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REHABILITERING VEST AS  ÅRSMELDING 2017

Fra vi fikk vårt første anbud i 2015 har 
vi brukt tiden til å etablere oss som en 
attraktiv leverandør av rehabiliterings-
tjenester for befolkningen i Helse Vest. 
Vi har dyktige og stabile behandlerteam 
som gir våre deltakere tett oppfølgning og 
legger til rette for at deltagerne skal kunne 
oppnå gode behandlingsresultat.

Rehabilitering Vest, med 30 døgnplasser 
og 10 dagplasser, oppnådde 96,23 % 
beleggsprosent på døgnopphold og 
91,52 % på dagopphold. Dette er høyere 
enn minstekravene fra Helse Vest, og vi 
er meget godt fornøyde med utnyttelsen 
av vår kapasitet.

Ventetiden til dagrehabilitering har gått noe 
opp sammenliknet med 2016. Det er flere 
personer totalt sett som ønsker seg til Reha-

bilitering Vest nå enn vår kapasitet tilsier. 
Dette bekrefter at både deltagere og opp-
dragsgiver har tro på det rehabiliterings-
tilbudet som tilbys.

Rehabilitering Vest representerer et av 
regionens sterke kompetansemiljøer 
innen rehabilitering og tverrfaglig arbeid. 
Hovedintensjonen er å kunne hjelpe folk 
tilbake til aktive liv. I 2017 ble det innad i 
organisasjonen etablert en arbeidsgruppe, 
som har til hensikt å arrangere kurs og 
dagsseminar til helsepersonell innenfor 
kommunehelsetjenesten og spesialist-
helsetjenesten. 

Vi innhenter eksterne forelesere, men 
deler også av egen kunnskap. Rehabilite-
ring Vest som kompetansesenter for 
regionen er nå i ferd med å realiseres.

Vi jobber hele tiden målrettet for å skape 
gode rammer for rehabiliteringsarbeidet. 
I 2016 ble vårt varmtvannsbasseng total-
renovert. Det er nå daglig i bruk både til 
egentrening og med instruktør. 

Høsten 2017 har vi brukt tid på å gjøre 
fellesområdene våre hyggeligere med blant 
annet grønne planter og fikentrær for å 
skape en god sosial ramme om tilbudet. 
I 2018 planlegges oppgradering av møbler 
på deltakerrommene.

Rehabilitering Vest går inn i 2018 som en 
sterkere aktør og med et godt fundament 
for driften.

Rehabilitering 
ved Rehabilitering Vest
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INNHOLD

Direktøren
har ordet

Vi har avtale med Helse Vest RHF om å tilby spesialisert rehabilitering til følgende diagnosegrupper: 

• Langvarig muskel- og bløtdelssmerte   

• Brudd, ortopedi og slitasjetilstander i skjelett

• Revmatologiske sykdommer   

• Amputasjoner underekstremiteter

DIREKTØREN HAR ORDET

REHABILITERING VED REHABILITERING VEST  

STYRKER VED TILBUDET

ET REGIONALT KOMPETANSESENTER

UTSIKTENE FREMOVER
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REGNSKAP OG BALANSE

NOTER 

REVISJONSBERETNING

2

3

4

6

7

8

9

11

14

Administrerende
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Enhetsleder 

Karin Lande

Saltrening, her med fysioterapeut Daniel Huseby Bordvik, 

utgjør en viktig del av treningen for våre pasienter.

Våre rehabiliteringsteam, tar utgangspunkt 
i deltakers opplevelser av hva som er 
viktigst i eget liv og vektlegger funksjon 
fremfor diagnose.  I kombinasjon med 
undervisning, tilpasset fysisk aktivitet, og 
bruk av kognitiv tilnærming, gir deltagerne 
oss gode tilbakemeldinger på at mange 
endrer fokus fra diagnose og sykdom til  
å se muligheter og ressurser for å kunne 
leve bedre med den diagnosen de har.  
Erkjennelse og aksept av situasjonen er en 
uvurderlig kilde til motivasjon for endring. 

Henvisninger
Totalt 516 ble henvist til Rehabilitering 
Vest i 2017. Av disse kom 329 fra Vurde-
ringseininga i Bergen, og 187 henvis-
ninger kom fra spesialisthelsetjenesten.
 

Samlet sett er det noe lavere enn i 2016. 
De fleste som kommer til rehabilitering 
hos oss er bosatt i Helse Vest-regionen, 
med hovedvekt fra befolkningen i 
Rogaland. 

Deltakere som krever 
ekstra oppfølgning
Vi har i avtalen med Helse Vest øremerket 
plasser til deltakere som trenger mer 
bistand. Erfaringsmessig er det i hoved-
sak eldre med komorbide tilstander. 

Det betyr at de har andre og flere dia- 
gnoser/sykdommer som kan komplisere 
rehabiliteringsforløpet. Erfaringsmessig 
har de andre utfordringer enn deltakere 
som er mere selvhjulpne. 

For å ivareta disse deltakerne har vi 
tilpasset spesialkompetanse, trenings-
forhold og deltakerrom for å kunne  
ivareta god rehabilitering. Det innebærer 
også at vi har et godt samarbeid med 
Helse Fonna og med Haugesund 
Sanitetsforenings Revmatismesykehus 
vedrørende henvisninger. 

Dette for å kunne ivareta en smidig 
overgang fra behandling i sykehus til 
spesialisert rehabilitering i Rehabilitering 
Vest. 
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Det som kjennetegner dagrehabiliterings-
deltakerne er at de er i yrkesaktiv alder. 
En viktig målsetting er å oppnå bedre 
helse og arbeidsevne, og dermed bedre 
jobbmestring.

Bassengtrening styrker tilbudet
En viktig del av vårt tilbud er opptrening i 
varmtvannsbasseng. Vi får tilbakemelding 
på at deltakere opplever dette som helse-
bringende. Det er i tillegg mulighet for å 
bruke bassenget til egentrening på kvelds-
tid. Våre instruktører er fysioterapeuter og 
vi har badevakt tilstede under alle timene.
Årlig gjennomfører Rehabilitering Vest 
livredningskurs i basseng for ansatte og 
lag og foreninger som leier bassenget.

Kostholdkurs
Kosthold er et vesentlig element for å 
optimalisere rehabiliteringsprosessen. 
Klinisk ernæringsfysiolog og kjøkkensjef 
har utviklet kurs som deltakerne ved 
Rehabilitering Vest får mulighet til å 
delta på i løpet av oppholdet. 

Formålet med kursene er at deltakerne 
gis mulighet til å se og erfare hvordan 
kostrådene kan brukes i praksis, på en 
enkel måte. Mange har kjennskap til det, 
men flere gir uttrykk for at den praktiske 
tilnærmingen gjør det enklere å gjennom-
føre det selv også. Vi tilbyr to ulike kurs-
former, så de både får muligheten til å 
tilberede retter på egenhånd/i grupper 
og observere kokkens tips og triks på 

REHABILITERING VEST AS  ÅRSMELDING 2017
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Styrker 
ved tilbudet

DIREKTØREN HAR ORDET

Dagrehabilitering: Etter tre års drift ser vi en økning av de som ønsker dagrehabilitering. Dette er et 

behandlingstilbud som er tilpasset deltakere som ikke har behov for innleggelse, og som bor i nærområdet. 

Det er fortrinnsvis befolkning i Haugesund og Karmøy som har benyttet seg av tilbudet i 2017.

kjøkkenet. Kursene gjennomføres i nytt 
treningskjøkken tilknyttet restaurant 
Utsikten i 7. etasje. 
 
Brukertilfredshet
Ved utreise får alle deltakere mulighet til 
å gi oss tilbakemelding. Undersøkelsen 
gir oss viktige signaler på hvilke områder 
vi må prioritere i forbedringsarbeidet.
Vi ser blant annet at vi får gode tilbake-
meldinger på at de fleste er svært 
tilfreds med rehabiliteringstilbudet. 
Tilbakemeldinger viser også at vi kan 
bli bedre på informasjon om at deltakere 
kan forvente økte plager/ smerter i 
begynnelsen av oppholdet.

ETTER OPPHOLD VED REHABILITERING VEST KAN DELTAKER FORVENTE Å SITTE IGJEN MED:
• Økt innsikt og kunnskap    • Forbedret helsetilstand    • Tverrfaglig vurdering

2015
2016
2017

Bruk av dagrehabilitering fordelt på kommuner:
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 Fysioterapeut Marie Ingebrigtsen instruerer 

en gruppe deltagere under bassengtrening

I et godt samspill med kjøkkensjef Anne 

Kristin Bakkevik har vi i 2017 etablert kostholdkurs.

ReOpp (n=416)

0                        100 200 300 400

Ikke i det hele tatt        I liten grad        I noen grad        I stor grad        I svært stor grad        Missing        Uaktuelt      

Hvor tilfreds er du alt i alt med rehabiliteringstilbudet?
Har du tillit til rehabiliteringstitusjonen du var på?
Ble du tatt med i beslutninger om rehabiliteringen?
Fikk du informasjon om eventuelt forventede plager?
Viktig informasjon kom fram til pers. inst?
Fikk du vite det som var nødvendig om resultater av tester/undersøkelser?
Fikk du vite det som var nødvendig om tester/unders. du skulle gjøre?
Fikk du vite det som var nødvendig om rehabilitering?
Snakket behandlerne forståelig?
Fikk du fortalt behandlerne det som var viktig for deg?
Hadde den sosiale kontakten m/medpas, betydning for deg?
Var det sosiale miljøet godt for deg?
Hadde legen nok tid til deg?
Fikk du anledning til å snakke med lege i annet pers. på...?
Hadde fysio nok tid til deg?
Gjorde behandlerne sitt beste for effektiv behandling av deg?
Samarbeidet personalgruppen godt om behandlingen din?
Hadde behandlerne nok tid til deg når du trengte det?
Inntrykk av organiseringen
Omsorg fra behandlerne 
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Dette er selvfølgelig avhengig av hvilken 
diagnose som ligger til grunn. Plattformen 
helsenorge.no gir befolkningen en oversikt 
over behandlingsteder og forventet vente-
tid for behandling. 

De store konsekvensene av fritt behand-
lingsvalg har vi enda ikke sett. Det tar ofte 
litt tid før befolkningen gjør nytte av de nye 
mulighetene. Rehabilitering Vest har rehabi-
literingsprogram av god kvalitet og som gir 
resultater, og ser derfor potensiale i deltak-
ere som ønsker å benytte fritt rehabilite-
ringsvalg i fremtiden. 

I konkurranse med andre private/ideelle- og 
private/kommersielle aktører ser vi at sats-
ning på kompetanse og kvalitet vil være av-
gjørende.  Markedsføring av tilbudet vil fort-
satt være en prioritet. Den viktigste aktøren 
er deltakere som har vært til rehabilitering 
hos oss, deres opplevelser og anbefalinger 
videre til sitt nettverk. 

Sammen er vi sterkere
Rehabilitering Vest er opptatt av hvordan 
rehabiliteringsprosessen for deltakere kan 
fortsette etter opphold hos oss. 

Det er derfor viktig for oss å delta i nettverk 
som "Møteplassen", som er et kontakt- 
nettverk for de som innehar koordinerende 
funksjon for habilitering og rehabilitering i 
kommunene og sykehus. 

Her får vi viktig kunnskap og informasjon 
om rehabilitering i kommunale virksom- 
heter, utfordringer og muligheter, delta i  
dialog om utvikling og samhandling og  
oppgaver innenfor fagområdet. 
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I dag foregår mye av kursvirksomheten i 
Oslo og Trondheim og tanken til Rehabili-
tering Vest er å bygge opp et alternativ 
som helsepersonell lokalt kan bruke til 
kompetanseheving og nå hjem samme 
dag, uten å bruke tid og ressurser til 
transport og overnatting. 

Vårt første heldagsseminar ble gjennom-
ført 21. september med deltakelse fra de 
fleste kommunene i Fonna området. 
Evalueringen av seminaret viser at kurs-
deltakerne var godt fornøyd med faglig 
utbytte og fasiliteter.  

Vi legger stor vekt på å etablere et tilbud 
som dekker de regionale behovene, og 
som kvalitetsmessig er på nivå som 
nasjonale kurstilbydere. Vi søker semina-
rene godkjent som meritterende for de 
ulike faggruppene, slik at de godkjennes 
som videre- og/eller etterutdanning.

Våre seminarer er så langt tatt godt imot 
av de ulike godkjenningsinstanser. Kurset 
i 2017 og første i 2018 er godkjent av Den 
norske legeforening, Norsk Sykepleierfor-
bund, Ergoterapiforbundet og Fysioterapi-
forbundet.

Fagområdet rehabilitering er et nasjonalt 
satsningsområde (ref. opptrappingsplan 
for habilitering og rehabilitering). Vi ønsker 
å være en arena der helsepersonell treffes 
for å lære, lære av hverandre og bygge 
nettverk. 

For å sikre at vi treffer kommunenes 
ønsker om kompetanseheving vil vi invitere 
flere inn i et ressursnettverk. Her kan de 
bidra med å løfte inn fagområder innenfor 
rehabilitering, der det er behov for 
kompetanseheving.  

Et regionalt 
kompetansesenter
Rehabilitering Vest er i ferd med å bygge et regionalt 

kompetansesenter innen rehabilitering.

Nytt fra 1. juli 2017 er fritt behandlingsvalg. Det innebærer at deltakere fra alle helseregioner 

har mulighet for å velge Rehabilitering Vest som behandlingsted.

Utsiktene
framover

I januar 2017 samlet Rehabilitering Vest, her med enhetsleder Karin Lande og direktør 

Kari Nådland, nøkkelpersonell fra omsorgssektoren i regionens kommuner. Tema var behov  

for lokal og kortreist kompetansebygging innen rehabilitering.

Bård Bogen, høgskolelektor ved Høg-

skolen på Vestlandet, innleder på 

Rehabilitering Vests første dagsseminar.

Stor oppslutning fra regionalt helse-

personell om vårt første heldagsseminaret.

Undervisning med veiledning og kompetansebygging i forebygging og egen helseforbedring, 

her ved kinisk ernæringsfysiolog Anne Sætre, bidrar til varige effekter av rehabiliteringen.

Rehabilitering Vest, her ved helse-

sekretær Tone Øie Kristiansen og ergo-

terapeut Rannveig Veste, er jevnlig tilstede 

på relevante møteplasser i regionen for å 

gjøre tilbudet kjent for fastleger, samarbeids-

partnere og potensielle deltakere.

Enhetsleder Karin Lande innleder om 

rehabiliteringstilbudet og mulighetene 

Rehabilitering Vest gir.
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Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016

Aktivitetsbasert inntekt 28 702 221 27 722 930

Sum driftsinntekter 28 702 221 27 722 930

Pasientbehandlingskostnader 2 866 792 2 909 553

Lønnskostnad 2 15 198 393 14 096 443

Pensjonskostnader 2,9 2 116 309 1 742 067

Avskrivning på driftsmidler 7 315 000 296 908

Annen driftskostnad 6 7 740 926 7 095 440

Sum driftskostnader 28 237 419 26 140 411

Driftsresultat 464 802 1 582 519

Finansinntekter og finanskostnader

Annen finansinntekt 51 954 48 670

Resultat av finansposter 51 954 48 670

Årsoverskudd 516 756 1 631 189

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital 516 756 1 631 189

Sum overføringer 516 756 1 631 189

Resultatregnskap

Driften i 2017 har vært basert på en ytelses- 
avtale med Helse Vest om 30 heldøgns 
plasser og 10 dagplasser vedr. rehabilite-
ringstjenester som inneholder flere krav 
på arbeidsmetoder og innhold av tjenester, 
samarbeid med regional vurderingsenhet i 
Helse Vest, helseforetak og kommuner. 

Nåværende avtale med Helse Vest har en 
varighet frem til 31.12.2020. Forutsetningen 
om fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet 
for 2017 er satt opp under denne forut-
setningen.

Det er etablert rutiner og egne elektronis-
ke systemer for rapportering og opp- 

følging av avvik og uønskede hendelser. 
Det er ikke registrert alvorlige ulykker  
eller uhell i 2017, og gjennomsnittlig  
sykefravær har i 2017 vært 7,2 % mot 
3,4 % i 2016. 

Selskapet har i 2017 hatt 30 fast ansatte 
hvorav 2 er menn og 28 kvinner. Styret 
har i 2017 hatt 4 medlemmer hvorav 1 er 
mann og 3 er kvinner.

Selskapet har godt innarbeidede rutiner 
for kildesortering og avfallshåndtering. 
Virksomheten er av en slik karakter at 
det ytre miljø ikke forurenses.

Selskapet har i 2017 oppnådd et drifts-
resultat på kr. 464.802 mot kr. 1.582.519 
i 2016. Etter finans er årets overskudd 
kr. 516.756. 

Selskapet leier lokaler og administrative 
tjenester mv. av morselskapet HSR AS. 
Økonomien er tilfredsstillende og inn- 
tjeningen er dekket med månedlige 
a-konto overføringer fra oppdragsgiver 
Helse Vest. 

Selskapet har ved årsskiftet 2017/18 ingen 
langsiktig gjeld.  

Både kreditt- og likviditetsrisiko er svært 
begrenset.

Selskapets egenkapital er på 67,4 % og 
styret er tilfreds med selskapets soliditet.

Resultatdisponering
Årets overskudd på kr. 516.756 er i sin  
helhet foreslått overført til annen egen- 
kapital.

Avslutning
Selskapet har etablert en god drift og styret 
benytter denne anledning til å uttrykke en 
hjertelig takk til alle ansatte for den inn- 
satsen som har ført til det gode resultatet.

Styrets beretning 
for 2017
2017 er 3. driftsår etter ny kontrakt inngått med Helse Vest.

Bjørn Bugge

Styreleder
Astri Furumo

Styrets nestleder
Reidun R. Vikebø

Styremedlem
Brit Jorunn Nilsen

Styremedlem

Haugesund, den 19.04.2018 Styret i Rehabilitering Vest AS

Kari Nådland

Adm. direktør

Styret i Rehabilitering Vest: Bakerst fra venstre: Styrets leder Bjørn Bugge, ansattvalgt 

styremedlem Britt Jorunn Nilsen, styremedlem Reidun R. Vikebø, styrets nestleder Astri Furumo.

Foran fra venstre: Enhetsleder Karin A. Lande og administrerende direktør Kari Nådland.

REHABILITERING VEST AS  ÅRSMELDING 2017

9



REHABILITERING VEST AS  ÅRSMELDING 2017 REHABILITERING VEST AS  ÅRSMELDING 2017

10

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og 
god regnskapsskikk for små foretak.

Hovedregel for klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som 
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløps-
midler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er  
klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig 
og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Hovedregel for vurdering av eiendeler og gjeld
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives 
til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbi-
gående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 
avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og 
virkelig verdi.

Inntekter
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav 
på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med 
at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien 
av vederlaget på transaksjonstidspunktet.
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Daglig leder i selskapet har ikke hatt lønn fra selskapet.

Styret har fått utbetalt honorar kr. 77 500,-.

Revisor:
Kostnadsført honorar for revisjon utgjør 

kr. 56 300,- eks mva.

Kostnadsført honorar for andre tjenester inkl konsolidering 

(konsernregnskap) utgjør kr 18 200,- eks mva.

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov 

om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjons-

ordning som oppfyller kravene etter denne loven.

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 2 Ansatte, godtgjørelser

2017 2016
Lønn 13 270 495 12 645 602
Refusjon sykepenger ol. -945 330 -645 040
Innleid personell 614 791 60 825
Styrehonorar 77 500 62 500
Pensjonskostnader ol. 1 547 628 1 377 395
Pensjonsforpliktelse (endring) 568 680 364 672
Arbeidsgiveravgift 1 943 206 1 818 472
Andre personalkostnader 186 293 102 647

17 263 263 15 787 073

Gjennomsnitt antall årsverk 27 27

Noter til regnskapet 2017

Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme 
periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en 
klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes 
fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak 
fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Skatter
Selskapet er skattefritt iht Skattelovens § 2 - 32

Pensjoner
Regnskapsføring av pensjonskostnader er i samsvar 
med Norsk Regnskapsstandard, NRS 6 Pensjonskostnader. 
Selskapets pensjonsforpliktelse beregnes som den 
diskonterte verdi av de fremtidige pensjonsytelser 
som anses påløpt på balansedagen.

Eidendeler Note 2017 2016

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Driftsløsere, inventar o.a. utstyr 7 594 000 909 000

Sum varige driftsmidler 594 000 909 000

Sum anleggsmidler  594 000  909 000

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 5 118 234 149 918

Andre kortsiktige fordringer 90 598 51 800

Sum fordringer 208 832 201 718

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 12 828 160 11 218 594

Sum omløpsmidler 13 036 992 11 420 312

Sum eiendeler 13 630 992 12 329 312

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 3  100 000  100 000

Sum innskutt egenkapital  100 000  100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 9 084 364 8 567 608

Sum opptjent egenkapital 9 084 364 8 567 608

Sum egenkapital 8 9 184 364 8 667 608

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser 9 1 701 731 1 133 051

Sum avsetning for forpliktelser 1 701 731 1 133 051

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 143 611 56 212

Skyldig offentlige avgifter 1 016 101 917 861

Annen kortsiktig gjeld 1 585 186 1 554 580

Sum kortsiktig gjeld 2 744 897 2 528 653

Sum gjeld 4 446 628 3 661 704

Sum egenkapital og gjeld 13 630 992 12 329 312
 

Balanse
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Aksjekapital 100 000

Annen egenkapital 1.1 8 567 608
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Note 8 Egenkapital

Årets resultat 
Annen egenkapital 31.12         

568 193
9 135 801

Sum egenkapital 9 235 801

Note 9 Pensjonsmidler, forutsetninger i aktuarberegningen

Foretakets kollektive pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse omfatter de tariffestede ytelser som gjelder for 
blant annet helseforetak. Ytelsene er alders- uføre- ektefelle og barnepensjon. Pensjonsytelsene samordnes med folke-
trygdens ytelser.

2016 2017 Endringer
Beregnet netto pensjonsforpliktelse utgjør kr 1 133 051 kr 1 701 731 kr 568 680

Pensjonsforpliktelse 2016 2017
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse 4 674 916 7 167 166
Pensjonsmidler 3 594 994 6 025 161
Nettoforpliktelse før arbeidsgiveravgift 1 079 922 1 142 005
Arbeidsgiveravgift (aga) 152 269 161 002
Netto forpliktelse inkl. aga 1 232 191 1 303 027
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) -86 888 349 434
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) eks aga -12 252 49 270
Ikke resultatført planendringer 0 0
Balanseført nto forpliktelse / midler etter aga 1 133 051 1 701 731

Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 2016 2017
Diskonteringsrente 2,10% 2,40%
Årlig lønnsvekst 2,25% 2,50%
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 2,00% 2,25%
Pensjonsregulering 1,25% 1,48%
Årlig avkastning 3,00% 4,10%
Aga sats 14,10% 14,10%
Amortiseringstid 15 15
Korridorstørrelse 10,00% 10,00%

Medlemsstatus 2016 2017
Antall aktive 35 36
Antall oppsatte 15 22
Antall pensjoner 0 0
Gj sn pensjonsgrunnlag, aktive 334 197 377 962
Gj sn alder, aktive 36,50 38,92
Gj sn tjenestetid, aktive 2,68 3,29
Forventet gjenstående tjenestetid, aktive 12,65 12,54

Note 3 Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Ordinære aksjer Antall: Pålydende:
1 000 100,-

Eiersammensetning Antall: Pålydende:
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS 1 000 100%

Alle aksjer har lik stemmerett.

Selskapets aksjekapital består av følgende aksjeklasser:   

Note 4 Bundne midler

Ansattes skattetrekksmidler oppbevares på egen bankkonto i samsvar med skattebetalingslovens bestemmelser
kr.  559 283,-.  

Note 5 Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er i balansen oppført til pålydende.   

Note 6 Transaksjoner med konsernselskap

Husleieavtale med morselskapet kr 4 887 500
Driftskostnader og administrative tjenester kr 2 299 996
Kantinetjenester (mat til pasienter) kr 2 553 000
Sum   kr 9 740 496

Transaksjonene er til markedsverdi  

Note 7 Anleggsmidler som avskrives

Driftsløsøre
Anskaffelseskost pr 1.1. 1 578 658
Tilgang i regnskapsåret   0
Avgang i regnskapsåret
Anskaffelseskost 31.12   1 578 658
Akkumulerte avskrivinger   984 658
Balanseført verdi pr 31. desember  594 000

Årets avskrivinger   315 000
Avskrivningssats lineære avskrivninger   20 %
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Rehabilitering Vest AS

   

Besøksadresse: Karmsundgaten 134   

Postadresse: Postboks 2175, 5504 Haugesund 

Telefon: 52 80 50 00   Telefaks: 52 80 50 09   

Organisasjonsnummer: 995 705 753 MVA   

www.rehabiliteringvest.no

Prosjektledelse: Helge Ytterøy L’orange og Karin A. Lande – Design/produksjon: Poppcorn.no – Foto: Grethe Nygård, Helge Ytterøy L’orange – Trykk: HBO AS


