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Styrelsen och verkställande direktören för Alvesta Renhållnings AB avger härmed fö5ande
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Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Alvesta  Renhållnings  AB,  organisationsnummer  556119-3391  med  säte i Alvesta  Kommun  är ett

helägt  dotterbolag  till  Alvesta  Kommunföretag  AB,  org.  nr  556696-1602.  Koncernredovisning

upprättas  av Alvesta  Kommunföretag  AJ3. Agaren  har  i ägardirektiv  förklarat  att bolaget  ska:

* Vara  en tydligt  avgränsad  verksamhet  som  lever  på egna  intäkter  och  tar ansvar

för  transportarbeten  och  servicetjänster  inom  miljöområdet.

* Vara  ett redskap  för  att genomföra  kommunens  energi-  och  klimatplan,  samt

för  samverkan  med  andra  kommuner.

* Verka  på affärsmässiga  grunder.

* Verka  för  en miljömässig  offensiv  avfallshantering  i kommunen.

Information  om  verksamheten

Bolagets  huvudsakliga  uppgift  är att:

* Insamla  och  transportera  avfall  från  kommunens  hushåll  och  verksamheter  till  extei-n  behandling,  ca

6500  kunder.

* Tömma  och  transportera  slam  från  enskilda  slambrunnar  till  extern  behandling,  ca 2500  enskilda

slambrunnar.

* Driva  4 st. bemannade  återvinningscentraler  där  hushållen  kan  lämna  sitt  sorterade  grovavfall,  som

liggeriorterna;  Alvesta,  Vislanda,  Moheda  och  Grimslöv.

* Säkerställa  extern  behandlingskapacitet  för  insamlat  material,  där  större  delen  av allt  avfall  går  till

Ljungby  och  Växjö  kommuner  för  behandling.

Uppdraget  att sköta  Alvesta  kommuns  lagstadgade  ansvar  för  liushållsavfall  svarar  för  ca. 80 % av

bolagets  omsättning.  Bolaget  bedriver  all  sin  verksamhet  i Alvesta  komrmin.

Alvesta  Renhållnings  AB  är medlem  i Sobona,  Kommunala  företagens  arbetsgivarorganisation  samt  i

branschföreningen  Avfall  Sverige.

l,,,'1ffi3
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Väsentliga  händelser  under  räkenskapsåret

Bolaget  kör  nu förfullt  med  optisksortering  av hushållsavfallet,  och  sorteringen  av de gröna  och  röda

soppåsarna fortlöper  som  det ska utan  klagomål  från  de som  tar  emot  påsarna.  Bolaget  delar  nu även  ut

en större  grön  påse  till  verksamheter  som  t.ex.  äldreboenden,  skolor,  dagis  m.fl.  så att dessa

verksamheter  också  kan  sortera  ut sitt  matavfall.

Bolaget  har  under  året  märkt  en markant  öla'iing  av avfallsmängderna  totalt  sett  och  besöksfrekvensen

vid  bolagets  bemannade  återvinningscentraler  i Alvesta,  Vislanda,  Moheda  och  Grimslöv  har  varit

betydligt  högre  än vanligt.  Detta  hänger  ihop  med  att allt  fler  människor  har  varit  hernrna  under  den

pandemi  som  pågår  för  fullt  och  då genererar  mer  avfall  än vanligt.  Detta  medför  ökade  kostnader  för

bolaget  att ta hand  om  allt  avfall.

Bolaget  har  under  vårvintern  genomfört  en "Kundnöjdhetsundersökning"  med  ett  mycket  bra  resultat

som  påvisar  att Alvesta  kommuninnevånarna  är nöjda  med  Alvesta  Renhållnings  AB  som  sköter

sopkörningen  och  slamtömningen  inom  kommunen.

Den  största  investeringen  som  bolaget  har  genomfört  under  2020  är utbyggnaden  av området  där  man

lägger  trädgårdsavfall  och  kompostmaterial  på Alvesta  återvinningscentral.  Bolaget  har  byggt  ut och

hårdgjort  en större  yta,  satt  betongelement  som  avgränsning  samt  ny  belysning  på det  utbyggda

området.

Bolaget  har  även  investerat  i ett antal  nya  lastväxlarflak,  vippcontainrar  och  öppna  containrar  som

ersätter  gamla,  trasiga  och  uttjänta  som  bolaget  nu har  skrotat  ut.

Inom  upphandlingsområdet  har  bolaget  tillsammans  med  SSAM  i Växjö  upphandlat  ett nytt  avtal

gällande  "Förbränning  av brännbart  hushållsavfall  samt  brännbart  grovt  hushållsavfall"  Avtalet

sträcker  sig  till  2022-12-31  med  förlängning  på max  2 år.

Försä5ningen av lastmaskinstjänster till  Alvesta kommun för vinterväghållningen  fortsätter och
bolaget  har  numera  ett fast  distrikt  att sköta  inom  Alvesta  tätort.

Återställningen  av den  nerlagda  deponin  Aringsås  är sedan  något  år fördigställd.  Fortsatta  arbeten

bedöms  begränsas  till  att avse  provtagningar,  kontroll  och  mindre  åtgärder  för  att säkerställa  den

långsiktiga  funktionen  av deponin.  Bolaget  bedömer  att de sedan  tidigare  avsatta  medlen  för

återställningen  kan  ligga  kvar  på samma  nivå  under  2021  som  det  gjorde  för  2020.  Därefter  görs  en

fötnyad  bedömning  och  utvärdering  om  storleken  på avsättningen  för  att hantera  framtida  kostnader

som  Mnför  sig  till  återställningen  av Aringsås  deponin.

Årets  investeringar  uppgår  till  2 130  tkr  fördelade  enligt  följande:

Fordon

Övriga  inventarier

Byggnad

0 tkr

557  tkr

1573  tlv
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Personal

Bolaget  har 17 st. anställda,  varav  bolaget  har  anställt  en person  från  kommunens  AMA  avdelning

med  bidrag  från  Arbetsförmedlingen,  detta  fungerar  mycket  bra.  Bolaget  har  13 män  och  4 kvinnor

fastanställda  och  sedan  tillkommer  4-6  st. timanställda  för  att täcka  ripp  för  ledigheter  och  sjukdomar.

Systematiskt arbetsmi5öarbete sker enligt fastställda rutiner, och man har kontinuerliga
arbetsplatsträffar  med  personalen  varje  månad.

Personalomsättningen  hos bolaget  har  under  2020  varit  0 %. och  sjukfrånvaron  var  under  året,  6,05  %.

Miljöpåverkan

Bolaget  bedriver  anrnälningspliktig  verksamhet  vid  sina  återvinningscentraler  enligt  Miljöbalken.  I

anmälningsplikten  för  Alvesta  ÅVC ingår  även  att svara  för  drift  och  provtagningar  från  den  nerlagda

och  numera  avslutade  Aringsås  deponin.  Provtagningar  och  övrigt  har  under  året  skett  enligt

upprättade  kontrollprogram.  Resultat  och  redovisning  av dessa  har  lämnats  till  tillsynsmyndigheten  i

en årsrapport.  Resultatet  från  provtagningar  visar  på låga  analysvärden  med  små  variationer  från

tidigare  år med  en långsamt  nedåtgående  trend.  Våtmarken  som  tar  hand  om  vatten  från  området  har

fungerat  helt  enligt  plan  och  inget  vatten  har  lämnat  våtmarken  via  bräddavloppet  och  inget  vatten  har

primpats  till  Alvesta  kommuns  reningsverk.

Nyckeltal  avfall

Hushållsavfall  i kärl  (ton)

Avfall  till  förbränning/energiutvinning  (ton)

Totalt  hushållsavfall  kg/inv.

Invånare  Alvesta  Kommun

2020

3894

5739

275

20241

2019

3837

5508

266

20114

2018

3940

5661

269

20 150

2017

4l37

5796

276

20 026
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Alvesta  ÅVC  och  den  gamla  Aringsås  deponin

Framtida  utveckling

Bolaget  väntar  fortfarande  på beslut  gällande  producentansvaret  för  förpackningar  och  returpapper,  att

insamlingen  ska ske bostadsnära  (fastighetsnära)  och  att  det  är producenterna  som  ska bekosta

insamlingen.  Regeringen  har  beslutat  att senarelägga  kravet  på insamling  av matavfall  och

'förpackningar  till  2023.  Bolaget  väntar  nu  på ytterligare  besked  hur  dessa  nya  beslut  gällande

producentansvaret  kommer  att  utformas  och  hur  ersättningarna  till  kommunerna  ocli  de kommunala

bolagen  kommer  att  bli  framöver.

Bolaget  planerar  nu tillsammans  med  Ljungby  kommun  om  hur  en utökning  av fler  förger  på påsarna

ska  gå till,  så att man  i framtiden  kan  sortera  ut förpackningar  med  olika  förger  på påsarna.

Ett stort  projekt  framöver  för  bolaget  är att man  har  för  avsikt  och  en önskan  att flytta  befintlig

återvinningscentral  från Aringsås  deponin  till  ett mer  lättillgängligt  ocl'i större  område  i eller  strax

utanför  Alvesta  tätort.  Den  nuvarande  återvinningscentralen  byggdes  i mitten  på 1990-ta1et  och  är

anpassad för den tidens återvinning,  på senare  år har  utvecklingen  på återvinning  gått  framåt  och  högre

krav  ställs  på att sortera  ocli  återvinna  material.

Den  befintliga  återvinningscentralen  är nu för  liten,  svårtillgänglig  och  omodern,  men  framför  allt

behöver  trafiksäkerheten  inne  på området  och  på vägen  dit  säla'as  upp  och  ses över.

Alvesta  tätort expanderar  också åt det håll som  Alvesta  återvinningscentral  ligger,  vilket  även  innebär

att  man  behöver  planera  inför  en flytt



Alvesta  Renhålföings  AB

Org.nr  556119-3391

7(16)

Bolaget  förfogar  över  en modern  fordonsflotta  där  medelåldern  ligger  runt  6 år, och bolaget  har  för

avsikt att fortsätta förnyelsen av fordonsparken med fler mi5övän1iga och fossilfria fordon, vilket
innebär förbättringar både i mi5öhänseende med minskat koldioxidutsläpp, samt förbättrad arbetsmiljö
för  personalen.

Bolaget  har  i dagsläget  en sopbil  och  två  servicebilar  som  körs  på biogas  och  som  tankas  vid  Alvesta

biogasanläggning,  och  bolaget  kör  nu  endast  på HVO  diesel  på sina  övriga  fordon,  och  är fr.o.m.

2020-01-16  helt  fossilfria!

Bolaget  kommer  fortsätta  arbetet  med  att rationalisera  både  körningar  och  bemanning  för  att  minska

de totala  kostnaderna.

Bolaget  kommer  även  fortsätta  med  upprustningen  av de fyra  återvinningscentraler  som  finns  i

kommunen  och  som  bolaget  ansvarar  för,  så att de blir  funktionsmässiga,  välvårdade  samt  tillgängliga

för  alla.

Under  2021  fyller  Alvesta  Renhållnings  AB  40 år!  1981-2021.

Risker

Bolagets  verksamheter  exponeras  för  ett antal  faktorer  som  kan  påverlca  bolagets  möjligheter  att

bedriva  sin verksamhet  med  framgång  och  uppnå  ägarens  krav.  Bolaget  arbetar  aktivt  med  risk  och

sårbarhetsanalyser  för  att  identifiera  och  minimera  riskexponeringen  så långt  det  är möjligt.

Ränteriskerna  är mycket  låga  eftersom  bolaget  inte  har  några  lån.

Risken  för  kundförluster  finns  i begränsad  omfattning.  Antalet  stora  kunder  är begränsad  och  bolagets

enskilt  största  kund  är Alvesta  kommun  koncernen.

Bolagsstyrning

Styrningen  av bolagets  samlade  verksamheter  sker  genom  bolagsstyrelsen  för  Alvesta  Renhållnings

AB  samt  av företagsledningen  i bolaget.  Styrelsen  för  Alvesta  Renhållnings  AB  består  av 5 ordinarie

ledamöter  och  5 suppleanter.  Vid  styrelsemöten  deltar  nortnalt  Vd  och  beroende  på ärende  även  andra

ledande  personer  i företagsledningen.  Styrelsen  utses  ytterst  av Kommunfullmäktige  i Alvesta

kommun  och  anmäls/fastställs  av Alvesta  Renhållnings  AB:s  årsstämma.

Styrelsen  upprättar  årligen  en arbetsordning  i enlighet  med  aktiebolagslagen  och  ägardirektiven.

Årligen  upprättas  också  en instruktion  till  Vd.  Attest-och  beslutsrätten  för  Vd  anges  i denna  och

kompletteras  med  en attestinstiuktion.  Styrelsen  för  Alvesta  Renliållnings  AB  sammanträdde  vid  5

protokollförda  tillföllen  under  2020.  Vid  styrelsemötena  informeras  styrelsen  alltid  om  företagets

verksamhetsutveckling  och  utvecklingen  av den  finansiella  ställningen.

Alvesta  kommun  utfördar  årligen  såväl  generella  ägardirektiv  till  samtliga  kommunägda  företag  som

särskilda  ägardirektiv  till  Alvesta  Renhållnings  AB.  Direktiven  reglerar  frågor  som  styrelsen  eller

företagsledningen  ska föra  till  ägaren  för  beslut.  Detta  kan  gälla  större  46rvärv  eller  avyttringar  och

större  verksamhetsförändringar.  Ägaren  fastställer  också  årliga  finansiella  måltal  som  skall  ses

långsiktigt och som ett uttryck om en förväntan. Fö5ande mål fanns för innevarande år 2020 gällande
Alvesta  Renhållnings  AB.

Soliditet

Resultat  efter  bokslutsdispositioner

Mål

minst  20%

minst  lO PBB

utfall  2020  utfall  2019

36%  37%

O,O mkr  O,O mkr
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Styrelse  och  revisorer

Styrelsen och företagsledningen upprättar årligen en rapport/intyg över hur ägardirektiven har fö5ts
och  verksamheten  har  bedrivit  i enlighet  med  det kommunala  uppdraget.  Rapporten  utgör  en viktig  del

i lelanannarevisorernas  granskning  och  kommunstyrelsens  ripplysningsplikt  av bolaget.

Styrelsen  har  efter  årsstämman  2020-04-21  bestått  av:

Ordinarie:  ordförande  Linda  Gustavsson,  vice  ordförande  Rune  Gustavsson,  Nils-Gunnar  Skoglund,

Jonny  Almlöf  och  Anders  Sandgren.

Suppleanter:  Rolf  Marklund,  Sten-Åke  Carlsson,  Per  Haraldsson,  Erik  Olofsson  och  Yvonne

Erlandsson.

Auktoriserade  revisor:  Annika  Jonasson,  Ernst  & Young.

Lekrnannarevisorer  utsedda  av Alvesta  kommun:  Lars-Erik  Gustafsson  med  Britt  Nielsen  som

suppleant.

Flerårsöversikt  (Tkr)

Nettoomsättning

Resultat  efter  finansiella  poster

Avkastning  på eget  kapital  (%)

Balansomslutning

Soliditet  (%)

Antal  anställda

2020

27 333

218

2

30 220

36

17

2019

26 093

586

5

29 598

37

17

2018

25 514

381

3

28 932

38

16

2017

23 913

539

5

28471

38

16

För  definitioner  av nyckeltal,  se Redovisnings-  och  värderingsprinciper.

Förändring  av  eget  kapital

Aktiekapital

Belopp  vid  årets  ingång  500  000

Årets  resultat

Belopp  vid  årets  utgång  500  000

Reservfond

lOO OOO

lOO OOO

Balanserat  resultatÅrets  resultat

8 308  297

Il  530

8 308  297  1l  530

Totalt

8 908  297

11530

8 919  827

Förslag  till  vinstdisposition:

Styrelsen  föreslår  att till  förfogande  stående  vinstmedel  (kronor):

balanserad  vinst

årets  vinst

8 308  297

Il  530

8 319  827

Disponeras  så att i ny  räkning  överföres 8 319  827
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RESULT  ATRÄKNING
Belopp  ikr

Rörelsens  intäkter

Not  2020-12-31 2019-12-31

Rörelsens  kostnader

Övriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Av-/nedslaivning  av materiella  anläggningstillgångar

Summa  förelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat  från  finansiella  poster

Övriga  ränteitäkter  och  lilcnande resriltatposter

Räntekostnader  och  nde resultatposter

Resultat  efter  finansiella  poster

Bokslutsdispositioner

Resultat  före  skatt

Skatt  på årets resultat

Årets  resultat

27 333 333

o

27 333  333

l

- 15 274 811

- IO 541 201

- 1299  076

-27115  088

218  245

2

31 679

-430

249  495

-244  795

4 700

6 830

ll  530

26 093 237

o

26 093 237

- 14 772 455

- 9 613 086

- l 158 622

-25 544 163

549  074

36 568

-8

585  634

-576  522

9112

-7 609

1503
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BALANSRÄKNING

Belopp  i kr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella  cmleiggningstillgångar

Byggnader  ocli  mark

Inventarier,  verktyg  och  installationer

Summa  anläggningstillgångar

Not 2020-12-31

4974450

3 817 862

8 792  312

2019-12-31

3 660 809

4 300 849

7 961 658

Omsättningstillgångar

Varrdager  mm

Förråd  ocli  lager

Kortfristiga  fordringar
Kundfordringar

Aktuella  skattefordringar

Övriga  fordringar

Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Kassa  och  bank

Summa  omsättningstillgångar

26 636

6 435 797

641 253

o

137  891

14 185 340

21 426  917

57 424

3 932 093

l 858 177

o

176 815

15 603 405

21 627  914

SUMMA  TILLGÅNGAR 30 219  229 29 589 572
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EGET  KÅPITAL  OCH  SKULDER

Belopp  i kr

Eget  kapital

Bundet  eget  kapitcd

Aktiekapital

Reservfond

Surnma  bundet  eget  kapital

Fritt  eget  kapitcd

Balanserad  vinst

Årets  resriltat

Summa  fritt  eget  kapital

Summa  eget  kapital

Obeskattade  reserver

Avsättningar

Avsättningar  för  pensioner  och  linde  förpliktelser

Övriga  avsättningar

Koföristiga  skulder

Not  2020-12-31

5

6

7

500 000

IOO OOO

600 000

8 308 297

ll  530

8 319  827

8 919 827

2 443 128

I 947 000

864 458

2 811458

2019-12-31

500 000

lOO OOO

600 000

8 306 794

l 503

8 308  297

8 908 297

2 633 232

712 000

864 457

1576  457

Leverantörsskrilder

Skrilder  till  koncernföretag

Skulder  till itresseföretag  och  gemensamt  styrda  &etag

Övt'ga  skrilder

Upplupna  kosfö.  o tönitbetalda  intäkter

Summa  kortfristiga  skulder

SUI[VIMA  EGET  KAJ'ITAL  OCH  SKULDER

750 631

434 898

12 072 245

l 330 427

1 456 615

16 044 816

I 320 887

634 054

12 090 874

1213  936

l 211 835

16  471 586

30 219  229 29 589 572
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Redovisnings-  och  värderingsprinciper

Allmjinna  upplysningar

Årsredovisningen  är upprättad  ienlighet  med  årsredovisningslagen  och  BFNAR  2012:1  Årsredovisning

och  konceryedovisning  (K3).

Värderingsprinciper  mm

Ford  mgar  har  värderats  till  det lägsta  av  anskaffningsvärde  och  det belopp  vaimed  de beräknas  bli

reglerade.  Övriga  tillgångar  och  skulder  har  värderats  till  anskaffningsvärde  om  annat  ej anges.

Intäktsredovisning

Intäkter  har  tagits  upp  till  verkligt  värde  av vad  som  erhållits  eller  kommer  att erhållas  och  redovisas  iden

omfattning  det  är saiu'iohlct  att  de ekonorniska  fördelarna  kon'it't'er  att  tillgodogöras  bolaget  och  inföktema

kan  beräknas  på ett tillförutligt  sätt.

Anläggningstillgångar

Materiella  anlägstillgångar  redovisas  till  anskaffningsvärde  minskat  med  ackutnulerade

avsla'vningar  enligt  plan  och  eventuelh  nedskrivningar.

Avskrivning  sker  linjärt  över  den  förväntade  nyttjandeperioden  med hänsyn  till  väsentligt  restvärde.

Följande  avsgsprocent  tillämpas:

Byggnader

Inventarier,  verktyg  och  installationer

Datautnistr'ig

5%

20o/o

33%

Leasingavtal

Företaget redovisar samHga  leasingavtal såväl finansiella  som  operationeUa,  som  operationella

leasingavtaL  Operationella  leasingavtal  redovisas  som  en kostnad  linjärt  över  leasingperioden.

Vanilager

Vanilagret  har  värderats  till  det  fögsta av dess anskaf)ningsvärde  och  dess nettoförsäpgsvärde  på

bahnsdagen.  Med  nettoförsäljgsvärde  avses  varornas  beräla'iade  försäjningspi  minskat  med

försä'jningskostnader.  Inktiransavdrag  görs  schablonmässigt  med  3 %.

Inkomstskatter

Total  skatt  utgörs  av aktuell  skatt  och  uppskjuten  skatt.  Skatter  redovisas  iresukaträknuigen,  ritom  då

inderHggande  transaktion  redov'sas  d#ekt  mot  eget kapital  varvid  tillhörande  skatteeffekter  redovisas  i

eget kapffaL

Avföttningar

Som  avsättning  har redovisats  förpliktelser  gentetmt  tredje  min  som  är hänförliga  till  räkenskapsåret

eller  tidigare  räkenskapsår  och  som  på balansdagen  antingen  är säkra  eller  sai'inoka  till  sin förekomst

men  oviss  till  belopp  eller  till  den  tidpinkt  då de ska inföas.
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Koncernbidrag

Erl'iållna  och  lämi'iade  koncembidrag  redovisas  som  bokslutsdispositioner.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoornsäg  Rörelsens  liuvudiiitäkter,  föktiu'erade  kostnader,  sidointäkter  samt  intäktskorrigeriiigar.

Resultat  efter  finansiella  poster

Resukat  efter  finansielh  iiitäkter  ocli  kosföader  men  före  bokskitsdispositioner  och  skatter.

Avkastning  på  eget  kap.  (%)

Resukat  efter  finansiella  poster  i procent  av  jisterat  eget  kapital  (eget  kapital  ocli  obeskattade  reserver

med  avdrag  för  uppskjuten  skatt).

Balansoinskiföig

Företagets  sainlade  tillgångar.

Soliditet  (%)

Jisterat  eget  kapital  (eget  kapital  ocli  obeskattade  resei'ver  ined  avdrag  för  uppskjuten  skatt)  i procent  av

balansomslutg.

Antal  anställda

Medelantal  anstända  under  räkei'iskapsåret.

Ai
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NOTER  TILL  RESULT  ATRÄKNING  OCH  BALANSRÄKNING

Not  l  PERSON.-kL

Medeltalet  årsanställda

Kvinnor

Män

Medelanialet  anställda

Löner,  andra  ersättningaroch  sociala  kostnader

Styi'else  ofö  VD

Övi'iga  anstiillda

Totala  löner  ocli  ersättningar

Sociala  kosföader  exkl.  pension

Sociala  koshiader  exkl.  pension  Styrelse  och  VD

Pensionskosföader  VD

Pensionskostnader  övriga  anställda

Summa  löner,  ersättningar,  sociala  kostnader

och  pensionskostnader

2020-01-01

2020-12-31

4

13

17

7l9569

6 060  840

6 780  409

I 521 543

180 597

44 856

2 013 797

3 760  792

10541201

2019-01-01

2019-12-31

4

13

17

769 523

6 069  289

6 838 812

l 826  387

231 514

44 023

672 350

2774274

9 613  086

Not  2 BOKSLl'TSDISPOSITIONER

Avsättning  till pei'iodisei'ingsfond

Återförig  fi'ån pei'iodise+'ingsfond

Läinnat  koncembidrag

Förändi'ing  av överavskiivningar

Summa

2020-01-01

2020-12-31

o

530  000

- 434  898

- 339  897

- 244  795

2019-01-01

2019-12-31

o

275  000

- 632 980

- 218  542

-576  522

Not3  Byggnaderochmark

{ngående  anskaflningsvärden

Nyanskatfningar  under  året

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Ir@tende  avski'ivningar  enl. plan

Årets  avsknvningar

[fgående  ackumulerade  avskrivningar

2020-01-01

2020-12-31

7 865 360

I 572  929

9 438  289

- 4 204  550

- 259  289

-4 463  839

2019-01-01

2019-12-31

7 175 390

689 969

7 865  359

- 3 981 595

- 222  955

- 4 204  550

Utgående  planenligt  restväme,  byggnad

.Anskaffningsväine  n:

Åtei'vinningscenh'al  Gi'in'islöv  (l 41 I 158)

Åiervinningscenh'al  Vislanda  (2 078 792)

Åtei'vinningscentral  Molieda  (2 439  431)

Atei'vinningscenti'al  Alvesta  (3 508  908)

4 974  450 3 660  809
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Not  4 INVENTARIER,  VERKTYG  OCH  INSTALLÅTIONER

Ingående  anskaffi'iingsvärden

Nyanskaffniiigar  under  året

Försäljningar  / uh'angeringar

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivnigar

ÅterFörd  avskrivning  försäljning/utrangföng

Årets  avskrivniiigar

Utgående  ackumulerade  avskrivningarenl.  plan

Utgående  planenligt  restvärde

Not5  Dispositionavvinstellerförlust

Förilag  till  vinstdisposition

Styrelsen  föreslår  att till förfogande  stående  vnistmedel:

Balanserad  vinst

eföållet  aktieägaitillskott

årets viiist

disponeras  så att

i ny räknfög  överFöres

Not  6 0BESKATTADE  RESERVER

Ackunulerade  avskrivningar  över  plan,  byggnad

Periodiseriiigsfond  vid  beskattnigsår  2014

Periodiseringsfond  vid beskattningsår  2015

Pei'iodisföngsfond  vid  beskattnfögsår  2016

Pei'iodiseriiigsfond  vid  beskattningsår  2017

Periodiseringsfond  vid beskattnigsår  2019

Skatteeffekt  av schabloi'u'änta  på periodisemgsfond

Not  7 Avsättningar

Belopp  vid årets ingång

Åi-ets  &ändriiig

Summa

Övriga  avsäföiiiigar

Belopp  vid årets fögång

Under  året  iai'ispråktagna  belopp

15(16)

2020-01-01

2020-12-31

9 332 917

556  800

o

9 889  717

- 5 032  068

o

- I 039  787

-6 071 855

3 817  862

2019-01-01

2019-12-31

18 426  004

2 166 000

-11259087

9 332  917

- 15 339  528

1l 243 127

- 935 667

-5 032  068

4 300  849

8 308  297

o

II 530

8 319  827

8319827

2020-01-01

2020-12-31

i 520 128

o

683 000

76 000

164  000

o

2 443 128

7 265

2020-01-01

2020-12-31

712000

I 235 000

I 947  000

2019-01-01

2019-12-31

I i80  232

530 000

683 000

76 000

164 000

o

2 633  232

8812

2019-01-01

2019-12-31

543 077

168 923

712  000

864457

864  457

864457

o

864  457
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman  i Alvesta  Renhållnings  Aktiebolag,  org.nr  556119-3391

Rapport  om  årsredovisninqen

Uttalanden

Jag har utfört  en revision  av årsredovisningen  för Alvesta
Renhålföings  Aktiebolag  för  räkenskapsåret  2020-01-01-
2020-12-31.

Enlklr  min uppfattning  har årsredovisningen  upprättats  i enlig-
het med årsredovisninqslaqen  och qer en i alla väsentliqa
avseenden  rättvisande  bild  av Alvesta  Renhållnings

Aktiebolags  finansiella  ställning  per den 31 de4ember  2020
och av dess finansiella  resultat  för  året  enligt  årsredovisnings-
lagen.  FörvaltningsberätteIsen  är förenlig  med årsredovis-
ningens  övriga  delar.

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

Grund  för  uttalanden

Jag har utfört  revisionen  enlklt  International  Standards  on
Auditinq  (ISA)  och god revisionssed  i Sverige.  Mitt  ansvar  enligt
dessa  standarder  beskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns
ansvar.  Jag är oberoende  i förhållande  till Alvesta  Renhållnings
Aktiebolaq  enligt  god revisorssed  i Sverige  och har i övrigt
fullgjort  mitt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Jag anser  att de revisionsbevis  jag har inhämtat  är tillräckliga
och ändamålsenlk)a  som grund  för mina uttalanden.

Styrelsens  och verkstä1lande  direktörens  ansvar

Det är styrelsen  och verkställande  direktören  som har ansvaret
för att årsredovisninqen  upprättas  och att den ger en rätt-
visande  bild enligt  årsredovisningslagen.  Styrelsen  och verk-
ställande  direktören  ansvarar  även för den interna  kontroll

som de bedömer  är nödvändkl  för att upprätta  en årsredo-
visning  som inte innehåller  några  väsentliga  felaktigheter,  vare
sig dessa beror  på oegentligheter  eller  misstag.

Vid upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  och
verkställande  direktören  ft5r bedömningen  av bolagets  för-
måga att fortsätta  verksamheten.  De upplyser,  när så är
tillämpligt,  om förhållanden  som kan påverka  förmågan  att
fortsätta  verksamheten  och att använda  antagandet  om fort-
satt  drift.  Antagandet  om fortsatt  drift  tillämpas  dock inte  om
styrelsen  och verkställande  direktören  avser att likvidera
bolaget,  upphöra  med verksamheten  eller  inte  har  något

realistiskt  alternativ  till  att  göra n%ot  av detta.

Revisorns  ansvar

Mina mål är att uppnå en rimltg  grad av säkerhet  om att  års-
redovisningen  som helhet  inte  innehåller  några väsentliga  fel-
aktigheter,  vare  sig dessa  beror  på oegentligheter  eller
misstag,  och att lämna en revisionsberättelse  som innehåller
mina uttalanden.  Rimlig  säkerhet  är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti  för  att en revision  som utförs  enliqt  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  tillsammans  rimligen  kan förvän-
tas påverka  de ekonomiska  beslut  som användare  fattar  med
grund  i årsredovisninqen.

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

identifierar  och bedömer  jag riskerna  för väsentliga  fel-
aktigheter  i årsredovisningen,  vare sig dessa beror  på
oegentligheter  eller  misstag,  utformar  och  utför
granskningsåtgärder  bland annat  utifrån  dessa risker  och
inl'yämtar  revisionsbevis  som är tillräckliga  och ändamåls-.
enliga  för ätt utgöra  en grund  för mina uttalanden.  Risken
för att inte upptäcka  en yäsentlig  Telaktighet  til  följd av
oegentligheter  är högre  än för  en väsentlig  felaktighet  som
beror  på misstag,  eftersom  oegentligheter  kan innefatta
agerande  i maskopi,  Törfalskning,  avsiktliga  utelämnanden,
felaktig  information  eller  åsidosättande  av intern  kontroll.

skaffar  %aq mig en förståelse  av den del av bolagets  interna
kontroll  som har betydelse  fe+r min revision  för  att  utforma

0ranskningsåtgärder  som är lämpliga  med hänsyn  till om-
ständigheterna,  men inte f('r  att uttala  mtg om effektivi-
teten  i den interna  kontrollen.

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

drar  jag en slutsats  om lämpligheten  i att styrelsen  och
verkställande  direktören  använder  antagandet  om fortsatt
drift  vid upprättandet  av årsredovisningen.  Jag drar  också
en slutsats,  med qrund  i de inhämtade  revisionsbevisen,
om det finns någon väsentlig  osäkerhetsfaktor  som avser
sådana händelser  eller förhållanden  som kan leda  till
betydande  tvivel  om bolagets  förmåga  att fortsätta
verksamheten.  Om jag drar slutsatsen  att det finns en

väsentliq  osäkerhetsfaktor, måste iaq  i revisions-
berättelsen  fästa upprnärksamheten  på upplysningarna  i
årsredovisningen  om den väsentliga  osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar  är otillräckliga,  modifiera
uttalandet  om årsredovisningen.  Mina slutsatser  baseras
på de revisionsbevis  som inhämtas  fram till datumet  för
revisionsberättelsen.  Dock kan framtida  händelser  eller
förhållanden  göra att ett bolag inte längre  kan fortsätta
verksamheten.

utvärderar  jag  den  övergripande  presentationen,
strukturen  och innehållet  i årsredovisningen,  däribland
upplysningarna,  och  om årsredovisningen  återger  de
underliggande  transaktionerna  och händelserna  på ett  sätt
som ger en rättvisande  bild.

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

A memlui  lii ni oi Ei nsl  aO. Yo+niti  Glol:tiil  Lntnten
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Rapport  om  andra  krav  enliqt  laqar  och  andra'

författninqar

Uttalanden

Utöver  min revision  av årsredovisningen  har  jag även  utfört  en

revision  av styrelsens  och verkställande  direktörens  förvalt-

ning för  Alvesta  Renhållnings  Aktiebolag  för  räkenskapsåiet

2020-01-01-2020-12-31  samt  av förslaget  till  dispositioner

beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.

Jag tillstyrker  att bolagsstämman  disponerar  vinsten  enligt

förslaget  i förvaltningsberättelsen  och beviljar  styrelsens  leda-

möter  öch verkställande  direktören  ansvarsfrihet  för  räken-
skapsåret.

Grund  för  uttalanden

Jag  har  utfört  revisionen  enligt  god revisionssed  i Sverige.  Mitt

ansvar  enligt  denna  beskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns

ansvar.  Jag  är oberoendeiförhållande  till  Alvestä  Renhållnings

Aktiebolag  enligt  god revisorssed  i Sverige  och har i övrigt

fullgjort  mitt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa  krav.

Som en del av en revision  enliqt  qod revisionssed  i Sveriqe

använder  jag professionellt  omdöme  och har  en professionellt

skeptisk  inställning  under  hela revisionen.  Granskningen  av

förvaltningen  och förslaget  till  dispositioner  av bolagets  vinst

eller förlust  grundar  sig främit  på revisionen  av  räken-

skaperna.  Vilka  tillkommande  granskningsåtgärder.som  utförs

baseras  på min professionella  bedömning  med utgångspunkt  i

risk och väsentlighöt.  Det innebär  att jag fokuserar  gransk-

ningen  på sådana  åtgärder,  områden  och  förhållanden  som är

väsentliga  för  verksamheten  och där  aväteg  och överträdelser

skulle  ha särskild  betydelse  för bolagets  situation.  Jag går

igenom  och prövar  fattade  beslut,  beslutsunderlag,  vidtagna

åtgärder  och andra  förhållanden  som är relevanta  för  mitt

uttalande  om ansvarsfrihet.  Som underlag  för  mitt  uttalande

om styrelsens  förslag  till dispositiot'ier  beträffande  bolagets

vinst  eller  förlust  har jag granskat  om förslaget  är förenligt
med  aktiebolagslagen.

Växjö  den 19  mars  2021

Jag  anser  att  de revisionsbevis  jag har  inhämtat  är tillräckliga

ochandama"lsenIigasomgrundforminauttalanden.  plå"  II

Styre/sans  och  verkställande  direktörens  ansvar

Det är styrelsen  som har ansvaret  för förslaqet  till disposi-

tioner  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

bolaqets  eqna  kapital,  konsoliderinqsbehov,  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  bokföringen,

medelsförvaltningen  och bolagets  ekonomiska  angelägenheter

i övriqt  kontrolleras  på ett betryqqande  sätt.  Verkställande

direktören  ska sköta  den löpande  förvaltningen  enligt  styrel-

sens riktlinjer  och anvisningar  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-

förvaltningen  ska skötas  på ett  betryggande  sätt.

Revisorns  ansvar

Mitt  mål betråffande  revisionen  av förvaltningen,  och därmed

mitt  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  väsent-
ligt  avseende:

företagit  n.%on åtgärd eller gjort sig skyldiq till någon för-
summelse  som kan föranleda  ersättningsskyldighet  mot
bolaget,  eller

på något  annat  sätt  handlat  i strid  med  aktiebolagslagen

årsredovisningslagen  eller  bolagsordninqen.

Mitt  mål beträffande  revisionen  av förslaget  till  dispositioner

av bolagets  vinst  eller  förlust,  och därmed  mitt  uttalande  om

detta,  :år att  med  rimlig  grad  av säkerhet  bedöma  om förslaget

är förenliqt  med aktiebolaqslaqen.

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  uppUcka  åtgärder  eller  försummelser  som

kan föranleda  ersättningsskyldighet  mot  bolaget,  eller  att  ett

förslag  till dispositioner  av bolagets  vinst  eller  förlust  inte  är

förenlk)t  med  aktiebolagslagen.

Annika  Jonasson

Auktoriserad  revisor
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Intyg  att  verksamheten  2020  stämmer  med  bolagets  ända-

mål  och  är  inom  ramen  för  befogenheter  för  Alvesta

Renhållnings  AB.

Bakgrund

Kornmunen  och  dess  styrelse  ska i årliga  beslut  pröva  om  de kornrnunägda  bola-

gen  under  föregående  kalenderår  bedrivit  verksamheten  med  det  fastställda  än-

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

nala  befogerföeterna  (komrnunanagen 6 kap  1 !3).

För  Alvesta  Renhålföings  AB  är ändamålet  enligt  bolagsordningen:

"Bolagets  syfte  är att  med  iakttagande  av  bestämrnelserna  i rniljöbalken  - och  i

förekomrnande  fan kommunal  likställighets-  och  självkostnadsprincip  fullgöra

det  ansvar  som  - till  den  del  detta  ej innefattar  myndighetsdutövning  - åvilar

Alvesta  kornmun  enligt  rniljöbalken  och  annan  lagstiftning"

Intyg  från  Styrelsen

Härmed  intygas  att  verksamheten  under  2020 bedrivits  enligt  det  fastställda  än-

damålet  för  Alvesta  Renhålföings  AB  och  inom  ramen  för  de kornrniu'iala  befo-

genheterna.

Linda  G' Rune  G

,,*i  .,M  V
Nils-Gunnar  Skogliind

Q/:"S:1r!5'! '::[:d"':r'l! Conny  Pettersson,  Vd



Till  bolagsstämman

Alvesta  Renhållnings  AB

Organisations  nr 556119-3391

Granskningsrapport  för  år 2020

Jag, av kommunfullmäktige  i Alvesta  kommun  utsedd  lekmannarevisor,  har  granskat  Alvesta
Renhållnings  AB:s  verksamhet  under  räkenskapsåret  2020-01-O1---2020-12-31

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

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

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

Jag bedömer  sammantaget  att  bolagets  verksamhet  har  skötts  på ett  ändamålsenligt  och
från  ekonomisk  synpunkt  tillfredsställande  sätt  samt  att  bolagets  interna  kontroll  har  varit
tillräckligt.

Alvesta  2021-03-19

Lars-Erik  Gustafsson


