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rs-Olof  Petersson
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ALVESTA UT\/ECKLING AB

Org.nr  556421-5639

Protokoll  från årsstämma  2021

2021-04-22

E) 1 Stämmans  öppnande  och val av ordförande

Årsstämman  öppnades  av Veronika  Kobak,  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

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

E3 4 Godkännande  av dazordnin@  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.

% 6 Resultat- och balansräkninz  samt resultatdisposition
Resultaträkning  och ba1ansräkning  fastställdes  och styrelsens  förslag  till

vinstdisposition  godkändes.
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ALVESTA UT\/ECKLING AB

Org.nr  556421-5639

Protokoll  från årsstämma  2021

2021-04-22

E) 7 Ansvarsfrihet  för  2020

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.

% 9 Val av revisor

Årsstämman  behöver  utse ny auktoriserad  revisor  efter  den upphandling  som

genomfördes  under  2020.  Stämman  beslutar  att  till  revisor  välja  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,

E) 1l  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  2020.

f3 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
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ALVESTA UTVECKLING AB
Org,.nr 556421-5639

Styrelsen  och VD för Alvesta  Utveckling  AB (org.nr.  556421-5639)  lämnar  följande
årsredovisning  för  räkenskapsåret  2020.

Ägare:  Samtliga  aktier  ägs av Alvesta  Kommunföretag  AB (org.nr.  556696-1602)  och
Alvesta  kommun  (org.nr.  212000-0639)  äger  Alvesta  Kommunföretag  AB.

A1vesta  Utvecklings  uppdrag

Målet  med bolagets  verksamhet  är enligt  bolagsordningen  att  inom Alvesta  kommun  dels
bidra med förstudier  och projekt  för  kommunutveckling,  de1s bygga, förvärva,  förvalta
och förädla  lokaler  och mark  för  kommersiell  verksamhet  för  uthyrning  och/eller
försäljning.

Från ägaren  Alvesta Kommunföretag  finns ett  antafi  det  specifika  ägardirektivet
kompletterande  punkter  med inriktning  på frågor  om utveckling:

s Fortsattarbeteifrågoromlångsiktigavägvafförkommunenochbo)agetvadgällergods

och användning  av funktionerna  för omlastning  järnväg-lastbil  vid kombitermina)  och
omlastningstermirial

s Diatog, kommunikation  och bearbetning  av idåer och förs!ag  på förvärv/byggande  av
loka)er  och mark  för  kommersiell  verksamhet

a Ta initiativ  til1 informationsutbyten  och möten  i utbyggnad  av bredband
s Genomföra  arrangemang  fi5r det 1okala näringslivet  som gynnar  kommunutveck)ing
» Bidra och medverka  i FoU-verksarnhet  i kommunkoncernen  (forskning  och utveckling).

Verksambeten  under  året

0mJastningsterminalen

Verksamheten  vid omIastningstermina)en,  som drivs av operatören  A1wex intermodal  AB,
har  haft en god omfattning  under pandemiåret  2020.  Året innan  utvecklades
verksamhetenför  attfå  ännu  störrevolymer  med att  uföka kapaciteten  med korttidslagring
i anslutning  till orn)astningscentralen  genom en ny lagerbyggnad  på 3 150 kvm på
fastigheten.  För att stimulera  till fortsatt  utveckling  kring logistik och transporter  har
utvecklingsbolaget  tagit  initiativ  till dialog med Göteborgs  hamn för  samta) direkt  mellan
Alwex  och hamnen.  Utvecklingsbolaget  kommer  att  uppföra  en ny byggnad  på ca 75 kvm
för kontor  och konferensutrymme  som Afwex har signerat  för tioårig  hyrestid.  Antalet
lossade järnvägsvagnarvid  omlastningscentraIen  ökade med 16  procent  under  årettill  366
st (315 st fg år).
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ALVESTA UTVECKLING  AB

Org.nr  556421-5639

Försäljning  av industrifastiHhet

I mitten  av februari  såldes industrifastigheten  Alvesta Modellen  4, Blädingevägen  44, till

hyresgästen  Aktiebolaget  Hyllteknik,  enligt  en option  i hyresavtalet.  Köpeskillingen  var 8,5
mkr, vilket  gav en mindre  reavinst.

Stöd till skatepark  i Moheda

Som en deli  samhällsinvestering  i samverkan  med civilsamhället  fick bolageti  uppdrag  av

ägaren Kommunföretag  att  ge bidrag  till en skatepark  på Bors1övsvallen i Moheda.

Moheda intresseförening har ansökt och bevi5ats medel från flera olika håll för att klara
av den totala  investeringen  på 2,2 mkr. Kommunal  medfinansiering  krävdes med 0,75

mkr  vilket  kanaliserades  via utvecklingsbolaget,  samhäIIsbyggnadsnämnden  och

kommunstyrelsen.  Bolaget  lämnade  ett  bidrag på 0,25 mkr  för  skateparken  i Moheda,

under  förutsättning att övrig  finansierinB  är utbetald  till intresseföreningen.

Utvecklingsprojekt  luftburet  bredband

UtveckIingsprojektet  om luftburet  bredband  tillsammans  med Blädingebygdens

Bredbandsförening  har fortsatt under  året. Ett 50-ta1 hushåll/företag  är uppkopplade.
Ytterligare  kompletterande  anslutningar  är möjliga, Det gemensamma  projektet  för

luftburet  via radio1änk bredband  till hushåll och företag  har till syfte att visa på konkreta

erfarenheter  av att etablera  luftburet  bredband  via radiolänksteknik,  som ett

komplement  och alternativ  till nedgrävt  bredband  med fiber, i område  som har en svag

marknad  för  kommersiell  utbyggnad.  Utbyggnadstakten  med det fungerande  systemet

för bredband  har dock stannat  av beroende  på att arbetet  bygger  på ideella insatser  och

bredband  via fiber  bygBs uti  närområdet.

Framtidsdagen

För fjärde  året  i rad arranBerade  bolaget  konferensen  Framtidsdagen,  med ett 50-ta1

personer.  Temat  för mötet  2020 var platsvarumärke.  Halvdagskonferensen  med bland

annat  gästföreläsare  i ämnet  och i samverkan  med Företagarna  genomfördes  i början på

hösten  då coronaläget  var tillfälligt  bättre.  Syftet  med dagen var att  starta upp en

diskussion  med lokala företagare  och kommunföreträdare  om platsvarumärket.  Målet  var

att  ge kunskap och ökad förståelse  om möjligheter  med utveckling  av platsvarumärket  -

vilken nytta företag,  invånare  med flera har av det i till exempel  egen marknads'föring  och
kompetensförsörjning.

Ett bolag för  kommunens  utvecklinz

Utöver  punkterna  ovan har bolaget  arbetat  med olika utvecklingsåtgärder  för  kommunen.
Några exempel  är:

* Dia)oger med bredbandsleverantörer  som Wexnet  och Bluecom

h Följt och bevakat  bredbandsutvecklingen  i kommunen.

* Tillsammans  med Wexnet  och andra intressenteri  kommunkoncernen  tagit  fram

kriterier  för  stöd till bredband  på landsbygden

* Träffar  med enskilda och grupper  på landsbygden  som har/planerar  projekt  för
bredband
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ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Fastighetsbeståndet  2020-12-31
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4i 6%
LillsjC»t'; 3

Totalt

Lager 5 76C kvrn

5 760  kvm

25 C50 kvm

25 050  kvm

För fastigheten  Lillsjön  3 har  hyresgästen  själv  ansvaret  för  fastighetsskötsel  och underhåll,
Bolaget  besiktar  normalt  fastigheten  en gång om året  för  att  säkerställa  att  fastigheten
sköts.

Ekonomi
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Omsättning 746_ _________)__1 3_27____J1436 1976  :

-ResuItat efterfinansiella
. poster ' -948'i

--l
-3 370 -732

I
-2 205  .

""'  "-"'  "'m

66 I
Åretsresultat -321" ' "I] -2 564 -IO 4 708  41 _ __ I
Eget  kapitaf -'--1

8 804 8 875 9 439 9 449 '-"Å-;Åöa-6
Balansomsfutning 19  327

j "  " "  "  '  "  "  " " " ' "  "" -"  "  "  ' "'

32 232 35 913 36 005 ,ingsö-" "l
fnvestering O o o o Oi
Soliditet ': 4'5'-"'6" oA"""""""""'27,5% 26,3  % I 26,2 % 12,0% I
Avkastning  på totalt

kapftal

I """'  """  """"""

I
I

I l---
-ffi

1,3  % ,

Lånerfjnta fastigheter l 1,1 0,9 % 0,9 %
i-  """" "  ' "'  " "  " ' "  " " " ' ""

0,9 % i 1,3 %

Resu!tat  efter  finansie)la  poster  visar  en förlust  på -948  tkr  (fg år -3 370tkr).  Budgeterat
resultat  var -1 910 tkr. Under  året  har utbeta1ning  av näringsbidrag  för  bredbands-
utbyggnad  fortsatt  enligt  tidigare  bes1ut dock  i något  lägre  takt  än beräknatsamt  ett  bidrag
til1 skatepark,  som ej var  budgeterat,  utbeta1ats.  Bidrag  till  skateparken  skedde  på uppdrag
av %aren Alvesta Kommuriföretag. Finansiering av bidraget på 250 tkr skedde genom  ett
aktieägartil1skottfrån  Kommunföretag  vilket  redovisas  som en positiv  post  direkt  mot  eget
kapital  på balansräkningen  och inte  som en intäkt  i resu1tatredovisningen.
I övrigt  1igger kostnaderna  1ägre än budget  e1lerisarrima  nivå som 2019.  Intäkterna  är I;ägre
2020  jämfört  med 2019  beroende  på en fastighetsförsäljning  2019,  Under  året  har lån
amorterats  med  13  000  tkr  vilket  har  påverkat  soliditeten  positivt.

Alvesta  Utveckling  AB har under  året  mottagit  ett  aktieägartillskott  på 250 tkr  samt  ett
koncernbidrag  på 627 tkr  från  moderbolaget.

Resu!tatet  av företagets  verksamhet  samt  den  ekonomiska  ställningen  vid räkenskapsårets
utgång  frarngår  i övrigt  av efterföljande  resultat-  och balansräkning  med noter.
En för  bolagetviktig  händelse  skedde  en dryg  månad  in på nya året,  ägaren  Alvesta  Kom-
munföretag  föreslåri  besiut  att  styrelsen  och  kommunfullmäktige  godkänner  och  beslutar
att  Alvesta  utveck!ing  Brvärvar  av systerbolaget  Alvesta  elnätbolaget  Bredband  i \7ärend  AB
BIVA.

Administration  och fastighetsskötsel

Tjänster  för  administration  och fastighetsskötsel  har köpts  av systerbolaget  AllboHus
Fastighets  AB t o m mars  2020  och därefter  av Alvesta  Kommun  för  totalt  92 tkr  under
året  (fg år 92 tkr).  Bolaget  har  från  Alvesta  kommun  köpt  tjänsterför  VD och styrelse  med
209  tkr  (fg år 225 tkr).
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ALVESTA UTVECKLING AB

Org.nr 556421-5639

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  omfattar  även att  verka  inom

frågor  som har  ett  allmännyttigt  syfte  med ett  samhällsekonomiskt  perspektiv.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiBa  grunder, men det samhällsekonomiska

perspektivet  (kommunnytta),  där  värdeskapandet  handlar  om nytta  i förhållande  till

kostnader  för  medborgarna,  ska vägas in.

Bolaget  harlagt  fast  en verksamhetsplan  för  2021  som bland  annat  målsatt  att bolaget

behöver  stärka  sin löpande  ekonomi  genom  någon  form  av strukturförändring.

Verksamhetsplanen  tari  övrigt  bland  annat  upp:

- Fortsatta kontakter  med operatören/arrendatorn  Alwex  Intermodal  AB, Göteborgs

hamn,  Region  Kronoberg  med flera  om möjligheter  att  utveckla  användning  av

terminalerna

- Köp av kombiterminalen  från kommunen  fullföljs  och den berörda  fastigheten

Magasinet  3 fastighetsregleras  över  till  fastigheten  Lillsjön  3 (omlastningsterminalen)

- Dialog, kommunikation och bearbetning av idåer och förslag  på förvärv/byggande  av

lokaler  och mark  för  kommersiell  verksamhet

- Ta initiativ  till informationsutbyten  och möten  i utbyggnad  av bredband

- Genomföra  arrangemang  för  det  lokala  näringslivet  som gynnar  kommunutveckling

Styrelse  och  revisorer

Styrelsen  har  haft  fem protokollförda  sammanträden  under  året.

Årsstämman hölls 2020-04-21.  Dessutom  har  extrastämmor  genomförts  2020-08-12  och

2020-11-25.

StyreJseledamöter:  Tomas Hedevik  (ordf),  Veronika  Kobak (vice ordf),  Tobias  Johansson,

Ingemar  Petersson  och Ulf Gustavsson

Suppleanter:  Per-Anders  Nordahl,  Britt-Marie  Olsson, Olof  Andersson,  Björn Nilsson  och

Robin Berg

Revisor:  Thomas  Olofsson,  Ernst  & Young  AB, med Kristina  Lindstedt  som suppleant  fram

till  extrastämma  2020-08-12  då Annika  Jonasson  valdes  att  ersätta  Kristina  som suppieant.

Vid extrastämma  2020-11-25  utsågs  E&Y som firma  för  auktoriserad  revision  med Annika

Jonasson  som huvudansvarig.

Lekmannarevisor:  Fredrik  Reinholdsson  med  Anna  Haglund  som suppleant.

VD: Kjell Rosenlöf

Vice  VD: Camilla  Holmqvist

Specifikation  av förändring  i Eget kapital

I
I Aktiekapital Reservfond

Fritt EBet
kapital

Summa

I Belopp  vid årets  ingång 100  000 523 054 8 252 112 8 875 166

Aktieägartillskott 250 000 250 000

Årets  resultat i - 320 712 - 320 712

' Belopp  vid årets  utgång 100  000 523 054 8 181  400 8 804  454

Antalet  aktier  är 1000  st med  ett  kvotvärde  på 100  kr.
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Förslag  till  vinstdisposition

ALVESTA UT\/ECKLING AB

Org.nr 556421-5639

Till årsstämmans  förfogande  står  följande  vinstmedel:

Ingående  balanserad  vinst  8 252 112  kr

Erhålletaktieägartillskott  250000kr

Årets  resultat  - 320  712 kr

Summa  8181400kr



RESULT  ATRÄKNING

Not

1

Rörelseintäkter

Nettoomsättning

Övriga  rörelseinstäkter

Summa  rörelseintäkter

2

ALVESTA  UTVECKI,nSJG  AB

Org.nr  556421-5639

2020

503 479

242  734

746213

2019

1263  996

63 000

1326  996

Rörelsens  kostnader

Övriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Av-  och  nedskrivning  av materiella  anläggningstillgångar

Övriga  rörelsekostnader

3

Summa  rörelsekostnader

Röre]seresultat

Finansiella  poster

Ränteintäkter  och  liknande  resultatposter

Räntekostnader  och  liknande  resultatposter

Resultat  efter  finansiella  poster

Koncernbidrag

Skatt  på årets resultat

Årets  resultat

- 819 974

o

-686 301

o

-1 506  275

-760  063

o

-187  937

-948  000

627  288

o

-320  712

- 3 369  682

o

- l 104  689

o

-4 474  371

-3 147  375

o

-222  563

-3 369  938

805 996

o

-2 563 942
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella  anläggningstillgångar

Byggnader  och mark

Maskiner  och  inventarier

Finansiella  ariläggningstiIlgångar

Övriga  långsiktiga  fordringar

Summa  anläggningstillgångar

0msättningstillgångar

Lager

Kortfristig  fordran  moderbolag

Övriga  fordringar

Kassa  och  bank

Summa  omsättningstillgångar

SUMMA  TILLGÅNGAR

ALVESTA  UTVECKLING  AB

Org.nr  556421-5639

Not

1

2020-12-31 2019-12-31

10 569 206

1976  241

19 386 869

2102  145

1842  175 7 636 179

14  387 622 29 125  193

o

627 288

11061

4 300 954

4 939 303

o

805 996

1 155

2 299  585

3 106  736

19  326  925 32 231  929
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ALVESTA  UTVECKLING  AB

Org.nr  556421-5639

EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER Not

I

Eget  kapital

Bundet  eget  kapital

Aktiekapital

Reservfond

Summa  bundet  eget  kapital

Fritt  eget  kapital

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Summa  fritt  eget  kapita1

Summa  eget  kapital

Långfristiga  skulder

Skulder  till  kreditinstitut

Summa  långfristiga  skulder

6

Kortfristiga  skulder

Skulder  till  koncernföretag

Skulder  till  Alvesta  kommun

Leverantörsskulder

Skatteskuld

Övrig  kortfristig  skuld

Upplupna  kostn.o  förutbetalda  intäkter

Summa  kortfristiga  sku1der

2020-12-31

100  000

523 054

623 054

8 502111

-320  712

8 181  400

8 804  454

10 000  000

IO OOO OOO

o

47 037

o

189  310

o

286 123

522 470

2019-12-31

100  000

523 054

623 054

IO 816 054

-2 563 942

8 252 Ill

8 875 166

23 000 000

23 000 000

24 510

76 191

o

181 725

32 563

41 774

356  763

SUMMA  EGET  KAPIT.=!J,  OCH  SKULDER 19  326  925 32  231  929

8
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NOTER  TILL  RESULTATRÅKNING  OCH  BALANSRÄKNING

Not1  REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningenärupprättadienlighetmed  årsredovisningslagenochBFNAR20l6:10
Årsredovisningi  mindre  aktiebolag.

Anläggningstillgångar

Tillämpade  avskrivningstider:

Byggnader

Markanläggningar

Anslutningsavgifter

Markinventarier

25 år

20 år

5 år

25 år

Koncerntillhörighet

Närmast  överordnade  moderföretag  (som  även är moderföretag  för  hela  koncernen)  som upprättar
koncernredovisningivilkenföretagetingårärAlvestaKomrnunföretagAB  (org.nr.  556696-1602)med
säte iAlvesta.

Nyckeltalsdefinitioner

Omsättning

Rörelsens  huvudintäkter,  fakturerade  kostnader,  sidointäkter  sarnt  intäktskorrigeringar

Resultat  efter  finansiellaposter

Resultat  efter  finansiella  intäkter  och kostnader,  men  före  extraordinära  intäkter  och  kostnader.

Soliditet  (o/ol

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

Avkastning  på totalt  kapital

Resultat  efter  finansiellaposter  samt  finansiellakostnader  i procent  av årets genomsnittliga
balansomslutning.

Låneränta  fastigheter

Räntor  på fastighetslån  inkl.  borgensavgift  i procent  av årets  genomsnittliga  fastighetslån.

Not2  ÖVRIGA  RÖRELSEmTÄKTER

Avser  vinst  vid  avyttring  av fastigheten  Modellen  4 år  2020

Avser  ersättning  från  medfinansiärer  av Framtidsdagen  2019

Not3  ANSTÅLLDA  OCH  PERSONAL

Bolaget  har,  liksom  föregående  år, inte  haft  några  anställda  och  bolaget  har  inte  utbetalat

några  löner  eller  ersättningar.

9
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Not  4 ANLÄGGNINGSNOT

BYGGNAD

Ingående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Nyanskaffningar  under  året

Avyttring/utrangering  under  året

Utgående  ack.  anskaffningsvärden

Ingående  ackurnulerade  avskrivningar  enl.  plan

Årets  avskrivningar

Återförd avskrivnngavyttring

Utgående  ackumulerade  avskrivningar

Utgående  bokfört  värde  byggnad

MARK

Ingående  ackumulerade  anskaffningsvärden

NyanskaffninBar  nnder året
Avyttring/utrangering  under  året

Utgående  bokfört  värde  mark

LÄGGNING

Ingående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Nyanskaffningar  under  året

Avgår  investeringsbidrag  EU

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  ackumulerade  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Avyttring/utrangering  under  året

Utgående  ack.  avskrivningar  enl.  plan

Ingående  ackumulerade  nedskrivningar

Årets  nedskrivningar

Utgående  ack.  nedskrivningar  enl.  plan

Utgående bokfört värde m:"4T1("'%,uuu5

Utgående  bold?irt  värde  byggnad,  mark

och markanläggning

lO

ALVESTA  UTVECKLING  AB

Org,nr  556421-5639

2020 2019

20 530 638

o

-11783  309

8 747 329

-7 341 243

-402 837

4 824 659

-2 919 421

5 827  908

20 530 638

o

o

20 530  638

- 6 520 018

- 821 225

o

-7 341 243

13  189  395

4 204  436

o

-1 298 616

2 905 820

4 204  436

o

o

4 204  436

6 254 847

o

o

6 254  847

-1 158 157

-157  560

.O

-1 315  717

- 3 103  652

o

-3 103  652

1835  478

10  569  206

6 254  847

o

o

6 254  847

- l OOO 597

-157  560

o

-1 158  157

- 3 103  652

o

-3 103  652

1993  038

19  386  869



Not5  INVENTARIER

Ingående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Nyanskaffningar  under  året

Avgår  investeringsbidrag  EU

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  ackumulerade  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Avyttring/utrangering  under  året

Utgående  ack.  avskrivningar  enl.  plan

Utgående  bokfört  värde  inventarier

ALVESTA  UTVECKLING  AB

Org,nr  556421-5639

2020

3 233 658

o

o

3 233 658

-1 ]31 513

-125 904

o

-1 257  417

1976  241

2019

3 233 658

o

o

3 233 658

- l 005 609

-125 904

o

-1 131  513

2 102  145

NOt6  LÅNGFRISTIGA  SKULDER

Förfaller  inom  ett  år  efter  balansdagen

Kommuninvest

2020

o

o

Förfaller  senare  än ett  år  men  inom  fem  år  efter  balansdagen

Kommuninvest  10000000

lO OOO OOO

2019

13 000 000

13 000 000

10 000 000

lO OOO OOO

Not  7 STALLDA  SAKERHETER  OCH

EVENTUALFöRPLIKTELSER

Ställda  säkerheter

Eventualförpliktelser

2020

Inga

Inga

2019

Inga

Inga

Il



Revisionsberättelse  "

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

Rapport  om  årsredovisninqen

Uttalanden

Vi har utfÖrt en revision av årsredovisninqen  för Alvesta
Utveckling  AB fÖr råkenskapsåret  2020-01-01  - 2020-12-31.

Enligt  vår uppfattninq  har årsredovisningen  upprättats  i enlig-
het med årsredovisnings)agen  och qer en i alla väsentliga
avseenden  rättvisande  bild  Öv Alvesta  Utveckling  ABs
finansiella  ställning  per den 31 december  2020  och av dess
finansiella  resultat för  året entigt årsredovisningslagen,
FöivaltninqsberätteIsen  är förenlig  med årsre'dovisningens
övriga  delar.

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

Grund  f8r  uttalanden

Vi har utfört  revisionen  enligt International  Standards  on
Auditing  OSA) och god revisionssed  i Sverk)e. Vårt ansvar
enliqt  dessa standarder  beskrivs  närmareiavsnittet  Revisorns
ansvar.  Vi är oberoende  i fÖrhållande  till  Alvesta  Utveckling  AB
enligt  god revisorssed  i Sverige  och har i övriqt  fullqiort  vart
yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Som del av en revision  enligt ISA anvärider  vi professionellt
omdöme  och' har en professionellt  skeptisk  inställning  under
hela revisionen.  Dessutom:

*  Uentifierar  och bedömer  vi riskerna  för  väsentliga  felaktig-
heteri  årsredovisningen,  vare  sig dessa beror  påi oegentlig-
heter eller misstaq, utformar  .och utför  granskninqs-
åtgärder  biand annat utifrån  dessa risker och irihämtar

- revisionsbevis  som är tillräckliga  och ändamålsenliqa  för
att'uh;)Öra  pn grund  för  våra uttalanden.  Risken för  att  inte
upptäcka en väsentlig  felaktighet  till följd av oegentlig-
heter  är högre  änför  en va'sentlig  felaktiqhet  sorri beror  på
misstag,  eftersom  oegentligheter  kar» innefatta  aqerande  i
maskopi, förfalskning,  avsiktliga  utelämnanden,  felaktig
information  eller  åsidosättande  av intern  kontroll,

skaffar  vi oss en förståelse  av den del av bolagets  interna
kontroll  som har betyde1se ft'r  vår revisäon för  att  utforma
granskningsåtgärder  som är lämp!iga med hänsyn  till om-
ständigheterna,  men inte för att uttala  oss om effektivi-
teten  i den interna  kontro1len.

utvärderar  vi lämpligheten  i de redovisningsprinciper  som
används och rimliqheten  i styrelsens  och verkstäl1ande
direktörens  uppskattningariredovisningen  och tillhörande
upplysningar.Vi anser att  de revisionsbevis  vi har inhämtat  är tillräck1iga  och

ändamålsenliga  som grund  för  våra uttalanden.anaamaiseniiga  SOm gruna TOr vara utraianaen.

Styre/sens  oeh verkställande  direktörens  ansvar
Det år styrelsen  och verkstål(ande  direktören  som har ansvaret
för att arsredovisningen  upprättas  och att den ger en rätt-
visande bild enligt  årsredovisnings1agen.  Styrelsen  och verk-
ställande  direktÖren  ansvarar  även för den interna  kontroll
som de bedömer  är nÖdvändig för att upprätta  en årsredo-
visning  som inte innehåller  några  väsent(iga  felaktigheter,  vare
sig dessa tieror  på oegentligheter  eller misstag.

Vid upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar  styre)sen  och
verkställande  direktören  fÖr bedömninqen  av bolagets  för-
måga att fortsätta  verksamheten.  De upplyser, när sa är
tillämpligt,  om fÖrhålianden  som kan påverka förmågan  att
fortsätta  verksamheten  och att  använda antagandet  om fort-
satt  drift.  Antagandet  om fortsatt  drift  tillämpas  dock inte om

drar  vi en slutsatS  om lämpligheteniatt  styrelsen  och verk-
ställande  direktören  använder  antaqandet  om fortsatt  drift
vid upprättandet  av årsredovisningen.  Vi drar också en
slutsats,  mep grundide  inhämtade  revisionsbevisen,  om
det finns naqon väsentliq osäkerhetsfaktor  som avser
sådana händelser  eller fÖrhållanden  som kan leda till
betydande  tvivel om bolagets fÖrmåga att fortsätta
verksamheten.  Om vi drar slutsatsen  att det finns en
väsentliq  osäkerhetsfaktor,  måste  vii  revisionsberätteIsen
fästa  uppmärksamheten  på upplysningarna  i års-
redovisningen  om den väsentliqa  osäkerhetsfaktorn  eller,
om sådana upplysningar  år otillräckliga,  modifiera  uttalan-
det om årsredovisningen.  Våra slutsatser  baseras på de
revisionsbevis  som inhämtas  fram  till  datumet  fl5r
revisionsberätte)sen.  Dock kan framtida  händelser  eller
fÖrhällanden  qöra att ett bolag inte lånqre kan fortsätta
verksamheten.

Revisorns  ansvar

Våra mål år att uppnå en rimlig  grad av säkerhet  om att  års-
redovisningen  som helhet  inte innehåller  nåqra väsentliga  fel-
aktigheter,  vare  sig dessa beror pa oeqentliqheter  eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse  som innehå)ler
vara uttalanden.  Rimlig säkerhet  är en höq grad av säkerhet,
men är ingen qaranti  för  att en revision  som utförs  enliqt  ISA
och god revisionssed  i Sveriqe  alltid  kommer  att upptäcka  en
väsentlig.felaktighet  om en sådan finns. Fe1aktigheter  kan
uppstå  på grund av oegentlighetereller  misstaq  och anses vara
väsentliga  om de enskilt  eller tillsammans  rimligen  kan förvän-
tas paverka  de ekonomiska  beslut  som användare  fattar  med
grundiårsredovisnin:)en.

utvärderar  vi den övergripande  presentationen,  strukturen
och innehållet  i årsredovisningen,  däribland  upplys-
ningarna, och om årsredovisningen  återg;r  de under-
liqgande  transaktionerna  och händelserna  pa ett  sätt  som
qer en råttvisande  bi{d.

Vi måste informera  styrelsen  om bland anriat revi.sionens
planerade  omfattning  och inriktning  samt ti$unkten  för  den,
Vi måsteockså  informera  om betydelsefulla  iakttagelser  under
revisionen,  däribland  de eventuella  betydande  brister  i den
interna  kontrollen  som vi identifierat.
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Rapport  orr» andra  kr'av  enfaqt  #aqar  och  andra
författninqar,

Utta#anden

Utöver  vår revision  av årsredovisningen  har vi även utfört  en
re<iision av styreJsens och verkställande  direktörens  fÖrvalt-
ning för  Alvesta  U-tveckling AB för  räkenskapsåret  2020-01-01
- 2020-12-31  samt av förslaQet  till di5positioner  beträffande
bolagets  vinst  el)er förlust.

Vi tillstyrker  att bolagssUmman  disponerar  Vinstean enligt
förslaget  i fÖrvaItninqsberätteIsen  och beviljar  styrelsens  leda-
mföer  och verkställande  direktören  ansvarsfrihet  för räken-
skapsåret.

Grund  f6r  utta1anden

Vi har utfört  revisionen  enligt  god revisionssed  i Sverige.  Vårt
ansvar enligt  denna beskrivs närmare ai avsnittet  Revisorns
ansvar.  Vi är oberoende  iförhållande  till  Alvesta  Utveck1ing  AB
enligt  god revisorssed  i Sverige och har i övrigt  fulk)jort  vårt
yrkesetiska  ansvar  en)aigt dessa krav.

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

Styrelsens  och verkställande  direkt6rens  ansvar
Det är styrelsen  som har ansvaret  fÖr förslaget  till disposi-
tioner  betråffande  bolaqets  vinst  eller förlust.  Vid försiaq  till
utdelning  innefattar  detta bland annat en bedömninq  av om
utdelningen  är försvar1iq  med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart,  omfattning  och risker ställer  på storleken  av
bolagets egna kapital,  konsolideringsbehov,  likviditet  och
stä1lning i övrigt.

Styrelsen  ansvarar  för  bolagets  organisation  och förvaltninqen
av bolaqets  angelägenheter.  Detta innefattar  bland annat  att
fortlöpande  bedöma bolagets  ekonomiska  situation  och att
tillse  att  bolagets  organisation  är utformad  sa att bokfÖringen,
mede1sförvaltninqen  och bolagets  ekonomiska  angelägenheter
i övrigt  kontrolleras  pa ett betryggande  sätt. Verkställande
direktören  ska sköta den löpande förvaltningen  enligt  styrel-
sens rikt(in}er  och anvisninqar  och bland annat vidta de åt-
gärder  som är nödvändiga  fÖr att bolagets  bokföring  ska full-
göras i Överensstämmelse  med lag och för att medels-
fÖrva)tningen  ska skötas  på ett tietryggande  sätt.

Som en del av en revision  enlk)t  agod revisionssed  i Sveriqe
använder  vi professionellt  omdÖme och har en professionellt
skeptisk inställninq  under hefa revisionen.  Granskningen  av
fÖrvaltningen  och förslaget  till dispositioner  av bolaqets  vinst
eller fÖrlust grundar  siq främst på revisionen av räken-
skaperna.  Vilka tillkommande  granskningsåtgärder  som utförs
baseras på vår professionella  te,dömning  med utqåöqspunkt  i
risk och väsentlighet.  Det innebär att vi fokuserar  qransk-
ningen på sådiana .åtgärder, områden och förhållanden som år
väsentliqa  för  verksamheten  och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse  fe5r bolagets situation.  Vi qår
igenom och prövar  fattade  beslut, beslutsunderlag,  vidtagna
åtqärder  och andra förhåilanden  som är re!evanta  för vårt
uttalande  om ansvarsfrihet.  Som underlag  för vart  uttalande
om styrelsens  förslag tUl dispositionaer beträffande  bolagets
virist  eller  för)ust  har vi qranskat  om förslaqet  är förenliqt  med
aktiebolaqslagqn.

Växjö den 1l  mars 2021

Ernst & Young  AB

Annika  Jonasson
Auktoriserad  revisor

Revisorns  ansvar

Vårt  mål beträ-ffande  revisionen  av förvaltningen,  och därmed
vårt  uttalande  om ansvarsfrihet,  år att  inhärnta  revisionsbevis
fÖr att med en rim1ig grad av säkerhet  kunna bedöma om någon
styrelseledamo(  efier verkställande  direktören  i nagot väsent-
liqt  avseende:

fÖretagit  någon åtgärd  eller giort  sig skyldig  till  någon fÖr-
summelse som kan föranleda  ersättningsskyldiqhet  mot
bolaget,  eller

*  på något  annat  sätt handlat  i strid  med aktiebolagslagen,
årsredovisnin;)slaqen  eller boiagsordningen.

Vårt  mål betråffande  revisionen  av förslaget,till  disposjtioner
av bolaqets  vinst eller  förlust,  och därmed vart  uttalande  om
detta,  är att med rimliq  grad av säkerhet  bedöma om fÖrslaget
är förenligt  med aktiebolagslagen.

Rimlk) säkerhet  är en hÖg grad av säkerhet,  men inqen garanti
för att  en revision  som utförs  enligt  qod revisionssed  i Sverige
alltid  kommer  att upptäcka  åtgärder  e1ler försummelser  som
kan R5ran1eda ersättningsskyldighet  mot bolaget,  eller att ett
förslag  till dispositioner  av bolagets vinst eller förlust  inte är
förenligt  med aktiebolagslagen.

2 (2)
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IWa'rriesm'aui'i
T,pkmsnn»revisionen

Till

Till  årsstämrrian  i Alvesta  Utveckling  AB

Organisationsnuer  556421-5639

Till  fulbnäktige  i Alvesta  kommun

Granskningsrapport  för  år  2020

Jag, av fullmäktige  iAlvesta,  utsedda  lekmannarevisor,  har  granskat  Alvesta  Utveckling  AB:s

verksamhet  under  år 2020.

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

ägardirektiv  och  beslut  smnt  de lagar  och  föreskrifter  som  gäller  för  verksarnheten.

Lekmannarevisorema  ansvarar  för  att  granska  verksmnhet  och  intern  kontroll  samt  pröva  om

verksamheten  bedrivits  enligt  respektive  Mlmäktiges  uppdrag  och  mål  samt  de lagar  och

:föreskrifter  som  gäller  för  verksamheten

Jag har  under  året  tagit  del  av bolagets  handlingar.

Granskningen har utf'örts enligt aktiebolagslagen och kommnnzen,  Bnd revisionssedi
kommunal  verksarnhet  och  kornmunens  revisionsreglemente  satnt  utifrån  bolagsordning  och

av fastställda  ägardirektiv.  Granskningen  har  genomförts  rned  den inrikföing  och  omfattnirig

som behövs  för  att  ge ig gtwd  för  bedömning  och  prövning.

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

ekonomisk  synptu*t  tilIfredsställande  sätt.

Jag bedömer  att  bolagets  internakontroll  har  varit  tillräcklig.

2021-0  -22

Fredå  Reinholdsson

Lekmannarevisor
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