
 
 
 
 
 
 

Granskning av årsbokslut 2012 
 
Redovisningens kvalitet 
Efter genomförd granskning bedömer revi-
sorerna att landstinget i huvudsak har en väl 
fungerande bokslutsprocess. Revisorerna 
bedömer att den finansiella redovisningen 
har tagits fram i enlighet med Lag om kom-
munal redovisning och god redovisningssed. 
Räkenskaperna ger en rättvisande bild av 
landstingets finansiella resultat och ställning 
per 2012-12-31.  
 
Årets ekonomiska resultat 
Revisorerna bedömer att landstingsstyrelsen 
uppnår två av fullmäktiges tre finansiella 
mål. Årets investeringar har finansierats utan 
extern upplåning. Resultatmålet är i huvud-
sak uppnått tack vare intäkter av engångska-
raktär och uppskrivning av tidigare års ned-
skrivningar av placerade medel. För det tred-
je finansiella målet, som handlar om hur stor 
andel av pensionsåtagandet som ska vara 
finansierat, saknas målvärde för år 2012.  
 
Revisorernas samlade bedömning är att 
landstinget uppfyllt fullmäktiges mål om god 
ekonomisk hushållning. Det positiva juster-
ade resultatet på 87 miljoner kronor är dock 
inte tillräckligt för att uppfylla kravet på att 
återställa tidigare års underskott. Detta krav 
på återställande uppgår år 2012 till 117 mil-
joner kronor. Balanskravet är därmed inte 
uppfyllt. Det återstår 30 miljoner kronor 
som sålunda måste återställas år 2013.  
 
Begränsad insyn i vissa frågor 
Landstingsstyrelsens information i årsredo-
visningen om finansiella risker med koppling 
till problem med tågtrafiken var knapphän-
dig. Problemen med tågtrafiken har handlat 
om förseningar av Ådalsbanan, tekniska 
problem med signalsystem och fordon m.m. 
Vid tidpunkten för granskningen har revi-
sorerna heller inte haft tillgång till någon 

reviderad årsredovisning för Regionförbun-
det i Västerbottens län. Revisorerna bedö-
mer att de för år 2012 har haft en allt för be-
gränsad insyn i frågan om landstingets risker 
som finansiär av tågtrafiken. 
 

 
 
 
 
Rapport: ”Granskning av årsbokslut 2012”. För 
ytterligare information kontakta  Monika Norlin, tel. 
090-785 73 71. Den kompletta rapporten finns på 
landstingets hemsida www.vll.se men kan även 
beställas från landstingets revisionskontor. 
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