Landstingets revisorer informerar, september 2012

Delårsrapport per augusti 2012
Landstingets revisorer har uppdragit åt PwC att granska
landstingets delårsrapport för perioden 1 januari 2012 –
31 augusti 2012. Uppdraget ingår som en obligatorisk
del av revisionsplanen för 2012.
Syftet med granskningen är att ge landstingets revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad enligt lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål
som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges
i den bedömning som de lämnar till fullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas.
RESULTATET FÖR PERIODEN är positivt med 268

miljoner kronor. Detta är 140 miljoner kronor bättre än
motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 150 miljoner kronor.
Delårsrapportens bedömning är att balanskravet
kommer att uppfyllas.
GRANSKNINGEN GÖR FÖLJANDE bedömning av delårs-

rapporten för perioden:

Det har inte framkommit några omständigheter
som tyder på att landstingets delårsrapport är
upprättad i strid med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt.

Per sista augusti redovisas full måluppfyllelse,
vilket också prognistiseras för helåret 2012.
Bedömningen är att resultatet därmed kan
sägas vara förenligt med fullmäktiges mål för
god ekonomisk hushållning i det finansiella
perspektivet.

Bedömningen är vidare att måluppfyllelsen i
verksamhetsperspektivet inte fullt ut är förenligt med fullmäktiges fastställda mål för 2012.
Landstingsstyrelsen bör ge tydligare vägledning till landstingsfullmäktige genom att lämna
en sammanfattande bedömning av måluppfyllelse samt prognostiserad måluppfyllelse i
delårsrapporten.

De sparkrav som fastställts uppfylls inte, vare
sig i delårsrapporten eller i årsprognosen.

Revisorernas kommentarer
Revisorerna gör bedömningen enligt granskningens
punkter ovan och tillägger:

Målet ett positivt resultat före finansnetto
uppgående till minst två procent av verksamhetens nettokostnader (motsvarar ett helårsutfall på 130 miljoner kronor) kommer enligt
prognos att uppnås.

Målet att nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara
högst 98 procent uppnås då prognosen visar
på ett utfall på 98 procent.



Målet om att landstinget ska ha en likviditetsreserv motsvarande lägst 10 procent av nettokostnaderna (motsvarar 631 miljoner kronor
vid årsbokslut) kommer enligt prognosen att
infrias under 2012.

Kommunallagens krav på en ekonomi i balans beräknas enligt prognosen i delårsrapporten att uppfyllas.
Fastställda sparkrav uppfylls däremot inte, vare sig i
delårsrapporten eller i årsprognosen.
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