Årsrapport 2017

Årsberetning 2017
Sykehusapotekene HF

Om foretaket
Sykehusapotekene HF har følgende forretningsidé:
Sykehusapotekene HF skal være sykehusets og pasientenes kompetansesenter for legemidler, og bidra til økt
pasientsikkerhet. Foretaket skal aktivt bidra til at kostnadene for helseforetak og dets pasienter forbundet med
legemiddelanskaffelse, -distribusjon, -produksjon og -bruk holdes så lave som mulig. Kostnadsbevissthet og
kundetilfredshet skal være førende i alt vi gjør.
I henhold til foretakets vedtekter skal Sykehusapotekene HF være et farmasøytisk og apotekfaglig
kompetansesenter og skal drive sykehusapotek i Helse Sør-Øst RHF og samarbeide med de øvrige tre
sykehusapotekforetakene der dette er naturlig. Sykehusapotekene HF skal levere tjenester innen
legemiddelberedskap, slik dette er vedtatt av Helse Sør-Øst RHF og relevant beredskapsmyndighet.
Foretaket skal drive farmasøytisk og apotekfaglig forskning, undervisning og rådgivning samt:
• leveranse av de legemidler og apotekvarer som helseforetakene i regionen bestiller.
• detaljsalg av legemidler til sykehusenes brukere og ansatte.
• produksjon av legemidler som vanskelig kan anskaffes som farmasøytisk spesialpreparat.
• farmasøytiske tjenester for å fremme faglig og økonomisk rasjonell legemiddelbruk, herunder
informasjon og rådgivning til helsepersonell og pasienter.
• samordnet apotektjenester i regionen, slik at helseforetakene kan yte kostnadseffektive tjenester av
høy kvalitet.
Sykehusapotekene HF skal drives med sikte på å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle
som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn.
Gjennom oppgaver tildelt av Helse Sør-Øst RHF skal Sykehusapotekene HF bidra til at
spesialhelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor regionens geografiske område.
Foretaket eier og driver 17 sykehusapotek, med stor størrelsesmessig spredning både med hensyn til
omsetning og antall årsverk:
Sykehusapoteket Arendal
Sykehusapoteket Bærum
Sykehusapoteket Drammen
Sykehusapoteket Elverum
Sykehusapoteket Gjøvik
Sykehusapoteket Hamar
Sykehusapoteket Kongsvinger
Sykehusapoteket Kristiansand
Sykehusapoteket Lillehammer
Sykehusapoteket Lørenskog
Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet
Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet
Sykehusapoteket Oslo, Ullevål
Sykehusapoteket Skien
Sykehusapoteket Tønsberg
Sykehusapoteket Østfold, Kalnes
Sykehusapoteket Østfold, Moss

Fra virksomheten 2017
I henhold til foretakets oppdrag konsentrerer Sykehusapotekene HF sin virksomhet innenfor to
hovedområder.
 Sykehusapotekene HF arbeider for sikker og rasjonell legemiddelbruk og bidrar til økt
pasientsikkerhet gjennom bedre legemiddelhåndtering i hele pasientforløpet. Gjennom kontroll
og kvalitetssikring av bestillinger, resepter og leveranser, bidrar foretaket til at pasientene får
riktige legemidler til rett tid og på riktig måte. Rådgivning til pasienter og til leger, sykepleiere
og annet helsepersonell er også en viktig del av arbeidet for bedret pasientsikkerhet. Det
samme gjelder leveransene av klinisk farmasøytiske tjenester rettet både mot behandling av
enkeltpasienter og på systemnivå, og for foretakets tilvirkning av legemidler.
 Sykehusapotekene HF bidrar til at sykehusenes kostnader forbundet med
legemiddelanskaffelse, - distribusjon, -produksjon og -bruk holdes så lave som mulig gjennom
kostnadsfokus og oppfølging av etterlevelse av innkjøpsavtaler. Tjenesten Apotekstyrt
legemiddellager (ASL) er også et viktig bidrag til god økonomisk styring.
Foretakets driftsmodell forutsetter at foretaket og foretakets sykehusapotek skal være
selvfinansierende. Effektivitetsgevinster skal komme helseforetakene til gode, samt benyttes til
videreutvikling av foretaket og tjenestetilbudet.
Sykehusapotekene HF og Helse Sør-Øst RHF inngikk en rammeavtale med virkning fra 1. januar 2010
i den hensikt å etablere standardiserte samarbeidsavtaler med delavtaler mellom Sykehusapotekene HF
og øvrige helseforetak. Avtalene skal bidra til helhetlig samhandling, koordinert ressursutnyttelse og
felles standarder på tvers av helseregionene, for å sikre en effektiv og sikker legemiddeldistribusjon og bruk. Rammeavtalen fastsetter prinsipper og felles forhold for avtalene mellom Sykehusapotekene HF
og øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst RHF. Prismodellene på varer og tjenester skal være like for alle
helseforetak og pasienter. Avtalene regulerer omfang og nivå på gjensidige ytelser, kvalitet og priser.
Foretaket og øvrige helseforetak innen regionen signerer årlig korresponderende samarbeidsavtaler.
Høsten 2015 ble det foretatt mindre endringer til rammeavtale med tilhørende avtaler i forbindelse
med planlagt revisjon.
Omsetningen til Sykehusapotekene HF viser fortsatt vekst og skyldes i hovedsak at leveransene til
helseforetakene drives av overgang til nye og mer kostbare legemidler. I 2017 økte omsetningen til
helseforetakene med 10,8 %, mens aktiviteten målt i antall enheter omtrent var uendret fra året før.
Innen produksjonsavdelingen er veksten i omsetning større enn veksten innen antall produserte
enheter. Veksten i antall produserte enheter endte på 2,9 % fra 2016 og med sterkest vekst innen
galenisk produksjon og parenteral ernæring (TPN). Tjenestesalget var omtrent uendret fra 2016 til
2017. Omsetningen fra foretakets publikumsavdelinger økte med 3,8 % fra 2016, mens antall kunder
økte med 1,5 %. Lønnsomheten innen publikumsavdelingen er økt ved at omsetningen fra selvvalget
(handelsvarer og reseptfrie legemidler) vokste med 5 % fra 2016 som følge av økt kundefokus og
rådgivning i våre sykehusapotek. Sykehusapotekene HF har tilrettelagt driften for å etterleve ESA
(EFTAs overvåkningsorgan) sitt vedtak (460/13/COL).
Gjennom Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk (SLS) leverer foretaket detaljerte oversikter over alt
legemiddelinnkjøp til spesialisthelsetjenesten. Statistikken er en viktig kilde for analyser og oppfølging
av legemiddelbruken, både terapeutisk og økonomisk. Data fra SLS er stadig mer etterspurt fra
helseforetakene i Helse Sør-Øst og foretaket utviklet i 2017 en web-løsning (sls.slmk.no) for å gjøre
informasjonen enklere tilgjengelig.

Sykehusapotekene HF forvalter på vegne av de regionale helseforetakene et sentralt lager av
beredskapslegemidler, og stiller også krav til grossistleddet om beredskap for viktige legemidler. De
enkelte sykehusapotekene tilbyr etter avtale beredskapslager av utvalgte legemidler for sine respektive
sykehus, og kan bistå sykehusene i arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser på legemiddelområdet.
Sykehusapotekene HF har i tråd med økonomisk langtidsplan i 2017 gjennomført ombygginger av de
fleste av foretakets publikumsavdelinger og tilstøtende arealer i sykehusekspedisjonen.
Foretaket har et elektronisk kvalitets- og avvikssystem. Foretakets ledelse har i 2017 gjennomført
risikoanalyser, og dokumentert disse gjennom ledelsens gjennomgåelse. Avvik fra eksterne og interne
tilsyn og revisjoner følges opp og lukkes i henhold til tiltaksplaner.
Sykehusapotekene HF har flere forskningsprosjekter av større omfang. I samarbeid med Universitetet i
Oslo og Oslo Universitetssykehus HF gjennomføres to doktorgradsprosjekt som studerer effekten av å
implementere IMM-modellen (Integrated Medicines Management) ved Avdeling for Generell
Indremedisin på Oslo Universitetssykehus HF (Ullevål), der det i første fase ble inkludert 400
pasienter. Primært endepunkt i denne fasen er "tid til første reinnleggelse". I fase to undersøkes hvilke
pasientgrupper som har størst nytte av IMM-modellen. I forskningsprosjektet "Bedre legemidler til
barn", samarbeider Sykehusapotekene HF med barne- og nyfødtavdelinger ved Oslo
Universitetssykehus HF og Akershus Universitetssykehus HF. I prosjektet er det kartlagt bruk av
legemidler til barn utenfor godkjent preparatomtale, og forskningsmålet er å framskaffe ny kunnskap
om bruk av legemidler til barn på sykehus, med spesielt fokus på manipulering og formulering av
legemidler. Målet er å tilgjengeliggjøre praktisk informasjon om riktig manipulering og gode valg i
behandlingen. I et annet forskningsprosjekt («ComPicu»), er målet å framskaffe ny kunnskap om
forlikelighet av intravenøse legemidler og væsker. To av foretakets dr.-gradsprosjekter finansieres med
midler fra Helse Sør-Øst RHF. Foretaket driver også annen pasientrettet forskning av noe mindre
omfang.
Brukerutvalget for Sykehusapotekene HF har avholdt seks møter i 2017. Brukerutvalget er et
rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter
og pårørende i virksomhetsområdet. Utvalget skal være et forum for tilbakemelding fra brukerne,
pasienter og pårørende om erfaringer innenfor de ansvarsområdene og oppgavene som helseforetakene
har, samt samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner. Et av brukerutvalgets
medlemmer er med i foretakets Forskningsutvalg og involveres i relevante forskningsprosjekter.
Sykehusapotekene HF etablerte i 2017 et «idémottak» for innovasjonsidéer. Gjennom portalen kan alle
ansatte sende inn forslag til nye løsninger og forbedringer, og det er etablert rutiner for oppfølging,
utvikling og eventuell kommersialisering.
Fortsatt drift
I samsvar med regnskapsloven § 3 tredje ledd bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til
grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

Økonomiske resultater for 2017
Foretakets resultat etter skatt endte på 38,3 millioner kroner i 2017 (34,4 millioner kroner i 2016).
Driftsresultat i 2017 var 37,1 millioner kroner (31,5 millioner kroner i 2016).
Sykehusapotekene HF hadde i 2017 en samlet omsetning på 3605 millioner kroner (3351 millioner
kroner i 2016). Av dette er 3318 millioner kroner (3079 millioner kroner i 2016) salgsinntekter fra
varesalg. Omsetningen økte med 254 millioner kroner, tilsvarende 7,6 %, sammenlignet med 2016.
Dette skyldes hovedsakelig økt bruk av kostbare legemidler ved sykehusene.
Foretakets totalkapital var på 1.233 millioner kroner pr. 31. desember 2017, hvorav kortsiktig gjeld var
767 millioner kroner. Andel egenkapital av totalkapital var 37 %, som er en nedgang fra 2016 (49 %)
grunnet midlertidig økt leverandørgjeld. Foretaket har ikke rentebærende langsiktig gjeld.
Det er en nettoøkning i likviditet på 294 millioner kroner i løpet av 2017. Netto kontantstrøm fra
operasjonelle aktiviteter utgjorde pluss 320 millioner kroner i 2017, hvorav 37 millioner kroner fra
årsresultat, avskrivninger og forskjellen mellom pensjonskostnad og innbetalinger til
pensjonsordningene. Varelageret har økt med 5 millioner kroner. Økte kundefordringer, økt
leverandørgjeld, økt skattekostnad og endringer i andre tidsavgrensingsposter bidro til positiv
kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. Leverandørgjelden har i 2017 økt med 342 millioner kroner,
hvorav 321 millioner kroner gjelder leveranser fra hovedgrossist som pga forfall i helgen først ble betalt
i januar 2018. Denne økningen i likviditet er forbigående.
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteten var -26 millioner kroner. Foretaket har i 2017 gjennomført
investeringer som i hovedsak er knyttet til ombygging av publikumsavdelinger med tilstøtende arealer
innen sykehusekspedisjonen.
Beholdning av kontanter og bankinnskudd var 507 millioner kroner pr. 31. desember 2017, hvorav 492
millioner kroner var fri likviditet.
Offentlig tjenestepensjon er tilpasset pensjonsreformen gjennom lov av 25. juni 2010 nr 29 Lov om
endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i
enkelte andre lover.
Utsikter fremover
Foretakets strategiplan for perioden frem til 2022 er behandlet av styret i foretaket. Foretaksledelse og
styret har som en del av strategiplanen angitt løsninger og tilbud som tilrettelegger for effektiv og
sikker legemiddelforsyning og -bruk i alle regionens helseforetak. Strategidokumentet oppsummerer
foretakets overordnede mål:



Foretaket vil bidra til økt pasientsikkerhet gjennom bedre legemiddelhåndtering i hele
pasientforløpet.
Foretaket vil bidra til god sykehusøkonomi hvor mål og tiltak befester at sykehusenes
kostnader forbundet med legemiddelanskaffelse, -distribusjon, -produksjon og -bruk holdes så
lave som mulig.

For å støtte opp om dette er foretakets strategiske satsningsområder mot 2022 som følger:





Pasient
Sykehusapotekene - en del av det tverrfaglige samarbeidet i hele pasientforløpet
Kunnskap og kompetanse
Sykehusapotekene - et farmasifaglig kompetansesenter.
Organisasjon
Sykehusapotekene - en endringskompetent, kvalitets- og serviceorientert organisasjon.
Teknologi
Sykehusapotekene - et foretak som utnytter teknologiske løsninger som understøtter
pasientsikkerhet og sikker legemiddelbruk.

Helse Sør-Øst RHF har i strategisk utvikling 2013 – 2020 oppsummert sine ambisjoner i to
hovedområder for fremtidig fokus og ressursallokering:



Et løft for kvalitet og pasientsikkerhet.
Fornyingsprogram for standardisering og teknologiske løsninger.

Sammen med egen strategi vil Sykehusapotekene HF fokusere på disse to områdene i sitt videre arbeid
og i tillegg se til at Helse Sør-Øst RHF sine strategiske innsatsområder blir ivaretatt.
Opplysninger om ytre miljø
Miljøledelse er en integrert del av kvalitetssystemet i Sykehusapotekene HF, og foretaket er
miljøsertifisert i henhold til ISO-14001- standarden. I september 2017 hadde foretaket en
hovedrevisjon på hovedkontoret og på utvalgte sykehusapotek av Det Norske Veritas GL.
Opplysninger om personalet
Foretaket hadde 696 årsverk (brutto) per 31. desember 2017, hvor hovedtyngden i sykehusapotekene
består av 254 farmasøyter og 298 teknikere. Resterende 144 er 98 adm/ledelse, 46 drifts/teknisk
personell.
Likestilling
Sykehusapotekene HF er, som apotekbransjen for øvrig, en kvinnedominert arbeidsplass, hvor
kvinneandelen i foretaket totalt er på 84 %. Styrets sammensetning er seks kvinner (hvorav tre av disse
er valgt blant ansatte) og to menn. Foretakets ledergruppe består per 31. desember 2017 av fire kvinner
og fire menn. Av foretakets 17 sykehusapotekere er ti kvinner og syv menn. For ledere og
mellomledere samlet er over tre fjerdedeler kvinner. Personal- og lønnspolitikken er kjønnsnøytral.
Tiltak mot diskriminering
Sykehusapotekene HF er opptatt av mangfold og vi fokuserer på å tiltrekke oss kvalifiserte søkerne
uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Obligatorisk tjenestepensjon
Foretaket defineres i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon § 1 virkeområde ikke å være
underlagt obligatorisk tjenestepensjon.
Arbeidsmiljø
Foretaket skal fremstå som et farmasifaglig kompetansesenter og det er fokus på leder- og
medarbeiderutvikling. Årlige medarbeiderundersøkelser har tidligere vært gjennomført, men i påvente
av en ny, nasjonal, forbedringsundersøkelse har det i 2017 ikke vært noen undersøkelse. Resultatene fra
2016 var imidlertid svært gode for Sykehusapotekene og det ble igangsatt korrigerende tiltak der dette
ble ansett nødvendig. Disse har blitt videreført i 2017. Det er uansett et kontinuerlig fokus på å
opprettholde og videreutvikle positivt arbeidsmiljø hvor ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og
verneombud tilstreber godt samarbeid.
Det er gjennomført flere lederutviklingstiltak gjennom året. Ledelse er et prioritert område i
Sykehusapotekene og det er gjennomført flere lederutviklingstiltak. Det tilbys utviklingsprogram og
relevante kurs som skal bidra til forbedrede resultater for virksomheten samt trygghet i lederrollen.
Det har vært samlinger med ledelsen, tillitsvalgte og verneombud hvor tema har vært positivt
arbeidsmiljø og HMS. Det jobbes systematisk med å sikre at våre rutiner på HMS-området følges slik
at vi minimerer risikoen for at foretaket bryter arbeidsmiljøloven eller får alvorlige HMS avvik.
Foretaket er en inkluderende arbeidsliv-virksomhet (IA), og har forpliktet seg gjennom IA-avtalen.
Foretaket har seniorpolitikk for medarbeidere i alderen 60 år og eldre. Sykehusapotekene har særlig
fokusert på å legge forholdene til rette slik at våre seniorer står i stillingen til ordinær pensjonsalder og
jobbet med nærværsfaktorer i tillegg til å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne. Det har vært
arbeidet målrettet med å redusere sykefraværet i flere år. Sykefraværet var i 2017 på 6,8 %, som er
uendret fra 2016. Det ble ikke rapportert AKAN-saker i 2017.















$









$

%





)





(

+



















&

*

)

















%

&







A



+



*



%

(

@





'

)

)

>







,

D



















,



9











9













2





9

9





































(



!



3



















/





.



.

;





2







+

(



"

>





'

.

(





>

-











-



+



,

>

'

"

%

@

>





<



/



/

.

!

#

/





/











0







0







0

.

=

;

0



<

<





#

"



<

<

#

"







0





0

#

"

!

#

/

<



.

!













"

!

#

"



0





0











<



#

!









C

F





$

(

+

(





%





&

%

+

*

B



@

(



)

>



,





G

#

"

"

"

"

<



!



#

"

"

"

"

<



!





(









7











#

/

"

"

"

"



<





!

=

0

E

(

=





;

!

#







0





.



/



.

=

/







/

/













"











!





.

0



;

.

+

/







0





.





0





#

"

+



"

+

(





.



,



0





#





0



/





!

/





















-

















!





.















2



-

(

"





3

'

/







.







>



,











,



B



(

)

,

*

2









+

>

















,

,

(







+

>



+



>







6

2







,

*





C

)

-







,



8

-











3





>





@



,













7

%









+

+



.











,











*



,







)



%





(



)





6





$











+













'

*



6





2



&

(

$









*







)









?



2





(























6



'



:





&

5







%

1

4









H

I

H



,

K

@

>

L



N

$

)



%

>





%

&

$

%

&

$

Q

T



T

%

(





2





)

$

%

&

$

%

&

$

%

&

@





6

'

@









5

O



3

2





2



9















3

2



P





/

(



&

)

<

'

@

@



G



G

&

+

)

'

@

(











2



(









V



)

,



/

(



B









<

/



/



!











/

<

<







#











#

/













<





#

!







<



'















/

<





!

!

#



<

"

<

!

!





"

+



2

)

(



%

-

'







'

@



'



(



W



-







2

,







>

,













(







G



/



"

/





<







<

#

"

)

G

,



,

'











/





/

!







"

#





"

!



"

/

<



!











@







#



&

@



(

3

+







,









,







G



S







,

)







M

-

@



)







(

&





(









'

,





2



>









(





















2



(





,

@



3

)



'



+



>

)



G







&

G

&

+

'

@



+





(



G



*



(

,



&



)



9

@





*

@



G

&

>

(





U

'



%

G

)



)





F





(



5



(



@



6

,

2

+





>

R

'



'



,

+



3



@

)

M



M

$

,

&





@

>



(



+



@



@



G



,

S

&



)

B



)



>

@



7

*

&



1

)





(

+

*

'



5

>

2

)





5

,



$

C



F

,

:



)

(

M



A

&

'



&

)

Q



H

+







J

G

G





H

G



(





?



#

<

!

"

!







<

#

#





"

!







!





<

#



"

"



<





"

#



!





!

<

<

Sykehusapotekene HF
NOTER FOR 2017

Regnskapsprinsipper
Generelt om regnskapet
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk.
Datterselskapet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt
poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp
på opptakstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være
forbigående.
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende.
Delkrederavsetning foretas dersom virkelig verdi antas å være lavere enn bokført verdi.

Varebeholdninger
Varer vurderes til gjennomsnittlig innkjøpsverdi. For råvarer brukes
gjenanskaffelseskost som tilnærming til virkelig verdi. For ferdig tilvirkede varer og varer under tilvirkning består
anskaffelseskost av utgifter til produktutforming, materialforbruk, direkte lønn, og andre direkte og indirekte
produksjonskostnader (basert på normal kapasitet). Virkelig verdi er estimert salgspris fratrukket utgifter til
ferdigstillelse og salg. Bare variable utgifter anses nødvendige for å selge ferdige varer, mens også faste
tilvirkningskostnader inkluderes som nødvendige for varer som ikke er ferdig tilvirket.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler
kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og
avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets
stand på anskaffelsestidspunktet .

Salgsinntekter
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for
merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Salg av varer resultatføres når selskapet har levert sine produkter
til kunden og det ikke er uoppfylte forpliktelser som kan påvirke kundens aksept av leveringen. Levering er ikke
foretatt før produktene er sendt til avtalt sted og risiko for tap og ukurans er overført til kunden.
I all hovedsak skjer alt salg i Norge.
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Regnskapsprinsipper forts.
Pensjoner
Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard, NRS 6 Pensjonskostnader.
Pensjonsordningene behandles som ”Multiemployer plans”. Dette innebærer at de enkelte selskaps forpliktelser og
kostnader beregnes som ideelle/proporsjonale andeler av de samlede forpliktelser i den aktuelle ”Multiemployer
plan”. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på folketrygden, fremtidig
avkastning på pensjonsmidler, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv.
Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i balansen. Eventuell
overfinansiering balanseføres i den grad overfinansieringen kan utnyttes eller tilbakebetales. Endringer i
forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende
opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot
beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for
den del av avvikene som overstiger 10% av brutto pensjonsforpliktelse (av pensjonsmidlene dersom disse er størst).
Foretaket er ikke omfattet av OTP-ordningen.

Leiekontrakter
En leieavtale klassifiseres som finansiell leieavtale dersom den i det vesentlige overfører risiko og avkastning forbundet
med eierskap. Øvrige leieavtaler klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Sykehusapotekene HF har ingen finansielle
leieavtaler.

Skatt
Fra og med 2015 er det innført begrenset skatteplikt for sykehusapotekene ved at sykehusapotekenes publikumsutsalg er
ansett å være skattepliktige jfr skatteloven §2-30 første ledd bokstav g nr 5 annet punktum.
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er
beregnet med 23 % (2017) på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og
skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter
kontanter og bankinnskudd.

Note 1 - Inntekter
Totale ordinære driftsinntekter
Salg av varer
- Herav salg av varer i publikumsavdelinger

Andre driftsinntekter
Tilsyn og rådgivning
Kliniske studier
Salg av tjenester
Regulering av salgspris - kreditering helseforetak
Annen inntekt
Sum

2017

2016

3 318 033 453
1 399 304 776

3 078 860 250
1 346 775 539

2017

2016

50 480 366
7 346 816
216 182 072
-14 907 400
28 264 964
287 366 818

50 698 185
5 505 778
218 559 267
-28 820 074
26 675 201
272 618 357

31.12.2017

31.12.2016

167 690 624
167 690 624

162 398 458
162 398 458

Alt salg av varer foregår i Norge.

Note 2 - Materialbeholding

Innkjøpte varer for videresalg
Sum
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Note 3 - Lønnskostnader og godtgjørelser
Lønnskostnader består av følgende poster:
Lønninger
Styrehonorar
Pensjonskostnader (inkl. arbeidsgiveravgift)
Arbeidsgiveravgift
Andre personalkostnader
Sum
Gjennomsnittlig antall årsverk
Gjennomsnittlig antall ansatte

2017

2016

350 260 866
710 421
63 039 026
51 246 125
8 615 722
473 872 160

337 355 320
681 100
63 718 304
49 506 284
8 181 208
459 442 216

694
832

685
834

Godtgjørelse til styrets medlemmer 2017

Navn
Marianne Nordby Fålun
Halfrid Waage
Åse Aulie Michelet
Trond Ellingsen
Eirik Moen
Marita Hellum Dahl

Tittel
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Maren Nordsveen Davies Styremedlem
Sissel Reigstad
Styremedlem
Anne Markestad
Styremedlem

Navn
Marianne Nordby Fålun
Halfrid Waage
Åse Aulie Michelet
Trond Ellingsen
Eirik Moen

Tittel
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Maren Nordsveen Davies
Marita Hellum Dahl
Sissel Reigstad
Anne Markestad

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Ytelser fra Sykehusapoteket
Tjenesteperiode Styrehonorar Lønn
Annen godtgj.
Jan-Des
170 500
Jan-Des
Jan-Des
85 100
Jan-Des
85 100
Jan-Des
85 100
Jan-Des
85 100
400 000
Mars-Des
Jan-Mars
Jan-Des

85 100
24 821
85 100

657 000
460 337
699 690

40 000

Ytelser fra andre foretak
Honorar/lønn
Andre godtgj.
1 377 200

5 025

Lønn til ledende ansatte 2017
Navn
Jan Rune Amundsen
Malou Ørbeck-Nilssen
Hans-Petter H.
Johannesen
Anne Katrin Haga
Ingun Gjerde
Jan Erik Augetad
Silje Høstmælingen fra
01.okt.17

Tittel
Lønn
Pensjon
Annen godtgj.
Sum
Økonomidirektør
1 156 096
137 854
117 920
1 411 870
HR-direktør
1 100 800
197 518
86 000
1 384 318
Fagdirektør
Kvalitetsdirektør
Driftsdirektør
IT-direktør
Prosjektdirektør

1 169 408
1 104 230
1 170 000
1 104 896
1 100 000

Godtgjørelse til Tore Prestegard, administrerende direktør, i 2017
Lønn
Pensjonskostnad
Annen godtgjørelse
Sum godtgjørelse

1 599 447
201 989
60 000
1 861 436

242 482
375 761
304 930
189 442
108 652

86 792
81 955
109 992
82 004

1 498 682
1 561 946
1 584 922
1 376 342
1 208 652

Sum
170 500
85 100
85 100
85 100
485 100
782 100
485 158
784 790
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Note 3 - Lønnskostnader og godtgjørelser forts.
Administrerende direktør har vært ansatt hele året. Under gitte forutsetninger har administrerende direktør
rett på etterlønn i 12 måneder fra fratredelsesdato. Etterlønn vil bli redusert med lønn fra ny arbeidsgiver.
Ingen ansatte/styremedlemmer har lån i foretaket pr. 31.12.17.
Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til administrerende direktør, styreformann eller andre nærstående parter.
Ingen ledende ansatte/styremedlemmer er medeier, ansatt eller har styreverv i selskap/foretak som har nære
relasjoner til foretaket. Unntaket fra dette er administrerende direktør som er styremedlem i Norges
Apotekerforening og representerer alle sykehusapotekene i Norge for å påse at foreningen jobber for best mulig
betingelser for sykehusapotekene og sykehusene.
Ingen ledende ansatte/styremedlemmer, eller deres nærstående, har hatt salg eller kjøp fra Sykehusapotekene HF
på annet enn ordinære vilkår i 2017.

Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår
Sykehusapotekene HF definerer personer i stillingene administrerende direktør, driftsdirektør, fagdirektør,
kvalitetsdirektør, IT-direktør, HR-direktør, prosjektdirektør og økonomidirektør som ledende ansatte. Sykehusapotekene HF følger
retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper (fastsatt av Nærings- og
fiskeridepartementet med virkning fra 13. februar 2015). Hovedprinsippet er at lederlønningene i selskaper med
helt eller delvis statlig eierskap skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med
tilsvarende selskaper. Selskapene skal bidra til moderasjon i lederlønningene og hovedelementene i godtgjørelsesordningen
bør være fastlønnen.
Variable godtgjørelser eller særskilte ytelser som kommer i tillegg til basislønn.
Det er noen individuelle variable godtgjørelser til ledere med inntil 8 % av årslønn.

Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2017
Lønn og godtgjørelse til adm. direktør er behandlet og fastsatt av styret i styresak 038/17. Lønn og godtgjørelse for
øvrige ledende ansatte er fastsatt administrativt.
Lønningene til ledergruppens medlemmer ble i 2017 justert med 2,4 % (tilsvarende lønnsoppgjøret for ansatte i
foretaket i 2016).
Lønnsjusteringene for ledergruppen skjer i januar/februar med tilbakevirkning fra 1.januar, med unntak av administrerende
direktør som får sin lønnsjustering fastsatt i oktober med tilbakevirkning fra 1.januar.
Lønn for ledende ansatte er i hovedsak fast lønn.
Fastsettelse av årslønn
Ved fastsettelse av basislønn skal følgende kriterier legges til grunn:
- Lønnsutviklingen i Helse Sør-Øst generelt og foretaket spesielt
- Lønnsutviklingen i sammenlignbare stillinger
- Resultatvurderinger i forhold til de mål og krav styret har satt
Naturalytelser
Ledende ansatte får diverse ytelser basert på behov.
- Bilgodtgjørelse
- Mobiltelefon
- Internett
- Hjemmekontor i tråd med virksomhetens bestemmelser
Pensjonsordning
Pensjonsvilkår skal være på linje med andre ansattes vilkår i foretakets hovedkontor, det vil si gjennom ordinært
løsning i SPK.
Sluttvederlag
Ved fastsettelse av sluttvederlag gjelder i utgangspunkt følgende prinsipper:
- Avtale om sluttvederlag kan inngås for inntil 12 måneders avtalt lønn.
- Til fradrag i sluttvederlag kommer andre inntekter oppbåret i perioden.
- Sluttvederlag gis kun når det oppstår situasjoner av slik karakter at styret av hensyn til virksomhetens videre
drift beslutter at den ledende ansatte må avslutte sitt ansettelsesforhold og fratre sin stilling.
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Note 3 - Lønnskostnader og godtgjørelser forts.
Andre bestemmelser
Personer i ledelsen skal ikke ha særskilt godtgjørelse for styreverv i andre foretak i samme konsern.
Sykehusapotekene HF har i 2017 hatt som målsetting å tilby ledende ansatte konkurransedyktige arbeidsvilkår.
Lederlønnspolitikken i det foregående regnskapsår har i hovedsak bygget på de prinsipper som beskrevet over.
Styret i Sykehusapotekene HF mener at lønnspolitikken i 2017 har vært i tråd med de statlige retningslinjene.

Retningslinjer for 2018
Sykehusapotekene HF vil det kommende år ha som målsetting å tilby ledende ansatte konkurransedyktige arbeidsvilkår.
Lederlønnspolitikken i det kommende regnskapsår vil bygge på allerede vedtatte retningslinjer og i tråd med
prinsipper som beskrevet over.

Spesifikasjon av honorar til revisor

Revisjonsjonorar
Attestasjonstjenester
Andre tjenester

2017
175 000
30 518
-

2016
200 000
83 354
37 760

Beløpene er eksklusive merverdiavgift.

Note 4 - Pensjon
Sykehusapotekene HF har pensjonsordninger som omfatter i alt 1282 personer hvorav 802 er
yrkesaktive og 480 pensjonister. I tillegg har selskapet pensjonsforpliktelser overfor 972 personer som har
sluttet i selskapet, men som ennå ikke er pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser etter
sluttlønnsprinsippet. Disse er hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, stillingsfaktor og lønnsnivå
ved nådd pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Sykehusapotekene HF sitt
pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom
pensjonsordningene i Statens Pensjonskasse, Pensjonsordningen for apotekvirksomhet og Oslo
Pensjonsforsikring AS. Konsekvensene av nye uførepensjonsregler og innarbeidelse av
levealdersjustering for personer født i 1954 og senere er innarbeidet i beregningen. Begge endringene
behandles som planendringer og medfører en redusert fremtidig pensjonsforpliktelse. Effekten av dette
ble innregnet som en engangseffekt i regnskapet for 2014 og medførte betydelige beløp til kostnadsreduksjon.
I tillegg til den ordinære tjenesteordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) til
aldersgruppen 62 til 66 år.

Spesifikasjon av pensjonsforpliktelser (Alle ordninger)

Pensjonsforpliktelse brutto
Pensjonsmidler
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse
Ikke resultatført tap/(gev) av estimat- og planavvik
Netto bokførte forpliktelser
Spesifikasjon av pensjonskostnad
Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen
Årets brutto pensjonskostnad
Administrasjonskostnader
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Planendring
Levealderjustering
Resultatført tap/gev. av endring i estimat,
Pensjonsplaner og avvik avkastning
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonskostnader SPK ordningen
Årets netto pensjonskostnad

2017
1 077 419 981
960 029 382
16 552 075
133 942 674
-263 851 574
-129 908 901

2016
1 025 638 600
877 896 936
20 831 574
168 573 238
-284 632 689
-116 059 453

32 108 865
26 399 284
58 508 149
4 172 408
-32 237 113
22 177 839

29 769 409
24 536 256
54 305 665
4 124 521
-26 089 650
21 398 910

4 292 527
6 125 217
63 039 026

4 560 015
5 418 843
63 718 304

Sykehusapotekene HF
NOTER FOR 2017

Note 4 - Pensjon forts.
Spesifikasjon av pensjonsforpliktelser (SPK, apotekordningen)

Pensjonsforpliktelse brutto
Pensjonsmidler
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse
Ikke resultatført tap/(gev) av estimat- og planavvik
Netto bokførte forpliktelser
Spesifikasjon av pensjonskostnad
Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen
Årets brutto pensjonskostnad
Administrasjonskostnader
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Planendring
Levealderjustering
Resultatført tap/gev. av endring i estimat,
Pensjonsplaner og avvik avkastning
Arbeidsgiveravgift
Årets netto pensjonskostnad
Økomiske forutsetninger
Diskonteringsrente
Forventet avkastning pensjonsmidler
Uttakstilbøyelighet i AFP
Årlig lønnsregulering
Regulering av folketrygdens grunnbeløp

31.12.2017
2,40 %
4,10 %
20,00 %
2,50 %
2,25 %

2017
1 013 754 269
901 920 768
15 768 524
127 602 025
-253 698 597
-126 096 572

2016
967 073 816
823 719 779
20 212 919
163 566 956
-275 347 303
-111 780 347

31 251 419
24 787 933
56 039 352
3 876 651
-30 196 447
21 832 312

28 748 708
23 002 046
51 750 754
3 867 336
-24 385 177
21 087 466

4 190 458
55 742 326

4 403 841
56 724 220

2017
2,60 %
3,60 %
20,00 %
2,50 %
2,25 %

2016
2,70 %
3,30 %
20,00 %
2,50 %
2,25 %

2017
63 665 712
58 108 614
783 551
6 340 649
-10 152 977
-3 812 328

2016
58 564 784
54 177 157
618 655
5 006 282
-9 285 386
-4 279 104

857 446
1 611 351
2 468 797
295 757
-2 040 666
345 527
102 069
1 171 484

1 020 701
1 534 210
2 554 911
257 185
-1 704 473
311 444
156 174
1 575 241

2017
2,70 %
3,30 %
20,00 %
2,50 %
2,25 %

2016
2,30 %
3,20 %
20,00 %
2,75 %
2,50 %

Spesifikasjon av pensjonsforpliktelser (Oslo Pensjonsforsikring AS)

Pensjonsforpliktelse brutto
Pensjonsmidler
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse
Ikke resultatført tap/(gev) av estimat- og planavvik
Netto bokførte forpliktelser
Spesifikasjon av pensjonskostnad
Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen
Årets brutto pensjonskostnad
Administrasjonskostnader
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Planendring
Resultatført tap/gev. av endring i estimat,
Pensjonsplaner og avvik avkastning
Arbeidsgiveravgift
Årets netto pensjonskostnad
Økomiske forutsetninger
Diskonteringsrente
Forventet avkastning påpensjonsmidler
Uttakstilbøyelighet i AFP
Årlig lønnsregulering
Regulering av folketrygdens grunnbeløp

31.12.2017
2,60 %
3,60 %
20,00 %
2,50 %
2,25 %

Pensjonsmidler - premiefond
Brutto pensjonsmidler inkluderer premiefond med følgende beløp og bevegelser i løpet av regnskapsåret:

Premiefond 01.01
Tilførte premiefond
Uttak fra premiefond
Premiefond 31.12

2017
3 408 982
146 408
-1 393 024
2 162 366

2016
2 937 292
471 690
3 408 982
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Note 4 - Pensjon forts.
Spesifikasjon av pensjonsforpliktelser (Statens Pensjonskasse)
Det er 47 personer som omfattes av SPK ordningen. I tillegg har foretaket 8 pensjonister.
Det er reglene i NRS 6(Norsk Regnskapsstandard, Pensjonskostnader) som legger føringer for den
regnskapsmessige behandlingen av pensjonskostnader i perioden hvor Sykehusapotekene HF har vært medlem
i Statens Pensjonskasse.
For foretak som ikke har fått tildelt fiktivfond, opereres det fortsatt med en felles premiesats.
Pensjonsordningen i SPK for slike foretak er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksplan. Innregningen skal
således baseres på reglene om foretaksplaner.
Når det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon til å regnskapsføre en flerforetaksordning som en ytelsesbasert
pensjonsordning, skal et foretak regnskapsføre ordningen som om den var en innskuddsbasert
pensjonsordning.
Periodens kostnad er normalt lik påløpt innskudd. Foretaket har ingen pensjonsforpliktelse utover
innskuddsbetalingen, og balanseføring for påløpte pensjonsforpliktelser er derfor ikke en aktuell
problemstilling. Pensjonskostnaden i Statens Pensjonskasse fra 01.01.17 til 31.12.17 settes lik innbetalt premie i
denne perioden.
Årets netto pensjonskostnad er kr. 6 125 217 (inkl. arbeidsgiveravgift kr.756 929).

Demografiske forutsetninger
Med hensyn på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger som i SPK`s
forsikringstekniske beregningsgrunnlag.

Note 5 - Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01
Årets tilgang
Årets avgang
Utrangering anskaffelseskost
Anskaffelseskost 31.12
Akkumulerte avskrivninger
Akkumulerte nedskrivninger
Utrangering akkumulerte avskrivninger
Balanseført verdi pr 31.12
Årets ordinære avskrivninger
Årets nedskrivninger
Prosentsats ordinær avskrivning
Avskrivningsplan

2017
Driftsløsøre,
inventar o.a.
157 455 833
26 147 864
-50 000
-1 070 510
182 483 187
-137 937 581
-361 943
45 990 288
90 173 950
12 730 544
361 943
10-33%
Lineær

2016
Driftsløsøre,
inventar o.a.
197 606 340
15 179 104
-9 114 510
-46 215 101
157 455 833
-125 207 037

2017
173 226 712
2 986 925

2016
172 017 328
7 064 861

2017

2016

38 077 461
13 562 336
23 544 010
10 774 871
10 489 216
375 273
26 461 132
123 284 298

37 736 319
13 179 904
16 252 242
11 196 563
11 100 840
465 567
28 506 665
118 438 100

45 014 294
77 263 090
12 605 506
10-33%
Lineær

Note 6 - Fordringer og gjeld til konsernselskaper

Totale kundefordringer på andre konsernselskap
Total leverandørgjeld som er gjeld til andre konsernselskaper
Konsernkonto bank er inkludert i andre kortsiktige fordringer

Note 7 - Poster som er slått sammen i regnskapet
Andre driftskostnader
Transport av pasienter
Bygninger og kontorlokaler inkl. energi og forsikring
Kjøp og leie av medisinsk utstyr, IKT, inventar mv.
Konsulenthonorarer og andre fremmedtjenester
Reparasjon og vedlikehold og service
Kontor og kommunikasjonskostnader
Forsikringskostnader
Øvrige driftskostnader
Sum andre driftskostnader
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Note 7 - Poster som er slått sammen i regnskapet forts.
Annen kortsiktig gjeld

2017

2016

50 586 337
12 732 509
63 318 846

48 927 073
7 624 996
56 552 069

2017
52 141 475

2016
52 141 475

52 141 475

52 141 475

Annen egenkapital 01.01
Korreksjoner
Korrigert annen egenkapital 01.01
Årets resultat
Annen egenkapital 31.12

368 136 592
368 136 592
38 323 444
406 460 036

333 743 536
333 743 536
34 393 056
368 136 592

Total egenkapital 31.12

458 601 511

420 278 067

Lønnsrelaterte avsetninger inkl. feriepenger
Øvrig kortsiktig gjeld
Sum annen kortsiktig gjeld

Note 8 - Bankinnskudd, konsernkonto
I posten inngår bundne skattetrekksmidler med kr. 15 418 260

Note 9 - Egenkapital

Selskapskapital 01.01
Endringer
Selskapskapital 31.12

Note 10 - Eiere
Morselskapet Helse Sør-Øst RHF har forretningskontor i Parkgata 36, 2317 Hamar, hvor en kan få utlevert
konsernregnskapet der foretaket inngår.

Note 11 - Grossistadministrasjon
Det er etablert en samarbeidsavtale mellom Sykehusapotekene HF og de tre øvrige sykehusapotekforetakene
(Sjukehusapoteka Vest HF, Sykehusapotekene Midt-Norge HF og Sykehusapotekene Nord HF) om at
Sykehusapotekene HF skal administrere Grossistadministrasjonen.
Grossistadministrasjonen skal etablere og administrere avtaler for apotekforetakene på relevante områder
som Sykehusinnkjøp HF/Divisjon legemidler (tidligere Legemiddelinnkjøpssamarbeidet, LIS) ikke dekker.
Sykehusapotekene HF skal stille administrative ressurser til disposisjon for Grossistadministrasjonen.
Kostnaden med Grossistadministrasjonen var i 2017 ca 4,088 mill. kroner. Herav dekket
Sykehusapotekene HF 55,4 % av kostnadene.

Sykehusapotekene HF
NOTER FOR 2017

Note 12 - Leieavtaler
Bygninger/lokaler
I 2017 utgjorde det totale beløp av slike avtaler 27,5 mill. kr. Eksisterende avtaler, hovedsakelig inngått med det
enkelte helseforetak, har noe varierende varighet. I all hovedsak løper avtalene frem til de sies opp av en av
partene med 1 - ett - års skriftlig varsel.

Varige driftsmidler (som ikke er balanseført)
Sykehusapotekene HF hadde ingen slike avtaler I 2017.

Kontorutstyr
I 2017 utgjorde det totale beløp av de vesentligste leieavtalene vedrørende kontorutstyr kr. 71 577.
Eksisterende avtaler har noe varierende varighet.

Note 13 - Eiers styringskrav
2017
38 323
38 323
38 000
38 000
323

Årsresultat
Korrigert resultat
Resultat jf. økonomisk krav fra HSØ
Resultatkrav fra HSØ
Avvik fra resultatkrav

2016
34 393
34 393
25 528
25 528
8 865

Note 14 - Skatt
Den delen av selskapets apotekvirksomhet som knytter seg mot publikum og allmennheten er fra og med
2015 skattepliktig. Sykehusapotekene HF har bedt Finansdepartementet om en fortolkningsuttalelse knyttet
til avgrensningene av skatteplikten for publikumsutsalgene. Skattepliktig resultat forutsetter at
Finansdepartementet støtter foretakets forståelse av publikumsutsalg.

Årets skattekostnad består av:
Betalbar skatt
Utsatt skatt årets endring
Utsatt skatt endring skattesats
Skattekostnad

2017
2 146 738
975 929
-323 577
2 799 089

Skattepliktig resultat:
Ordinært resultat før skatt
Permanente forskjeller
Endring midlertidige forskjeller
Skattepliktig resultat

13 011 110
-4 066 368
8 944 742

Betalbar skatt i balansen:
Betalbar skatt på årets skattepliktige resultatet
Sum betalbar skatt i balansen

2 146 738
2 146 738

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt
og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

Varige driftsmidler
Varelager
Kundefordringer
Pensjon
Grunnlag for beregning av utsatt skatt
Utsatt skatt (23%/24%)

2017
2 629 077
-450 000
39 770
30 138 865
32 357 712
7 442 274

2016
1 653 015
-450 000
46 477
27 041 852
28 291 344
6 789 923

Endring
-976 062
6 707
-3 097 013
-4 066 368
-652 352

Note 15 - Nøytral merverdiavgift
Med virkning fra 1. januar 2017 ble det innført en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene.
Innføringen innebærer at helseforetakene får kompensert merverdiavgiftsutgifter på en rekke varer og tjenester som inngår
i driften av virksomheten. Sykehusapotekene HF er blitt kompensert med kr 1.440.894 for den del av virksomheten
som foretaket ikke har vanlig fradrag for merverdiavgift for.
Per 31.12.2017 har foretaket en fordring på Helse Sør-Øst RHF på kr 325.871 knyttet til denne merverdiavgiftkompensasjonen.

Sykehusapotekene HF
Kontantstrømoppstilling
2017

2016

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Årsresultat
Periodens betalte skatt
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler
Avskrivninger
Nedskrivninger
Skattekostnad
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger
Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter
A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

38 323 444
-2 827 119
94 516
12 730 544
361 943
2 799 089
-13 849 449
294 353 012
-11 693 720
320 292 260

34 393 056
-2 010 953
1 200 807
12 605 506
3 455 456
-17 993 728
-30 719 303
-10 601 175
-9 670 334

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Investering i varige driftsmidler
Salg av varige driftsmidler
B Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-26 147 864
50 000
-26 097 864

-15 179 104
9 114 510
-6 064 594

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Opptak av gjeld
C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-

-

(A+B+C) Netto endring kontantbeholding

294 194 396

-15 734 927

Kontanter og bankinnskudd pr 01.01 *
Kontanter og bankinnskudd pr 31.12 *

212 807 183
507 001 580

228 542 110
212 807 183

* Postene inneholder også fordring på konsernbankkonto. I regnskapet er denne posten gruppert under
andre fordringer.

