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Ingress 

Virksomhetsrapport, årsberetning og årsregnskap 2018 legges fram for styret til 
godkjenning. 

Forslag til vedtak 

1. Styret tar virksomhetsrapporten for 2018 til etterretning. 

2. Styret vedtar årsregnskapet 2018 for Sørlandet sykehus HF med et 
driftsresultat på 10,0 mill. kr og et årsresultat på 41,6 mill. kr. 
Resultatkrav for 2018 var 75 mill. kr. Avviket ble – 33,4 mill. kr.  

3. Styret vedtar utkast til årsberetning 2018. 

 

Vedlegg til saken 

1. Årsregnskap 2018 og utkast til årsberetning 2018 
2. Virksomhetsrapport 2018 
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Saksfremstilling 
 

 

1. Virksomhetsrapport 2018 
 

Den endelige virksomhetsrapporten for 2018 er uendret fra foreløpig virksomhetsrapport 
som ble presentert i styremøtet 1.3.2019, med unntak av en marginal forbedring på 
årsresultatet nevnt i neste kapittel. 
Det legges derfor kun opp til et formalvedtak av denne i styrets vedtak, og ikke en ny 
behandling. 

 
2. Årsresultat og balanse for 2018 

 

I tråd med virksomhetsrapportens resultatrapportering bes styret om å vedta endelig 
årsregnskap for 2018 med et resultat på 41.564.000 kr. Dette beløpet avsettes i sin helhet 
som annen egenkapital i foretakets balanse. 

Styret skal i henhold til regnskapsloven signere årsregnskapet, da dette skal sendes inn til 
Regnskapsregisteret i Brønnøysund, sammen med revisors beretning, som mottas i 
styremøtet 30.4.2019. 
 

Årsresultatet inneholder tre nedskrivninger på i sum 39.988.000 kr.  
Dette gjelder bygningsmassen på Kongsgård i Kristiansand med 30 mill.kr., en avsluttet 
IKT leveranse på 6,5 mill.kr og konseptfasekostnader nytt psykiatribygg på 3,5 mill.kr. 
Resultatet før disse nedskrivningene ville vært 81,5 mkr som kan sammenliknes med 
styringsmålet i budsjettet på 75 mill.kr. 

 

3. Årsberetning 
 

I tråd med regnskapslovens bestemmelser skal styret avlegge en årsberetning sammen med 
årsregnskapet. Denne skal også undertegnes og sendes inn til Regnskapsregisteret. 

Den foreslåtte årsberetningen er utarbeidet i samsvar med regelverket og i samarbeid med 
foretakets eksterne revisor, PwC. 

Styret bes vedta årsberetningen vedlagt denne saken, slik at den kan signeres for 
innsendelse. 

 


