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BREV TIL LEDELSEN
Vår oppgave som revisor er primært å uttale oss om årsregnskapet, opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering
av resultatet. I tillegg er det ekstern revisors oppgave innenfor god revisjonsskikk å
gjennomgå selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og interne kontrollsystemer. Våre
konklusjoner presenteres i vår revisjonsberetning.
Vi har ikke avsluttet vår revisjon for 2018 men ønsker i forkant av deres styremøte den
13.02.2019 og ta opp den regnskapsmessige behandlingen av foretakets inntekter.
Foretakets formål er å utøve en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for
spesialhelsetjenesten, jfr vedtektenes § 4. Det følger videre av vedtektenes § 5 at foretaket
skal ha både strategisk og operativt ansvar for innkjøp basert på planer vedtatt av de fire
regionale helseforetakene. Samme vedtektsbestemmelse regulerer også hvem foretaket kan
yte sine tjenester til.
Med grunnlag i vedtektene fremstår foretaket etter vår vurdering som en tjenesteytende
virksomhet. Dog skal tjenestene ytes i samsvar med planer vedtatt av de regionale
helseforetakene og til de regionale helseforetakene, deres heleide virksomheter, ideelle
virksomheter med driftsavtale med de regionale helseforetakene og virksomheter underlagt
eller heleid av Helse- og omsorgsdepartementet, konf vedtektenes § 5.
Foretaket er underlagt Regnskapsloven og Regnskapshåndbok for regionale helseforetak,
utgitt av Helse og omsorgsdepartementet. Disse rammebetingelsene regulerer den
regnskapsmessige behandlingen av både inntekter og eventuelle tilskudd.
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Sykehusinnkjøp har i Oppdragsdokumentet 2018 avgitt av Foretaksmøtet fått direktiver på
«det forutsettes at virksomheten gir et resultat i balanse. Eventuelt opparbeidet overskudd i
divisjon nasjonale tjenester og fellesfunksjoner i løpet av 2018 skal avregnes i tilskudd for
året. Eventuelt opparbeidet overskudd i regionale divisjoner i løpet av 2018 skal avregnes
direkte mot tilskuddet til det enkelte regionale helseforetak»
Med grunnlag i at eiernes direktiver i oppdragsdokumentet utstedes det kreditnotaer til
eierne tilsvarende årsresultatet som bokføres med virkning for regnskapsåret og
årsresultatet blir således kr 0,Dette stiller flere prinsipielle spørsmål, blant annet knyttet til hvorvidt foretaket er en
resultatenhet som driver virksomhet eller ikke. Vil en slik praksis få merverdiavgiftsmessige
konsekvenser og gir dette en riktig måling og regnskapsmessig behandling i samsvar med
gjeldende regler. Vi gjør oppmerksom på at disse forholdene kan medføre vesentlige
konsekvenser for årsregnskapet 2018.
Vi har tidligere, se vårt brev av 07.05.2018 anbefalt foretaket å foreta en nærmere
gjennomgang av denne praksisen mot gjeldende lovgivning og foretakets rammebetingelser.
Vi er ikke kjent med at det er foretatt en slik vurdering, dersom det likevel foreligger
relevante vurderinger og/eller dokumenter utover selve oppdragsdokument ber vi om å få
dette oversendt.
Vi ønsker å presisere at de punkter som omtales ovenfor er ment som konstruktive innspill
til foretakets ledelse og styre i dets arbeid med å påse at foretakets regnskap avlegges i
samsvar de gjeldende rammebetingelsene.

Dersom det er spørsmål eller uklarheter i forbindelse med brevet eller andre forhold, ber vi
dere vennligst ta kontakt.
Vi ber om at dette brevet styrebehandles.
Med vennlig hilsen
BDO AS

Frode Kristian Danielsen
Statsautorisert revisor

Fred A. Mikalsen
Statsautorisert revisor

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale
BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.

