTA  UT\/ECKLING  AB

Org.nr  556421-5639

Protokoll  från årsstämma  2022

2022-04-20

E) 7 Ansvarsfrihet  för  2021

Styrelse  och verkställande  direktör  beviljades  ansvarsfrihet  för  förvaltningen  av

det  gångna  året.

% 8 Arvode

Stämman  beslutade  att  arvode  och ersättning  till styrelseledamöter,

lekmannarevisor  och suppleanter  ska 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.

E) 9 Val av revisor

Stämman  beslutar  att  till revisor  välja Öhrlings  PricewaterhouseCoopers  AB med

Mattias  Johansson  som huvudansvarig  revisor.

E) 10 Anmälan  förändrin@  styrelse  m m

Noteras  att  någon  anmälan  om förändring  av styrelse  m m är inte  aktuell  för

stämman  2022.

E) Il  Tack för  året

Representanten  för  ägaren  Lars-Olof  Petersson,  framförde  ett  stort  tack  till

styrelse  och VD för  en bra och väl genomförd  verksamhet  under  2021.

E) 12 Avslutnin

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

förklarade  årsstämman  avslutad.

Årsredovisning 2021 inklusive  revisionsberättelse  och granskningsrapport  från

lekmannarevisor
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Å R S RE  D O VI  S N I N G

för

Alvesta  Utveckling  AB
Org.nr.  556421-5639

Styrelsen  och  verkställande  direktören  får  härmed  'nr1Nmrm  år'redovi,:aiiiig

för  räkenskapsåret  2021-01-01  - 2021-12-31

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse

- resultaträkning

- balansräkning

- nOter

- underskrifter
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Alvesta  Utveckling  AB

Org.nr.  556421-5639

FöRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen  är upprättad  i svenska  kronor,  SEK.

Verksamheten

Allmänt  om verksarnheten
Bolagets  uppdrag

Målet  med bolagets  verksamhet  är enligt  bolagsordningen  att inomAlvesta  kornmun  dels bidra  med förstudier  och projekt  för
kommunutveckling,  dels bygga, förvärva,  förvalta  och förädla  lokaler  och mark  för  komtnersiell  verksamhet  för  uthyrning
och/eller  försäljning  samt äga aktier  i det regionala  bredbandsbolaget  Wexnet.

Från ägaren Alvesta  Kornrnunföretag  finns  ett antal  i det specifika  ägardirektivet  kompletterande  punkter  med inriktning  på frågor
om  utveckling:

* Fortsatt  arbete i frågor  om långsiktiga  vägval  för  kornrnunen  och bolaget  vad gäller  gods och användning  av funktionerna  för
omlastning  järnväg-lastbil  vid  kombiterminal  och omlastningsterminal

* Dialog,  kommunikation  och bearbetning  av id6er  och förslag  på förvärv/byggande  av lokaler  och mark  för  kornmersiell
verksamhet

* Främja  bredbandsförsörjning  ikornmunen  till  hushåll  och företag  och specifikt  verka  för  utbyggnad  av bredband  på landsbygden
* Genotnföra  arrangemang  för  det lokala  näringslivet  som  gynnar  kommunutveckling
* Bidra  och medverka  i FoU-verksamhet  i komrnunkoncernen  (forskning  och utveckling).

'« i1 "  I aail'

Ekonorniska  och finansiella  tjänster  har köpts  av Alvesta  kommun  för  83 tkr  under  året (fg år 92 tkr).  Bolaget  har från  Alvesta
komrnun  köpt  tjänster  för  VD  och styrelse  med 237 tkr  (fg år 209 tkr)

Framtiden

Bolagsordningen  och det specifika  ägardirektivet  till  bolaget  betonar  att det är en kommunal  resurs för  att aktivt  arbeta  med

verksamheter  som stimulerar  företagande  och näringsliv  för  etablering  och lokalisering.  Bolagets  uppdrag  ornfattar  även att verka
inom  frågor  som har ett allmännyttigt  syfte med ett samhällsekonomiskt  perspektiv.  Verksarnheten  ska bedrivas  enligt
affärsmässiga  grunder,  men det samhällsekonomiska  perspektivet  (kommunnytta),  där värdeskapandet  handlar  om  nytta  i

förhållande  till  kostnader  för medborgarna,  ska vägas  in.

I verksarnhetsplan  och budget  för  2022  har  bolaget  lagt fast två utvecklingsmål.  Det ena är att verka  för  mer godstransporter  på

miljövänligt  sätt via  järnväg  och de två rerminalerna (kombiterminal  och omlastningsterrninal).  Det andra målet  är att arbeta för  att

fler  hushåll  och företag  har tillgång  till  bra bredband  på landsbygden.
Verksamhetsplanen  tar  i övrigt  upp  bland  annat:

* Projekt  att ordna  lokaler  för  långsiktig  uthyrning  till  Sydarkivera  för  arkivcentnim  iAlvesta  för  så kallat  analogt  (pappers-)arkiv
åt förbundets  medlemrnar  med flera

* Ge råd och stöd till  lokala  grupper  som samverkar  för  att få till  bredband  för  boende/företag  enligt  framtagna  kriterier  för
bredbandsstöd.

* Dialog,  kornmunikation  och bearbetning  av id6er  och förslag  på förvärv/byggande  av lokaler  och mark  för  kommersiell
verksamhet

* Genornföra  arrangemang  för  det lokala  näringslivet  som  gynnar  kommunutveckling

Styrelse
Styrelsen  har haft  åtta protokollförda  samrnanträden  under  året.
Arsstätnman  tfölls  2021-04-22.  Dessutom  har extrastämmor  genomförts  2021-02-23  och 2021-12-21.

Styrelseledamöter:  Tomas Hedevik  (ordf),  Veronika  Kobak  (vice  ordf),  Tobias  Johansson,  Ingemar  Petersson  och Ulf  Gustavsson

Suppleanter:  Per-Anders  Nordahl,  Britt-Marie  Olsson  (fram  till  2021-02-16),  Olof  Andersson,  Björn  Nilsson  och Robin  Berg.

Kommunfullmäktige  beslutade  2021-02-16  att entlediga  styrelsesuppleanten  Britt-Marie  Olsson.  Till  ny styrelsesuppleant  valdes
Bo Hasselquist  för  tiden  fram  till  och med årsstärnman  2023. Beslutet  anmäldes  på extrastämma  23 februari.

Revisor:  Årsstärnman utsåg ny auktoriserad  revisor  efter  den upphandling  som genornfördes  under  2020. Stärnman  beslutar  att till
revisor  välja  Öhrlings  PricewaterhouseCoopers  AB med Mattias  Johansson  som huvudansvarig  revisor.

Lekmannarevisor:  Fredrik  Reinholdsson  med Anna  Haglund  som suppleant.

VD:  Kjell  Rosenlöf
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Alvesta  Utveckling  AB

Org.nr.  556421-5639

Vice  VD:  Camilla  Holmqvist

Bolagets  säte  är  Alvesta.

Väsent1iga  händelscr  undcr  riilicnx.akapsårct

Omlastningsterminal  och köp  av  kombiterminal

Verksamheten  vid  omlastningsterminalen,  som drivs  av operatören  Alwex  intermodal  AB,  har haft samma omfattning  som  året

innan.  Antalet  lossade  järnvägsvagnar  vid  omlastningsterrninalen  var under året 361 st (366 st fg år). För att få bättre  möjligheter
att utveckla  verksamheten  har operatören  efterfrågat  en ny byggnad  på ca 75 kvm  för  kontor  och konferensutryrnrne.  Byggnaden
färdigställdes  2021 och Alwex  har tecknat  tioårigt  hyresavtal.

Den andra terminalen  - kombiterminalen  - där Alwex  lossar  containers  och gör trailerslyft,  köpte  Alvesta  utveckling  från
kommunen  under  året och fastighetreglerade  det berörda  markornrådet  in i fastigheten  för  om1astningsterrninalen.

Kombiterminalens  volym  trailerslyft  ökade drygt  lO procent  (8 919 jämfört  med 8 069)  och hantering  av containrar  ökade också,
drygt  13 procent  under  2021.

BIVA  Bredband  i Värend  AB  fusioneras  in  i Alvesta  Utveckling

Utvecklingsbolaget  har uppdraget  att tillsammans  med andra aktörer  verka  för  utbyggnad  av bredband  i kommunen.  Under  året har

bolaget  av Alvesta  Elnät  AB köpt  BIVA  Bredband  i Värend  AB,  vars uppgift  är att äga aktier  i det regionala  bredbandsbolaget
Wexnet  och ge visst  stöd till  bredbandsutbyggnad  på landsbygden.  BIVA  fiisionerade  in i utvecklingsbolaget  och upphörde  som

juridiskperson  17 december.

Strukturförändringen  innebär  att Alvesta  utveckling  får  en mer direkt  koppling  till  Wexnet  och därmed  bättre  möjligheter  att främja
bredbandsförsörjning  i komrnunen  till  hushåll  och företag  och specifikt  verka  för  utbyggnad  av bredband  på landsbygden.

Tack vare medel  från BIVA  Bredband  i Värend  AB har under  året 108 nya bredbandsanslutningar  komrnit  till  på landsbygden.

Projekt  arkivcentrum

Kommunalförbundet  Sydarkivera  har under  ett antal år utrett  möjligheten  att utveckla  verksarnheten  genom  att inrätta  ett s k

analogt  arkiv  för  pappershandlingar,  arkivcentrum,  åt sina medlemmar.  Förbundsstyrelsen  tog ett principbeslut  under  hösten  2021
om att förlägga  ett framtida  arkivcentrum  i Alvesta  kornmun  och lämnade  en förfrågan  till  Alvesta  Utveckling  AB att arbeta  fram
för  både medlemskomrnunerna  och för  förbundets  förvaltning  det mest ekonomiska  och ur verksarnhetsmässig  synpunkt  bästa
koncept  av etablering  av ett arkivcentrum  iAlvesta  inklusive  samlokalisering  av huvudkontoret.

Alvesta  utveckling  startade  upp under  senhösten  det för  bolaget  stora projektet  att ordna  och långsiktigt  hyra  ut nytt  kontor  och
arkivlokaler  upp till  4 000 kvm  i satnråd med Sydarkivera  med flera  berörda  intressenter.

ri'aiutii';Ldagi»

Framtidsdagen  arrangerades  femte  året i rad med ett 60-ta1 deltagare  från  näringsliv  och beslutsfattare  i regionen.  Under  en

efterrniddag  bjöd  programmet  på inspiration  kring  samarbete  för  innovation.  Samarbeten  som kan bryta  små och invanda  mönster

eller  skapa storslagna  id6er. Samarbeten  som kan ge företaget  den utveckling  och framåtrörelse  som behövs.  Framtidsdagen

arrangeras  i samarbete  med Videum  Science  Park, Campus Ljungby,  Linn6universitetet  genom  projektet  Innovationslänken  och
Alvesta  kommun.

o
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Alvesta  Utveckling  AB
Org.nr.  556421-5639

Flerårsöversikt

Beloppen  i Flerårsöversikt  visas i KSEK

Nettoomsättning

Resultat  efter  finansiella  poster

Soliditet  (%)

Balansomslutning

Avkastning  på totalt  kapital  (%)

Arets  resultat

Eget  kapital

Låneränta  fastigheter  %

Definitioner  av nyckeltal,  se not 12.

2021

765

-626

20,5

61 936

o

-597

12 688

0,8

2020

503

-948

45,6

19 327

o

-320

8 804

l,1

2019

1327

-3 370

27,5

32 232

o

-2564

8 875

0,9

2018

1436

-732

26,3

35 913

o

-lO

9 439

0,9

Resultat  efter  finansiella  poster  visar  en förlust  på -626  tkr  (fg  år -948  tkr).

Hyresintäkterna har ökat  beroende på tillkommande  hyra  för  modulen  på Lillsjön  samt  hyra  för  kombiterrninalen.  Kostnaderna
ligger  lägre  än budget  och  i samma  nivå  som  2020.

BIVA  Bredband  i Värend  AB  har  under  året fusionerats  in iAlvesta  Utveckling  AB,  vilket  har  påverkat  flera  balans-  och

resultatposter  t ex gett  ränteintäkter  på en revers  mot  Wexnet,  medfört  ökat  eget kapital  samt  en ökad  låneskuld  och därmed
påverkat  bolagets  soliditet.

Resultatet  av företagets  verksamhet  samt  den ekonorniska  ställningen  vid  räkenskapsårets  utgång  framgår  i övrigt  av efter'R51jande
resultat-  och  balansräkning  med  noter.

Förändringar  i eget  kapital

Belopp  vid  årets ingång

Balanseras  i ny räkning

Fusionsdifferens

Årets  resultat

Belopp  vid  årets utgång

Aktiekapital  Reservfond

lOO OOO 523 054

lOO OOO 523 054

Balanserat

resultat

8 502111

-320  712

4 480  481

12 661 880

Årets  resultat

-320  712

320  712

-596  871

-596  871

Summa  eget

kapital

8 804  453

o

4 480  481

-596  871

12 688  063

Resultatdisposition

Medel  att disponera:

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Förslag  till  disposition:

Balanseras  i ny räkning

12 661 880

-596  871

12 065 009

12 065 009

12 065 009

Beträffande  bolagets  resultat  och ställning  i övrigt  hänvisas  till  efterföljande

resultat-  och  balansräkningar  med  tilföörande  noter.
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Alvesta  Utveckling  AB
Org.nr.  556421-5639

RESULTATRÄKNING

Rörelseintäkter,  lagerförändringar  m.m.

Nettoornsättning

Övriga  rörelseintäkter

Sumrna  rörelseintäkter,  lagerförändringar  m.m.

Pövrilzpknstnad['Ä

Övriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Av-  och nedskrivningar  av materiella  och  immateriella

anläggningstillgångar

Sunmi'i  förp1srknstnair1r'r

Rörelseresultat

Finansiella  poster

Ränteintäkter

Räntekostnader

Summa  finansiella  poster

Resultat  efter  finansiella  poster

Bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner

Sunuii'i  boLlul,»JQspusiiioiiei

Resultat  före  skatt

Årets  resultat

Not

2

3

2021-01-01

2021-12-31

764  937

15 000

779 937

-824  214

o

-672  272

-l  496  486

-716  549

316  803

-225  986

90 817

-625  732

28 861

28 861

-596  871

-596  871

2020-01-01

2020-12-31

503 478

242  734

746  212

-819  974

o

-686  301

-l  506  275

-760  063

o

-187  937

-187  937

-948  000

627 288

627 288

-320  712

-320  712
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Alvesta  Utveckling  AB
Org.nr.  556421-5639

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella  anläggningstillgångar

Byggnader  och  mark

Inventarier,  verktyg  och  installationer

Pågående  nyanläggningar  och  förskott  avseende  materiella

anläggningstillgångar

Suiiuua  uiaiuiella  aiiläggningstillgångar

Finansiella  anläggningstillgångar

Andra  långfristiga  värdepappersinnehav

Andra  långfristiga  fordringar

Summa  finansiella  anläggningstillgångar

Suiiiiiia  aiiläggningr,tillgångar

Omzättningztillgångai'

Kortfristiga  fordringar

Fordringar  hos koncernföretag

Övriga  fordringar

Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Suiiuua  koiifiisliga  fuidringar

Kassa  och  bank

Kassa  och  bank

Summa  kassa  och  bank

Sunnua aiu,r'ittnin7stmz4nzqr

SUMMA  TILLGÅNGAR

Not

4

5

6

%a-

2021-12-31

15 562 159

1850  337

94 888

17 507 384

15 385 610

22 737 035

38 122  645

55 630  029

28 861

24 669

993 849

1047  379

5 258 965

5 258 965

6 306 344

61 936  373

2020-12-31

10 569  206

1976  241

o

12 545 447

o

1842  175

1842  175

14 387 622

627  288

11061

o

638  349

4 300  954

4 300  954

4 939  303

19  326  925
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Alvesta  Utveckling  AB
Org.nr.  556421-5639

BALANSRÄKNING

EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Bundet  eget  kapital

Aktiekapital

Reservfond

Summa  bundet  eget  kapital

Fritt  eget  kapital

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Summa  fritt  eget  kapital

Summa  eget  kapital

Långfristiga  skulder
Övriga  skulder  till  kreditinstitut

Uiiii«lla  1aoi14f11'-s11'J,a aliulder

Kortfristiga  skulder
Skulder  till  koncernföretag

Skatteskulder

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Summa  kortfristiga  skulder

SUMMA  EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

Not

9

2021-12-31

100  000

523 054

623 054

12 661 880

-596  871

12 065 009

12 688 063

49 000  000

49 000  000

57 560

o

190  750

248 310

61 936  373

2020-12-31

100  000

523 054

623  054

8 502  1ll

-320  712

8181  400

8 804  454

10 000  000

10 000  000

47 037

189  310

286  124

522  471

19  326  925
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Alvesta  Utveckling  AB
Org.nr.  556421-5639

NOTER

NOt 1  nedö'!i511jng,.i  uJi  v;iidciiiig,spiiiiciper

Årsredovisningen  är upprättad  i enlighet  med  årsredovisningslagen  och  Bokföringsnämndens  allmänna  råd  (BFNAR

2016:10)  om årsredovisning  i mindre  företag.

Materie(la  anläggningstilIgångar

Tillämpade  avskrivningstider:

Byggnader

Markanläggning

Anslutningsavgifter

Markinventarier

Antal  år

25

20

5

25

Noter  till  resultaträkningen

Not  2 Övriga  rörelseintäkter

Övriga  rörelseintäkter  ingår  med  följande  belopp  i nedanstående  poster;

Medfinansiering  av Framtidsdagen

Vinst  vid  avyttring  fastigheten  Modellen  4

2021

15 000

o

15  000

2020  -P,

0

242  734  I

Not  3 Personal 2021 2020

Företaget  har  inga  anställda.  Bolaget  har, likSOm  föregående  i,  inte  haft  några  anställda  OCh bolaget  har inte  utbetalat

några  löner  eller  ersättningar.

Noter  till  balansräkningen

Not  4 Byggnader  mark  markanläggning

Ingående  anskaffningsvärden

Inköp

Försä1jningar/utrangeringar

Omklassificeringar

Utgående  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivningar

Återförda  avskrivningar  på

försäljningar/utrangeringar

Årets  avskrivningar

Utgående  avskrivningar

Ingående  nedskrivningar

Utgående  nedskrivningar

Redovisat  värde

2021-12-31

17 907 996

5 539  321

o

23 447 317

-4 235 138

o

-546  368

-4 781 506

-3 103 652

- 3 103  652

15  562  159

2020.12-31

30 989  921

o

-13 081 925

o

17 907  996

-8 499  400

4 824  659

-560  397

-4 235 138

-3 103  652

-3 103  652

10  569  206

o
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Alvesta  Utveckling  AB
Org.nr.  556421-5639

NOTER

Not  5 Inventarier,  verktyg  och  installationer

Ingående  anskaffningsvärden

Utgående  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Utgående  avskrivningar

Redovisat  värde

2021-12-31

3 233 658

3 233 658

- l 257 4i7

-125 904

- l 383 321

1850  337

2020-12-31

3 233 658

3 233 658

- l 131 513

-125  904

- l 257  417

1976  241

Not  6 Pågående  nyanläggningar  och  förskott  avseende

materiella  anläggningstillgångar

Inköp

Utgående  anskaffningsvärden

Redovisat  värde

2021-12-31

94 888

94 888

94 888

2020-12-31

o

o

o

Not 7 Andr i 1iiiigri  ia,tizq v«rdcpaippci»iiuiili«v

Inköp

Utgående  anskaffningsvärden

Redovisat  värde

2021-12-31

15 385 610

15 385 610

15  385 610

2020-12-31

o

o

o

Avser  aktier  i Wexnet  AB  som  övertogs  i samband  med  fusionen  av BIVA  Bredband  i Värend  AB.

Not  8 Andra  långfristiga  fordringar

Ingående  anskaffningsvärden

Reversfordran

Årets  amorteringar

Utgående  anskaffningsvärden

Redovisat  värde

2021-12-31

1842  175

22 737 035

-l  842 175

22 737 035

22 737  035

2020-12-31

7 636  179

o

-5 794  004

1842  175

1842  175

Redovisat  värde  2021 avser  reversfordran  som  övertogs  i och  med  fusionen  av BIVA  Bredband  i Värend  AB.

Not  9 Långfristiga  skulder

Förfaller  mellan  2 och  5 år

Förfaller  senare  än 5 år

2021-12-31

49 000 000

o

2020-12-31

10 000  000

o
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Alvesta  Utveckling  AB
Org.nr.  556421-5639

NOTER

Övriga  noter

Not  10  Ställda  säkerheter 2021-12-31 2020-12-31

Företaget  har  inga  ställda  säkerheter  eller  eventualförpliktelser  vare  sig i år eller  föregående  år.

Not  1l  Koncnviif"a  'hå1lalir1nn

Bolaget  är helägt  dotterbolag  till  Alvesta  kommunföretag  AB,  Org.  nr 556696-1602,  som  upprättar  koncernredovisning  i
vilket  bolaget  ingår.

Not  12  Definition  av  nyckeltal

Soliditet

Justerat  eget  kapital  i procent  av balansomslutning

Låneränta

Räntor  på fastighetslån  inkl  borgensavgift  i procent  av årets genomsnittliga  fastighetslån

Avkastning  på totalt  kapital

Rörelseresultat  med  tillägg  för  finansiella  intäkter,  i procent  av genomsnittlig  balansomslutning

Nettoomsättning

Rörelsens  huvudintäkter,  fakturerade  kostnader,  sidontäkter  samt  intäktskorrigeringar.

Resultat  efter  finansiella  poster

Resultat  efter  finansiella  intäkter  och  kosnader,  men  före  extraoridnära  intäkter  och  kostnader.

Alvesta  2022-03-10

Tomas  Hedevik

Ordförande

Veronika  Kobak

Ulf  Gustafsson

Kjell  Rosenlöf

Verkställande  direktör

Tobias  Johansson Ingemar  Petersson
o

Vår  revisionsberättelse  har lämnats  den

Öhrlings  PricewaterhouseCoopers  AB

Mattias  Johansson

Auktoriserad  revisor
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Dokumentet  är signerat  med  Visma  Addos  tjanst  for  digital  signering.

Signaturerna  i detta  dokument  är  juridiskt  bindande.  Undertecknarens  identitet  är registrerad  och listad  har  nedan,

Med min signatur  bekräftar  jag inne'hålleti  ovanstående  dokument.

BankiD

Serienummer:  Ia8wnviMpRluy/36LQyEsg

Kjell  Olof  Rosenlöf

2022-03-1015:58

Bankm

Serienummer:  IwMX6FoMLUlkNxpm75WD9A

BankJD

Serienummer:  CqMSFXBs7YHvb3Pw4IE1Kw

Veronika  Kobak

2022-03-10  21 :O1

BankJD

Serienummer:  NF7+bpVPaV8'1  HLuyj3Xa2w

TOMAS  HEDEVIK Nils Tobias  Johansson

2022-03-10  21 :32

BankiD

2022-03-'II  08:41

BankiD

Serienummer:  UCCbfraIzAcg7XcdDaW7mA

Ingemar  Petersson

2022-03-1409:17

Detta  dokument  är signerat  med  Visma  Addos  tjänst  för  digital  signering.

Certifikat  i detta  dokument  är säkra  och  validerade  med  hjälp  av de

matematiska  hashfunktionerna  i originaldokumentet.

Dokumentet  är låst  för  ändringar  och har  en tidsstämpel  med  ett  certifikat

t-rån en pålitlig  tredje  part.  Alla kryptografiska  signeringscertifikat  är

inbäddade  i PDF-filen  och  kan användas  för  godkännande  iframtiden.

Serienummer:  xoWKnBMUEprIChAjBXMcdA

ULF GUSTAFSSON

2022-031410:38

Hur  man  verifierar  att  dokurnentet  är  i original

Detta  dokument  är  skyddat  med  ett  Adobe  CDS-certifikat.  När  du öppnar

dokumentet  i Adobe  Reader  ser  du att  det  är certifierat  i Visma  Addos

signeringstjänst.  Detta  garanterar  att innehållet  i dokumentet  ar
oförändrat.

Du kan verifiera  de kryptografiska  signeringscertifikaten  i dokumentet  med
Visma  Addos  validator  på denna  webbsida

https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemldValidation
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Utover  detta  dokument  kan ett  eller  flera  dokument  och bilagor  hora  till forsandelsen.

Alla dokumentiförsändelsen  ar listade  nedan.  I handelseloggen

står  alla åtgärder  som  relaterar  till signeringen  av dokumentet.

Detta  dokument

ÅR 2021 556421-5639  (2022-03-09).pdf

Dokumentiförsändelsen

Ovanstående  dokument  och bilagor  som  lamnats  in i signerad  form  har

skickats  till alla parter  via e-post  eller  en nedladdningslänk.

Undertecknaden  är ansvarig  for  nedladdning  och  säker  lagring  av

dokument  och  bilagor.

Ladda  ner  dokument

Om du som  undertecknare  har  fått  en länk  där  du kan ladda  ner

dokumenten  kommer  den  att  vara  giltig  i upp  till IO dagar  eFter

mottagande.  Därefter  kommer  dokumenten  att  raderas  från  Visma  Addo.

hanaeiseiogg  rör  dokumentet

2022-03-'1015:57  Underskrifl:sprocessenharstartat

2022-03-1015:57  En avtsering  har  skickats  till Kjell Rosenlof

2022-03-1015:57  Dokumentet  öppnades  via länken  som  skickades  till Kjell Rosenlöf

2022-03-1015:58  KjelIOIofRosenIöfharsigneratdokumentetÅR2021  556421-5639(2022-03-09).pdfviaBankIDSverige(UniktID:

2022-03-1015:58

2022-03-1015:58

2022-03-10  15:58

2022-03-10  20:53

2022-03-10  21 :OI

2022-03-10  21 :O1

2022-0310  21 :OI

2022-03-10  21 :O1

2022-03-10  21 :31

2022-03-10  21 :32

2022-03-10  21 :32

2022-03-10  21 :32

2022-03-10  21 :32

2022-03-II  08:38

2022-03-II  08:41

2022-03-11  08:41

2022-03-1I  08:41

2022-03-11  08:41

2022-03-14  09:14

2022-03-14  09:17

2022-03-14  09:17

2022-03-14  09:17

2022-03-14  09:18

Alla dokument  har  undertecknats  av Kjell Rosenlöf

Underskriflsprocessen  har  startat

En avisering  har  skickats  till  Veronika  Kobak

Dokumentet  öppnades  via länken  som  skickades  till Veronika  Kobak

Veronika  Kobak  har  signerat  dokumentet  ÅR 2021 556421-5639  (2022-03-09).pdf  via BanklD  Sverige  (Unikt  ID:

CqMSFXBs7YHvb3Pw4lEI  Kw)

Alla dokument  har  undertecknats  av Veronika  Kobak

Underskriftsprocessen  har  startat

En avisering  har  skickats  till Tomas  Hedevik

Dokumentet  öppnades  via länken  som  skickades  till Tomas  Hedevik

TOMAS  HEDEVIK  har  signerat  dokumentet  ÅR 2021 556421-5639  (2022-03-09).pdf  via BanklD  Sverige  (Unikt  ID:

IwMX6FoMLUIkNxpm75WD9A)

Alla dokument  har  undertecknats  av Tomas  Hedevik

Underskriftsprocessen  har  startat

En avisering har skickats till Tobias Johansson
Dokumentet öppnades via länken som skickades till Tobias Johansson
Nils Tobias Johansson har signerat dokumentet  ÅR 2021 556421-5639  (2022-03-09).pdf  via BanklD  Sverige  (Unikt  ID:
NF7+bpVPaV81  HLuyj3Xa2w)

Underskriftsprocessen  har  startat

Alla dokument har undertecknats av Tobias Johansson
En avisering  har  skickats  till Ingemar  Petersson

Dokumentet  öppnades  via länken  som  skickades  till Ingemar  Petersson

Ingemar  Petersson  har  signerat  dokumentet  ÅR 2021 556421-5639  (2022-03-09).pdf  via BanklD  Sverige  (Unikt  ID:
UCCbfraIzAcg7XcdDaW7mA)

Alla dokument  har  undertecknats  av Ingemar  Petersson

Underskriftsprocessen  har  startat

En avisering  har  skickats  till Ulf  Gustafsson

Visma  Addo

Visma  Consulting  - Gartorvet1-5  a 1799  Copenhagen  V a Denmark

addo@visma.com  - www.visma.dk/addo
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Utover  detta  dokument  kan ett  eller  flera  dokument  och bilagor  hora  till försandelsen.

Alla dokumentiförsändelsen  är listade  nedan.  I händelseloggen

står  alla åtgärder  som  relaterar  till signeringen  av dokumentet.

: - Dokumentiförsändelsen

Detta  dokument

ÅR 2021 556421-5639  (2022-03-09).pdf

Ovanstående  dokument  och bilagor  som  lämnats  in i signerad  form  har

skickats  till alla parter  via e-post  eller  en nedladdningslank.

Undertecknaden  är ansvarig  för  nedladdning  och  säker  lagring  av

dokument  och  bilagor.

Ladda  ner  dokument

Om du som  undertecknare  har  fått  en länk  där  du kan ladda  ner

dokumenten  kommer  den  att  vara  giltig  i upp  till IO dagar  efter

mottagande.  Därefter  kommer  dokumenten  att  raderas  från  Visma  Addo.

"!-4äriae1se16gg för dokument

Händelselogg  för  dokumentet

2022-03-1410:36  DokumentetöppnadesviaIankensomskickadestiIIUlfGustafsson
2022-03-1410:38  ULF GUSTAFSSON har signerat dokumentet  ÅR 2021 556421 -5639 (2022-03-09).pdf  via BanklD Sverige  (Unikt  ID:

xoWKnBMUEprlChAjBXMcdA)

2022-03-14  Underskriftsprocessen harstartat
2022-03-14  Alla dokument har undertecknats av Ulf Gustafsson
2022-03-14  En avisering har skickats till Mattias Johansson
2022-03-18 Meddelande har skickats till mottagaren, Mattias Johansson
2022-03-22 Meddelande har skickats till mottagaren, Mattias Johansson
2022-03-23 a Meddelande har slackats till mottagaren, Mattias Johansson
2022-03-24  : Signeringsprocessen har aktiverats på nytt
2022-03-24  : En avisering har skickats till Matttas Johansson
2022-03-25 . Dokumentet öppnades via lanken som sktckades till Mattias Johansson
2022-03-25 . MATTIAS JOHANSSON har signerat dokumentet  ÅR 2021 556421-5639 (2022-03-09).pdf  via BanklD Sverige (Unikt

D: VXoWLGULUy35o9dGnrenuA)

Alla dokument har undertecknats av Mattias Johansson2022-03-2510:19

E

Visma  Addo

Visma  Consulting  a Gartorvet1-5  o 1799  Copenhagen  V o Denmark

addo@visrna.com  a www.visma.dk/addo
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman  i Alvesta Utveckling Aktiebolag, org.nr 556421-5639

Rapport  om  årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen  för Alvesta Utveckling Aktiebolag för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen  upprättats i enlighet med årsredovisningslagen  och ger  en i alla

väsentliga avseenden rättvisande bild av Alvesta Utveckling Aktiebolags  finansiella  ställning per den  31 december

2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningsIagen.  Förvaltningsberättelsen  är förenlig med
årsredovisningens  övriga  delar.

Vi tillstyrker  därför att bolagsstämman  fastställer  resultaträkningen  och balansräkningen  för Alvesta Utveckling
Aktiebolag.

Grund  för  uttalanden

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
Alvesta Utveckling Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska  ansvar
enligt dessa krav.

Övrig  upplysning

Revisionen av årsredovisningen  för räkenskapsåret  2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en

revisionsberättelse  daterad 1 I mars 2021 med omodifierade  uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Styrelsens  och  verkställande  direktörens  ansvar

Det är styrelsen och verkställande  direktören som har ansvaret  för att årsredovisningen  upprättas och att den  ger

en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.  Styrelsen och verkställande  direktören ansvarar  även  för  den

interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning  som inte innehåller  några
väsentliga  felaktigheter,  vare sig dessa beror  på oegentligheter  eller  misstag.

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

bolagets 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 drifi. Antagandet  om fortsatt driff
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla  verksamheten.

Revisorns  ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet  om huruvida årsredovisningen  som helhet inte innehåller  några

väsentliga  felaktigheter,  vare sig dessa beror på oegentligheter  eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller  våra uttalanden. Rimlig säkerhet  är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för  att  en

revision som utförs enligt ISA och god revisionssed  i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter  kan uppstå på grund av oegentligheter  eller misstag och anses vara  väsentliga

om de enskilt  eller tillsamrnans rimligen kan förväntas  påverka de ekonomiska  beslut som användare  fattar med
grund  i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen  finns på Revisorsinspektionens
webbplats:  www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.  Denna beskrivning är en del av revisionsberätteIsen.

1 av I

%/ Sfgrierat  2022-03-25  09:25:28  tJTC C»neflos»  !D 2844060  Stda  'i/3

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
75

54
4a

ec
-3

0e
d-

4e
68

-9
67

e-
79

40
07

8f
b6

91



-'!'l,
p'we

Rapport  om  andra  krav  enligt  lagar  och  andra  författningar

Uttalanden

Utöver  vår  revision  av årsredovisningen  har vi även  utfört  en revision  av styrelsens  och verkställande  direktörens
förvaltning  för  Alvesta  Utveckling  Aktiebolag  för  år 2021 samt  av förslaget  till dispositioner  beträffande  bolagets
vinst  eller  förlust.

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

Grund  för  uttalanden

Vi har  utfört  revisionen  enligt  god revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar  enligt  denna  beskrivs  närmare  i avsnittet
Revisorns  ansvar.  Vi är oberoende  i förhållande  till Alvesta  Utveckling  Aktiebolag  enligt  god revisorssed  i Sverige
och har i övrigt  fullgjort  vårt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa  krav.

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

Styrelsens  och 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 utdelningen  är försvarlig  med hänsyn  till de krav
som  bolagets  verksamhetsart,  omfattning  och risker  ställer  på storleken  av bolagets  egna  kapital,
konsolideringsbehov,  likviditet  och ställning  i övrigt.

Styrelsen  ansvarar  för  bolagets  organisation  och förvaltningen  av bolagets  angelägenheter.  Detta  innefattar  bland
annat  att  fortlöpande  bedöma  bolagets  ekonomiska  situation,  och att tillse  att bolagets  organisation  är utformad
så att  bokTöringen,  medelsförvaltningen  och bolagets  ekonomiska  angelägenheter  i övrigt  kontro1leras  på ett
betryggande  sätt.  Den verkställande  direktören  ska sköta  den löpande  förvaltningen  enligt  styrelsens  riktlinjer  och
anvisningar  och bland  annat  vidta  de åtgärder  som är nödvändiga  för  att bolagets  bokföring  ska  fullgöras  i

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  styrelseledamot  eller  verkställande
direktören  i något  väsentligt  avseende:

företagit  någon  åtgärd  eller  gjort  sig skyldig  till någon  försummelse  som kan föranleda  ersättningsskyldighet
mot  bolaget

på något  annat  sätt  handlat  i strid  med aktiebolagslagen,  årsredovisningslagen  eller  bolagsordningen.

Vårt  mål beträffande  revisionen  av förslaget  till dispositioner  av bolagets  vinst  eller  förlust,  och därmed  vårt
uttalande  om detta,  är att med rimlig  grad 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

ersättningsskyldighet  mot  bolaget,  eller  att ett  förslag  till dispositioner  av bolagets  vinst  eller  förlust  inte är förenligt
med aktiebolagslagen.

En ytterligare  beskrivning  av vårt  ansvar  för  revisionen  av förvaltningen  finns  på Revisorsinspektionens
webbplats:  www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.  Denna  beskrivning  är en del av revisionsberätteIsen.

Kristianstad  det  daturn  som  framgår  av min elektroniska  underskrift

Öhrlings  PricewaterhouseCoopers  AB

Mattias  Johansson
Auktoriserad  revisor
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Deltagare

ÖHRLINGS  PRICEWATERHOUSEC00PERS  AB  556029-6740  Sverige

Signerat  med  Svenskt  BanklD

Namn  returnerat  från  Svenskt  BanklD:  MATTIAS  JOHANSSON

Mattias  Johansson

Auktoriserad  revisor

2022-03-25  09:25:28  UTC

Datum

Leveranskanal:  E-post
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!!lWo'Wun
Lekmannarevisionen

Till

Ti]l  årsstämn-ian  iAlvesta  iJtveckling  AB

Organisationsnummer  556421-5639

Till  fullmäktige  iAlvesta  kommun

Granskningsrapport  för  år  2021

Jag, av fullmäktige  iAlvesta,  utsedda  lekmannare'visor,  har  granskat  Alvesta  Utveckling  AB:s

verksarnhet  under  år 2021.

Styrelse  oc:h VD  ansvarar  för  att verksanilieten  bedrivs  enligt  gällande  bolagsordning,

ägardirektiv  och  beslut  samt  de lagar  och  föreskrifter  so'in gäller  för  verksamheten.

Lekmannarevisorerna  ansvarar  för  att granska  verksamhet  och  intern  kontroll  sanit  pröva  om

verksamheten  bedrivits  enligt  respektive  ful]mäktiges  uppdrag  ocli  mål  samt  de lagar  ocli

föreskrifter  som  gäller  för  verksainheten.

Jag har  under  året  tagit  del av bolagets  handlingar.

Granskningen  har  utförts  enligt  aktiebolagslagen  och  kommunallagen,  god  revisionssedi

kornrnunal  verksamhet  och  komn'iunens  revisionsreglemente  samt  utifrån  bolagsordning  och

som  behövs  för  att ge rimlig  grund  för  bedömning  och  prövning.

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

ekonomisk  synpunkt  tillfiedsställaiide  sätt.

Jag bedömer  att bolagets  interna  kontroll  .tar  varit  tillräcklig.

2022-03-28

Fredrik  Reinholdsson

Lekmannarevisor
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: la8wnviMpRluy/36LQyEsg

Kjell Olof Rosenlöf

2022-04-20 14:41
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TOMAS HEDEVIK
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LARS OLOF PETERSSON
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Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
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Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
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Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
75

54
4a

ec
-3

0e
d-

4e
68

-9
67

e-
79

40
07

8f
b6

91



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Alvesta Utveckling ABs protokoll årsstämma 2022-04-20.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.
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ALVESTA UT\/ECKLING AB


Org.nr  556421-5639


Protokoll  från årsstämma  2022


2022-04-20


Plats o tid Åsnen,  kommunhuset,  Alvesta,  2022-04-20,  kl 13.10-13.20


Beslutande  Lars-Olof  Petersson


Övriga närvarande


Styrelsen  Tomas  Hedevik,  ordförande


Tjänstemän Kjell Rosenlöf,  VD, sekreterare


Camilla  Holmqvist,  vVD


Anna  Falkenstam,  ekonomichef


Anita  Lindstedt,  ordförande  i Alvesta  Energi  AB


Mats  Karlsson,  VD i Alvesta  Energi  AB


Paragrafer 1 l 12


Sekreterare


Kjell Rosenlöf


Ordförande


Tomas  Hedevik


Justerare


Lars-Olof  Petersson
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ALVESTA UT\/ECKLING AB


Org.nr  556421-5639


Protokoll  från årsstämma  2022


2022-04-20


E) 1 Stämmans  öppnande  och val av ordförande


Årsstämman  öppnades  av Tomas  Hedevik,  vilken  utsågs  till  ordförande.


% 2 Godkännande  av röstlängd


Förteckning  över  vid stämman  närvarande  aktieägare  upprättades.  Samtliga  aktier


är representerade  vid stämman  och förteckningen  nedan  godkändes  som


röstlängd:


Närvarande  aktieägare


Alvesta  Kommunföretag  AB


genom  befullmäktigat  ombud


Lars-Olof  Petersson


antal  aktier  antal  röster


1000  1000


E) 3 Val av iusterare
Till justerare  av dagens  protokoll  utsågs  Lars-Olof  Petersson.


E) 4 Godkännande  av dagordning  och kallelse  till  stämman


Förslag  till  dagordning  för  stämman  godkändes.  Stämman  prövade  också  om


stämman  blivit  behörigen  sammankallad  och konstaterade  att  den blivit  det.


% 5 ÅrsredovisninH  för 2021


Styrelsens  förslag  till  årsredovisning  för  år 2021  inklusive  resultat-  och


balansräkningar  för  bolaget  noterades.


Revisionsberättelse  samt  lekmannarevisorns  granskningsrapport  behandlades


också.


Samtliga  dokument  biläggs  protokollet.


E) 6 Resultat-  och balansräkning  samt  resultatdisposition


Resultaträkning  och balansräkning  fastställdes  och styrelsens  förslag  till


vinstdisposition  godkändes.
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ALVESTA  UT\/ECKLING  AB


Org.nr  556421-5639


Protokoll  från årsstämma  2022


2022-04-20


E) 7 Ansvarsfrihet  för  2021


Styrelse  och verkställande  direktör  beviljades  ansvarsfrihet  för  förvaltningen  av


det  gångna  året.


% 8 Arvode


Stämman  beslutade  att  arvode  och ersättning  till styrelseledamöter,


lekmannarevisor  och suppleanter  ska 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.


E) 9 Val av revisor


Stämman  beslutar  att  till revisor  välja Öhrlings  PricewaterhouseCoopers  AB med


Mattias  Johansson  som huvudansvarig  revisor.


E) 10 Anmälan  förändrin@  styrelse  m m


Noteras  att  någon  anmälan  om förändring  av styrelse  m m är inte  aktuell  för


stämman  2022.


E) Il  Tack för  året


Representanten  för  ägaren  Lars-Olof  Petersson,  framförde  ett  stort  tack  till


styrelse  och VD för  en bra och väl genomförd  verksamhet  under  2021.


E) 12 Avslutnin


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


förklarade  årsstämman  avslutad.


Årsredovisning 2021 inklusive  revisionsberättelse  och granskningsrapport  från


lekmannarevisor







Å R S RE  D O VI  S N I N G


för


Alvesta  Utveckling  AB
Org.nr.  556421-5639


Styrelsen  och  verkställande  direktören  får  härmed  'nr1Nmrm  år'redovi,:aiiiig


för  räkenskapsåret  2021-01-01  - 2021-12-31


Innehåll Sida


- förvaltningsberättelse


- resultaträkning


- balansräkning


- nOter


- underskrifter
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Alvesta  Utveckling  AB


Org.nr.  556421-5639


FöRVALTNINGSBERÄTTELSE


Årsredovisningen  är upprättad  i svenska  kronor,  SEK.


Verksamheten


Allmänt  om verksarnheten
Bolagets  uppdrag


Målet  med bolagets  verksamhet  är enligt  bolagsordningen  att inomAlvesta  kornmun  dels bidra  med förstudier  och projekt  för
kommunutveckling,  dels bygga, förvärva,  förvalta  och förädla  lokaler  och mark  för  komtnersiell  verksamhet  för  uthyrning
och/eller  försäljning  samt äga aktier  i det regionala  bredbandsbolaget  Wexnet.


Från ägaren Alvesta  Kornrnunföretag  finns  ett antal  i det specifika  ägardirektivet  kompletterande  punkter  med inriktning  på frågor
om  utveckling:


* Fortsatt  arbete i frågor  om långsiktiga  vägval  för  kornrnunen  och bolaget  vad gäller  gods och användning  av funktionerna  för
omlastning  järnväg-lastbil  vid  kombiterminal  och omlastningsterminal


* Dialog,  kommunikation  och bearbetning  av id6er  och förslag  på förvärv/byggande  av lokaler  och mark  för  kornmersiell
verksamhet


* Främja  bredbandsförsörjning  ikornmunen  till  hushåll  och företag  och specifikt  verka  för  utbyggnad  av bredband  på landsbygden
* Genotnföra  arrangemang  för  det lokala  näringslivet  som  gynnar  kommunutveckling
* Bidra  och medverka  i FoU-verksamhet  i komrnunkoncernen  (forskning  och utveckling).


'« i1 "  I aail'


Ekonorniska  och finansiella  tjänster  har köpts  av Alvesta  kommun  för  83 tkr  under  året (fg år 92 tkr).  Bolaget  har från  Alvesta
komrnun  köpt  tjänster  för  VD  och styrelse  med 237 tkr  (fg år 209 tkr)


Framtiden


Bolagsordningen  och det specifika  ägardirektivet  till  bolaget  betonar  att det är en kommunal  resurs för  att aktivt  arbeta  med


verksamheter  som stimulerar  företagande  och näringsliv  för  etablering  och lokalisering.  Bolagets  uppdrag  ornfattar  även att verka
inom  frågor  som har ett allmännyttigt  syfte med ett samhällsekonomiskt  perspektiv.  Verksarnheten  ska bedrivas  enligt
affärsmässiga  grunder,  men det samhällsekonomiska  perspektivet  (kommunnytta),  där värdeskapandet  handlar  om  nytta  i


förhållande  till  kostnader  för medborgarna,  ska vägas  in.


I verksarnhetsplan  och budget  för  2022  har  bolaget  lagt fast två utvecklingsmål.  Det ena är att verka  för  mer godstransporter  på


miljövänligt  sätt via  järnväg  och de två rerminalerna (kombiterminal  och omlastningsterrninal).  Det andra målet  är att arbeta för  att


fler  hushåll  och företag  har tillgång  till  bra bredband  på landsbygden.
Verksamhetsplanen  tar  i övrigt  upp  bland  annat:


* Projekt  att ordna  lokaler  för  långsiktig  uthyrning  till  Sydarkivera  för  arkivcentnim  iAlvesta  för  så kallat  analogt  (pappers-)arkiv
åt förbundets  medlemrnar  med flera


* Ge råd och stöd till  lokala  grupper  som samverkar  för  att få till  bredband  för  boende/företag  enligt  framtagna  kriterier  för
bredbandsstöd.


* Dialog,  kornmunikation  och bearbetning  av id6er  och förslag  på förvärv/byggande  av lokaler  och mark  för  kommersiell
verksamhet


* Genornföra  arrangemang  för  det lokala  näringslivet  som  gynnar  kommunutveckling


Styrelse
Styrelsen  har haft  åtta protokollförda  samrnanträden  under  året.
Arsstätnman  tfölls  2021-04-22.  Dessutom  har extrastämmor  genomförts  2021-02-23  och 2021-12-21.


Styrelseledamöter:  Tomas Hedevik  (ordf),  Veronika  Kobak  (vice  ordf),  Tobias  Johansson,  Ingemar  Petersson  och Ulf  Gustavsson


Suppleanter:  Per-Anders  Nordahl,  Britt-Marie  Olsson  (fram  till  2021-02-16),  Olof  Andersson,  Björn  Nilsson  och Robin  Berg.


Kommunfullmäktige  beslutade  2021-02-16  att entlediga  styrelsesuppleanten  Britt-Marie  Olsson.  Till  ny styrelsesuppleant  valdes
Bo Hasselquist  för  tiden  fram  till  och med årsstärnman  2023. Beslutet  anmäldes  på extrastämma  23 februari.


Revisor:  Årsstärnman utsåg ny auktoriserad  revisor  efter  den upphandling  som genornfördes  under  2020. Stärnman  beslutar  att till
revisor  välja  Öhrlings  PricewaterhouseCoopers  AB med Mattias  Johansson  som huvudansvarig  revisor.


Lekmannarevisor:  Fredrik  Reinholdsson  med Anna  Haglund  som suppleant.


VD:  Kjell  Rosenlöf
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Alvesta  Utveckling  AB


Org.nr.  556421-5639


Vice  VD:  Camilla  Holmqvist


Bolagets  säte  är  Alvesta.


Väsent1iga  händelscr  undcr  riilicnx.akapsårct


Omlastningsterminal  och köp  av  kombiterminal


Verksamheten  vid  omlastningsterminalen,  som drivs  av operatören  Alwex  intermodal  AB,  har haft samma omfattning  som  året


innan.  Antalet  lossade  järnvägsvagnar  vid  omlastningsterrninalen  var under året 361 st (366 st fg år). För att få bättre  möjligheter
att utveckla  verksamheten  har operatören  efterfrågat  en ny byggnad  på ca 75 kvm  för  kontor  och konferensutryrnrne.  Byggnaden
färdigställdes  2021 och Alwex  har tecknat  tioårigt  hyresavtal.


Den andra terminalen  - kombiterminalen  - där Alwex  lossar  containers  och gör trailerslyft,  köpte  Alvesta  utveckling  från
kommunen  under  året och fastighetreglerade  det berörda  markornrådet  in i fastigheten  för  om1astningsterrninalen.


Kombiterminalens  volym  trailerslyft  ökade drygt  lO procent  (8 919 jämfört  med 8 069)  och hantering  av containrar  ökade också,
drygt  13 procent  under  2021.


BIVA  Bredband  i Värend  AB  fusioneras  in  i Alvesta  Utveckling


Utvecklingsbolaget  har uppdraget  att tillsammans  med andra aktörer  verka  för  utbyggnad  av bredband  i kommunen.  Under  året har


bolaget  av Alvesta  Elnät  AB köpt  BIVA  Bredband  i Värend  AB,  vars uppgift  är att äga aktier  i det regionala  bredbandsbolaget
Wexnet  och ge visst  stöd till  bredbandsutbyggnad  på landsbygden.  BIVA  fiisionerade  in i utvecklingsbolaget  och upphörde  som


juridiskperson  17 december.


Strukturförändringen  innebär  att Alvesta  utveckling  får  en mer direkt  koppling  till  Wexnet  och därmed  bättre  möjligheter  att främja
bredbandsförsörjning  i komrnunen  till  hushåll  och företag  och specifikt  verka  för  utbyggnad  av bredband  på landsbygden.


Tack vare medel  från BIVA  Bredband  i Värend  AB har under  året 108 nya bredbandsanslutningar  komrnit  till  på landsbygden.


Projekt  arkivcentrum


Kommunalförbundet  Sydarkivera  har under  ett antal år utrett  möjligheten  att utveckla  verksarnheten  genom  att inrätta  ett s k


analogt  arkiv  för  pappershandlingar,  arkivcentrum,  åt sina medlemmar.  Förbundsstyrelsen  tog ett principbeslut  under  hösten  2021
om att förlägga  ett framtida  arkivcentrum  i Alvesta  kornmun  och lämnade  en förfrågan  till  Alvesta  Utveckling  AB att arbeta  fram
för  både medlemskomrnunerna  och för  förbundets  förvaltning  det mest ekonomiska  och ur verksarnhetsmässig  synpunkt  bästa
koncept  av etablering  av ett arkivcentrum  iAlvesta  inklusive  samlokalisering  av huvudkontoret.


Alvesta  utveckling  startade  upp under  senhösten  det för  bolaget  stora projektet  att ordna  och långsiktigt  hyra  ut nytt  kontor  och
arkivlokaler  upp till  4 000 kvm  i satnråd med Sydarkivera  med flera  berörda  intressenter.


ri'aiutii';Ldagi»


Framtidsdagen  arrangerades  femte  året i rad med ett 60-ta1 deltagare  från  näringsliv  och beslutsfattare  i regionen.  Under  en


efterrniddag  bjöd  programmet  på inspiration  kring  samarbete  för  innovation.  Samarbeten  som kan bryta  små och invanda  mönster


eller  skapa storslagna  id6er. Samarbeten  som kan ge företaget  den utveckling  och framåtrörelse  som behövs.  Framtidsdagen


arrangeras  i samarbete  med Videum  Science  Park, Campus Ljungby,  Linn6universitetet  genom  projektet  Innovationslänken  och
Alvesta  kommun.


o


Sida 3 av 10







Alvesta  Utveckling  AB
Org.nr.  556421-5639


Flerårsöversikt


Beloppen  i Flerårsöversikt  visas i KSEK


Nettoomsättning


Resultat  efter  finansiella  poster


Soliditet  (%)


Balansomslutning


Avkastning  på totalt  kapital  (%)


Arets  resultat


Eget  kapital


Låneränta  fastigheter  %


Definitioner  av nyckeltal,  se not 12.


2021


765


-626


20,5


61 936


o


-597


12 688


0,8


2020


503


-948


45,6


19 327


o


-320


8 804


l,1


2019


1327


-3 370


27,5


32 232


o


-2564


8 875


0,9


2018


1436


-732


26,3


35 913


o


-lO


9 439


0,9


Resultat  efter  finansiella  poster  visar  en förlust  på -626  tkr  (fg  år -948  tkr).


Hyresintäkterna har ökat  beroende på tillkommande  hyra  för  modulen  på Lillsjön  samt  hyra  för  kombiterrninalen.  Kostnaderna
ligger  lägre  än budget  och  i samma  nivå  som  2020.


BIVA  Bredband  i Värend  AB  har  under  året fusionerats  in iAlvesta  Utveckling  AB,  vilket  har  påverkat  flera  balans-  och


resultatposter  t ex gett  ränteintäkter  på en revers  mot  Wexnet,  medfört  ökat  eget kapital  samt  en ökad  låneskuld  och därmed
påverkat  bolagets  soliditet.


Resultatet  av företagets  verksamhet  samt  den ekonorniska  ställningen  vid  räkenskapsårets  utgång  framgår  i övrigt  av efter'R51jande
resultat-  och  balansräkning  med  noter.


Förändringar  i eget  kapital


Belopp  vid  årets ingång


Balanseras  i ny räkning


Fusionsdifferens


Årets  resultat


Belopp  vid  årets utgång


Aktiekapital  Reservfond


lOO OOO 523 054


lOO OOO 523 054


Balanserat


resultat


8 502111


-320  712


4 480  481


12 661 880


Årets  resultat


-320  712


320  712


-596  871


-596  871


Summa  eget


kapital


8 804  453


o


4 480  481


-596  871


12 688  063


Resultatdisposition


Medel  att disponera:


Balanserat  resultat


Årets  resultat


Förslag  till  disposition:


Balanseras  i ny räkning


12 661 880


-596  871


12 065 009


12 065 009


12 065 009


Beträffande  bolagets  resultat  och ställning  i övrigt  hänvisas  till  efterföljande


resultat-  och  balansräkningar  med  tilföörande  noter.
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Org.nr.  556421-5639


RESULTATRÄKNING


Rörelseintäkter,  lagerförändringar  m.m.


Nettoornsättning


Övriga  rörelseintäkter


Sumrna  rörelseintäkter,  lagerförändringar  m.m.


Pövrilzpknstnad['Ä


Övriga  externa  kostnader


Personalkostnader


Av-  och nedskrivningar  av materiella  och  immateriella


anläggningstillgångar


Sunmi'i  förp1srknstnair1r'r


Rörelseresultat


Finansiella  poster


Ränteintäkter


Räntekostnader


Summa  finansiella  poster


Resultat  efter  finansiella  poster


Bokslutsdispositioner


Bokslutsdispositioner


Sunuii'i  boLlul,»JQspusiiioiiei


Resultat  före  skatt


Årets  resultat


Not


2


3


2021-01-01


2021-12-31


764  937


15 000


779 937


-824  214


o


-672  272


-l  496  486


-716  549


316  803


-225  986


90 817


-625  732


28 861


28 861


-596  871


-596  871


2020-01-01


2020-12-31


503 478


242  734


746  212


-819  974


o


-686  301


-l  506  275


-760  063


o


-187  937


-187  937


-948  000


627 288


627 288


-320  712


-320  712
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BALANSRÄKNING


TILLGÅNGAR


Anläggningstillgångar


Materiella  anläggningstillgångar


Byggnader  och  mark


Inventarier,  verktyg  och  installationer


Pågående  nyanläggningar  och  förskott  avseende  materiella


anläggningstillgångar


Suiiuua  uiaiuiella  aiiläggningstillgångar


Finansiella  anläggningstillgångar


Andra  långfristiga  värdepappersinnehav


Andra  långfristiga  fordringar


Summa  finansiella  anläggningstillgångar


Suiiiiiia  aiiläggningr,tillgångar


Omzättningztillgångai'


Kortfristiga  fordringar


Fordringar  hos koncernföretag


Övriga  fordringar


Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter


Suiiuua  koiifiisliga  fuidringar


Kassa  och  bank


Kassa  och  bank


Summa  kassa  och  bank


Sunnua aiu,r'ittnin7stmz4nzqr


SUMMA  TILLGÅNGAR


Not


4


5


6


%a-


2021-12-31


15 562 159


1850  337


94 888


17 507 384


15 385 610


22 737 035


38 122  645


55 630  029


28 861


24 669


993 849


1047  379


5 258 965


5 258 965


6 306 344


61 936  373


2020-12-31


10 569  206


1976  241


o


12 545 447


o


1842  175


1842  175


14 387 622


627  288


11061


o


638  349


4 300  954


4 300  954


4 939  303


19  326  925
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BALANSRÄKNING


EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER


Eget  kapital


Bundet  eget  kapital


Aktiekapital


Reservfond


Summa  bundet  eget  kapital


Fritt  eget  kapital


Balanserat  resultat


Årets  resultat


Summa  fritt  eget  kapital


Summa  eget  kapital


Långfristiga  skulder
Övriga  skulder  till  kreditinstitut


Uiiii«lla  1aoi14f11'-s11'J,a aliulder


Kortfristiga  skulder
Skulder  till  koncernföretag


Skatteskulder


Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter


Summa  kortfristiga  skulder


SUMMA  EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER


Not


9


2021-12-31


100  000


523 054


623 054


12 661 880


-596  871


12 065 009


12 688 063


49 000  000


49 000  000


57 560


o


190  750


248 310


61 936  373


2020-12-31


100  000


523 054


623  054


8 502  1ll


-320  712


8181  400


8 804  454


10 000  000


10 000  000


47 037


189  310


286  124


522  471


19  326  925
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NOTER


NOt 1  nedö'!i511jng,.i  uJi  v;iidciiiig,spiiiiciper


Årsredovisningen  är upprättad  i enlighet  med  årsredovisningslagen  och  Bokföringsnämndens  allmänna  råd  (BFNAR


2016:10)  om årsredovisning  i mindre  företag.


Materie(la  anläggningstilIgångar


Tillämpade  avskrivningstider:


Byggnader


Markanläggning


Anslutningsavgifter


Markinventarier


Antal  år


25


20


5


25


Noter  till  resultaträkningen


Not  2 Övriga  rörelseintäkter


Övriga  rörelseintäkter  ingår  med  följande  belopp  i nedanstående  poster;


Medfinansiering  av Framtidsdagen


Vinst  vid  avyttring  fastigheten  Modellen  4


2021


15 000


o


15  000


2020  -P,


0


242  734  I


Not  3 Personal 2021 2020


Företaget  har  inga  anställda.  Bolaget  har, likSOm  föregående  i,  inte  haft  några  anställda  OCh bolaget  har inte  utbetalat


några  löner  eller  ersättningar.


Noter  till  balansräkningen


Not  4 Byggnader  mark  markanläggning


Ingående  anskaffningsvärden


Inköp


Försä1jningar/utrangeringar


Omklassificeringar


Utgående  anskaffningsvärden


Ingående  avskrivningar


Återförda  avskrivningar  på


försäljningar/utrangeringar


Årets  avskrivningar


Utgående  avskrivningar


Ingående  nedskrivningar


Utgående  nedskrivningar


Redovisat  värde


2021-12-31


17 907 996


5 539  321


o


23 447 317


-4 235 138


o


-546  368


-4 781 506


-3 103 652


- 3 103  652


15  562  159


2020.12-31


30 989  921


o


-13 081 925


o


17 907  996


-8 499  400


4 824  659


-560  397


-4 235 138


-3 103  652


-3 103  652


10  569  206


o
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NOTER


Not  5 Inventarier,  verktyg  och  installationer


Ingående  anskaffningsvärden


Utgående  anskaffningsvärden


Ingående  avskrivningar


Årets  avskrivningar


Utgående  avskrivningar


Redovisat  värde


2021-12-31


3 233 658


3 233 658


- l 257 4i7


-125 904


- l 383 321


1850  337


2020-12-31


3 233 658


3 233 658


- l 131 513


-125  904


- l 257  417


1976  241


Not  6 Pågående  nyanläggningar  och  förskott  avseende


materiella  anläggningstillgångar


Inköp


Utgående  anskaffningsvärden


Redovisat  värde


2021-12-31


94 888


94 888


94 888


2020-12-31


o


o


o


Not 7 Andr i 1iiiigri  ia,tizq v«rdcpaippci»iiuiili«v


Inköp


Utgående  anskaffningsvärden


Redovisat  värde


2021-12-31


15 385 610


15 385 610


15  385 610


2020-12-31


o


o


o


Avser  aktier  i Wexnet  AB  som  övertogs  i samband  med  fusionen  av BIVA  Bredband  i Värend  AB.


Not  8 Andra  långfristiga  fordringar


Ingående  anskaffningsvärden


Reversfordran


Årets  amorteringar


Utgående  anskaffningsvärden


Redovisat  värde


2021-12-31


1842  175


22 737 035


-l  842 175


22 737 035


22 737  035


2020-12-31


7 636  179


o


-5 794  004


1842  175


1842  175


Redovisat  värde  2021 avser  reversfordran  som  övertogs  i och  med  fusionen  av BIVA  Bredband  i Värend  AB.


Not  9 Långfristiga  skulder


Förfaller  mellan  2 och  5 år


Förfaller  senare  än 5 år


2021-12-31


49 000 000


o


2020-12-31


10 000  000


o
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NOTER


Övriga  noter


Not  10  Ställda  säkerheter 2021-12-31 2020-12-31


Företaget  har  inga  ställda  säkerheter  eller  eventualförpliktelser  vare  sig i år eller  föregående  år.


Not  1l  Koncnviif"a  'hå1lalir1nn


Bolaget  är helägt  dotterbolag  till  Alvesta  kommunföretag  AB,  Org.  nr 556696-1602,  som  upprättar  koncernredovisning  i
vilket  bolaget  ingår.


Not  12  Definition  av  nyckeltal


Soliditet


Justerat  eget  kapital  i procent  av balansomslutning


Låneränta


Räntor  på fastighetslån  inkl  borgensavgift  i procent  av årets genomsnittliga  fastighetslån


Avkastning  på totalt  kapital


Rörelseresultat  med  tillägg  för  finansiella  intäkter,  i procent  av genomsnittlig  balansomslutning


Nettoomsättning


Rörelsens  huvudintäkter,  fakturerade  kostnader,  sidontäkter  samt  intäktskorrigeringar.


Resultat  efter  finansiella  poster


Resultat  efter  finansiella  intäkter  och  kosnader,  men  före  extraoridnära  intäkter  och  kostnader.


Alvesta  2022-03-10


Tomas  Hedevik


Ordförande


Veronika  Kobak


Ulf  Gustafsson


Kjell  Rosenlöf


Verkställande  direktör


Tobias  Johansson Ingemar  Petersson
o


Vår  revisionsberättelse  har lämnats  den


Öhrlings  PricewaterhouseCoopers  AB


Mattias  Johansson


Auktoriserad  revisor
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Revisionsberättelse


Till bolagsstämman  i Alvesta Utveckling Aktiebolag, org.nr 556421-5639


Rapport  om  årsredovisningen


Uttalanden


Vi har utfört en revision av årsredovisningen  för Alvesta Utveckling Aktiebolag för år 2021.


Enligt vår uppfattning har årsredovisningen  upprättats i enlighet med årsredovisningslagen  och ger  en i alla


väsentliga avseenden rättvisande bild av Alvesta Utveckling Aktiebolags  finansiella  ställning per den  31 december


2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningsIagen.  Förvaltningsberättelsen  är förenlig med
årsredovisningens  övriga  delar.


Vi tillstyrker  därför att bolagsstämman  fastställer  resultaträkningen  och balansräkningen  för Alvesta Utveckling
Aktiebolag.


Grund  för  uttalanden


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
Alvesta Utveckling Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska  ansvar
enligt dessa krav.


Övrig  upplysning


Revisionen av årsredovisningen  för räkenskapsåret  2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en


revisionsberättelse  daterad 1 I mars 2021 med omodifierade  uttalanden i Rapport om årsredovisningen.


Styrelsens  och  verkställande  direktörens  ansvar


Det är styrelsen och verkställande  direktören som har ansvaret  för att årsredovisningen  upprättas och att den  ger


en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.  Styrelsen och verkställande  direktören ansvarar  även  för  den


interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning  som inte innehåller  några
väsentliga  felaktigheter,  vare sig dessa beror  på oegentligheter  eller  misstag.


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


bolagets 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 drifi. Antagandet  om fortsatt driff
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla  verksamheten.


Revisorns  ansvar


Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet  om huruvida årsredovisningen  som helhet inte innehåller  några


väsentliga  felaktigheter,  vare sig dessa beror på oegentligheter  eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller  våra uttalanden. Rimlig säkerhet  är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för  att  en


revision som utförs enligt ISA och god revisionssed  i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter  kan uppstå på grund av oegentligheter  eller misstag och anses vara  väsentliga


om de enskilt  eller tillsamrnans rimligen kan förväntas  påverka de ekonomiska  beslut som användare  fattar med
grund  i årsredovisningen.


En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen  finns på Revisorsinspektionens
webbplats:  www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.  Denna beskrivning är en del av revisionsberätteIsen.
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Rapport  om  andra  krav  enligt  lagar  och  andra  författningar


Uttalanden


Utöver  vår  revision  av årsredovisningen  har vi även  utfört  en revision  av styrelsens  och verkställande  direktörens
förvaltning  för  Alvesta  Utveckling  Aktiebolag  för  år 2021 samt  av förslaget  till dispositioner  beträffande  bolagets
vinst  eller  förlust.


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


Grund  för  uttalanden


Vi har  utfört  revisionen  enligt  god revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar  enligt  denna  beskrivs  närmare  i avsnittet
Revisorns  ansvar.  Vi är oberoende  i förhållande  till Alvesta  Utveckling  Aktiebolag  enligt  god revisorssed  i Sverige
och har i övrigt  fullgjort  vårt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa  krav.


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


Styrelsens  och 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 utdelningen  är försvarlig  med hänsyn  till de krav
som  bolagets  verksamhetsart,  omfattning  och risker  ställer  på storleken  av bolagets  egna  kapital,
konsolideringsbehov,  likviditet  och ställning  i övrigt.


Styrelsen  ansvarar  för  bolagets  organisation  och förvaltningen  av bolagets  angelägenheter.  Detta  innefattar  bland
annat  att  fortlöpande  bedöma  bolagets  ekonomiska  situation,  och att tillse  att bolagets  organisation  är utformad
så att  bokTöringen,  medelsförvaltningen  och bolagets  ekonomiska  angelägenheter  i övrigt  kontro1leras  på ett
betryggande  sätt.  Den verkställande  direktören  ska sköta  den löpande  förvaltningen  enligt  styrelsens  riktlinjer  och
anvisningar  och bland  annat  vidta  de åtgärder  som är nödvändiga  för  att bolagets  bokföring  ska  fullgöras  i


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  styrelseledamot  eller  verkställande
direktören  i något  väsentligt  avseende:


företagit  någon  åtgärd  eller  gjort  sig skyldig  till någon  försummelse  som kan föranleda  ersättningsskyldighet
mot  bolaget


på något  annat  sätt  handlat  i strid  med aktiebolagslagen,  årsredovisningslagen  eller  bolagsordningen.


Vårt  mål beträffande  revisionen  av förslaget  till dispositioner  av bolagets  vinst  eller  förlust,  och därmed  vårt
uttalande  om detta,  är att med rimlig  grad 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


ersättningsskyldighet  mot  bolaget,  eller  att ett  förslag  till dispositioner  av bolagets  vinst  eller  förlust  inte är förenligt
med aktiebolagslagen.


En ytterligare  beskrivning  av vårt  ansvar  för  revisionen  av förvaltningen  finns  på Revisorsinspektionens
webbplats:  www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.  Denna  beskrivning  är en del av revisionsberätteIsen.


Kristianstad  det  daturn  som  framgår  av min elektroniska  underskrift


Öhrlings  PricewaterhouseCoopers  AB


Mattias  Johansson
Auktoriserad  revisor
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Lekmannarevisionen


Till


Ti]l  årsstämn-ian  iAlvesta  iJtveckling  AB


Organisationsnummer  556421-5639


Till  fullmäktige  iAlvesta  kommun


Granskningsrapport  för  år  2021


Jag, av fullmäktige  iAlvesta,  utsedda  lekmannare'visor,  har  granskat  Alvesta  Utveckling  AB:s


verksarnhet  under  år 2021.


Styrelse  oc:h VD  ansvarar  för  att verksanilieten  bedrivs  enligt  gällande  bolagsordning,


ägardirektiv  och  beslut  samt  de lagar  och  föreskrifter  so'in gäller  för  verksamheten.


Lekmannarevisorerna  ansvarar  för  att granska  verksamhet  och  intern  kontroll  sanit  pröva  om


verksamheten  bedrivits  enligt  respektive  ful]mäktiges  uppdrag  ocli  mål  samt  de lagar  ocli


föreskrifter  som  gäller  för  verksainheten.


Jag har  under  året  tagit  del av bolagets  handlingar.


Granskningen  har  utförts  enligt  aktiebolagslagen  och  kommunallagen,  god  revisionssedi


kornrnunal  verksamhet  och  komn'iunens  revisionsreglemente  samt  utifrån  bolagsordning  och


som  behövs  för  att ge rimlig  grund  för  bedömning  och  prövning.


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


ekonomisk  synpunkt  tillfiedsställaiide  sätt.


Jag bedömer  att bolagets  interna  kontroll  .tar  varit  tillräcklig.


2022-03-28


Fredrik  Reinholdsson


Lekmannarevisor
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