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Årsbokslut 2012 och internkontroll- och åtgärdsplan 2013
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Ärendebeskrivning
Härmed överlämnas årsbokslut 2012 för koncernfinansiering samt förslag till
internkontroll- och åtgärdsplan för år 2013.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 5 mars 2013
Årsbokslut 2012 för koncernfinansiering
Intern kontroll- och åtgärdsplan 2013 för koncernfinansiering den 5 mars 2013
Riskbedömning av intern kontrollmiljö för koncernfinansiering den 5 mars 2013
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
aff fastställa årsbokslut 2012 för koncernfinansiering
att fastställa intern kontroll- och åtgärdsplan 2013 för koncernfinansiering.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
M i l j ö k o n s e k v e n s e r av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till
miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.
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Resultat för 2012 justerat för nettokompensation avseende
pensionskostnader till bolagen uppgår till 529 mkr, ett överskott mot
budget med 754 mkr. Budgeterat årsresultat är -225 mkr.
Årets resultat före justering uppgår till 1112 mkr.
Verksamhetens intäkter uppgår till 6 097 mkr, en förbättring med 176 mkr
eller 3 procent jämfört med budgeten, det positiva resultatet beror
framförallt på AFA Försäkrings beslut om återbetalning av 2007 och 2008
års försäkringspremier vilka uppgår till 412 mkr.
Kostnaderna uppgår till 64 245 mkr vilket är 1741 mkr högre än 2011.
Det är 792 mkr bättre än budget eller 1 procent. Personalkostnaderna
har förbättrats med 683 mkr jämfört med budget och uppgår till 5 950
mkr. Det beror på ett antal faktorer som redovisas under avsnitt
personal nedan.
De samlade skatteintäkterna för 2012 uppgår till 59 493 vilket är 202 mkr
lägre än budget.
Finansnettot är -234 mkr vilket är 571 bättre än budget. Avvikelsen avser
räntedelen av förändringen av pensionsskulden samt effekten av fortsatt
låga marknadsräntor och ett lägre lånebehov än budgeterat.
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2. Verksamhetsfakta
Koncernfinansiering är en central redovisningsenhet där poster av
landstingsövergripande karaktär redovisas, såsom skatteintäkter och
utbetalning av landstingsbidrag och räntekostnader avseende upplåning.
Enheten har inga anställda och bedriver ingen egen verksamhet.

3. Uppföljning av landstingsfullmäktiges huvudmål
SLL h u v u d m å l

Uppfyllt

Bokslut

Mål

Bokslut

mål?

2012

2012

2011

Dimension/parametrar

E k o n o m i i balans
Resultatkrav

ja

529

-225

-618

Enligt fullmäktiges budgetbeslut LS 1105-0733 är koncernfinansierings
resultatkrav -225 för 2012. Det justerade resultatet blev 529, vilket innebär
att koncernfinansiering uppnått resultatkravet.

4. Uppföljning av styrdokument
4.1

Följsamhet finanspolicy

Till följd av nedgradering har Danske Bank en rating under fastställd
ratingnivå. Ingen reell motpartsrisk föreligger då marknadsvärdet på
transaktionerna är negativa. Inga nya positioner ingås med motparten
samtidigt som ingångna positioner bevakas noga av AB SLL Internfinans.

4.2

Intern kontroll

Landstingsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 21 februari
2012 om intern kontrollplan 2012 för koncernfinansiering (LS 12010101). Av de tre åtgärdspunkterna har två färdigställts och för den sista
pågår arbete vilket framgår av Bilaga E Uppföljning intern kontroll.
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5. Verksamhetens ekonomiska resultat
Bokslut

Bokslut

Förändr

Budget

Avvik

2012

2011

%

2012

mkr

Resultaträkning (Mkr)

Avvik

Statsbidrag

919

842

9%

929

11

-1%

PO-intäkter

4756

4418

8%

4991

235

-5%

423

0

95708%

0

-423

-

6097

5 260

16%

5 921

-177

3%

-5 950

-6 229

-4%

-6633

-683

-10%

-

-

Övriga intäkter
varav jämförelsestörande

post

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
varav jämförelsestörande

Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader
Skatteintäkter
Finansnetto
post

Resultat
Justerat resultat*
* Avser resultat justeratför

5.1

-

post

Lämnade bidrag

varav jämförelsestörande

412

nettokompensation

-440

-58012

-55 899

4%

-57 900

113

0%

-282

-376

-25%

-504

-222

-44%

-64245

-62 504

3%

-65 037

-792

-1%

59 493

57965

3%

59 696

202

0%

-82%

-805

-570

-71%

-

-1337

-234

-1339

-369

-1027

1112

-618

-225

529

-

-225

till bolagen för

pensionskostnader

Årets resultat

Resultat för 2012 justerat för nettokompensation avseende
pensionskostnader till bolagen uppgår till 529 mkr, ett överskott mot
budget med 754 mkr. Budgeterat årsresultat är -225 mkr. Årets resultat för
koncernfinansiering är 1112 mkr.
I årsredovisningen för 2012 har bolagen i sina förvaltningsberättelser gjort
uppföljning av resultatkraven i budget i förhållande till justerat resultat
efter kompensation för erhållen nettokompensation för AFA och ökade
pensionskostnader. Bolagens ökade pensionskostnader beror på att
Finansinspektionen har sänkt den diskonteringsränta som används vid
pensionsskuldsberäkningar för landstingets bolag från 3,5 procent till 2,2
procent. I koncernfinansiering redovisas en avsättning som ska avspegla
skillnaden mellan Finansinspektionens huvudregel och alternativregeln vid
pensionsskuldsberäkning för landstingets bolag. Bolagens ökade
pensionskostnader på grund av den sänkta diskonteringsräntan innebär att
avsättningen hos koncernfinansiering har minskat med motsvarande
belopp.
Utfall jämfört med budget påverkas positivt av AFA Försäkrings beslut
om återbetalning av 2007 och 2008 års försäkringspremier vilka uppgår
till 412 mkr. Återbetalningen avser förvaltningens andel.
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Personalkostnaderna som uppgår till 5 950 mkr har förbättrats med 683
mkr eller tio procent jämfört med budget. Det beror på ett antal faktorer
som redovisas under avsnitt personal nedan.
De samlade skatteintäkterna för 2012 uppgår till 59 493 vilket är 202
mkr lägre än budget.
Finansnettot uppgår till -234 mkr vilket är 570 mkr eller 71 procent
bättre än budget. Här redovisas förutom finansiella poster även bland
annat skillnaden mellan alternativregeln och huvudregeln vid
pensionsskuldsberäkning i landstingets bolag.
Av nedanstående tabell framgår avvikelserna mot av landstingsfullmäktige beslutad budget för 2012.

Textkommentar

Beslut av

Intäkt

Kostnad

Resultat

Avvikelse

Avvikelse

Avvikelse

LF/LS/

bokslut-

bokslut-

bokslut-

HSN/TN

budget

budget

budget

tfifBinpjm

Statsbidrag

-11

-11

PO-intäkter

-235

-235

Övriga intäkter

423

Personalkostnader

683

Lämnade bidrag/övriga kostnader

109

Skatteintäkter

571

571
0

Övriga post
S:a avvikelse

109
-202

-202

Finansnetto

683

-26

1362

1337

0

Respektive post kommenteras nedan.

5.2

Verksamhetens intäkter

Större intäktsposter hos koncernfinansiering utgörs av förvaltningarnas
personalomkostnadspålägg, PO, samt specialdestinerade statsbidrag.
5.2.1
Statsbidrag
Till koncernfinansiering betalas ett antal specialdestinerade statsbidrag ut,
varav några förmedlas vidare. De statsbidrag som vidareförmedias är
bidrag avseende asylsjukvård och LSS samt vävnadsdirektivet som
vidareförmedias till hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, totalt 144 mkr.
Övriga bidrag utbetalas genom landstingsbidrag.
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Statsbidrag (Mkr)

Ack utfall
2012

Förändr
%

Ack utfall
2011

Budget

Avvik

2012

%

ALF-bidrag

574

567

1%

567

1%

Asylsjukvård

105

110

-4%

126

-16%

Lagen om råd och stöd (LSS)

21

20

2%

20

5%

Statsbidrag enl vävnadsdirektivet

18

13

33%

16

11%

Statsbidrag; den sk kömiljarden

134

67

102%

200

-33%

66

65

-

0

-

0

0

-

0

Statsbidrag; patientsäkerhetsöverenskommelsen
Övriga bidrag
varav

vidareförmedlade

Summa statsbidrag

144

144

0%

162

919

842

9%

928

Statsbidragen är i l mkr lägre än budgeten vilket främst beror på att
landstinget inte uppfyllt samtliga krav enligt Kömiljarden. Intäkterna för
den statliga Kömiljarden är budgeterade till 200 mkr men utfallet uppgår
till av 134 mkr. Målnivån för att ta del av Kömiljarden har uppnåtts alla tolv
månader 2012 för mottagningsbesök men endast för tre månader vad gäller
behandling.
Under 2012 har koncernfinansiering erhållit 66 mkr, som inte var
budgeterat, avseende patientsäkerhetsöverenskommelsen med anledning
av den nya patientsäkerhetslagen som trädde i kraft 1 januari 2011
(2010:659).
5.2.2
PO-intäkter
Koncernfinansierings PO-intäkter från förvaltningarna är avsedda att täcka
arbetsgivaravgifter enligt lag, avtalsförsäkringar och pensioner för
landstingets förvaltningar. PO-intäkterna uppgår till 4 756 mkr och är 235
mkr lägre än budget, en avvikelse med fem procent vilket beror på att
förvaltningarnas personalkostnader blev lägre än budgeterat.
5.2.3
Övriga intäkter
I övriga intäkter ingår AFA Försäkrings återbetalning av
försäkringspremierna för 2007 och 2008 vilka uppgår till 412 mkr.

5.3

Verksamhetens kostnader

Kostnaderna består huvudsakligen av landstingsbidrag till förvaltningar,
tillskott till AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB
och andra kostnader av övergripande karaktär. Koncernfinansiering
redovisar såväl arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar som pensioner för
landstingets förvaltningar.

-11%

-1%
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Verksamhetens kostnader för år 2012 uppgår till 64 245 mkr, vilket är 792
mkr eller en procent lägre än budget. Jämfört med 2011 är kostnaderna
1741 mkr lägre 2012 motsvarande tre procent. Nedan förklaras de olika
delposterna.
5.3.1
Personal
Koncernfinansiering redovisar såväl arbetsgivaravgifter och utbetalningar
av avtalsförsäkringar som pensioner för landstingets förvaltningar. De
sociala avgifterna och pensionerna finansieras genom förvaltningarnas
interna personalomkostnadspålägg, PO. Landstinget, via
koncernfinansiering, svarar även för pensioner intjänade hos AB
Storstockholms Lokaltrafik före 1992 samt för ett antal bolags
pensionsförpliktelser intjänade mellan åren 1992 och 2001.
Nedan framgår de personalkostnader som belastar koncernfinansiering:
Förändr

Bokslut
2011

Bokslut
2012

Personalkostnader (Mkr)

%

Budget
2012

Awik

lllilll

Arbetsgivaravgifter enl lag o avtal

-3 326

-3 206

4%

-3 734

-ii%

Pensionskostnader

-2 624

-3 029

-13%

-2 651

-i%

0

6

-98%

-248

-

-4%

-6 633

-10%

11

Övriga personalkostnader
varav jämförelsestörande
Summa personalkostnader

-440

post
-5 950

-6 229

1) inkl löneskatt

Sociala avgifter enligt lag uppgår till 3 307 vilket är 332 mkr eller nio
procent bättre än budget. Det beror på förvaltningarnas lägre kostnader.
Föregående år uppgick de sociala avgifterna till 3185 mkr.
AFA försäkring har fattat beslut om att sänka avgiften för AGS-KL och
Avgiftsbefrielseförsäkringen till noll avseende år 2012. Detta innebär att
avtalsförsäkringarna har minskat med 76 mkr jämfört med budget.
Årets pensionskostnader uppgår till 2 624 mkr vilket är 27 mkr bättre än
budget, en förändring med en procent. År 2011 uppgick
pensionskostnaderna till 3 029 mkr.
Anledningen till de höga pensionskostnaderna föregående år var den
avsättning som varje år görs i koncernfinansiering avseende skillnaden
mellan Finansinspektionens huvudregel och alternativregeln vid
pensionsskuldsberäkning för landstingets bolag. Kostnaden uppgick till 440
mkr.
För 2012 bokas denna mellanskillnad som en finansiell kostnad, se vidare
avsnitt Finansnetto nedan.
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5.3.2
Övriga verksamhetskostnader
Koncernfinansiering lämnar landstingsbidrag, tillskott till SL och WÅAB
samt övriga bidrag till landstingets förvaltningar, bolag och stiftelser enligt
nedan.
Koncernfinansiering betalar även premien till Landstingens Ömsesidiga
Patientförsäkring, LÖF.

Landstingsbidrag
verksamhet

-6

637

-6

511

2%

-6

637

0%

-50

113

-48

212

4%

-50

053

0%

-1

187

-1

144

4%

-1

187

^

-32

133%

-23

-196

-227

-13%

-197

0%

-86

-149

-43%

-307

-72%

-144

0%

-146

-2%

Övriga kostnader
varav

-144

vidareförmedlade

S u m m a l ä m n a d e bidrag och övriga kostnader

-58

r

234%

-76

Övriga l ä m n a d e bidrag
LÖF

Avvi k

2012

2011

T i l l s k o t t t i l l SL o c h W Å A B

Anslagsstyrd

Budget

Förändr

Bokslut

Bokslut
Övriga verksamhetskostnader, mkr

-56

294

275 "

4%

-58

r

404

0%

Utfall för Övriga verksamhetskostnader är 58 294 mkr vilket är 109 mkr
bättre än budget. Jämfört med samma period föregående år har
kostnaderna ökat med 2 019 mkr vilket motsvarar fyra procent.
På konto för anslagsstyrd verksamhet redovisas bidrag till Norrtälje
kommun avseende sjukvård för kommuninnevånarna i Norrtälje.
Övriga lämnade bidrag består bland annat av bidrag till
Landstingsstyrelsens förvaltning för utbildning av IVA-sjuksköterskor och
bidrag till Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje samt
Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg.
Övriga kostnader består till stor del av vidareförmedlade statsbidrag till
hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

5.4

Intäkter och kostnader utanför verksamhetens
rörelseresultat

5.4.1
Skatteintäkter
Under rubriken skatteintäkter redovisas förutom direkta skatteintäkter
även generella statsbidrag och kostnader enligt utjämningssystemet.
De olika delposterna framgår av nedanstående tabell:

Samlade skatteintäkter;
Skatteintäkter
Generella statsbidrag

mkr

Bokslut

Bokslut

2012

2011
800

52

190

4

773

5

430
345

-80
59

493

57

Budget

Avvik

2012

54

Utjämningssystemet
Summa skatteintäkter

Förändr

965

5%
-12%

54

603

0%

5

139

-7%

3%

-

-46

-123%
59

696

0%
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De samlade skatteintäkterna för 2012 är 59 493 mkr. Jämfört med budget
innebär utfallet en negativ avvikelse med 202 mkr. Den främsta
förklaringen till att utfallet avviker negativt mot budget är att de generella
statsbidragen, och då främst bidraget för läkemedelsförmånen, blev lägre
än beräknat. De samlade skatteintäkterna har ökat med 1529 mkr eller tre
procent jämfört med föregående år.
5.4.2
Finansnetto
För att finansiera landstingskoncernens verksamhet, framförallt
investeringar, tar koncernfinansiering upp externa lån. Enheten lånar i sin
tur ut till landstingets olika verksamheter. Koncernfinansiering redovisar
dessutom de interna kostnads- och intäktsräntorna i det gemensamma
koncernkontosystemet. Under finansnettot redovisas även räntedelen av
pensionsskuldens förändring.
Koncernfinansieringsfinansiellaposter framgår av nedanstående tabell:

Utfall

Utfall
Finansiella intäkter och kostnader (Mkr)
Ränteintäkter

2011

2012
964

830

3

4

Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella

intäkter

Räntekostnader
Räntedel i årets pensionskostn
varav jämförelsestörande

post

Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella

kostnader

Summa finansnetto

Förändr

Budget

Awik

%

2012

%

16%

776

24%

0

967

834

16%

776

25%

-813

-721

13%

-935

-13%

-74%

-646

-41%

-

0

-

-28%

0

-379

-1439

-369

-1027

-9
-1202

-234

-13
-2173

-45%

-1339

-82%

Finansnettot uppgår till -234 mkr jämfört med budgeterat -805 mkr, en
positiv avvikelse med 571 mkr eller 71 procent. Avvikelsen beror bland
annat på lägre externa räntekostnader till följd av ett reducerat lånebehov
under året jämfört med budget samt lägre marknadsräntor.
Förfinansiering genom utgiven euroobligation har i huvudsak blivit
kostnadsneutral till följd av möjligheten att placera överskottslikviditet.
Sedan 2009 har i koncernfinansierings bokslut gjorts en avsättning som ska
avspegla mellanskillnaden mellan Finansinspektionens huvudregel och
alternativregel vid pensionsskuldsberäkningar. Pensionsskulden definieras
som nuvärdet av framtida pensionsbetalningar. En nuvärdesberäknad
skuld blir högre ju lägre räntan är.

-1581

-804

-24%

-71%
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Diskonteringsräntan som används inom förvaltningsorganisationen följer
SKL:s rekommendation RIPS07.
Den ränta som används vid pensionsskuldberäkningar för landstingets
bolag fastställs av Finansinspektionen (huvudregeln). Finansinspektionens
anvisningar möjliggör även en beräkning enligt alternativregeln vilken
baseras på den ränta som varje försäkringsbolag själv beslutar om.
Räntefoten enligt alternativregeln måste dock vara lägre än den ränta som
finansinspektionens huvudregel anger. Pensionsskulden beräknad enligt
alternativregeln bedöms bättre avspegla den reella skuld som skulle
föreligga om verksamhet fördes tillbaka till landstinget eller såldes.
Under 2012 har Finansinspektionen beslutat att sänka diskonteringsräntan
enligt huvudregeln med 1,3 procent till 2,2 procent. Räntan enligt
alternativregeln har sänkts med 0,5 procent. Mellanskillnaden 2012 mellan
alternativregeln och huvudregeln uppgår till 652 mkr varav 369 mkr kan
hänföras till den sänka alternativräntan.

5.5

Resultatdispositioner
-3 591

Balanserat resultat

768

Resultatdispositioner från 2011

1112

Årets resultat

-1 711

Summa

Landstingsfullmäktige fattar beslut om hur årets resultat för
resultatenheterna ska disponeras i samband med beslut om
årsredovisning för SLL-koncernen.

5.6

Investeringar
Bokslut

Investeringar (Mkr)

Citybanan
Fastigheten Hjorthagen

Totalt investeringar

Markanläggn

Budget LF

2012-12-31

2012

309

2 270

412

8

8

-

317

2 278

412

Under året har investeringar avseende Citybanan bokförts med ett belopp
på 309 mkr, d.v.s. 103 mkr lägre än budgeterat. Investeringar avseende
Citybanan planeras pågå t.o.m. 2017.
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Fastigheten Hjorthagen kommer att föras över till trafikförvaltningen den i
januari 2013.

5.7

Balansräkning

Förändring
Mkr

Bokslut
2011

Bokslut
2012

Balansräkning (Mkr)
Tillgångar

Anläggningstillgångar
varav utlämnade lån

29 699

2 949

21 743

2 563

4 652

-59

4 592

Omsättningstillgångar
varav kassa och bank

32 649
24306
;

'

1

2

0
37 241

Summa tillgångar

-2

34 351

2 890

-1711

-3 591

1880

15135

14 249

886

Långsfristiga skulder

17 325

14 234

3 091

Kortfristiga skulder

6 492

9 459

-2 967

34 351

2 890

24389

111

Eget kapital

Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse)

-

Skulder

Summa skulder och eget kapital

37 241

Ansvarsförbindelser

24500

11

,

Avser pensionsförpliktelser som inte finns upptagna bland skulder och avsättningar

Balansomslutningen för koncernfinansiering per 31 december 2012 är 37,2
miljarder kronor. Föregående år var omslutningen 34,3 miljarder kronor,
en förändring med 8 procent.
Anläggningstillgångarna har ökat med 2 949 mkr. Det beror på att
investeringar under året gjorts med 317 mkr, huvudsakligen avseende
Citybanan. AB Storstockholms Lokaltrafik har erhållit aktieägartillskott om
230 mkr i samband med resultatdispositioner 2011,156 mkr, och
kompensation för sänkning av diskonteringsräntan avseende pensioner
samt återbetalning av AFA-försäkring, 74 mkr, för 2012.
Utlämnade lån har ökat med 2 563 mkr till framförallt till
Landstingsfastigheter Stockholm och AB Storstockholms Lokaltrafik
avseende investeringsverksamhet.
Koncernfinansiering har ett negativt eget kapital på 1711 mkr. Jämfört med
2011 har kapitalet utvecklats positivt till följd av 2011 års resultat om 1112
mkr samt 2011 års resultatdispositioner om 768 mkr.
Avsättningen för pensioner uppgår den 31 december till 15135 mkr, en
ökning från föregående år med 960 mkr eller sju procent. Den extra
pensionsavsättningen som avspeglar skillnaden mellan finansinspektionens
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huvudregel och alternativregel uppgår vid årets slut till 652 mkr, vilket är
en reducering om 403 mkr jämfört med föregående år.
Den avsättning som gjordes 2007 om 700 mkr avseende framtida
pensionskostnader är oförändrad.
Tidigare avsättning om 74 mkr med anledning av befarade rättsliga tvister
är upplöst.
Koncernfinansierings externa upplåning har ökat med 4 395 mkr och
uppgår per den 31 december till 19 425 mkr varav 17 325 mkr utgörs av
långfristiga skulder.
Saldot på checkräkningskrediten har minskat under det gångna året, med
4 530 mkr och uppgår till 2 539 mkr. Anledningen till förbättringen beror
huvudsakligen på den Euroobligation som gavs ut under året.
Övriga kortfristiga skulder har ökat med 113 mkr vilket bland annat beror
på bidrag till Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje avseende
landstingets del i nämndens resultat samt aktieägartillskott till AB
Storstockholms Lokaltrafik.
Enligt den kommunala redovisningslag som trädde i kraft 1998 redovisas
pensionsförpliktelser intjänade före 1998 avseende anställda i landstingets
förvaltningsorganisation som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen
uppgår till 24 500 mkr vid 2012 års utgång.

5.8

Kassaflödesanalys

Koncernfinansiering uppvisar 2012 ett positivt kassaflöde om 4 528 mkr.
Anledningen till det positiva kassaflödet beror främst på ökad upplåning.

6. Övrigt
Sänkningen av alternativräntan vid pensionsskuldsberäkning redovisas
numera som en finansiell kostnad i stället för en rörelsekostnad.
Kriterierna för avsättning för rättsliga tvister har ändrats vilket innebär att
tidigare uppbokat belopp för befarade rättsliga tvister har återförts.
För övrigt har samma redovisningsprinciper använts som i den senaste
årsredovisningen
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Denna förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 behandlas vid
landstingsstyrelsens möte den 9 april 2012.
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Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister
Koncernfinansiering
2930

Bilaga A

Enhetsnamn
Enhetsnummer

Legala Avsättningar

Specificera typ a v a v s ä t t n i n g :

IB 2012

1 1

Tvister
„

1)

Återföring

Arets avsättning

74 000 oooi
i
„
j
|
;
!'
ii
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i
j
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:
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ii
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!
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}
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TOTALT

lanspr under året

0

74 000 000

-74 000

UB

|

Ä r avsättningen
f ö r e m å l f ö r tvist f J A / N E J )

o;
o'i
P_j
P_j.„
o:

i
j
!
:

000

Tidpunkt då a v s ä t t n i n g
skall u p p l ö s a s (ange å r )
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j
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:
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För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas

Informella Avsättningar (endast bolagen)

Specificera t y p a v a v s ä t t n i n g :

IB 2012

lanspr under året

Återföring

TOTALT
1)

För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas

Arets avsättning

UB

Tidpunkt då a v s ä t t n i n g

A r avsättningen

s k a l l u p p l ö s a s (ange å r )

f ö r e m å l f ö r tvist ( J A / N E J )

Ansvarsförbindelser
Ä r ansvarsförbindelsen
Specificera typ a v a n s v a r s f ö r b i n d e l s e
Pensioner

föremål
ISelSpjplj
24500000000!

Definitioner

f ö r tvist ( J A / N E J )
Nej

j Legal avsättning (legal förpliktelse)

; En avsättningför en förpliktelse (åtagande) som härrörfrån ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund. (BFN
I RR16)
:

TOTALT

24 500 000 000

Skuld för avslutade tvister
Specificera s k u l d

Belopp

Informell avsättning (informell förpliktelse)

En avsättningför en förpliktelse (åtagande) som härrörfrån ett företags handlande genom att företaget på grund av
etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt detaljerat, aktuellt uttalande har visat externa parter
att företaget påtar sig vissa skyldigheter och därigenom har skapat en välgrundad förväntan hos dessa parter om att
det kommer att fullgöra sina skyldigheter. (BFN RR 16)
Informella avsättningar finns inte i landsting och kommuner, avser endast bolag. Redovisas som ansvarsförbindelse
i landstinget - se punkt c nedan.
Ansvarsförbindelse

TOTALT

a) en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av
att en eller flera osäkra framtida händelser inträffar eller uteblir
b) en befintlig förpliktelse som härrörfrån inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller avsättning
, eftersom någon avföljandeförutsättningargällen
• det är inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen,
• förpliktelsens storlek kan inte beräknas med tillräcklig tillförlitlighet,
eller
c) en händelse som - på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller tillräckigt utförligt och aktuellt
uttalande- har skapat en välgrundad förväntan hos externa parteratt kommunen eller landstinget kommer att
vidta åtgärder vil ket ka n komma att kräva ett utflöde av resurser, men som inte uppfyller villkoren för en
förpliktelse enligt denna rekommendation. (RKR Rek 10.2)

j
j

Skuld f ö r avslutad tvist

]

Om en rättsprocess är avslutad (t ex ett mål som är förlorat i första instans) och inget överklagande är aktuellt, är

j

S t o c k h o l m s

läns

Förvaltningsberättelse

landsting

Bilaga B

Investeringsutfall 2012 trafikbolag

koncernfinansiering

(tyll i f ä r g a d e c e l l e r )

Total kostnad

mkr

(mkr)

Investeringsutgifter

(mkr)

K o m m e n t a r

Fastställd

Ackumulerad

Budget

Bokfört

Avvikelse

produktionskostnad

förbrukning

2012

2012

BU-BO

enligt LF beslut

t o m 2012-12-31

enligt L F beslut

4 294

2 278

412

Förklaring
till
avvikelse

1 Specificerade objekt
Nyinvesteringar
Citybanan
H j o r t h a g e n 1:3

S:a investeringsutgifter

309

-103

8
317

Statsbidrag

1 (1)
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Landstingsstyrelsens förvaltning

ÅRSBOKSLUT - FINANSPOLICY

SLL Ekonomi

2012-12-12

och

finans

Bilaga C

Koncernredovisning

Frågeformulär avseende uppföljningen av
landstingets finanspolicy år 2012
Förvaltning/bolag:
Koncernfinansiering
Detta frågeformulär består av ett antal ja och nej-frågor som syftar till att
besvara om enheten har följt landstingets finanspolicy. Om ni svarar ja på
någon av frågorna nedan har en avvikelse mot finanspolicyn skett. Vid ett
ev. ja-svar, förklara vad som skett och om avvikelsen åtgärdats.
Detta frågeformulär ska kommenteras i förvaltningsberättelsen oavsett om
avvikelse mot finanspolicy skett under året eller ej.
Har ni bankkonton utanför landstingets koncernkontosystem
(markera Ja eller Nej med kryss)?
Om ja, ange kontoförande institut, kontonummer, syftet med
respektive konto samt saldo på respektive konto vid
bokslutstillfället.
Svar:
Ja

X

Kontoförande institut: Nordea Bank Sverige AB
Kontonummer: 3219 77 01800
Syfte med kontot: För transaktioner till Nordea
Saldo: 43 699,98
Kontoförande institut: Skandinaviska Enskilda Banken
Kontonummer: 5265 10 020 46
Syfte med kontot: För transaktioner med Skandinaviska Enskilda Banken
Saldo: 31972,72
Kontoförande institut: Handelsbanken
Kontonummer: 394 992 008; penningmarknadskonto
Syfte med kontot: För transaktioner med Handelsbanken
Saldo: 52 026,33

Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
Fax: 08-737 44 28
E-post: registrator.lsf@sll.se

Besök oss: Fleminggatan 20. Kommunikationer:

T-bana Rådhuset, Buss 1 och 56

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se
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Har ni placerat likviditet externt, d v s utanför landstinget?
Svar:
Ja
Har ni tagit upp externa lån, d v s inte lånat via AB SLL
Internfinans?
Svar:
Nej
Har ni finansierat investeringar via lånefinansiering utan
samråd med AB SLL Internfinans? (Direktfinansiering av
investeringar via likvida medel kan göras utan samråd.)
Svar:
nej
Har ni gjort externa leasingaffärer utan samråd med AB SLL
Internfinans?
(Leasingfinansiering som gjorts via avrop på landstingets ramavtal med
SEB anses vara i samråd med AB SLL Internfinans)
Svar:
Nej
Har ni utfäst borgensförbindelser som inte har beslutats av
landstingsstyrelsen/landstingsfullmäktige?
Svar:
Nej
Förekommer förskottsbetalningar utan bankgarantier av
godkänd kvalitet (svenska banker el. utländska banker med en
rating motsvarande A+ enligt Standars and Poor's)?
Svar:
Nej
Finns kontrakt tecknade i utländsk valuta som saknar
valutasäkring?
Svar:
Nej
Har ni på annat sätt avvikit mot landstingets finanspolicy?
Svar:
Ja. Kommenteras avsnitt 4.1 Förvaltningsberättelsen

Bilaga C
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Bilaga D

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi

ÅRSBOKSLUT -

och finans

POLICYER

2012-12-31

Koncernredovisning

Årsbokslut 2012-12-31
Förvaltning/bolag

Koncernfinansiering

Policyer 2012
Nedan kommenteras förvaltningens/bolagets efterlevnad av landstingsfullmäktiges policybeslut och övriga viktiga styrdokument.
Efterlevnaden kryssmarkeras med relevant status.
Kommentarer ska ovillkorligen lämnas om följer delvis eller följer ej förkryssats. Om policyn/styrdokumentet inte är relevant för den
verksamhet som förvaltningen/bolaget bedriver anges det i kommentaren med "Ej tillämplig".
För policy/styrdokument som avrapporteras i förvaltningsberättelse enligt särskilda anvisningar gäller att de förtecknas och
kryssmarkeras i bilagan på samma sätt som övriga policy/styrdokument men att för kommentarer hänvisas till förvaltningsberättelsen.

Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
Fax: 08-737 44 28
E-post: registrator.lsf@sll.se

Besök oss: Fleminggatan 20. Kommunikationer:

T-bana Rådhuset, Buss 1 och 56

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se
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Policy/styrdokument

Följer
helt

Finanspolicy
LF 2012-01-01, LS 1109-1166

Följer
delvis
X

Följer
ej

Kommentarer
Tillföljd av nedgradering har Danske Bank en rating under fastställd
ratingnivå. Ingen reell motpartsrisk föreligg er då marknadsvärdet på
transaktionerna är negativa. Inga nya positioner ingås med
motparten samtidigt som ingångna positioner bevakas noga av
AB SLL Internfinans

Folkhälsopolicy
LF 2005-06-07, LS 0403-0592

ET

HBT-policy
LF 2011-12-06

ET

Hjälpmedelspolicy
LF2002, LS 0205-0220

ET

Informationssäkerhetspolicy
LF 2011-12-06, LS 0910-0859

ET

Policy och reglemente för intern
kontroll

X
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LF 2005-12-13, LS 0508-1353

Policy/styrdokument

Följer
helt

Följer
delvis

Följer
ej

Kommentarer

IT-policy
LF 2012-03-20, LS 1109-1224

ET

Jämställdhetspolicy
LF 2006-06-13, LS 0501-0052

ET

Kommunikationspolicy
LF 2004-06-08, LS 0404-0775

ET

Miljöpolicy
Lt-dir nov 2005

ET

Gemensam policy för att tidigt
upptäcka missbruk
LF 2008-10-07, LS 0808-0742

ET

Patientens ställning - policydokument/rättighetskatalog

ET

Stockholms läns landsting
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LF 2000-02-08, LS 9912-0722

Policy/styrdokument
Personalpolicy
LF 2010-06-21, LS 0909-0750

Följer
helt

Följer
delvis

Följer
ej

Kommentarer
ET

ET
Rese- och representationspohcy
LF2004-02-10, LS 0309-2339
Sponsringspolicy
LF 1994-02-22, LS 9205-0886

ET

Säkerhetspolicy
LF 2005-12-13, LS 0411-2055

ET

Upphandlingspolicy
LF 2011-05-03, LS 1102-0181

ET

Värdegrund för hälso- och

ET
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2012-12-31

sjukvården
LF 2002-06-18, LS 0205-0254

Policy/styrdokument
Stockholms läns landstings
ägarpolicy
LF 2008-02-12, LS 0710-1046
Övriga styrdokument som berör
den egna verksamheten, tex
specifika ägardirektiv och
handlingsplaner. Vänligen
specificera genom att lägga till
rader i dokumentet.

Följer
helt

Följer
delvis

Följer
ej

Kommentarer
ET
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UPPFÖLJNING INTERN KONTROLLPLAN - KONCERNFINANSIERING 2012
LS beslutade vid sitt möte 2012-02-21 om Intern Kontrollplan 2012 för koncernfinansiering. Nedan lämnas en uppföljning av de
processer/rutiner som togs fram som särskilt angelägna att följa upp.
Processer/rutiner

Kontrollmoment

Åtgärder

Löpande redovisning
Den löpande redovisningen är i enlighet
med god redovisningssed

Efterlevs regelverk
och anvisningar

Koncernfinansiering följer lagar och regler för kommunalredovisning samt
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL), Rådet för kommunal redovisning
(RKR) m fl anvisningar, instruktioner etc genom att bl a delta i SKL:s
boksluts- och skattedagar och ta del av RKR:s rekommendationer.
Koncernfinansiering följer av landstingsfullmäktige fattade beslut.
Arkivplan uppdaterad och beslutad 2013-01-02, LS 1301-0002.

Koncernfinansiering har en uppdaterad
och ändamålsenlig arkivplan
Genomgång av befintliga
processbeskrivningar inom
koncernfinansiering

Följs redovisningslagar, regler och SLL:s
akrivreglemente
Vilka kontroller utförs

Genomgång och uppdatering har påbörjats.

=2/vi= Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL

Ekonomi

och

finans

2013-03-05

INTERN KONTROLL- OCH ÅTGÄRDSPLAN 2013 Processer/rutiner

LS

1301-0143

KONCERNFINANSIERING

Kontrollmoment

Frekvens

Riskvärde

Riskbeskrivning Åtgärder

Genomgång av befintliga
processbeskrivningar inom
koncernfinansiering
Följande beskrivningar behöver ses över:
• Rapportering preliminär budget
• Rapportering slutlig budget
• Periodisering slutlig budget
•
Skattekonto
• Betalningar
• Pension
• Personalrelaterat, övrigt
• Övrig utfallsrapportering
• Avstämning och rapportering
• Förberedande prognosarbete
• Prognos- och textkommentar
bokslut
• Årsplan likviditet
• Likviditetsprognos
• Övrigt

Ar processbeskrivningarna
uppdaterade
Vilka kontroller
utförs

Vid behov

15

Avsaknad av
kontroll kan bidra
till väsentliga fel

Uppdatera processbeskrivningar
med vilka kontroller som utförs

Utveckla rutin för avstämning och
förtydligande av dokumentation till vissa
balansposter

Vilka kontroller
utförs och hur
dokumenteras de

Delårs/ årsbokslut

15

Risk för att
balansposterna
visar felaktiga
saldon

Utveckla dokumentationen som
bestyrker balanspostens saldo

L ö p a n d e redovisning

=y Vi= Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL

Ekonomi

och

finans

2013-03-05

LS 1301-0143

RISKBEDÖMNING AV INTERN KONTROLLMILJÖ -KONCERNFINANSIERING
Processer/rutiner

Kontrollmoment

Frekvens

Metod

Väsentlighet

Sannolikhet

Riskvärde

Omvärldsbevakning

Löpande

Egenvärdering

5

2

10

Omvärldsbevakning

Löpande

Egenvärdering

5

2

10

Omvärldsbevakning

Löpande

Egenvärdering

5

2

10

Omvärldsbevakning

Löpande

Egenvärdering

5

2

10

Omvärldsbevakning

Löpande

Egenvärdering

5

2

10

Koncernfinansiering har en fastställd budget.

Finns budget inrapporterad,

En gång per år

Egenvärdering

5

1

5

Koncernfinansiering har mätbara mål.

Följs fastställda mål

Månadsvis

Egenvärdering

2

5

10

Koncernfinansiering vidtar korrigeringsåtgärder
vid behov
Koncernfinansiering gör månads- och
delårsbokslut inkl prognoser

Tas initiativ till
korrigeringsåtgärder
Görs månads- och delårsbokslut,
inkl prognoser.

Vid behov

Egenvärdering

4

2

8

Månadsvis

Egenvärdering

5

1

5

Koncernfinansiering har en ändamålsenlig
redovisning av ekonomi
Koncernfinansiering har uppföljning av
förvaltningarnas, Landstingshuset och SL:s egna
kapital och ev beslutade sanktionsregler

Är rapporteringen tillförlitlig.

Månadsvis

Egenvärdering

5

2

10

Uppföljning av berörda enheters
resultat

Del- och
helårsbokslut

Egenvärdering

3

3

9

Rimlighetsbedömning mot
externa underlag

Fem ggr/år

Egenvärdering

5

2

10

Omvärld
Politiska beslut som påverkar de samlade
skatteintäkterna och specialdestinerade
statsbidrag
Nya fömtsättningar för beräkning av sociala
avgifter enligt lag
Nya förutsättningar för beräkning av
pensionsskuld
Nya förutsättningar för beräkning av
arbetsmarknadsförsäkringar
Nya förutsättningar för räntemarknaden

Styrning

Verksamhet
Koncernfinansiering gör egna berälmingar av de
samlade skatteintäkterna och bokför utfall och
prognos efter dessa

dPVbs Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
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Processer/rutiner

Kontrollmoment

Frekvens

Metod

Väsentlighet

Sannolikhet

Riskvärde

Koncernfinansiering fastställer sociala avgifter
och arbetsmarknadsfbrsäkringar i PO-pålägget

Utgår från SKL:s beräkningar

Vid behov

Egenvärdering

2

2

4

Koncernfinansiering fastställer pensionsdelen i
PO-pålägget
Koncemfmansiering budgeterar och gör
prognoser av finansiella intäkter och kostnader

Utgår från KPA:s beräkningar
och gör egna justeringar
Internfinans levererar underlag

Vid behov

Egenvärdering

3

3

9

Egenvärdering

3

3

9

Kcfi har en uppdaterad och ändamålsenlig
arkivplan

Följs redovisningslagar, regler
och SLL:s arkivreglemente

Budget 1 alt 2
ggr/år
Prognos varje
månad
Vid behov

Egenvärdering

5

1

5

Finns delegationsbestämmelser
Finns attestmstruktion

En gång per år

Egenvärdering

5

1

5

Är de uppdaterade och
ändamålsenliga

Vid behov

Egenvärdering

5

2

10

Finns policy och regelsystem

En gång per år

Egenvärdering

5

1

5

Är de uppdaterade och
ändamålsenliga
Efterlevs dessa

En gång per år

Egenvärdering

5

2

10

Månadsvis

Egenvärdering

5

2

10

Finns adekvat info samlad och
tillgänglig, t ex Kommunala
redovisningslagen, anvisningar
enligt ekonomihandboken.

Löpande

Egenvärdering

5

2

10

Ansvar och befogenheter
Delegationsbestämmelser och attestinstruktioner
är upprättade i enlighet med gällande lagar, regler
och anvisningar.
Bestämmelser och mstruktioner är fastställda och
väl dokumenterade.

Finansiell verksamhet
Koncernfinansiering har policys och regelsystem
för den finansiella förvaltningen
Policy- och regelsystem är fastställda och väl
dokumenterade
Koncernfinansiering har uppdaterade och
ändamålsenliga policys och regelsystemförden
finansiella förvaltningen

Löpande redovisning
Den löpande redovisningen är rättvisande.

=yvb Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL

Ekonomi

och

2013-03-05

finans

L S 1301-0143

Processer/rutiner

Kontrollmoment

Frekvens

Metod

Väsentlighet

Sannolikhet

Riskvärde

Den löpande redovisningen är i enlighet med god
redovisningssed.
Utveckla rutin for avstämning och förtydligande
av dokumentation till vissa balansposter

Efterlevs regelverk och
anvisningar
Vilka kontroller utförs och hur
dokumenteras de

Löpande

Egenvärdering

5

2

10

Löpande

Egenvärdering

5

3

15

Ar processbeslai\Tiingarna
uppdaterade
Vilka kontroller utförs

Minst årligen
men vid behov

Egenvärdering

3

5

15

Rutinbeskrivningar
Koncernfinansiering har beskrivningar for
följande processer:
•
Rapportering preliminär budget
•
Rapportering slutlig budget
•
Periodisering slutlig budget
•
Statsbidrag/landstingsbidrag
•
Finansiella transaktioner
•
Skattekonto
•
Betalningar
•
Pension
•
Personalrelaterat, övrigt
•
Övrig utfallsrapportering
•
Avstämning och rapportering
•
Resultatdispositioner förvalta årsbokslut
•
Förberedande prognosarbete
•
Prognos- och textkommentar bokslut
•
Årsplan likviditet
•
Likviditetsprognos
•
Övrigt

=y>i= Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL

Ekonomi

och

finans

Processer/rutiner

2013-03-05

LS

1301-0143

Kontrollmoment

Frekvens

Metod

Väsentlighet

Sannolikhet

Riskvärde

Redovisningssystem ochför-och eftersystem
- Raindance
- Contempus
- T WIN
- lönesystem (Heroma)
- Cognos Controller
Behörighet i redovisningssystem och i Swedbank.

Finns support
Är tillgängligheten god
Blir våra behov tillgodosedda
Är säkerheten tillräcklig

Årligen

Egenvärdering

5

1

5

Finns behörighetsförteckning
och är denna aktuell och korrekt

Årligen och vid
behov

Egenvärdering

4

1

4

Loggningsrutiner i redovisningssystem, för- och
sidosystem.

Vid behov

Egenvärdering

3

1

3

Miljö

Finns loggningsrutiner. Tas
loggningsdokumentation ut och
kontrolleras av ansvarig
Ej aktuellt

Upphandling

Ej aktuellt (utnyttjar LSF)

PA-området

Ej aktuellt (saknar egen
personal)

Jämställdhet

Ej aktuellt

Säkerhet

Ej aktuellt - samordnas med LSF

IT

