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Bakgrunn 
Helseforetak er pliktig til å følge regnskapsloven ifølge lov om spesialisthelsetjenesten.  
 
Ifølge regnskapslovens §3-1 skal regnskapspliktige for hvert regnskapsår utarbeide 
årsregnskap og årsberetning i samsvar med bestemmelser i samme lov.  Årsregnskapet og 
årsberetningen skal underskrives av samtlige styremedlemmer og daglig leder. 
 
Konsernregnskapet skal bygge på de konsoliderte foretakenes selskapsregnskaper og består av 
resultatregnskap, balanse kontantstrømsanalyse og noter. 
 
Etter regnskapslovens §1 – 7 kan oppstartsåret være lengre enn kalenderåret.  Helse Vest RHF 
ble stiftet 17.08.01 og Helse Bergen, Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Førde og 
Apotekene Vest ble stiftet 05.12.01.  Resultatregnskapet gjelder fra oppstart til 31.12.02. 
 
Kommentarer 
Det legges med dette frem årsregnskap med årsberetning for Helse Vest RHF  - morselskap 
og konsern. 
 
Det er benyttet felles regnskapsprinsipper og alle vesentlige interne transaksjoner er eliminert. 
 
Oppført kostpris på anleggsmidler er foreløpig.  Helsedepartementet vil fastsette endelige 
inngangsverdier på anleggsmidlene i løpet av 2003. 
 
Det gjøres oppmerksom på at revisor ikke er ferdig med gjennomgang av konsernregnskapet. 
 
Resultatmåling 
I St.prp. nr 1 (2002-2003) Tillegg nr 4 er det slått fast at det er de regionale helseforetakenes 
resultat før avskrivninger og inntekter knyttet til investeringer som skal legges til grunn for 
vurdering av resultatet.  Samme forutsetning er videreført til helseforetakene. Se vedlagte 
oversikt over resultat til vurdering 
 
 
 
 
 



 

 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret gir Administrerende Direktør fullmakt til å gjennomføre eventuelle 
redaksjonelle og lite vesentlige endringer som måtte følge av revisors gjennomgang av 
konsernregnskapet. 

 
2. Styret legger vedlagte årsregnskap med noter og årsberetning frem for foretaksmøtet 

til godkjenning med de endringer som fremkommer i møtet og eventuelle endringer 
som måtte følge av revisors gjennomgang av regnskapet. 

 
 
 
 
 
Vedlegg: 
  Oversikt over resultat til vurdering 
 
 
 
 
 
Utrykte vedlegg: 
  

Konsernregnskap med noter for Helse Vest 
Forslag til styrets beretning for Helse Vest 
 Regnskap med noter og styrets beretning fra Helse Bergen HF 

  Regnskap med noter og styrets beretning fra Helse Stavanger HF 
  Regnskap med noter og styrets beretning fra Helse Fonna HF 
  Regnskap med noter og styrets beretning fra Helse Førde HF 
  Regnskap med noter og styrets beretning fra Apotekene Vest HF 
  Oppsummering revisjon 2002 for Helse Bergen HF 
  Oppsummering revisjon 2002 for Helse Stavanger HF 
  Oppsummering revisjon 2002 for Helse Fonna HF 
  Oppsummering revisjon 2002 for Helse Førde HF 
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