
Granskning av 2013 års bokslut - Finansiell del

Bedömning av bokslutsprocessen
Granskningen visar att landstinget har en 
utvecklad och fungerande bokslutsprocess. 
Dokumentation och kvaliteten i bokslutet 
håller överlag en hög nivå. Revisorerna bedö-
mer att den finansiella redovisningen är 
framtagen i enlighet med Lag om kommunal 
redovisning, god redovisningssed och lands-
tingets interna regler. Redovisningen ger i allt 
väsentligt en rättvisande bild av uppnått re-
sultat och ställning per den 31 december 
2013.

Bedömning av resultatet
Landstingsfullmäktige har beslutat om tre 
finansiella mål för god ekonomisk hushåll-
ning:

1. Resultatmål
2. Finansiering av investeringar
3. Finansiering av pensionsåtagande

Av avsnitten nedan framgår hur revisorerna 
bedömt resultaten för de finansiella målen.

Budgeterat resultatmål
Ett av fullmäktiges finansiella mål var att 
landstinget skulle uppnå ett positivt resultat 
på 132 miljoner kronor. För år 2013 redovi-
sar landstinget ett negativt resultat på 215 
miljoner kronor. Landstinget uppfyllde där-
med inte resultatmålet.

En stor del av underskottet uppstod till följd 
av att kalkylräntan för beräkning av pensio-
ner hade sänkts. Detta medförde en engångs-
kostnad på 330 miljoner kronor för lands-
tinget.

Räknar man bort effekterna av den höjda 
kalkylräntan för pensioner, realisationsvinster 
och ändrade värden för värdepapper så får 

man ett s.k. justerat resultat. Det justerade 
resultatet för landstinget uppgick till 135 
miljoner kronor.

Tack vare att det justerade resultatet uppgick 
till 135 miljoner kronor så kunde landstinget 
återställa tidigare års underskott som uppgick 
till 30 miljoner kronor. Landstinget uppfyllde 
därmed balanskravet.

Finansiering av investeringar
Det andra finansiella målet som fullmäktige 
beslutat om är att investeringar ska finansie-
ras utan extern upplåning. Landstinget upp-
fyllde detta mål.

Finansiering av pensionsåtagande
Det tredje finansiella målet är att landstingen 
vid utgången av år 2015 ska ha finansierat 
minst 25 procent av pensionsåtagandet. Till 
följd av att det för år 2013 saknas en målan-
givelse så har revisorerna avstått för att be-
döma måluppfyllelsen.

Mot bakgrund av endast ett av de tre finan-
siella målen är uppfyllt så bedömer revisor-
erna att resultatet inte är förenligt med god 
ekonomisk hushållning.

Rapport: ”Granskning av 2013 års bokslut - Finan-
siell del”. För ytterligare information kontakta Ri-
chard Norberg, tel. 090-785 7090. Den kompletta 
rapporten finns på landstingets hemsida www.vll.se
men kan även beställas från landstingets revisions-
kontor.
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