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ÅRSBERETNING FOR STAVANGER TUBERKULOSEFOND, 2010.

Fondet ble dannet ved sammenslått høsten 200 l av 2 tidligere fond! legat for
samme formål (innstiftet 1903 og 1904), etter formell godkjenning, både fra
Fylkesmannen (sammenslåing) og Brønnøysund-registeret (registrering). Pålagt
overgang til Stiftelsesregisteret i Førde ble meldt i 2006.

I forbindelse med sammenslåing ble kapitalen fra begge fond/legat samlet på
felles konto (konto 3201.53.03408), på fastrenteinnskudd og en mindre
"driftsutgiftskonto" er etablert utenom dette (konto 3201.31.73434), for å dekke
løpende utgifter, bl.a. til revisor. Bankavtalene har vært kontinuert, men pga
varierende og dels lave markedsrenter. Avkastningen har vært ditto.

Det var tidligere ikke driftsutgifter knyttet til fondet, men pga krav om
registrering (pga fonds størrelse ) og krav om regnskap ved revisor (pga
registrering), vil det også i fremtiden påløpe utgifter i den forbindelse. Stavanger
Revisjon AS har fra 2003 oppdraget. Stiftelsesregisteret krever årlig avgift.

Styret har før bestått av 3 medlemmer: pensjonert gynekolog Solveig Sandvik,
smittevemoverlege i Stavanger kommune, Max Jens Holm og patolog Jannicke
Berland (leder). Vi hadde l møte i 2010 i forbindelse med årsrapport, og noe
mailkontakt. Solveig Sandvik ønsket å trekke seg. 28. april 2010 overtok
Tesfaye Madebo, overlege ved overlege ved lungeavdelingen på SUS. Pga
ytterligere frafall ble Hans Petter Torvik utnevnt til styret 13.12.2010

I hht statuttene har fondet som formål å bekjempe tuberkulose og hjelpe
helbredelige tuberkuløse. I våre dager i er dette en offentlig oppgave og gratis.
Noe av styrets (og tidligere styrers) utfordring har vært anvendelse av
avkastningen fra fondet i hht statuttene. I 20 l O mottok styret søknad om støtte til
arrangement av fagdag om tuberkulose 28.9.10 for primærhelsetjenesten og
helsesøstre, som ble støttet med kr 5000. Det kan se ut for at bruk av midler,
primært renter, til opplæring og utvikling mht tuberkulose er hensiktsmessig
også i framtiden.

Evt forespørsler kan rettes til styremedlemmene: bejm@sus.no, mate@sus.no
eller Hans Petter Torvik [hpt@lyse.net]

For Styret i Stavanger Tuberkulosefond
Jannicke Berland
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Stavanger Tuberkulose/ond

Resultatregnskap

2010 2009
Driftsinntekter/-kostnader
Revisjon 2500 2500
Utbetalingfra fond 5000 O
Andre driftskostnader 1500 12750

Finansinntekter/-kostnader
Finansinntekter 12211 28903
Andre finansinntekter O O
Gebyrer 6 4
Finanskostnader O O

Overskudd 3205 13649

Balanse pr 31.12. 2010 2009

EIENDELER
Bankinnskudd, inkl opptjente renter 523452 520247

SUM EIENDELER 523452 520247

EGENKAPITAL OG GJELD
Kortsiktig gjeld
Egenkapital 523452 520247

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 523452 520247
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STAVANGER TUBERKULOSEFOND

Noter 2010

Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk:. Selskapet har videre fulgt
relevante bestemmelser iNorsk R.egnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste
dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi
av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Note 1 - Bevegelse egenkapital

Sum Egenkapital

Pr 1.1.
Tilført fra årsresultat
Sum anvendt i regnskapsåret
Pr 31.12.

520247
3205

O
523452

Note 2 - Lønnskostnad og ytelser til ledende personer

Selskapet har ingen ansatte.

Ytelser til ledende personer og revisor

Revisjonshonorar
Annen godtgjørelse til revisor

2.500
O

Det er ikke utbetalt lønn, pensjonsforpliktelser eller godtgjøreiser for styrearbeid.

INoter for Stavanger Tuberkulosefond Organisasjonsnr. 983898 661


