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1.

Sammanfattning
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och årsredovisning
för räkenskapsåret 2014. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2014.
Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt
med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande (9 §). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för
revisionsberättelsen.

1.1

Räkenskaperna och årsredovisningen
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:
•

Kommunen följer inte 5 kap 4 § lag om kommunal redovisning (KRL) gällande redovisning
av pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar 232 mkr som avsättning i balansräkningen
i stället för som en upplysning utanför balansräkningen (ansvarsförbindelse). Kommunens
redovisning av pensioner innebär också att årets resultat är 11,1 mkr högre redovisat än om
lagen följts. Vi noterar att avvikelsen framgår av redovisningsprinciperna samt att hänsyn
till resultateffekten enligt ovan har tagits vid balanskravsberäkningen. Eftersom felen är av
betydande storlek bedömer vi att räkenskaperna inte ger en rättvisande bild och därför bör
rättas, se avsnitt 9.1.

•

Vi bedömer att årsredovisningen i övrigt i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i övrigt i allt väsentligt upprättats
i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Vi
rekommenderar dock att tilläggsupplysningar i form av redovisningsprinciper och noter ses
över ytterligare, se avsnitt 9.1.

•

I beslutet om att fastställa årsredovisningen har kommunstyrelsen enligt uppgift beslutat
om vissa ändringar. Vid tidpunkten för när denna rapport avlämnas känner vi inte till vilka
ändringar som är beslutade. Det kommer även att göras vissa andra justeringar i
årsredovisningen, bl.a. för att rätta skrivfel. Vi anser att det är väsentligt att
kommunrevisionen får möjlighet att granska den slutliga årsredovisningen innan
revisionsberättelsen avlämnas, se avsnitt 9.1.

•

Vi har inte erhållit underlag för att härleda förändringar inom budgetramarna. Underlaget
till investeringsbudgeten har erhållits så sent i granskningsarbetet att vi inte har kunnat göra
någon närmare granskning, se avsnitt 9.1.

•

Avsnitt 12.2 innehåller övriga iakttagelser vad gäller balansräkningen.
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1.2

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den
ekonomiska förvaltningen.
Sammanfattningsvis delar vi kommunstyrelsens sammantagna bedömning om att kommunen inte
lever upp till god ekonomisk hushållning för år 2014 eftersom endast fyra av de sex målen som har
betydelse för god ekonomisk hushållning klaras, se avsnitt 10.1.
Finansiella mål
Vi delar kommunstyrelsens bedömning att ett av de två finansiella målen är uppfyllt.
Vi rekommenderar att hur målen ska beräknas bör framgå av utvecklingsplanen, se avsnitt 10.2.
Verksamhetsmål
Vi gör ingen annan bedömning än kommunstyrelsen d v s att tre av fyra mål är uppfyllda.
Vi konstaterar beträffande utvärderingen av målet gällande budgetavvikelse att det är ingen av
nämnderna som klarar en avvikelse på mindre än 1 procent. Målet är bedömt utifrån att nämnderna
totalt sett inte har avvikelse överstigande 1 procent. Vi rekommenderar att hur målet ska utvärderas
förtydligas i utvecklingsplanen, se avsnitt 10.3

2.

Bakgrund
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och årsredovisning
för räkenskapsåret 2014. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2014.
Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt
med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande (9 §). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för
att kunna avge revisionsberättelsen.

3.

Syfte
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet
med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.
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4.

Avgränsning
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 2014.
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet,
främst såsom denna definieras av SKL1 och Skyrev 2. Det innebär att vi planerat och genomfört
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
I vår granskning av årsredovisningen ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över
kommunens kostnader och intäkter.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingringar.

5.

Revisionskriterier
Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer
•

Kommunallag och kommunal redovisningslag

•

God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL

•

Interna regelverk och instruktioner

•

Fullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av kommunfullmäktige
beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

6.

Ansvarig nämnd/styrelse
Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning.
Rapporten är saklighetsgranskad av Ingrid Lyxell, redovisningsansvarig.

1

Sveriges Kommuner och Landsting

2

Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
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7.

Metod
Granskningen har genomförts genom:

8.

•

Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen

•

Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker

•

Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma
om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen

•

Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma
om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen samt revisorernas uttalande i
revisionsberättelsen.

•

Översiktlig analys av resultaträkningen

Projektorganisation
Granskningen har genomförts under ledning av Lena Medin, certifierad kommunal revisor.

9.

Årsredovisningen

9.1

Om efterlevnaden av gällande redovisningsrekommendationer
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god
kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med lagen om kommunal redovisning (KRL) och RKRs rekommendationer. Det framgår tydligt av årsredovisningens förvaltningsberättelse och redovisningsprinciper att kommunen avviker från KRL vad gäller redovisning av pensioner intjänade före år 1998 genom att ansvarsförbindelsen i likhet med tidigare år
redovisas som avsättning.
Det finns bland redovisningsrekommendationerna upplysning om att ytterligare några andra av
RKRs rekommendationer inte efterlevs fullt ut.
Kommentar
Kommunen följer inte 5 kap 4 § KRL gällande redovisning av pensionsutbetalningar. Avvikelsen
innebär att kommunen redovisar 232 mkr som avsättning i balansräkningen i stället för som en
upplysning utanför balansräkningen (ansvarsförbindelse). Kommunens redovisning av pensioner
innebär också att årets resultat är 11,1 mkr högre redovisat än om lagen följts. Vi noterar att
avvikelsen framgår av redovisningsprinciperna samt att hänsyn till resultateffekten enligt ovan har
tagits vid beräkning av balanskravsresultatet. Eftersom felen är av betydande storlek bedömer vi
att räkenskaperna inte ger en rättvisande bild och därför bör rättas.
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I beslutet om att fastställa årsredovisningen har kommunstyrelsen enligt uppgift beslutat om vissa
ändringar. Vid tidpunkten för när denna rapport avlämnas känner vi inte till vilka ändringar som är
beslutade. Det kommer även att göras vissa andra justeringar i årsredovisningen, bl.a. för att rätta
skrivfel. Vi anser att det är väsentligt att kommunrevisionen får möjlighet att granska den slutliga
årsredovisningen innan revisionsberättelsen avlämnas.
Vi har inte erhållit underlag för att härleda förändringar inom budgetramarna. Underlaget till
investeringsbudgeten har erhållits så sent i granskningsarbetet att vi inte har kunnat göra någon
närmare granskning.
Vi bedömer att årsredovisningen i övrigt i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens
resultat och ställning. Årsredovisningen har i övrigt i allt väsentligt upprättats i enlighet med den
kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Vi rekommenderar dock att tilläggsupplysningar i form av redovisningsprinciper och noter ses över ytterligare.

9.2

Kommunens förvaltningsberättelse
Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild
av kommunens resultat och ställning.

9.2.1

Balanskravet
I KL finns de fr o m år 2000 gällande reglerna om balanskravet, vilket innebär att kommunens
intäkter ska överstiga kostnaderna. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL
regleras inom tre år. I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning,
vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att
intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi.
Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat.
Exempel på där synnerliga skäl kan anses föreligga är när kommuner medvetet och tydligt gjort
avsättningar och byggt upp ett avsevärt eget kapital för att möta framtida kostnadsökningar eller
intäktsminskningar.
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Resultatet
justeras med resultateffekten beträffande förändring av pensionsavsättning till den del som enligt
KL ska redovisas som ansvarsförbindelse. Detta motiveras med att resultatet enligt balanskravsutredningen blir jämförbart med kommuner som redovisar enligt blandmodellen.
Årets balanskravsresultat uppgår till + 0,1 mkr.

9.3

Nämndsuppföljning
Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av KRL, utan betraktas som underlag till
kommunens förvaltningsberättelse.
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10.

Bedömning utifrån fullmäktiges mål

10.1

Bakgrund
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.
Kommunfullmäktige har i ”Utvecklingsplan för Åre kommun 2014 – 2017 3” fastställt 16 kommungemensamma effektmål. Målen är indelade under rubrikerna medborgare, ekonomi, miljö, process
och human. I utvecklingsplanen har kommunen sedan valt ut sex av ovanstående effektmål som är
betydelsefulla för god ekonomisk hushållning.
Kommunstyrelsens sammantagna bedömning är att kommunen inte lever upp till god ekonomisk
hushållning för år 2014 eftersom endast fyra av de sex målen klaras.

10.2

Finansiella mål
Utvecklingsplanen omfattar två finansiella kommungemensamma mål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning.
Dessa har kommenterats särskilt i årsredovisningen under avsnittet ”God ekonomisk hushållning”.
Kommunfullmäktiges ekonomiska mål

Resultat enligt årsredovisningen

År 2014 ska soliditeten vara minst 15 % inkl. pensionsförpliktelserna
Resultatet ska år 2014 uppgå till minst 2 % av skatte- och
bidragsintäkterna

23,7 %

0%

Kommunstyrelsens bedömning är att ett av de finansiella målen, soliditetsmålet, är uppfyllt
per 2014-12-31.
Kommentar
Resultatmålet utvärderas utifrån balanskravsresultatet, vilket vi i sig inte har några synpunkter på.
Vi noterar dock att målet i samband med delårsbokslutet per 2014-08-31 utvärderades utifrån årets
resultat. Vi anser att det bör framgå av utvecklingsplan samt även av delårsrapport/årsredovisning,
hur målen beräknas.

3

2013-06-14, § 43
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I likhet med tidigare års rekommendationer anser vi att de finansiella målen bör utvecklas, t.ex.
med investeringsnivå och likviditet och skuldsättning, för att kommunen ska få en mer heltäckande
finansiell styrning.
Sammanfattningsvis delar vi kommunstyrelsens bedömning om att ett av de två finansiella målen
är uppfyllt.

10.3

Verksamhetsmål
Utvecklingsplanens kommungemensamma mål som avser verksamheten är indelade i grupperna
medborgare, ekonomi, miljö, process och human. Målen som har betydelse för god ekonomisk
hushållning baseras utvalda mål inom medborgare, ekonomi, miljö och human.
Kommunfullmäktiges verksamhets mål

Resultat enligt årsredovisningen

Medborgare: Antalet invånare ska öka med i genomsnitt
50 personer/år utslaget på en treårs period.

Ökning 2012 - 2014 =
296 inv.

Ekonomi: Nämndernas resultat ska inte avvika mer än 1 % från
budget.

0,5 %

Miljö: Energianvändningen ska vara 10 % effektivare jämfört med år
2009 vilket innebär en minskad energianvändning med 3 100 MWh/år
efter 2014

- 20 %

Human: Andelen medarbetarna som är nöjda med arbetsmiljön ska
öka i förhållande till föregående år (inkl. mått för sjukfrånvaro).

Medarbetare 3,25
(3,15 4)
Chefer 3,64 (3,75)
Sjukfrånvaro 5,9 %
(5,6 %)

Kommunstyrelsens bedömning är att tre av fyra mål är uppfyllda.
Kommentar
Vi gör ingen annan bedömning än kommunstyrelsens.

4

Inom parentes föregående års värde
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Vi konstaterar att utvärderingen beträffande budgetavvikelse vad gäller nämndernas resultat sker
utifrån nämndernas totala resultat. Sett till varje enskild nämnd så är det ingen av nämnderna som
klarar en avvikelse på mindre än 1 procent. Det bör dock noteras att det är endast barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden som redovisar negativa avvikelser. Det framgår inte av
målformuleringen om en positiv avvikelse över 1 procent skulle innebära att målet inte klaras. Vi
rekommenderar att det förtydligas i utvecklingsplanen hur målet ska utvärderas.

11.

Resultaträkning

11.1

Nyckeltal
Kommunen
Belopp mkr

Utfall 2014

Verksamhetens nettokostnader
Förändring i% jämfört
med föregående år
Skatteintäkter,
statsbidrag och utjämning
Förändring i% jämfört
med föregående år
Finansnetto
Resultat
Balanskravsresultat

- 550,1

Prognos för
2014
per
2014-08-31

Budget
2014

Utfall 2013

- 561,5

- 564,6

- 526,0

562,1

560,2

552,0

2,6
3,2

0,6
- 3,8

- 19,4
6,6

+ 4,6 %
560,5
+ 1,5 %
0,8
11,2
0,1

Verksamhetens nettokostnad
inkl finansnetto i relation
till skatteintäkter och
bidrag

98,0 %

18,3
99,4 %

100,7 %

98,8 %

Även om nämnderna sammantaget redovisar en negativ avvikelse mot budget, - 3,0 mkr, överstiger
kommunens resultat budget med 15,0 mkr. Den positiva avvikelsen förklaras av att löneökningarna
har blivit lägre än budget, 8,1 mkr. I budget ingår inte förändringen i avsättningen för pensioner för
åtagande före 1998 för år 2014 uppgift till + 11,1 mkr, som då också blir en positiv avvikelse
jämfört med budget på nivån för resultat ovan.
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Vi noterar att verksamhetens nettokostnader är drygt 10 mkr lägre än prognosen per 2014-08-31.
Det är främst barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden som förbättrat sina resultat. Vår
uppfattning är att det är viktigt att prognoser är rättvisande. Vad gäller barn- och utbildningsnämnden uppges skillnaden bero på att effekterna av nedläggningar inom förskolan underskattades
och att SFI inte bedrivits i planerad omfattning. För socialnämnden är förklaringen att intäkter från
Migrationsverket i år har periodiserats på ett mer rättvisande sätt i förhållande till förbrukningen.
Kommunkoncernen
Mkr

Utfall 2014

Utfall 2013

Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter,
statsbidrag och utjämning
Finansnetto
Årets resultat

- 537,4

- 511,3

560,5

552,0

- 11,7
11,4

- 33,3
7,4

Verksamhetens nettokostnad
inkl finansnetto i relation
till skatteintäkter och
bidrag

97,7 %

98,6 %

Principiellt kan sägas att nyckeltalen för kommunkoncernen är väl så viktiga som kommunens då
de återspeglar alla kommunens aktiviteter, oavsett om de organiserats inom kommunen eller via
kommunens bolag.

12.

Balansräkning

12.1

Nyckeltal
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse
Kommunen

Koncernen

Belopp i mkr
2014-12-31

Balansomslutning
Redovisat eget kapital
Soliditet redovisad
Omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder
Balanslikviditet

2013-12-31

649,2
154,1
23,7 %
241,0
138,2
174,4 %

682,1
142,9
21,0 %
247,8
143,7
172,4 %

2014-12-31

2013-12-31

1 119,2
191,0
17,0 %
259,1
148,5
174,5 %

1 119,0
193,3
17,3 %
264,1
153,1
172,5 %

Nyckeltalen för kommunen är kommenterad under avsnitt ”risk- och kontroll” i årsredovisningen.
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Under avsnittet ”Sammanställd redovisning” i förvaltningsberättelsen kommenteras endast
soliditeten för kommunkoncernen.

12.2

Iakttagelser vid granskning av balansräkningen

12.2.1

Materiella anläggningstillgångar
Bokfört värde på mark uppgår till 33,3 mkr. Motsvarande värde enligt anläggningsregistret uppgår
till 24,3 mkr. Någon förklaring till skillnaden har vi inte erhållit. Vi har noterat att årets
avskrivningar enligt anläggningsreskontran inte fullt ut överensstämmer med huvudboken. Orsaken
uppges vara att effekter av utrangeringar och nedskrivningar som påverkat kolumnen för
avskrivningar i anläggningsreskontran.
En genomgång av kontot för pågående investeringar visar att även om rutinerna har förbättrats så
finns projekt som inte aktiverats trots att de är tagna i drift. Även några projekt är aktiverade vid
senare tidpunkt än när de togs i drift varför årets avskrivningar inte blir riktigt rätt.
Kommunen har i enlighet med RKR 11.4 infört komponentavskrivning, d.v.s. att större
anläggningstillgångar delas upp i komponenter där avskrivning sker utifrån nyttjandeperioden för
respektive komponent.
Kommentar
Vi rekommenderar att differenserna beträffande mark utreds, vilket också är i enlighet med
kommunstyrelsens svar på delårsrapporten.
Vi bedömer att justeringen av avskrivningarna, 3,9 mkr, som uppkommit med anledning av förändringen av nyttjandeperioden vid komponentavskrivning borde ha redovisats mot eget kapital.
Kostnaden är redovisad som jämförelsestörande post under avskrivningar.
Differensen mot anläggningsregistret och att avskrivningar påbörjas försent bedömer vi inte ha
någon väsentlig påverkan på årets resultat och ställning.
Vi rekommenderar att rutinerna för att aktivera avslutade projekt ses över ytterligare.

12.2.2

Långfristiga fordringar
Kommentar
Den översyn som beslutades under år 2012 avseende villkoren för fordran gentemot Regionförbundet, 304 tkr, har inte genomförts. Fordran är reglerad 2015-01-02.

12.2.3

Likvida medel
Bland likvida medel redovisas enbart kommunens andel av koncernkontot. Vanligtvis redovisas
kommunens totala mellanhavande mot bank som likvida medel, medan koncernbolagens kontoinnehav ses som fordran/skuld mot respektive bolag.
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12.2.4

Avsättningar
Kommunen redovisar pensionsförmåner intjänade före 1998 i balansräkningen som en avsättning,
243,1 mkr inkl. löneskatt. Enligt KRL ska pensionsskulden avseende äldre förmåner redovisas som
en ansvarsförbindelse. Avvikelsen redovisas öppet i årsredovisningen.
Kommunen har inte avsatt några medel för att återställa deponier. Enligt uppgift finns sådana framtida kostnader.
Kommentar
Vi konstaterar i likhet med vad som framgår av årsredovisningen att kommunen avviker beträffande
god redovisningssed vad gäller pensionsförmåner intjänade före 1998, se även avsnitt 9.1.
Vi rekommenderar att kommunen gör en avsättning för återställande av deponier baserad på en
uppskattning av kostnaderna.
Vi har även noterat att rutiner för att fånga upp andra avsättningar, t.ex. tvister, saknas.

12.2.5

Kortfristiga skulder
Kommunen redovisar bland kortfristiga skulder flera projekt som enligt uppgift är avslutade, och
där kommunen enligt uppgift inte är återbetalningsskyldig för erhållna medel.
Bland upplupna kostnader finns en skuld till det delägda dotterbolaget Åre Kongress AB, 3,1 mkr.
Skulden motsvarar tidigare driftsbidrag men för år 2015 har inget beslut eller avtal träffats.
Kommentar
Vi rekommenderar att kommunen regelbundet, i varje fall årligen, går igenom de projekt som finns
redovisade för att bedöma vilka som även redovisningsmässigt kan avslutas.
Vi rekommenderar att bidraget till Åre Kongress AB beslutas av behörig instans. En översyn av
avtal samt syftet med bolaget har enligt uppgift påbörjats.

13.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat
på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKRs
rekommendation 16.1.
Av finansieringsanalysen framgår att kommunens verksamhet före avskrivningar under år 2014
givit ett överskott på 26,9 mkr. Investeringar har gjorts med 44,4 mkr. Finansieringsverksamheten
har ett netto på 11,8 mkr vilket innebär att kommunens nettoupplåning minskat. Förändringen av
likvida medel uppgår till -5,7 mkr.
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14.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har såvitt vi kunnat finna upprättats i enlighet med RKRs
rekommendation 8.2. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en sammanfattande
bild av kommunens ekonomiska resultat, ställning och åtaganden.
Enligt KRL 8 kap 2 § ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personerna i vilka
kommunen har ett betydande inflytande. Enligt RKR 8:2 framgår att betydande inflytande förutsätts
föreligga när kommunen innehar minst 20 procent av rösterna i en annan juridisk person, men även
andra faktorer ska beaktas. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har
en ringa omsättning eller balansomslutning.
I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen Åre Hus AB (ägarandel 100 %) och
Åre Kongress AB (69 %) samt det vilande helägda bolagen Åre Strand Aktivitets AB.
Kommentar
Reviderade årsredovisningar saknas för samtliga bolag förutom Åre Hus AB. Vi rekommenderar
att kommunen utfärdar anvisningar för koncernen så att reviderade årsredovisningar föreligger när
kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen.
Elimineringar för aktier i de nu likviderade dotterbolagen, Åre Mark AB och Kallgården AB, kvarstår varför aktier i dotterbolag och eget kapital, i den sammanställda redovisningen är 0,5 mkr för
lågt.

KPMG, dag som ovan

Lena Medin
Certifierad kommunal revisor
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