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Revisionskontoret
Sammanfattning av granskningsrapport
Översiktlig finansiell analys
Uppdrag och syfte
Revisionskontoret har för åttonde året i rad,
på uppdrag av Regionens revisorer,
genomfört en översiktlig finansiell analys av
Region Skåne och i anslutning till detta gjort
en förenklad jämförelse med i första hand
Västra Götalandsregionen och Stockholms
läns landsting.
Granskningen syftar till att, som underlag för
revisorernas bedömning av om verksamheten
bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande
sätt, översiktligt kunna jämföra resultat och
ställning vad avser landets tre största
landsting/regioner. Övergripande gäller att
bedöma om god ekonomisk hushållning sett
ur ett finansiellt perspektiv kan anses
föreligga inom Region Skåne samt om
utvecklingen går i rätt riktning.
Denna rapport avgränsas till att omfatta
redovisningsåren 2011-2015. Slutsatser och
bedömningar bygger i sin helhet på en
övergripande analys av årsredovisningsdokumenten för dessa år. Ansatsen har varit
analytisk, och ingen djupanalys eller
substansgranskning har gjorts av materialet.
Utgångspunkten har varit redovisning på
koncernnivå med pensionsredovisning enligt
blandmodell. För att möjliggöra jämförelse har
siffrorna för Region Skåne, som sedan 2010
redovisar pensioner enligt fullfonderingsmodellen, justerats. Den genomförda
analysen är av översiktlig karaktär och
belyser snarare utvecklingsriktning och större
skillnader än variationer och avvikelser på
detaljnivå.
Modellen vi använder bygger på att finansiell
utveckling och ställning studeras på ett
övergripande och förenklat sätt utifrån
resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys för den aktuella tidsperioden med
utgångspunkt från fyra olika perspektiv:


Resultat – Vilken balans mellan
kostnader och intäkter har organisationen
haft under året och över tiden?





Kapacitet – Vilken kapacitet finns för att
möta eventuella finansiella svårigheter på
lång sikt?
Risk – Föreligger några finansiella risker
som kan påverka resultat och kapacitet?
Kontroll – Vilken kontroll finns över den
ekonomiska utvecklingen?

Resultat av granskningen
Den översiktligt genomförda finansiella
analysen ger den sammanfattande slutsatsen
att ingen av de studerade organisationerna
fullt ut kan anses ha en god ekonomisk
hushållning utifrån ett finansiellt perspektiv.
Bedömningen gäller även om samtliga
resultat, bl a beroende på olikheter organisationerna emellan och poster av jämförelsestörande karaktär, skall tolkas med
försiktighet.
Västra Götalandsregionen har bäst soliditet
och ligger därför bäst till. Stockholms läns
landsting har trots förbättrat läge en bit kvar
och Region Skåne ligger ytterligare ett steg
efter vad gäller resultat och kapacitet då man
fortfarande har negativ soliditet. Avståndet
minskar dock för Stockholms läns landsting
som har den bästa utvecklingen under
femårsperioden.
Med anledning av de ökade pensionsåtagandena har organisationerna riskmässigt
ett försämrat läge, även om resultatutvecklingens inverkan på risken (finansiellt)
förbättrat läget något för Stockholms läns
landsting. Ökande skulder kan också
framgent komma att höja risknivån om
ränteläget inte utvecklas lika gynnsamt som
på senare år.
Inom perspektivet kontroll bedöms styrbarheten vara fortsatt god för Västra
Götalandsregionen och Stockholms läns
landsting medan styrbarheten gentemot
budget försvagats något i Region Skåne. När
det gäller prognossäkerheten bedöms
samtliga tre organisationer ha fortsatt god
kontroll.

Rapporten finns tillgänglig på www.skane.se/revisionen

