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Vi har 30 døgnplasser hvorav 20 % av 
plassene er forbeholdt deltakere med 
noe større hjelpebehov. Vi har også 10 
dagrehabiliteringsplasser for deltakere 
som bor i nærområdet og ikke har behov 
for innleggelse.

Ved årets slutt oppnådde vi et belegg på 
94,5 % på døgnopphold og 87,6 % på 
dagopphold. Gjennomsnittsventetid i 2018 
var 18 uker på døgnopphold og 5 uker på 
dagopphold.

Fritt rehabiliteringsvalg ble innført i juni 
2017. Vi kan så langt ikke si at dette har 
hatt spesiell innvirkning på henvisninger 
til RV. Det er fortsatt flest deltagere fra 
Rogaland og Hordaland. Det holder seg 
stabilt. Noen få blir årlig henvist fra andre 
fylker/helseforetak.

2018 har vi oppgradert deltakerrommene 
med nye møbler. Dette oppleves som 
positivt fra deltakernes side.

Gjennom året har det innad i organisa-
sjonen vært fokus på nærvær på jobb. 
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe der 
fokuset har vært økt nærvær og positivt 
arbeidsmiljø for alle. 

Arbeidet rundt nærvær, turnusplanlegging, 
og bemanning gjennomføres i tett og 
godt samarbeid med tillitsvalgte ved 
Rehabilitering Vest. 
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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
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Stabiliteten i henvisningene til Rehabilitering 
Vest, både med hensyn til antall og geografi, 
tar vi som en anerkjennelse av at vi leverer 
rehabilitering på et høyt nivå og i tråd med 
forventingene.

Vi jobber systematisk med å forbedre og 
utvikle behandlingstilbudet innenfor de 
rammene Helse Vest har satt. Det betyr 
blant annet aktiv deltagelse i nasjonale  
studier og prosjekter for å forbedre rehabili-
teringen. Det betyr jevnlige fornyelser av 
materiell og fasiliteter for å videreføre en 
høy standard. Og det betyr aktivt arbeid  
for å skape et godt arbeidsmiljø.

Rehabilitering Vest har stabile og dyktige 
medarbeidere som jobber godt sammen 
til beste for deltakerne. Tverrfagligheten 

bidrar til utvikling og forbedring av behand-
lingstilbudet. Vi ser også at stillinger som 
lyses ut får mange kvalifiserte søkere, noe 
som bekrefter at Rehabilitering Vest er en 
attraktiv arbeidsplass. 

Det er et mål å knytte tettere bånd mellom 
rehabilitering i regi av spesialisthelsetjenes-
ten og kommunehelsetjenesten. Rehabilite-
ring Vest søker aktivt å knytte bånd og bidra 
til kompetansebygging i kommunehelse-
tjenesten og andre primærhelsetilbydere. 

Gjennom faglige seminarer innen utvalgte 
tema, tilbyr vi kompetanseutvikling primært 
rettet mot kommunene i regionen. Rehabili-
tering Vest har lagt vekt på å kombinere 
egen kompetanse med nasjonale kjente 
forelesere av høy kvalitet.

Det er svært gledelig at våre faglige  
seminarer vekker interesse nasjonalt, og  
at vi får deltakere fra så vel Agder som 
Trøndelag for faglig påfyll. Vi må imidlertid  
intensivere arbeidet for å synliggjøre våre 
faglige seminarer for primærmålgruppen 
som er kommunene i Sunnhordland og 
på Haugalandet.

I 2019 vil vi videreutvikle våre behandlings-
tilbud innen døgn- og dagrehabilitering 
og fortsette jobben med å få etablere 
Rehabilitering Vest som kompetanse-
knutepunkt i regionen vår. Arbeidet  
med nærvær vil vi også videreføre.

Kari Nådland
Administrerende direktør
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Direktøren har ordet

Rehabilitering Vest AS har i 2019 hatt et godt år med stabil drift. Beleggsprosenten er høy, og etterspørselen etter 

både døgn- og dagplasser er stor. Det medfører noe venting for de som er henvist.

Stabil drift 
basert på faglig dyktighet
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Rehabilitering

Brukerutvalg:

Rehabiliteringsteamene har fokus på deltakernes opplevelser 

av hva som er viktigst i eget liv og vektlegger funksjon 

fremfor diagnose. 

Målet med rehabiliteringen ved 
Rehabilitering Vest er å gjøre 
deltakerne i stand til å kunne ta vare 
på egen helse, at de skal få oppleve 
mestring i hverdagen, samt gi dem 
verktøy som de kan bruke i rehabilite-
ringsprosessen videre når de kommer 
hjem.

Behandlingene er en kombinasjon 
av undervisning, tilpasset fysisk 
aktivitet, og bruk av kognitiv til-
nærming. Deltakerne gir oss gode 
tilbakemeldinger på at mange endrer 
fokus fra diagnose og sykdom til 
å se muligheter og ressurser. 

Dette gjør situasjonen lettere for å 
kunne leve med den diagnosen de har. 
Erkjennelse og aksept av situasjonen er 
en uvurderlig kilde til motivasjon for 
endring. Tverrfaglig samarbeid er 
forutsetningen for å gi deltakerne 
et best mulig behandlingstilbud som 
er tilpasset deres behov. 

Den tverrfaglige gruppen 
ved Rehabilitering Vest 
består av: 
Leger, fysioterapeuter, ergotera-
peuter, helsesekretærer, sykepleiere, 
helsefagarbeidere, sosionom, 
klinisk ernæringsfysiolog og 
servicemedarbeider. 

Flere av de ansatte har også relevant 
spesialisering og videreutdanning.

Rehabilitering Vest AS har eget bruker-
utvalg. Utvalget er et rådgivende organ 
for ledelsen ved rehabiliteringssenteret. 
Brukerutvalgets viktigste oppgaver er 

å være med å utforme og kvalitetssikre 
tjenestetilbudet for deltakerne. 
Målet med brukerutvalget er å styrke 
deltakernes og pårørendes stilling 

og innflytelse ved å skape gjensidig 
tillit og forståelse gjennom dialog 
og brukermedvirkning.

Vi legger stor vekt på å etablere et kurs-
tilbud som dekker de regionale behovene, 
og som kvalitetsmessig er på nivå med 
andre nasjonale kurstilbydere. 

Vi innhenter eksterne forelesere, men 
deler også av egen kunnskap. Vi søker 
seminarene godkjent som meritterende 
for de ulike faggruppene, og dermed 
godkjennes de som videre- og/eller 
etterutdanning. Seminarene er tatt 
godt imot av de ulike godkjennings-
instanser, eksempelvis Den Norske 
Legeforening, Norsk Sykepleierforbund, 
Ergoterapiforbundet og Fysioterapi-
forbundet.

Våren 2018 gjennomførte vi et heldags-
seminar med temaet "Holdninger og 
atferd i rehabiliteringsarbeid". 

Psykiater Bjarte Stubhaug var hovedfore-
leser. Han snakket om kognitiv atferds-
endring og enkle endringsstrategier. 
Videre hadde spesialfysioterapeut og 
spesialergoterapeut ved Rehabilitering 
Vest innlegg med tema som: pleie det 
man må – rehabilitere det man kan og 
endring av hverdagen, bevisstgjøring og 
handling. Det var mange påmeldte og vi 
fikk gode tilbakemeldinger.

I september 2018 arrangerte vi et halv-
dagsseminar med tema "Konsekvenser 
av skrøpelighet, dekondisjonering og 
funksjonsfall" i regi av spesialfysio-
terapeut ved Rehabilitering Vest. 
Seminaret inneholdt både teori og 
praktisk øvelse ved bruk av ulike kart-
leggingsverktøy. 

Tilsvarende seminar ble avholdt i 2017, 
men etterspørselen var såpass stor at 
vi valgte å arrangere det igjen. 

Temaene som vi velger ut skal være 
relevante for ulike yrkesgrupper og 
aktuelle for både primær- og spesialist-
helsetjenesten. Vi har løpende kontakt 
med samarbeidspartnere for å høre 
hvilke behov de har og hva som er 
viktig i deres arbeidshverdag.

Fra våre faglige seminarer: Fra venstre psykiater Bjarte Stubhaug i samtale med daværende enhetsleder Karin A. Lande 
seminardeltakere og spesialfysioterapeut Daniel Huseby Bordvik.

Kompetanseleverandør
I 2017 etablerte vi en arbeidsgruppe som hadde til hensikt å arrangere kurs og dagsseminar 

for helsepersonell innenfor kommune- og spesialisthelsetjenesten. Arbeidet fortsatte i 2018, 

og det ble arrangert to seminar i løpet av året.

Rehabilitering Vest tilbyr variert tilpasset fysisk trening.
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BRO prosjektet (2015-2017) 
undersøkte om kjernesett i rehabelite-
ringen kunne fungere som et samhand-
lingsverktøy mellom primær- og spesia-
listhelsetjenesten. I tillegg ble endring i 
funksjon og livskvalitet det første året etter 
rehabiliteringsopphold i spesialisthelse-
tjenesten vurdert. Som forlengelse av 
disse prosjektene ble det av Forsknings-
rådet i 2016 gitt 12 millioner til en ny 
multisenter randomisert kontrollert 
studie – BRIDGE Studium.

Bridge-studien er initiert av Nasjonal 
kompetansetjeneste for revmatologisk 
rehabilitering ved Diakonhjemmet 
Sykehus og har som overordnet mål 

å bedre kontinuitet og kvalitet i rehabili-
teringsforløp på tvers av nivåer i helse-
tjenesten. 

Den omfatter 8 ulike revmatologiske 
sykehusavdelinger og rehabiliterings- 
senter på tvers av Norge for å undersøke 
om rehabiliteringsprogrammet (Bridge 
programmet) bedrer og forlenger 
effekten av rehabiliteringsopphold i 
spesialisthelsetjenesten. 

Målet er å skape en bro mellom spesialist- 
og primærhelsetjenesten, slik at helse-
personell fra begge nivåer kan samarbei-
de med pasienten på en mer målrettet 
og sammenhengende måte.

I studien vil en evaluere effekten av 
Bridge programmet som blant annet 
innebærer individuelle rehabiliteringsmål 
og rehabiliteringsplaner, motiverende 
intervju og en klar oppfølgingsplan for 
tiden etter utreise. 

I tillegg vil en sammenligne innhold 
og organisering av rehabiliterings-
tilbud ved deltagende rehabiliterings-
sentre og undersøke forholdet 
mellom rehabiliteringsresultater 
og grad av tilslutning til kvalitets-
indikatorer for rehabilitering.

I forbindelse med opplæring av rehabiliteringsprogrammet Bridge hadde vi i mai 2018 besøk av representanter fra NKRR; 
Psykologspesialist Turid Dager, ergoterapeut og prosjektkoordinator Anne Lene Sand Svartrud samt prosjektleder og professor i ergoterapi 
Ingvild Kjeken. 20 ansatte ved Rehabilitering Vest fikk med seg denne praktisk-teoretiske dagen.  

Deltakelse i Bridge studien
Rehabilitering Vest har siden 2014 deltatt i ulike nasjonale studier som skal dokumentere nytten 

av rehabilitering for personer med sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet.

Kunnskap, mestring 
og helsefremming

Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg:

Kunnskapsformidling om endring, mestring og helsefremming er 

gjennomgående tema i rehabiliteringsforløpene ved Rehabilitering Vest.

Kompetansebygging og videreutvikling 
av våre ansatte er viktig. Vi har også 
fokus på at behandlingen vi tilbyr er 
basert på kunnskapsbasert praksis. 

Vi jobber kontinuerlig med å gi et så 
godt behandlingstilbud som mulig til 
våre deltakere. Innholdet i behand- 
lingen evalueres fortløpende i tråd  
med utvikling og nyere forskning.

Skal vi fortsatt være et foretrukket 
behandlingssted innen rehabilitering 
er det avgjørende at vi fortsetter å 
tilby behandling som er kunnskaps-
basert og av høy kvalitet.

I henhold til avtalen med Helse Vest 
RHF er det helt nødvendig at vi følger 
med på utviklingen og endrer våre 
tilbud i tråd med nyere forskning, 
erfaring og ikke minst basert på 
tilbakemelding fra deltagerne. 

Rehabilitering Vest driver også et 
løpende informasjonsarbeid overfor 
fastleger, kommunehelsetjenesten, 
spesialisthelsetjenesten og andre 
helsearbeidere for å bidra til kompe-
tansebygging og gjøre våre behand-
lingstilbud kjent.

Rehabilitering Vest har sammen med 
HSR et felles kvalitet- og pasientsikker-
hetsutvalg (KPU). KPU sin hovedoppgave 
er å vurdere innmeldte uønskede hend-

elser som førte til eller kunne ha ført til 
alvorlig pasientskade, til Helsedirektora-
tet. KPU skal vurdere om disse uønskede 
hendelsene har vært tilfredsstillende 

fulgt opp internt ved HSR/RV. Dette 
innebærer også en kritisk vurdering 
av forhold som kan ha betydning for 
gjentakelses-fare av slike hendelser.

Faglig utvikling, veiledning og undervisning er viktig for å sikre 
rehabilitering på faglig høyt nivå.
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Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017

Aktivitetsbasert inntekt 29 619 491 28 702 221

Sum driftsinntekter 29 619 491 28 702 221

Pasientbehandlingskostnader 3 176 889 2 866 792

Lønnskostnad 2 15 646 609 15 198 393

Pensjonskostnader 2,9 2 539 326 2 116 309

Avskrivning på driftsmidler 7 384 115 315 000

Annen driftskostnad 6 8 054 590 7 740 926

Sum driftskostnader 29 801 530 28 237 419

Driftsresultat -182 039 464 802

Finansinntekter og finanskostnader

Annen finansinntekt 61 779 51 954

Resultat av finansposter 61 779 51 954

Årsoverskudd -120 260 516 756

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital 0 516 756

120 260 0

Sum overføringer -120 260 516 756

Resultatregnskap

Nåværende avtale med Helse Vest har en 
varighet frem til 31.12.2020 med opsjon 
på ytterligere 2 år.  Forutsetningen om 
fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet 
for 2018 er satt opp under denne forut-
setningen.

Det er etablert rutiner og egne elektroniske 
systemer for rapportering og oppfølging av 
avvik og uønskede hendelser. Det er ikke 
registrert alvorlige ulykker eller uhell i 2018, 
og gjennomsnittlig sykefravær har i 2018 
vært 7,8 % mot 7,2 % i 2017. 

Selskapet har i 2018 hatt 30 fast ansatte 
hvorav 1 er mann og 29 kvinner. 

Styret har i 2018 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 2018 oppnådd et drifts-
resultat på kr. – 182.039 (underskudd) 
mot kr. 464.802 (overskudd) i 2017.
Etter finansposter er årets underskudd 
kr. – 120.260. 

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 2018/19 ingen 
langsiktig gjeld.  

Både kreditt- og likviditetsrisiko er svært 
begrenset.

Selskapets egenkapital er på 63,8 % og 
styret er tilfreds med selskapets soliditet.

Resultatdisponering
Årets underskudd på kr. – 120.260 er i sin 
helhet foreslått dekket med overføring fra 
annen egenkapital.

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

Styrets beretning for 2018

Bjørn Bugge

Styreleder
Anne-Beth Njærheim

Styrets nestleder
Reidun S. R. Vikebø

Styremedlem
Brit Jorunn Nilsen

Styremedlem

Haugesund, den 25.03.2019 Styret i Rehabilitering Vest AS

Kari Nådland

Adm. direktør
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Driften i 2018 har som før vært basert på ytelsesavtalen med Helse Vest om 30 heldøgns plasser og 

10 dagplasser vedr. rehabiliteringstjenester som inneholder flere krav på arbeidsmetoder og innhold 

av tjenester, samarbeid med regional vurderingsenhet i Helse Vest, helseforetak og kommuner.  

Styret i Rehabilitering Vest As, fra venstre: Administrerende direktør Kari Nådland, styrets nestleder Anne-Beth Njærheim, 
styremedlem Brit Jorunn Nilsen, styreleder Bjørn Bugge, styremedlem Reidun R. Vikebø, enhetsleder Rannveig Veste (fra august 2018).

I mai 2018 fikk Rehabilitering Vest overrakt gave fra Tysvær revmatikerforening på 35.000,- som takk for innsatsen for 
foreningens medlemmer. Her sees daværende enhetsleder Karin A. Lande sammen med Åse Berge, Nils Brede og Kari Brede fra 
Tysvær Revmatikerforening ved overrekkelsen.
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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. 83 500,-.

Revisor:
Kostnadsført honorar for revisjon utgjør 

kr. 47 800,- eks mva.

Kostnadsført honorar for andre tjenester inkl konsolidering 

(konsernregnskap) utgjør kr. 18 000,- 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

2018 2017
Lønn 14 076 133 13 270 495
Refusjon sykepenger ol. -721 501 -945 330
Innleid personell 0 614 791
Styrehonorar 83 500 77 500
Pensjonskostnader ol. 1 853 817 1 547 628
Pensjonsforpliktelse (endring) 685 509 568 680
Arbeidsgiveravgift 2 028 182 1 943 206
Andre personalkostnader 180 295 186 293

18 185 935 17 263 263

Gjennomsnitt antall årsverk 27 27

Noter til regnskapet 2018

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 2018 2017

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Driftsløsere, inventar o.a. utstyr 7 802 000 594 000

Sum varige driftsmidler 802 000 594 000

Sum anleggsmidler  802 000  594 000

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 5 307 146 118 234

Andre kortsiktige fordringer 147 425 90 598

Sum fordringer 454 571 208 832

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 12 947 910 12 828 160

Sum omløpsmidler 13 402 481 13 036 992

Sum eiendeler 14 204 481 13 630 992

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 3  100 000  100 000

Sum innskutt egenkapital  100 000  100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 8 964 104 9 084 364

Sum opptjent egenkapital 8 964 104 9 084 364

Sum egenkapital 8 9 064 104 9 184 364

Gjeld

Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 9 2 387 240 1 701 731

Sum avsetning for forpliktelser 2 387 240 1 701 731

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 85 277 143 611

Skyldig offentlige avgifter 944 719 1 016 101

Annen kortsiktig gjeld 1 723 141 1 585 186

Sum kortsiktig gjeld 2 753 137 2 744 897

Sum gjeld 5 140 377 4 446 628

Sum egenkapital og gjeld 14 204 481 13 630 992
 

Balanse
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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.

2017 2018 Endringer
Beregnet netto pensjonsforpliktelse utgjør kr 1 701 731 kr 2 387 240 kr 685 509

Pensjonsforpliktelse 2017 2018
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse 7 167 166 10 394 355
Pensjonsmidler 6 025 161 8 036 389
Nettoforpliktelse før arbeidsgiveravgift 1 142 005 2 357 966
Arbeidsgiveravgift (aga) 161 021 332 473
Netto forpliktelse inkl. aga 1 303 026 2 690 439
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) 349 434 -265 731
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) eks aga 49 270 -37 468
Ikke resultatført planendringer 0 0
Balanseført nto forpliktelse / midler etter aga 1 701 730 2 387 240

Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 2017 2018
Diskonteringsrente 2,40% 2,60%
Årlig lønnsvekst 2,50% 2,75%
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 2,25% 2,50%
Pensjonsregulering 1,48% 1,73%
Årlig avkastning 4,10% 4,30%
Aga sats 14,10% 14,10%
Amortiseringstid 15 15
Korridorstørrelse 10,00% 10,00%

Medlemsstatus 2017 2018
Antall aktive 36 34
Antall oppsatte 22 32
Antall pensjoner 0 1
Gj sn pensjonsgrunnlag, aktive 377 962 379 157
Gj sn alder, aktive 38,92 39,64
Gj sn tjenestetid, aktive 3,29 3,72

Spesifikasjon av pensjonskostnad (inkl aga) 2017 2018
Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året 2 187 200 2 677 258
Rentekostnad 144 105 236 266
Brutto pensjonskostnad 2 331 305 2 913 524

Forventet avkastning på pensjonsmidler -133 352 -288 364
Administrasjonskostnad 95 313 103 023
Netto pensjonskostnad inkl adm kost 2 293 266 2 728 183
Arbeidsgiveravgift av nto pensjonskost og admkost 323 351 384 674
Resultatført aktuarielt tapt inkl aga 713 -9 329
Resultatført aga 0
Resultatført planendring 0
Resultatført netto pensjonskostnad 2 617 330 3 103 528

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. 515 568,-. 
 

Note 5 Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er i balansen oppført til pålydende.   

Note 6 Transaksjoner med konsernselskap

Note 7 Anleggsmidler som avskrives

Driftsløsøre
Anskaffelseskost pr 1.1. 1 575 658
Tilgang i regnskapsåret   592 115
Avgang i regnskapsåret
Anskaffelseskost 31.12   2 167 773
Akkumulerte avskrivinger   1 365 773
Balanseført verdi pr 31. desember  802 000

Årets avskrivinger   384 115
Avskrivningssats lineære avskrivninger   20 %

2018 2017
Husleieleieavtale med morselskapet 5 014 000 4 887 500
Driftskostnader og administrative tjenester 2 339 000 2 299 996
Kantinetjenester (mat til pasienter) 2 619 380 2 553 000
Sum 9 972 380 9 740 496

Transaksjonene er til markedsverdi.

Aksjekapital 100 000

Annen egenkapital 1.1 9 084 364

Note 8 Egenkapital

Årets resultat 
Annen egenkapital 31.12         

-120 260
8 964 104

Sum egenkapital 9 064 104
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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
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