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Direktøren har ordet

Stabil drift

Til beste for deltagerne
Rehabilitering Vest har snart 10 års erfaring med å løfte mennesker
gjennom systematisk rehabilitering.
Fra en forsiktig start i 2010 er virksomheten
utviklet til en institusjon med 40 plasser
som årlig hjelper over 500 mennesker til
et mer aktivt liv og bedre mestring av
hverdagen. Vi jobber aktivt for å hjelpe
flest mulig. Vår kapasitet utnyttes fullt,
med 97,7% belegg på dagrehabilitering
og 95,4% belegg på døgnrehabilitering.

innen de enkelte faggruppene og mellom
profesjonene. Rehabilitering Vest jobber
systematisk med å øke kompetansen både
gjennom internopplæring og faglige oppdateringer eksternt. Dette er avgjørende
for å utvikle våre rehabiliteringsprogram,
og sikre deltagerne de beste og mest
oppdaterte rådene.

Høsten 2019 fikk vi beskjed fra Helse
Vest om at de utløser opsjonen på å
forlenge driftsavtalen med 2 år.

Utgangspunktet for all vår rehabilitering
er å se og respektere enkeltmennesket.
Bare gjennom anerkjennelse, og ved
å ta utgangspunkt i deltagers situasjon,
kan våre fagfolk veilede og bistå
deltageren til å nå sine mål.

Henvisningene til Rehabilitering Vest de
seneste årene har ligget stabilt noe høyere
enn kapasiteten vi har i avtalen med Helse
Vest. Vi ser det som en tillitserklæring til
våre resultater og behandlingseffekten
hos våre deltagere.

Vi ser frem til å videreføre det gode
arbeidet i årene som kommer.

Vårt team har en erfaring og en stabilitet
som sikrer deltagerne trygg og god
veiledning både gjennom rehabiliteringsoppholdet og med oppfølgning 3 måneder
etter oppholdet. Vi følger opp alle deltagere
for å få tilbakemelding om effekten og
varigheten i rehabiliteringen som ble startet
opp, og hvordan vi kan hjelpe dem til bedre
egentrening.
Stabiliteten i vårt team sikrer også kontinuitet og jevnlig kompetanseutvikling

At Helse Vest velger å benytte opsjonen
er vi svært fornøyd med. Det skaper
også stabilitet for våre deltagere og
medarbeidere.

Kari Nådland
Administrerende direktør

Deltagere ved Rehabilitering Vest pr år
Totalt

600

Dagopphold

500

Døgnopphold

400

Vi tilbyr spesialisert rehabilitering på vegne
av det offentlige. Vi har 30 døgnplasser og
10 dagbaserte rehabiliteringsopphold. Til
sammen 617 personer har blitt henvist til
Rehabilitering Vest i 2019. Kapasiteten har
blitt fullt utnyttet og 561 deltagere har
gjennomført rehabilitering hos oss i 2019.
Teamet som jobber i Rehabilitering Vest
jobber tverrfaglig ut i fra en biopsykososial
tilnærming, og tett sammen med de som
kommer til rehabilitering hos oss. Det
betyr at også deltagerne bidrar til å utforme tilbudet.

Deltakeren er den fremste spesialisten på
seg selv, og vi trenger den kompetansen
for å tilpasse tilbudet så godt som mulig
og legge en plan for oppholdet. Det er
deltagerens forventninger, behov og mål
som danner grunnlaget for denne individuelle planen. Vi ønsker å ha fokus på hele
livssituasjonen, og gripe fatt i deltagerens
ressurser og muligheter. Det er derfor
viktig at deltageren selv tenker grundig
gjennom hva man ønsker å oppnå med
oppholdet. Den individuelle behandlingsplanen justeres underveis.

Rehabilitering Vest AS fikk våren 2019 i
oppgave fra Helse Vest å inngå samarbeidsavtaler med aktuelle helseforetak/
private ideelle sykehus om overføring av
pasienter til vår rehabiliteringsinstitusjon.
Det ble gjennomført møter med de
fleste, samt telefonmøter, for å drøfte
innholdet i disse avtalene.
Avtalene ble signert av begge parter,
og det skal være årlig gjennomgang
av disse.
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I løpet av 2019 har vi hatt stabil drift og videreført tilbud om rehabilitering
til følgende diagnosegrupper:
• Langvarig muskel- og bløtdelssmerte
• Brudd, ortopedi og slitasjetilstander i skjelett
• Revmatologiske sykdommer
• Amputasjoner underekstremiteter
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Systematisk evaluering
av behandlingseffekt

Kompetanseutvikling og
deltagererfaringer avgjørende

Rehabilitering Vest legger stor vekt på at deltagerne skal ha en faktisk og opplevd effekt av
rehabiliteringsoppholdet. Systematisk oppfølgning og evaluering bidrar til at deltagernes
utvikling synliggjøres og formidles individuelt og som helhet.

Rehabilitering Vest legger stor vekt på faglig utvikling og
deltagernes tilbakemeldinger. Summen av dette gir løpende
forbedringer og utvikling av rehabiliteringstilbudet.

Alle deltagere intervjues og vurderes
ved innkomst for at deltageren skal
sette mål og selv være med å utvikle
treningsopplegget.

Rehabilitering Vest ser det som avgjørende å videreutvikle rehabiliteringsprogrammet både kunnskapsmessig
og erfaringsbasert.

Halvveis i rehabiliteringsoppholdet
gjør deltager og veileder en felles
evaluering. Ved oppholdets avslutning gjøres en evaluering av
deltagerens fremgang. Det tas også
sikte på å etablere et videre opptreningsprogram som deltageren kan
videreføre hjemme. Dette for å opprettholde effekten av rehabiliteringsoppholdet.
Som en del av kartleggingen brukes
internasjonale anerkjente måleverktøy.
Det har til hensikt å undersøke konsekvens av sykdom og vurdering av
individuell endring i total helseopplevelse, COOP/WONCA.
Målingene inkluderer derfor variabler
for både biologiske, psykologiske og
sosiale aspekt. Undersøkelsen inkluderer også evaluering 3 måneder etter
hjemreise.
Undersøkelsen (COOP/WONCA) består
av 6 spørsmål, hvor hvert scores fra
1-5, der høyere tall indikerer høy grad
av problem. Lav score indikerer god
subjektiv helsetilstand, høy score
indikerer dårligere subjektiv helsetilstand.

4

Figuren viser en sammenstilling av
resultatene fra hver deltager. Samlet
rapporteres om en forbedring i subjektiv helsetilstand på alle områder.
Døgndeltagere har totalt sett noe
større effekt enn dagdeltagere.

COOP/WONCA subdomener
dag (n=97) vs døgn (n=263)
5
4

Vi jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling. Dette skjer både gjennom
internundervisning og ekstern kursing.
Vi legger også vekt på at medarbeidere
som har vært på kurs skal formidle
sine erfaringer til kolleger etter at de
er tilbake.

3
2

Effektstørrelse (Cohens d) forteller oss
noe om størrelsen på endringen. For
Cohen’s regnes 0.2 som liten effekt,
0.5 som medium effekt og 0.8 eller
større som stor effekt.
Effektstørrelsen for døgndeltagere er
1,42 og for dagdeltagere 0,7. For
dagdeltagere har vi dermed en middel
til stor effekt, mens døgndeltagerne må
ansees å ha meget god effekt.
Det er noe variasjon i resultatene
utfra pasientgruppe, men alle
pasientgrupper viser en cohens
d score som er bedre enn definert
stor effekt:

1
0

Deltagernes opplevelser og tilbakemeldinger er viktig for å kunne sette
1. Fysisk form
2. Følelsesmissig problem
3. Daglig aktivitet
4. Sosiale aktiviteter

5. Bedre eller
dårligere helse
6. Samlet
helsetilstand

Innkomst døgn

Innomst dag

Utreise døgn

Utreise dag

Pasientgruppe

Effect size (Cohen´s d)

Rygg (n=75)

0,99

Muskelrelaterte smertetilstander (n=111)

1,29

Atrose (n=42)

1,51

Revmatisk sykdom (n=75)

1,25

Ortopedi (n=31)

0,99

Bindevev (n=4)

1,39

Uspesifisert (n=6)

0,90

ReOpp erfaringer (n=414)

seg inn i hvordan rehabiliteringsprogrammene oppleves av den enkelte.
Alle deltagere blir derfor bedt om å
fylle ut Re-opp, ett selvrapporterende
evalueringsskjema utviklet av Diakonhjemmet. I utgangspunktet beregnet
på revmatologiske pasienter, men som
nå blir brukt ved mange rehabiliteringsinstitusjoner.
Re-Opp ble utviklet i forbindelse med
SPOR prosjektet der 9 rehabiliteringsinstitusjoner og 4 revmatologiske
avdelinger deltok. Re-Opp er undersøkt
med hensyn til construct/begreps-

Ikke i det hele tatt

I liten grad

I noen grad

validitet, men har ikke blitt testet for
reliabilitet eller andre valideringsformer.
Re-Opp gir oss et godt bilde av hva
deltagerne opplever som positivt ved
oppholdet, og hvilke områder de
vurderer å ha gode resultater.
Samtidig får vi et godt grunnlag til å
forbedre rehabiliteringsprogrammet
basert på evaluering fra deltagerne.

I stor grad

I svært stor grad

Missing

Uaktuelt

Følte du at behandlerne hadde omsorg for deg?
Inntrykk av organiseringen av arbeidet på instutisjonen i alminnelighet
Hadde behandlerne/personalet nok tid til deg når du trengte det?
Opplevde du personalgruppen samarbeidet godt om den behandlingen du fikk?
Opplevde du at personalet gjorde sitt beste for å gi deg effektiv behandling?
Synes du fysioterapeuten hadde nok tid til deg når du trengte det?
Hadde du anledning til å snakke med lege/annet personale på tomannshånd?
Synes du legene hadde nok tid til deg når du trengte det?
Var det sosiale miljøet godt for deg under oppholdet?
Fikk den sosiale kontakten med medpasienter under oppholdet betydning for deg?
Fikk du fortalt behandlerne alt som var viktig om din tilstand/situasjon?
Snakket behandlerne slik at du forsto?
Fikk du vite det som var nødvendig om rehabiliteringstiltakene?
Fikk du vite det som var nødvendig om hvordan undersøkelser/tester skulle foregå?
Fikk du vite det som var nødvendig om resultater av undersøkelser/tester?
Opplevde du at viktig informasjon om deg kom fram til riktig person på instutisjonen?
Fikk du informasjon om hvilke plager du kunne regne med framover?
Ble du tatt med i beslutninger i forbindelse med behandling og rehabiliteringstiltak?
Har du, alt tatt i betraktning, tillit til rehabiliteringsinstituasjonen du har vært på?
Hvor tilfreds er du, alt i alt, med rehabiliteringstilbudet du fikk?
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Året 2019 - viktige hendelser
Februar: Meget vellykket
kurs om medikamentfri
søvnbehandling

februar
desember

Rehabilitering Vest samler jevnlig helsepersonell fra hele regionen til faglig utvikling.
Her innleder fysioterapeut Daniel Huseby Bordvik om den fallerte pasienten.

april

2019

Desember: Tor Helge
Grønflaten tiltrer som
enhetsleder

Kurs og kompetanseleverandør
Rehabilitering Vest er et av Haugalandets tyngste fagmiljøer innen rehabilitering med spesielt fokus
på muskel og skjelett. Vi bruker vårt fagmiljø til å styrke kompetansen også innen andre deler av helseog omsorgstjenestene.
I løpet av de siste årene har Rehabilitering
Vest bygget opp en portefølje av
kompetansehevende kurs innen
områdene:
• Ernæring
• Søvnbehandling
• Fallforebygging
• Skrøpelighet
• Smertemestring
Kursene tilbys personell innen ulike
deler av helse- og omsorgstjenestene på
Haugalandet og i Sunnhordland. Kursene
går som dagskurs, og er godkjent som
meritterende av relevante forbund som
etter- og videreutdanning.

6

Kursene ledes av eget personell, som
også bidrar med ulike innledninger og
praktiske øvelser. Rehabilitering Vest
henter også nasjonal fagkompetanse til
Haugalandet for å sikre lokal kompetansebygging innen særskilte områder.
Rehabilitering Vest har i løpet av 2019
arrangert 3 hel- og halvdagseminar for
helsepersonell. Vi får positive tilbakemeldinger på våre seminar. Vi jobber
kontinuerlig for å komme med faglig
relevante temaer som helsepersonell
har behov og ønske om å delta på.

Vi er i dialog med helsearbeidere i omkringliggende kommuner om temaer
som det er ønskelig og behov for at
vi arrangerer seminar om. I tillegg
ber vi kursdeltakere om å evaluere
seminarene, samt gi tilbakemelding
om aktuelle temaer. Rehabilitering
Vest har et eget tverrfaglig team
av ansatte som jobber med dette.

November: Helse Vest
benytter opsjon på
forlengelse av driftsavtale ut året 2022

juni

November:
Vellykket seminar
om smertemestring

mai

november

mai

April: Nye og bedre
websider gir deltagere
og kursinteresserte
bedre informasjon

Mai: Inngår avtale
med helseforetak
og private ideelle
sykehus om overføring
av pasienter

Juni: Anne Beth
Njærheim tiltrer som
styreleder

Mai: Rehabilitering Vest
får flott gave fra Tysvær
Revmatikerforening
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Styrets beretning for 2019

Resultatregnskap

Driften i 2019 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.

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

Aktivitetsbasert inntekt
Sum driftsinntekter

2019

2018

30 173 024
30 173 024

29 619 491
29 619 491

3 113 282
17 067 830
2 436 553
437 361
8 261 710

3 176 889
15 646 609
2 539 326
384 115
8 054 590

Sum driftskostnader

31 316 737

29 801 530

Driftsresultat

-1 143 713

-182 039

120 947
1 904
119 043

61 779
0
61 779

Årsoverskudd

-1 024 670

-120 260

Overføringer
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer

1 024 670
-1 024 670

120 260
-120 260

Pasientbehandlingskostnader
Lønnskostnad
Pensjonskostnader
Avskrivning på driftsmidler
Annen driftskostnad

2
2,9
7
6

Finansinntekter og finanskostnader

Styret i Rehabilitering Vest, bak fra venstre Jostein Aksdal (nestleder, aksjonærvalgt), Johan Sørensen (observatør fra brukerutvalget),
administrerende direktør Kari Nådland, Britt Jorunn Nilsen (ansattvalgt) og styreleder Anne Beth Njærheim (aksjonærvalgt).
Foran fra venstre: konstituert enhetsleder Rannveig Veste (til desember 2019) og Reidun R. Vikebø (aksjonærvalgt)

Nåværende avtale med Helse Vest er i 2019
prolongert og har nå en varighet frem til
31.12.2022.
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede.
Årsregnskapet for 2019 er satt opp under
denne forutsetningen.
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 2019
vært 4,9 % mot 7,8 % i 2018.
Selskapet har i 2019 hatt 35 fast ansatte
hvorav 3 er menn og 32 er kvinner. Styret
har i 2019 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 2019 oppnådd et driftsresultat på kr. – 1.143.713 (underskudd)
mot kr. – 182.039 (underskudd) i 2018.
Etter finans (som viser netto inntekt med
kr. 119.043) er årets underskudd
kr. – 1.024.670.
Selskapet leier lokaler og administrative
tjenester mv. av morselskapet HSR AS.
Økonomien er tilfredsstillende og inntjeningen er dekket med månedlige a-konto
overføringer fra oppdragsgiver Helse Vest.
Selskapet har pr. 31.12.2019 ingen langsiktig
gjeld.

Både kreditt- og likviditetsrisiko er svært
begrenset.
Selskapets egenkapital er på 57,6 %
(63,8 % i 2018) og styret er tilfreds
med selskapets soliditet.
Resultatdisponering
Årets underskudd på kr. – 1.024.670 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 er
utført i 2019.

Haugesund, den 24.03.2020. Styret i Rehabilitering Vest AS
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Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

Kosthold og ernæring spiller en stadig større rolle. Her holder kokk
Anne Lene Håland og klinisk ernæringsfysiolog Anne Sætre kurs i enkel og
sunn mat for våre deltagere.

Tilpasset fysisk trening er viktig,
her fra en pause i treningsalen.
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Noter til regnskapet 2019

Balanse
Eiendeler

Note

2019

2018

Note 1

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsere, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler
Sum anleggsmidler

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og
god regnskapsskikk for små foretak.
7

437 000
437 000
437 000

802 000
802 000
802 000

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

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

5

223 731
185 200
408 932

307 146
147 425
454 571

4

13 111 484

12 947 910

13 520 415
13 957 415

13 402 481
14 204 481

100 000
100 000

100 000
100 000

Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

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

Egenkapital

3

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

7 939 435
7 939 435

8 964 104
8 964 104

8

8 039 435

9 064 104

9

3 062 553
3 062 553

2 387 240
2 387 240

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

61 092
1 123 196
1 671 140
2 855 428

85 277
944 719
1 723 141
2 753 137

Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

5 917 981
13 957 415

5 140 377
14 204 481

Sum egenkapital
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser
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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.

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.

Egenkapital og gjeld

Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Sum innskutt egenkapital

Regnskapsprinsipper

Note 2

Ansatte, godtgjørelser

Lønn
Refusjon sykepenger ol.
Innleid personell
Styrehonorar
Pensjonskostnader ol.
Pensjonsforpliktelse (endring)
Arbeidsgiveravgift
Andre personalkostnader

Gjennomsnitt antall årsverk

2019
14 040 632
-780 927
1 310 145
94 300
1 761 240
675 313
2 157 514
246 166
19 504 383

2018
14 076 133
-721 501
0
83 500
1 853 817
685 509
2 028 182
180 295
18 185 935

27

27

Daglig leder i selskapet har ikke hatt lønn fra selskapet.
Styret har fått utbetalt honorar kr. 94 300,-.

Kostnadsført honorar for andre tjenester inkl konsolidering
(konsernregnskap) utgjør kr. 20 000,- eks mva.

Revisor:
Kostnadsført honorar for revisjon utgjør
kr. 47 800,- eks mva.

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov
om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.
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Note 3

Note 9

Antall aksjer, aksjeeiere mv.
Selskapets aksjekapital består av følgende aksjeklasser:			
Ordinære aksjer

Antall:
1 000

Pålydende:
100,-

Eiersammensetning
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS

Antall:
1 000

Pålydende:
100%

Alle aksjer har lik stemmerett.

Note 4

Bundne midler
Ansattes skattetrekksmidler oppbevares på egen bankkonto i samsvar med skattebetalingslovens bestemmelser kr. 572 178,-.

Note 5

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er i balansen oppført til pålydende.			

Note 6

Transaksjoner med konsernselskap
Husleieleieavtale med morselskapet
Driftskostnader og administrative tjenester
Kantinetjenester (mat til pasienter)
Sum

2019
5 159 406
2 383 631
2 695 342
10 238 379

2018
5 014 000
2 339 000
2 619 380
9 972 380

Transaksjonene er til markedsverdi.

Note 7

Anleggsmidler som avskrives
Anskaffelseskost pr 1.1.
Tilgang i regnskapsåret			
Avgang i regnskapsåret
Anskaffelseskost 31.12			
Akkumulerte avskrivinger			
Balanseført verdi pr 31. desember		
Årets avskrivinger			
Avskrivningssats lineære avskrivninger			

Note 8

4 428 177
3 991 177
437 000
437 361
20 %

Egenkapital
Aksjekapital

12

Driftsløsøre
4 355 816
72 361

100 000

Annen egenkapital 1.1

8 964 104

Årets resultat
Annen egenkapital 31.12

-1 024 670
7 939 434

Sum egenkapital

8 039 434

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 folketrygdens ytelser.
2019
kr 3 062 553

2018
kr 2 387 240

2019
12 000 801
11 150 188
850 613
119 937
970 550
1 833 483
258 520
0
3 062 553

2018
10 092 542
8 036 389
2 056 153
289 917
2 346 070
22 333
3 149
15 688
2 387 240

Følgende forutsetninger er lagt til grunn:
Diskonteringsrente
Årlig lønnsvekst
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp
Pensjonsregulering
Årlig avkastning
Aga sats
Amortiseringstid
Korridorstørrelse

2019
2,30%
2,25%
2,00%
1,24%
3,80%
14,10%
10
10,00%

2018
2,60%
2,75%
2,50%
1,73%
4,30%
14,10%
15
10,00%

Medlemsstatus
Antall aktive
Antall oppsatte
Antall pensjoner
Gj sn pensjonsgrunnlag, aktive
Gj sn alder, aktive
Gj sn tjenestetid, aktive

2019
39
57
2
398 356
40,73
1,68

2018
34
32
1
379 157
39,64
3,72

Spesifikasjon av pensjonskostnad (inkl aga)
Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året
Rentekostnad
Brutto pensjonskostnad

2019
2 599 861
329 730
2 929 591

2018
2 677 258
236 266
2 913 524

Forventet avkastning på pensjonsmidler
Administrasjonskostnad
Netto pensjonskostnad inkl adm kost
Arbeidsgiveravgift av nto pensjonskost og admkost
Resultatført aktuarielt tapt inkl aga
Resultatført aga
Resultatført planendring
Resultatført netto pensjonskostnad

-386 765
87 668
2 630 494
370 899

-288 364
103 023
2 728 183
384 674
-9 329

Beregnet netto pensjonsforpliktelse utgjør
Pensjonsforpliktelse
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse
Pensjonsmidler
Nettoforpliktelse før arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift (aga)
Netto forpliktelse inkl. aga
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap)
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) eks aga
Ikke resultatført planendringer
Balanseført nto forpliktelse / midler etter aga

-15 688
2 985 705

Endringer
kr 675 313

3 103 528
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Til generalforsamlingen i Rehabilitering Vest AS

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Rehabilitering Vest AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 1 024 670.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for
å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are
legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients.
Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av
Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

•

•
•

•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av
internkontroll.
opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i
regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår
konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil
datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at
selskapet ikke fortsetter driften.
evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en
måte som gir et rettvisende bilde.

Penneo Dokumentnøkkel: JYDZP-JCAC3-ED46F-AA4UQ-X4EYO-P286T

Grunnlag for konklusjonen

•
Penneo Dokumentnøkkel: JYDZP-JCAC3-ED46F-AA4UQ-X4EYO-P286T

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det
planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også
informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om
eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.
Uttalelse om andre lovmessige krav

side 3
Uavhengig revisors beretning Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger
vi
harAS
funnet
side
3
Rehabilitering
Vest
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)
3000 revisors beretning Uavhengig
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av
historisk finansiell
Rehabilitering
Vest AS
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Haugesund, 24. mars 2020
Deloitte AS
Haugesund, 24. mars 2020
Deloitte AS
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