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1.

Sammanfattning
Vi har av revisorerna i Landstinget i Värmland fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapport 2 per 2014-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2014.
Landstingets revisorer ska enligt 9 kap KL 1 bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt
med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorernas uttalande avges i revisorernas
bedömning av delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska den finansiella informationen i landstingets delårsrapport 2 för att ge
revisorerna underlag för sin bedömning.

1.1

Finansiella mål och god redovisningssed
Landstingets prognos tyder på att de finansiella målen för 2014 inte fullt ut kommer att uppnås, så
till vida att nettokostnaden för året beräknas komma att något överskrida budget. De uppställda
målen för landstingets årsresultat samt avseende avsättning till pensionsmedelsförvaltningen
beräknas däremot kunna infrias, se avsnitt 10.
Vår bedömning är att delårsbokslutet är i överensstämmelse med lag och god redovisningssed.
Under granskningen har vi, med landstingets ekonomistab, lyft frågan om en utökad
dokumentation och sammanställning av bokslutsunderlagen i samband med delårsrapporter. Vi
har uppfattat att vi fått gehör för vår synpunkt.

2.

Bakgrund
Vi har av revisorerna i Landstinget i Värmland fått i uppdrag att granska de finansiella delarna i
landstingets delårsrapport 2 per 2014-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2014.
Landstingets revisorer ska enligt 9 kap KL 2 bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt
med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas
bedömning av delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska finansiella delar av delårsrapport 2 för att ge revisorerna underlag för
sin bedömning.

3.

Syfte
Syftet med granskningen är att bedöma om resultatet i landstingets delårsrapport 2 är förenligt
med de mål, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och som landstingsfullmäktige
har beslutat.
Syftet med granskningen är även att bedöma om landstingets delårsrapport 2 har upprättats i
enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i landsting
1

Kommunallag (1991:900)

2

Kommunallag (1991:900)
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och kommuner. Resultatet av vår granskning utgör ett underlag för landstingsrevisorernas
uttalande beträffande delårsrapporten.

4.

Avgränsning
Granskningen omfattar delårsrapport 2 per 2014-08-31.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL3 och Skyrev 4.
Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast underlag för bedömning av
fullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning.
Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i
delårsrapporten.
I vår granskning av delårsbokslutet ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över
landstingets kostnader och intäkter.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

5.

Revisionskriterier
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:
•

Kommunallag och kommunal redovisningslag, KRL

•

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

•

Interna regelverk och instruktioner för delårsbokslutet

•

Fullmäktigebeslut

Vi har även bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella mål som
landstingsfullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

6.

Ansvarig styrelse
Granskningen avser landstingsstyrelsens delårsrapport som enligt 8 kap 20 a § KL ska behandlas
av landstingsfullmäktige.
Rapporten är saklighetsgranskad av landstingets ekonomichef och redovisningschef.

3

Sveriges Kommuner och Landsting

4

Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
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7.

Metod
Granskningen har utförts genom:

8.

•

Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapport 2

•

Intervjuer med berörda tjänstemän

•

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

•

Stickprovsmässig avstämning och verifiering av väsentliga balansposter mot specifikationer
med tillhörande underlag, i den omfattning som krävs för bedömning av fullmäktiges
finansiella mål.

•

Översiktlig analys av resultaträkningen

Projektorganisation
Granskningen har genomförts av auktoriserade revisorn Ylva Ekberg, samt revisorerna Marcus
Persson, och Emma Riennas, under ledning av Anders Naeslund, certifierad kommunal
yrkesrevisor och auktoriserad revisor.

9.

Anvisningar och styrdokument
I KRL framgår att landsting och kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta
en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, d v s högst åtta månader.
Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av
fullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.
Landstinget har upprättat bokslutsanvisningar med tidplan och instruktioner för väsentliga
balansposter.

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 delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.
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10.2

Finansiella mål
Landstingets finansiella mål för god ekonomisk hushållning framkommer av landstingsplanen
samt fullmäktiges beslut i november 2013, om reviderad budget för 2014. I delårsrapport 2 görs
en uppföljning av de finansiella målen enligt den reviderade budgeten.
Av landstingsplanen för 2014 framkommer målen att landstinget skall hålla sina budgeterade
nettokostnader och uppnå sitt budgeterade resultat för året. Därutöver beslutas att landstingets
resultat skall uppgå till minst 2 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag samt att
pensionsfonden skall tillföras nya medel.
Finansiella mål efter revidering i november 2013 av budgeten för 2014
Efter den revidering av landstingets budget som görs under hösten 2013, fastställs landstingets
finansiella mål för 2014 till följande.
•

Landstinget skall under 2014 uppnå ett resultat på minst 90 Mkr. Målet med ett resultat
utgörande minst 2 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag frångås.

•

Den nettokostnadsram, som landstinget inte får överskrida under 2014, sätts till 7 145
Mkr.

•

Landstingets pensionsfonder skall tillföras 118 Mkr under 2014.

Bedömning
•

Landstingets nettokostnadsmål bedöms i delårsrapporten inte kunna nås fullt ut. Detta
eftersom den prognostiserade nettokostnaden för 2014 utgör 7 160 Mkr, d v s något
överstiger budget.

•

Landstingets resultatmål bedöms i rapporten kunna infrias eftersom prognosen för 2014
utvisar ett resultat på 109,4 Mkr, d v s överstiger den reviderade budgeten, 90,0 Mkr, med
19,4 Mkr.

•

Landstingets pensionsfond kommer enligt delårsrapporten att ha tillförts 118 Mkr vid
årsskiftet, d v s i enlighet med det finansiella målet.

Vår bedömning utifrån ovanstående information, samt vår övergripande granskning av
delårsrapporten, är att resultatet i delårsrapporten per 2014-08-31 i allt väsentligt men inte fullt ut,
är förenligt med fullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

11.

Delårsrapporten i övrigt

11.1

Innehåll
Enligt KRL 9:2 ska delårsrapporten innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
landstingets verksamhet och resultat sedan föregående års utgång. Uppgift ska lämnas om sådana
förhållanden som är viktiga för bedömningen av landstingets resultat och ställning liksom
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händelser av väsentlig betydelse för landstinget som har inträffat under rapportperioden eller efter
dennas slut.
RKRs rekommendation 22 gäller från räkenskapsåret 2014. Syftet med rekommendationen är att
ange minimikraven för innehållet i en delårsrapport och principerna för bedömning av vilka
poster som ska tas med i delårsrapporten, och hur dessa ska värderas.
Vår bedömning är att delårsrapporten är i överenstämmelse med lag och god sed.

11.2

Balanskravet
I delårsrapporten redovisas en balanskravsutredning baserad på landstingets prognos för 2014.
Enligt denna kommer kravet på en ekonomi i balans att kunna efterlevas. Några underskott från
tidigare år att återställa under 2014, föreligger inte.

11.3

Resultaträkning
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse för år 2013-2014.

Mkr
Verksamhetens
nettokostnader

Utfall
2014-08-31

Utfall
2013-08-31

Budget
2014

Prognos
2014

-4 624,8

-4 455,4

-7 145,0

-7 159,9

4 882,1
-34,6
222,7

4 733,4
-265,1
12,9

7 305,8
-70,8
90,0

7 324,7
-55,4
109,4

Skatteintäkter,
statsbidrag och
utjämning
Finansnetto
Årets resultat

Vid jämförelse med utfallet i delårsbokslut 2 år 2013, skall beaktas att detta år inkluderade en
resultateffekt som uppstod i samband med sänkning av den kalkylränta som används vid
beräkning av landstingets pensionsskuld. Omräkningen av pensionsskulden belastade finansnettot
per 2013-08-31 med 215,4 Mkr.
Noteras bör vidare att intäkten från Sjukskrivningsmiljarden på 20,1 Mkr, som redovisas inom
verksamhetens nettokostnader, i delårsbokslut 2 föregående år redovisades under rubriken
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 7,0 Mkr.
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Jämförelser och nyckeltal

Belopp i Mkr
Verksamhetens nettokostnader
Förändring i % jämfört med
föregående år

Skatteintäkter och statsbidrag

Utfall
2014- 08-31

Utfall
2013-08-31

Budget
2014

Prognos
2014

Utfall 2013
helår

-4 624,8

-4 455,4

-7 145,0

-7 159,9

-6 834,4

4 733,4

7 305,8

7 324,7

7 091,8

3,8 %

4 882,1

Förändring i % jämfört med
föregående år

3,1 %

Finansnetto
Resultat

-34,6
222,7

-265,1
12,9

-70,8
90,0

-55,4
109,4

-285,4
-28,0

Verksamhetens nettokostnad
inkl finansnetto i relation till
skatteintäkter och bidrag

95 %

100 %

99 %

99 %

100 %

Korrigerat för kostnadseffekten av den sänkta kalkylräntan för pensionsskulden, -215,4 Mkr
under år 2013, är resultatet i delårsbokslutet 2 för 2014 jämförbart med föregående år.
Verksamhetens nettokostnader har ökat med 3,8 % mellan respektive delårsbokslut. Med samma
redovisningsprincip för intäkter för Sjukskrivningsmiljarden år 2013, som i delårsbokslutet 2 för
2014, utgör ökningen 4,0 %. Detta samtidigt som ökningen på skatteintäkter och statsbidrag med
jämförbara siffror utgör 3,3 %, vilket motsvarar den nettokostnadsökning som budgeterades för
2014. Den prognostiserade ökningen för nettokostnaderna under 2014 utgör 3,5 %.
Ökningen avseende personalkostnaderna utgör 124,9 Mkr (4,8 %) mellan delårsbokslut 2 de
jämförda åren. Andra tydliga kostnadsökningar noteras för verksamhetsanknutna tjänster med
25,1 Mkr, (19,4 %) samt för övriga verksamhetskostnader med 37,1 Mkr (8,2 %). Samtidigt som
personalkostnaden påverkas av att medelantalet anställda har ökat med ca 130 mellan åren, har
även kostnaden för inhyrda läkare stigit. Kostnader för IT-verksamheten ökar inom gruppen
övriga verksamhetskostnader. En sänkt kostnad noteras för läkemedel som minskat med 7,6 Mkr
(1,4 %) vilket är 33,0 Mkr lägre än budget för perioden.
Landstingets prognos för 2014 innebär att resultatet för det avslutande tertialet har beräknats till
-113,3 Mkr. Föregående år utgjorde resultatet för motsvarande period -122,9 Mkr, bortsett från
den återbetalning av försäkringspremier på 82,0 Mkr som erhölls från AFA Försäkring under
2013. Rensat från effekten av den sänkta kalkylräntan för pensionsskulden samt återbetalningen
från AFA utgjorde 2013 års resultat 105,4 Mkr, d v s jämförbart med den nu lämnade prognosen
för 2014 på 109,4 Mkr.
Landstingets prognostiserade resultat för på 109,4 Mkr utgör 1,5 % av skatteintäkter och
statsbidrag under 2014, d v s något under landstingets långsiktiga resultatmål på 2 %.
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11.4

Jämförelsestörande poster
Enligt RKRs rekommendation 3.1 om extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål är det väsentligt att kommentera viktiga händelser eller transaktioner för att kunna
analysera och göra jämförelser.
Några jämförelsestörande poster liknade 2013 föreligger inte att redovisa under 2014.

11.5

Balansräkning
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse för år 2013 – 2014.
Belopp i mkr
Balansomslutning
Redovisat eget kapital
Eget kapital reducerat med
ansvarsförbindelse pensioner
Soliditet redovisad
Soliditet med hänsyn till de
pensionsförpliktelser som inte
redovisas bland skulder
Omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder
Balanslikviditet

2014-08-31
5 605,6
1 076,7

2013-12-31
5 523,6
854,0

2013-08-31
5 249,4
894,9

negativt
19 %

negativt
15 %

negativt
17 %

negativ
1 965,5
1 089,2
180 %

negativ
2 034,5
1 312,8
155 %

negativ
1 859,3
1 427,1
130 %

Den övergripande granskningen av delårsbokslutets balansräkning har inriktats på analytisk
granskning och stickprov avseende de väsentligaste poster som anläggningstillgångar,
pensionsmedel, avsättning för pensionsskuld, interimsskulder inklusive personalskulder samt på
långfristiga skulder.
I samband med årsbokslut fastställer landstinget på individnivå sina skulder till personalen för
semester samt för jour- och övertid. I samband med delårsboksluten bygger redovisningen av
dessa poster på löpande redovisning. Vår bedömning är att skulden i allt väsentligt torde vara
rättvisande men vi har inte kunnat verifiera att de löneökningar som inträffat under
redovisningsperioden fullt ut har beaktats i delårsbokslutet.
Vidare innebär landstingets metod för att hänföra kostnader till rätt redovisningsperiod att
betydande belopp rutinmässigt balanseras i samband med bokföring av fakturor. Den
dokumentation som presenterats för oss av dessa balansposter i samband med granskningen, i
kombination med omständliga rutiner för att verifiera ursprungsdokumenten från redovisningen,
har inneburit att våra stickprov på dessa poster haft mycket begränsad omfattning.
Under granskningen har vi vidare diskuterat omfattningen på landstingets bokslutsdokumentation
med ekonomistaben. Vår allmänna rekommendation, vilken vi även uppfattat har vunnit gehör
hos staben, är att dokumentationen vid delårsbokslut behöver utökas avseende de väsentligaste
posterna. Detta, menar vi, underlättar inte bara vid granskningen av delårsbokslutet utan ger även
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ekonomistaben, inför det kommande årsbokslutet, en dokumenterad bekräftelse på att nödvändiga
avstämningar, beräkningar och analyser har utförts av respektive ansvarig controller.

11.6

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar har kassaflödesanalys samt hur
de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Landstinget har ett positivt kassaflöde på
358,5 Mkr från den löpande verksamheten och förändringar i rörelsekapitalet fram till periodens
slut. Investeringarna uppgår till 376,9 Mkr och någon upplåning har inte skett.

11.7

Övrigt
Redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med årsbokslutet 2013. Bokslutskommentarer och
noter har upprättats i tillräcklig omfattning.

KPMG, dag som ovan

Anders Naeslund
Auktoriserad revisor
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