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Landstingsstyrelsen

Revisionsrapport ”Granskning av Årsredovisning 2012”
PwC har på vårt uppdrag granskat årsredovisningen för 2012. Granskningen har
sammanfattats i en revisionsrapport som bifogas.
Granskningens uppdrag har varit att bedöma om landstingets årsredovisning är upprättad i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed samt om räkenskaperna är
rättvisande. Vidare ingår i uppdraget att bedöma efterlevnaden av balanskravet samt
om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat om.
Vi kan av granskningen konstatera att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven
i lagen om kommunal redovisning samt i övrigt är upprättad enligt god redovisningssed.
Vi bedömer också räkenskaperna som rättvisande och att årsredovisningen i allt
väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, dess finansiering och den ekonomiska
ställningen.
Landstinget lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans 2012.
Samtliga tre finansiella måltal uppnås för 2012. Vi bedömer därmed den finansiella
måluppfyllelsen som god. Noteras bör att årets resultat delvis beror på de intäkter av
engångskaraktär som fallit ut under året.
Vi bedömer att landstingets ekonomiska situation och utveckling är fortsatt svag.
Divisionerna redovisar ett sammantaget underskott på 138 miljoner kronor mot budget.
Av 135 miljoner kronor i sparplaner så lyckades divisionerna spara 99 miljoner kronor.
Målet uppnås alltså inte även om det är en procentuell förbättring i jämförelse med
föregående år.
Vi bedömer utifrån årsredovisningen att det verksamhetsmässiga resultatet endast
delvis är förenligt med de mål som fullmäktiges beslutat om. Liksom vi påpekat tidigare
så lämnar däremot inte landstingsstyrelsen sin samlade bild av om de anser att verksamhetens utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för god ekonomisk
hushållning. Detta är något som åligger styrelsen, vilket framgår av den kommunala
redovisningslagen (KRL 4.5).
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