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Forslag til vedtak 
 
1. Styret vedtar årsberetning og årsregnskap 2020 med noter for Sunnaas sykehus HF. 
 
2. Resultatet på kr 21,4 millioner overføres i sin helhet til egenkapital og vil benyttes til 

fremtidige investeringer. 
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1. Hva saken gjelder 
 
I henhold til regnskapsloven skal styret vedta årsberetning og årsregnskap med noter for avsluttet 
regnskapsår 2020.  
 
Saken inneholder revidert årsberetning og årsregnskap med noter. Fristen for vedtak i eget styre er innen 
22.04.2021, som er dato for styrebehandling av konsernregnskapet i styret til Helse Sør-Øst. 
 
2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Årsregnskapet er oppbygd med utgangspunkt i mal gitt av Helse Sør-Øst RHF, og i samsvar med 
regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. 
 
Årsregnskapet 
 
Resultat 
Resultat for 2020 ble positive kr 21,4 millioner mot et resultatkrav på kr 12 millioner, hvilket gir et positivt 
avvik på kr 9,4 millioner. Det positive avviket skyldes blant annet lavere lønnsoppgjør enn forventet, samt 
reduserte kostnader til kurs, seminar, møter og reiseaktivitet, som følge av covid-19. 
 
Det positive resultatet på 21,4 millioner overføres i sin helhet til egenkapital og vil benyttes til fremtidige 
investeringer.  
 
Totale driftsinntekter for foretaket ble kr 609,2 millioner i 2020 mot kr 597,7 millioner i 2019. Endringen på 
11 millioner kan forklares med lavere pasientinntekter er 16 millioner lavere i 2020 i forhold til 2019, i all 
hovedsak som følge av nedstengning og avlysninger grunnet covid-19, samtidig som foretaket har mottatt 
28 millioner i kompensasjon som følge av pandemien. I tillegg har det vært justeringer i basis som følge av 
pris- og lønnsvekst, samt endringer i pensjonskostnader. 
 
Totale driftskostnader ble kr 588,2 millioner i 2020 mot kr 590,9 i 2019. Reduksjonen på 2,7 millioner 
skyldes flere forhold. Andre driftskostnader har falt med 5,9 millioner i 2020 fra 2019, hovedsakelig som 
følge av reduserte kostnader til kurs, seminar, møter og reiseaktivitet. Lønnskostnader økte til 447,8 
millioner i 2020 mot 446,5 millioner i 2019. Den noe lave økningen skyldes blant annet utvidet refusjon av 
sykefravær og lavere AGA sats i 3. termin som del av kompensasjonspakken i forbindelse med covid-19, så 
vel som reduserte pensjonskostnader og et lønnsoppgjør som ble lavere enn forventet før pandemien 
inntraff. 
 
Foretaket benytter NRS 6 for 2020 som grunnlag for rapportering av pensjonskostnader og sammenstilling 
av pensjonsnoten. Netto bokførte pensjonskostnader i 2020 er kr 42,8 millioner, hvilket er ca. kr 10,4 
millioner lavere enn opprinnelig budsjettert for 2020. Som følge av dette har foretaket bokført reduksjon i 
inntekt på kr 10,5 millioner. Betalbar pensjonspremie i 2020 utgjør ca. kr 58,6 millioner, hvorav kr 16,2 
millioner er dekket gjennom premiefond.  
 
Balanse 
Sum eiendeler pr. 31.12.2020 er kr 775,6 millioner, mot 745,3 pr. 31.12.2019. Økningen i eiendeler på kr 
30,3 millioner kan i all hovedsak forklares med en økning i pensjonsmidler på kr 15,9 millioner og økning i 
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kortsiktige fordringer på kr 30,1 millioner, delvis motvirket av en reduksjon i varige driftsmidler på kr 17,3 
millioner, som skyldes avskrivninger. 
 
Avsetning for tariffestet utdanningspermisjon utgjør kr 7,7 millioner pr. 31.12.2020.  Avsetningen omfatter 
27 overlegeårsverk samt 16 årsverk psykologspesialister. 
 
Sum egenkapital pr. 31.12.2020 er kr 464,4 millioner, mot kr 443 millioner pr. 31.12.2019, en økning på 
21,4 millioner, som er overføring av årets resultat. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2020 er 59,9 %, mot 59,5 
% pr. 31.12.2019, noe som anses som veldig bra. 
 
Likviditet 
Pr. 31.12.2020 har foretaket kr 217,5 millioner på konsernkonto, en økning på kr 35,3 millioner fra 2019, og 
foretaket vurderer likviditeten til å være meget god.  
 
 
Årsberetning 
 
Årsberetningens innhold er regulert i Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 3-3a. «Årsberetningens 
innhold for regnskapspliktige som ikke er små foretak».  
 
Vedlagte årsberetning tilfredsstiller kravene i ovennevnte paragraf, blant annet 
 

- En rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av 
dens stilling 

- Den regnskapspliktiges framtidige utvikling 
- Opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift 

 
3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør anser vedlagte årsberetning og årsregnskap med noter til å gi et godt og 
rettvisende bilde av foretakets situasjon i 2020.  Administrerende direktør anser foretakets økonomi som 
solid, med gode resultater, høy egenkapitalandel og god likviditet. 
 
Administrerende direktør anbefaler at resultatet på kr 21,4 millioner overføres i sin helhet til egenkapital og 
benyttes til fremtidige investeringer. 
 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør  
 
 
 
Vedlegg 
1. Årsberetning for Sunnaas sykehus HF 2020 
2. Årsregnskap med noter for Sunnaas sykehus HF 2020 


