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Sak 13/17 Årsregnskap 2016 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar styrets årsberetning og årsregnskap 2016 med noter. 
 
 
Sammendrag og konklusjoner 
Årsregnskapet for 2016 fremlegges ferdig revidert.  
 
Resultat, balanse og noter er satt opp i henhold Norsk Regnskapsstandard (NRS). 
 
Resultat og inntekter 
Foretaket hadde et resultatkrav på 22 millioner i 2016 og leverte et overskudd på 26,7 millioner. 
Foretaket har med dette levert et positivt avvik på 4,7 millioner i 2016 Foretaket er fornøyd med 
resultatet og det positive avviket på 4,7 millioner. Det positive avviket vil i sin helhet bli avsatt til 
fremtidige investeringer i bygningsmassen. 
 
Totale driftsinntekter for foretaket ble 587,7 millioner i 2016 mot 577,6 millioner i 2015.  
 
Eiendeler 
Sum eiendeler pr 31.12.2016 er 672,2 millioner, mot 627,6 pr 31.12.2015. Økningen i eiendeler på 
44,6 millioner kan i all hovedsak forklares med følgende: 

- Reduksjon av varige driftsmidler på 28,4 millioner (herav salg Drøbak 13 millioner)  
- Økning av pensjonsmidler på 21,2 millioner  
- Økning innestående konsernbankkonto på 49,5 millioner 

 
Egenkapital og gjeld 
Sum Egenkapital og gjeld pr 31.12.2016 er 672,2 millioner, mot 627,6 pr 31.12.2015. Økningen i 
egenkapital og gjeld på 44,6 millioner kan i all hovedsak forklares med følgende: 
 

- Økning egenkapital med årets resultat 26,7 millioner 
- Økning langsiktig gjeld 5 millioner 
- Økning kortsiktig gjeld 12,2 millioner 
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Likviditet 
I kontantstrømanalysen i Årsregnskapet fremstår det som likviditetsbeholdningen har økt med 
bare kr 419.000,-, mens likvide poster egentlig har økt med 50 millioner. Årsaken til avviket er at 
konsernbankkontoen blir klassifisert som fordring mot Helse Sør-Øst og fremstår som økning av 
omløpsmidler. Største poster som forklarer økningen på konsernbankkontoen med 49,5, millioner: 
 

- Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter + 30 millioner 
- Salg av varige driftsmidler fratrukket kjøp + 13 millioner 
- Økning langsiktig gjeld   +  7 millioner 

 
 
 
Årsregnskapet er oppbygd i henhold til mal gitt av Helse Sør-Øst RHF, og i samsvar med 
regnskapslovens bestemmelser samt god regnskapsskikk.  
 
Vedlagt komplett årsregnskap med styrets beretning, resultat, balanse og noter. 
 
Vedlagt en presentasjon som oppsummerer saken. 
 
Bakgrunn for saken 
 
I henhold til regnskapsloven skal styret vedta foretakets årsregnskap og styrets årsberetning. 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg til saken: 
 

Vedlegg 1: Komplett Årsregnskap 2016 
Vedlegg 2: Presentasjon Årsregnskap 2016 

 

  
  
 


