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Sak 12/15 Årsregnskap Sunnaas sykehus HF 2014 

 
 
Forslag til vedtak: 
1. Styret godkjenner Regnskap med noter for 2014. 
2. Styret godkjenner Styrets årsberetning for 2014  
 
 
Sammendrag og konklusjoner 
Årsregnskapet 2014 er ferdig revidert. Endelig resultat 2014 ble et overskudd på 66,6 millioner. 
Foretaket hadde som mål å levere et positiv resultat for 2014 på 20 millioner. På grunn av 
reduserte pensjonskostnader ble resultatkravet økt til 64 millioner. Foretaket har derfor et positivt 
avvik målt mot nytt resultatkrav på 2,6 millioner. Det positive avviket på 2,6 millioner vil i sin 
helhet bli avsatt til reserve for nye investeringer i 2015. Foretaket er meget godt fornøyd med 
årets resultat. 
 
På grunn av nye uførepensjonsregler og innarbeidelse av levealdersjustering på ytelser for 
fremtidige pensjonister, har Sunnaas sykehus HF (SunHF) en betydelig lavere pensjonskostnad i 
2014 i forhold til 2013. Effekten av dette er reduserte kostnader (og basis inntekt) i forhold til 
2013.  
 
Totale driftsinntekter for foretaket ble kr 512 millioner i 2014, mot kr 511 millioner i 2013.  
 
Sum Eiendeler er pr 31.12.14 kr 531 millioner, mot kr 479 millioner pr 31.12.13.  
I forbindelse med fisjon fra Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (AKPK) og Kommunal 
landspensjonskasse (KLP), til Pensjonskassen for foretakene i hovedstadsområde (PKH) er 
inngående/ utgående balanse 2013 og inngående balanse 2014 blitt korrigert/økt med 2,773 
millioner (EK innskudd 0,657 millioner og opptjent EK pensjonsmidler NOK 2,116 millioner). Dette 
er blitt betraktet som en "feil fra tidligere år" da det stammer fra innskudd gjort før 2002. 
Utgående balanse 2013 og inngående balanse 2014 ‘Annen innskutt egenkapital’ er blitt 
korrigert/økt med tilsvarende beløp. 
 
Balansen er satt opp i henhold til mal gitt av Helse Sør-Øst RHF og viser at sum eiendeler 
balanserer med egenkapital og gjeld på kr 531 millioner. 
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Vedlagt følger Styrets beretning, regnskapsprinsipper og noter til regnskapet. For nærmere 
detaljer i regnskapstallene vises til disse vedleggene. 
 
Bakgrunn for saken 
I henhold til regnskapsloven skal styret vedta foretakets regnskap sammen med styrets 
årsberetning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

1) Regnskap 2014 med noter 
2) Styrets årsberetning for 2014  

 


