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Bakgrunn 
Helse Vest skal avlegge årsregnskap og årsberetning etter regnskapsloven for første gang for 2002.  
 
Dette innebærer at det, i tillegg til regnskap for hvert av helseforetakene og morselskapet, skal utarbeides 
et konsolidert regnskap for hele konsernet der alle interne transaksjoner og mellomværender er eliminert.  
Det skal også utarbeides noter, kontantstrømsanalyse og årsberetning for både foretakene og det 
konsoliderte regnskapet.   
 
Morselskapets regnskap skal inneholde regnskapstall fra oppstart i 2001.  Det vil ikke være mulig, dette 
første året å legge frem sammenligningstall for forrige år. 
 
Kommentarer 
For å kunne avlegge et konsolidert regnskap som gir et godt bilde av den økonomiske situasjonen for 
konsernet, er det viktig at selskapene benytter samme prinsipp mht periodisering av kostnader og 
inntekter og vurdering av eiendeler og gjeld. 
 
Likeledes er det av stor betydning at transaksjoner mellom foretakene registreres på en slik måte at de 
enkelt kan elimineres i konsernregnskapet. 
 
Helse Vest RHF har derfor sendt brev til foretakene med beskrivelse av de regnskapsprinsipper som skal 
benyttes i konsernet.  Det forutsettes at disse prinsippene følges i det enkelte foretak.  Det er også sendt ut 
sjekkliste for årsoppgjøret og maler for noteoppstilling og oppstilling av årsregnskapet. 
 
Det er også avholdt et 2-dagers kurs i regnskap med tema årsoppgjør.  Her har regnskapsprinsipp, 
periodiserings- og avstemmingsrutiner vært gjennomgått.  I tillegg ble noen lønnsrelaterte tema 
gjennomgått spesielt.  Alle foretakene deltok på kurset med regnskapsmedarbeidere, de fleste også med 
lønnsmedarbeidere. 
 
Status i arbeidet 
Etter revisjonsrapporten som ble laget på bakgrunn av gjennomgang pr 30.06.02, har alle foretakene lagt 
ned mye arbeid med hensyn tilkvalitetsforbedring av regnskapet.  Målet var at alle balanseposter skulle 
være avstemt pr 31.10.02 i alle foretakene. 
 
Ingen av foretakene klarte dette fullt ut, men noen er kommet ganske langt i dette arbeidet.  Inntrykket er 
at økonomiledelsen har fokus på regnskapsavleggelsen. 
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Fortsatt er det usikkerhet mht verdsettelsen av tingsinnskuddet pr 01.01.02.  Foreløpig avklaring fra 
helsedepartementet er lovet dette året.  Av denne årsak har ikke alle foretakene lagt inngående balanse inn 
i regnskapet.  Dette kompliserer avstemmingene.  Det er gitt melding om at inngående balanse skal legges 
inn med de oppgitte tall og at justeringer på bakgrunn av foreløpige innspill fra departementet gjøres på 
aggregert nivå.  Regnskapet korrigeres når verdi på tingsinnskuddet blir endelig fastsatt for 2003-
regnskapet.  Korrigering vil da skje mot egenkapitalen. 
 
Vi venter også på endelig avklaring mht pensjonskostnader.  Slike avklaringer forventes å komme medio 
desember.  Så langt det er kjent vil kostnaden for 2002 bli i størrelsesorden 60% av innbetalt premie. 
 
Det arbeides løpende med avstemming av interne transaksjoner i konsernet, herunder mellomværende 
mellom foretakene. 
 
Fremdriftsplan 
Det er sendt ut brev til foretakene den 17.10.02 om årsoppgjøret, vedlagt sjekklister, regnskapsprinsipper 
og mal for noter til regnskapet.  Frist for innsendelse av avstemte regnskapstall er satt til 31.01.03.  Det 
forventes at regnskapet er så godt avstemt at den senere revisjon ikke vil avdekke vesentlige feil som må 
rettes i det endelige regnskapet. 
 
Helse Vest vil konsolidere de innsendte regnskapstall og har frist for rapportering til departementet den 
10.02.03.  Styret vil få fremlagt en foreløpig regnskapsrapport  til styremøte 27.02.03. 
 
Frist for utarbeidelse av noter er satt til 28.02.03. 
 
Reviderte årsregnskap vil bli behandlet i de respektive styrene før konsernregnskapet legges frem for 
styret i Helse Vest RHF. 
 
Et revidert årsoppgjør m/noter, kontantstrømsanalyse og årsberetning vil bli fremlagt på foretaksmøte i 
juni. 
 
Det vil ikke bli rapportert til styret på januar-tall i 2003.  Administrerende direktør vil på vanlig måte 
legge frem akkumulerte tall pr 28.02.03 i mars 2003.  Årsaken er at det vil være nødvendig å bruke noe 
ekstra tid i januar til kvalitetssikring av årsregnskapstallene for 2002.  Videre vil nytt regnskapssystem, 
Oracle Financials, bli implementert i Helse Stavanger, Helse Førde og Helse Vest RHF fra 01.01.03.  
Helse Bergen og Helse Fonna benytter allerede dette systemet.  
 
 
 


