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Resultat av begrenset gjennomgang av balanse/resultat for Helse Bergen  
pr. 30.06.2003 

Helse Vest ba Ernst & Young foreta en begrenset gjennomgang av balanse og resultat for Helse 
Bergen pr. 30.06.2003. Formålet var dels å gi vår vurdering av det fremlagte resultat, herunder 
usikkerhetspunkter, samt vår foreløpige vurdering av situasjonen rundt avstemming, 
dokumentasjon og ajourhold i selve regnskapsavslutningen. 
 
For ordens skyld vil vi presisere at vi ikke har foretatt en fullstendig revisjon i henhold til god 
revisjonsskikk, men foretatt utvalgte avtalte kontrollhandlinger. Derfor gir vi heller ikke noen 
revisjonsberetning eller formell uttalelse. 
 
Generelle kommentarer til kvalitet på regnskapsavleggelsen. 

Utifra vår gjennomgang er etter vår oppfatning kvaliteten på selve regnskapsavleggelsen i 
regnskapsavdelingen vesentlig bedre enn ved årsskiftet. Det er også et betydelig tempo i 
forbedringsarbeidet. 
 De fleste poster/ områder var avstemt, à jour og spesifisert 
 Regnskapsavdelingen foretar regnskapsavleggelsen i stor grad med egne ressurser 
 Selve avslutningsprosessen synes godt strukturert, den enkelte vet hvem som skal gjøre hva. 
 Medarbeiderne tar vesentlig større ansvar for avstemmingene/ajourhold mv. 
 Flere rutiner/områder er forenklet/forbedret: Antall bankkonti er på vei ned, følgeskriv til 

lønnsoppgaver er avstemt mv. 
 Det er en klar plan for hvilke aktiviteter som skal gjøres for å forbedre svake områder. 
 
Fortsatt er det etter vår oppfatning likevel viktige forbedringsområder: 
 En del avstemminger må gjøres grundigere og med grundigere dokumentasjon for å avdekke 

eventuelle resultatfeil. 
 Det er fortsatt uoversiktlig sammenheng mellom regnskapssystemene Oracle og Formula, 

oversiktilighet i fullstendighet for alle inntekter, og vanskelig avstemming mellom 
innkjøpssystem (Merida) og økonomisystem. Som kjent arbeides det med dette. 

 Avstemming av lønn er svak, og fremdeles avhengig av at vi må bistå i dokumentasjons-
innhenting og spesifikasjon. 

 
 

 



  2. 

 

Våre vurderinger angående fremlagt resultat/balanse pr. 30.06.2003. 

Pr. 30.06.2003 har Helse Bergen rapportert  
 Driftsresultat  - 106 mill. 
 Resultat etter finans  -   97 mill. 
 
Helse Bergen har periodisert sitt regnskap i samsvar med budsjett.  Dette er ikke nødvendigvis i 
samsvar med god regnskapsskikk, men disse avvikene er kommunisert til styret og Helse Vest, og 
har ingen betydning for årsoppgjøret. 
 
 All DRG produksjon, også eventuell overproduksjon, er tatt inn med fulle satser/ ikke redusert 

med de satser for overproduksjon som er avtalt med Helse Vest. 
 Ferie er antatt tatt ut med ¼ i juni, 2/4 i juli, ¼ i august (jf. foreslått prinsipp i Helse Vest). I 

følge Helse Bergen avviker faktisk ferieuttak vesentlig i forhold til dette estimatet. 
 Bokførte avskrivninger i 2003 er ikke fullt ut justert med de endringer i regnskapsestimat 

(levetid på bygninger mv.) som kom i mai 2003. Justert for dette ville resultatet trolig bli 
forbedret med ca. kr. 10 mill pr juni 2003. 

 
 
 
Vi har kun to forslag til korreksjoner av regnskapet pr. 30.06.  Netto korreksjonsforslag utgjør ca 5 
mill og består av følgende poster: 
 Uforklart avvik på ca. 3 mill vedrørende utbetalte feriepenger for 2002 sammenlignet med 

avsatte feriepenger.  Avviket kan medføre ekstra kostnadsføring.  Årsaken skyldes trolig feil i 
rapporter sendt fra IBM/sentral lønnskjøring. 

 Feil beregning av inntekt vedrørende Nordåstunet.  Helse Bergen antar at bokført inntekt pr 
juni er 1-5 mill for høy. 

 
Imidlertid finnes det enkelte regnskapsposter som ikke er tilstrekkelig avstemt eller dokumentert 
pr. dato slik at det hersker usikkerhet ved resultatet.  Basert på enkle rimelighetsvurderinger har vi 
for enkelte poster likevel antydet hvilket nivå vi antar at eventuelle feil kan ha. De vesentligste er: 
 Deler av varelager er ikke avstemt eller talt.  Årsak er delvis systemproblemer.  Eventuelle feil 

antas å kunne utgjøre 0-5 mill 
 Sykepengerefusjoner er i dag meget vanskelig å avstemme og er ikke avstemt pr 30.6.2003.  

Det arbeides med å rydde opp/ forenkle avstemmingsarbeidet.  Eventuell feil antas å kunne 
utgjøre 0-5 mill 

 Regnskapssystemene Oracle og Formula er ikke tilstrekkelig avstemt. Det arbeides med å 
bedre avstemmingsrutinene.   

 Aktivering vs. kostnadsføring av ombyggingsarbeider/vedlikehold på bygg og andre 
driftsmidler. Delvis er det uklare regnskapsprinsipper som må avklares med Helse Vest, delvis 
er ikke postene fullt ut kontrollert. 

 
I tillegg er det enkelte skjønnsmessige poster som er holdt uforandret fra 31.12.2002, da det pt. 
ikke foreligger nye beregninger. Her kan nye beregninger gi vesentlige resultatutslag. 
 Aktivert kr. 23 mill. for pasienter under behandling; benyttet forenklet Helse Vest prinsipp, 

men kan bli endret pr. 31.12.2003.  
 Avsatt kr. 184 mill. i pensjonsforpliktelser. Nye beregninger (innhentes av Helse Vest i høst) 

kan gi vesentlige utslag. 
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 Avsatt kr. 111 mill. for ikke uttatte overlegepermisjoner. Oppdatering av beregninger er under 
arbeid. I følge Helse Bergen vil oppdatering trolig ikke gi store resultatjusteringer. 

 Avsatt kr. 30 mill for overført ferie og avspasering.  Avsetning vil bli vurdert på nytt ved 
årsskiftet. 

 
 
 
                                                                          O     
 
 
Vi har gitt en grundigere redegjørelse for de ovenstående forhold i rapport til økonomiledelsen i 
Helse Bergen. 
 
For 2002 ga vi i vår revisjonsberetning anmerkning vedrørende foretakets internkontroll.  Ut fra 
våre foreløpige vurderinger pr. i dag, og dersom nivået på regnskapsavleggelse opprettholdes og 
planlagt forbedring gjennomføres frem til 31.12.2003, er det sannsynlig at vi ikke vil gi 
anmerkning for de samme forhold for 2003 i selve revisjonsberetningen. Kvaliteter på rutiner og 
internkontroll mht. regnskapsavleggelse bør likevel fremdels vesentlig forbedres, dersom ikke 
svak internkontroll karakter og vesentlig kritikk skal unngås i vår internkontrollrapport. 
Som avtalt vil vi foreta en utvidet internkontroll gjennomgang og avstemmingskontroll pr. 
30.09.2003. 
 
 
Med vennlig hilsen 
ERNST & YOUNG AS 
 
 
 
Finn Kinserdal  
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