
ARSBERETNING FOR STAVANGER TUBERKULOSEFOND, 2009.

Fondet ble sammenslatt h0sten 2001 av 2 tidligere fond/ legat for samme formal
(innstiftet 1903 og 1904), etter formell godkjenning, bade fra Fylkesmannen
(sammenslaing) og Br0nn0Ysund-registeret (registrering). Palagt overgang til
Stiftelsesregisteret i F0rde ble meldt i 2006.

I hht statuttene har fondet som formal a bekjempe tuberkulose og hjelpe
helbredelige tuberkul0se. I yare dager i er dette en offentlig oppgave og gratis.
Noe av styrets (og tidligere styrers) utfordring har vrert anvendelse av
avkastningen fra fondet i hht statuttene.

I forbindelse med sammenslaing ble kapitalen fra begge fond/legat samlet pa
felles konto (konto 3201.53.03408), pa fastrenteinnskudd og en mindre
"driftsutgiftskonto" er etablert utenom dette (konto 3201.31.73434), for a dekke
10pende utgifter, bl.a. til revisor. Bankavtalene har vrert kontinuert, men pga lave
markedsrenter, har avkastningen vrert darlig. Rentene er na stigende.

Det var tidligere ikke driftsutgifter knyttet til fondet, men pga krav om
registrering (pga fondsst0rrelse) og krav om regnskap ved revisor (pga
registrering), viI det ogsa i fremtiden pal0pe utgifter i den forbindelse. Stavanger
Revisjon AS har fra 2003 oppdraget. Stiftelsesregisteret krever arlig avgift.

Styret har bestatt av 3 medlemmer: pensjonert gynekolog Solveig Sandvik,
smittevemoverlege i Stavanger kommune, Max Jens Holm og patolog Jannicke
Berland (leder). Vi hadde 1 m0te i 2009 i forbindelse med arsrapport, og noe
mailkontakt. I 2010 trer Tesfaye Madebo, lungeavdelingen pa SUS, inn
istedenfor Solveig Sandvik, som vi takker for innsatsen.

I 2009 mottok styret s0knad om st0tte til HETB-studien, som ble st0tiet med kr
12.000 (Implementering av forbedret Interferon-gamma basert diagnostikk av
tuberkulosesmitte hos helsepersonell i HeIse Vest). Det kan se ut for at bruk av
midler, primrert renter, til opplrering og utvikling mht tuberkulose er
hensiktsmessig ogsa i framtiden.

Evt foresp0rsler kan rettes til styremedlemmene: bejm@sus.no, mate@sus.no
eller jens.holm@stavanger.kommune.no

Styret i Stavanger Tuberkulosefond
Jannicke Berland
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Driftsinntekter/ -kostnader
Revisjon
Deltakeravgift konferanse
Andre driftskostnader

2500
o

12750

2 125
5000

497

Finansinntekter/ -kostnader
Finansinntekter
Andre finansinntekter
Gebyrer
Finanskostnader

28903
o
4
o

29610
o
o
o

Balanse pr 31.12. 2009 2008

EIENDELER
Bankinnskudd, inkl opptjente renter 520247 506598

SUM EIENDELER 520247 506598

EGENKAPIT AL OG GJELD
Kortsiktig gjeld
Egenkapital 520247 506598

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 520247 506598

.2~o--vY
Jann'che Mohr Berland
Styrets leder
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Regnskapsprinsipper:
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt
relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

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

Omlopsmidler og kortsiktig gjeld

Oml0psmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett ar etter siste
dag i regnskapsaret, samt poster som knytter seg til varekretsl0pet. Oml0psmidler vurderes tillaveste verdi
av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Pr 1.1.
Tilf0rt fra arsresultat
Sum anvendt i regnskapsaret
Pr 31.12.

506598
13649

o
520247

Selskapet har ingen ansatte.

Ytelser til ledende personer og revisor

Revisjonshonorar
Annen godtgj0relse til revisor

2.500
o



I forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Stavanger Tuberkulosefond pro31.12.2009, bekrefter vi at
regnskapet blir avlagt i overensstemmelse med lov og god regnskapsskikk i Norge.

1. Vi erkjenner vart ansvar for implementering og drift av interne kontrollsystemer som er utformet for a
forhindre og avdekke misligheter og feil.

2. Vi har gitt revisor opplysning om resultatet av yare vurderinger av risikoen for at regnskapet kan inneholde
vesentlig feilinformasjon som f01ge av misligheter.

3. Det har ikke forekommet uregelmessigheter hvor ledelse og ansatte med betydningsfull rolle i regnskaps- og
internkontroll systemene er involvert, eller andre uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning
for regnskapet.

4. Vi har gitt revisor opplysning om aile viktige fakta vedr0rende eventuelle misligheter eller mistanker om
misligheter som vi er kjent med og som kan ha pavirket foretaket.

5. Regnskapssystemet, registrerte opplysninger og all underliggende dokumentasjon samt aile referater fra
generalforsamlinger og styrem0ter avholdt har vrert holdt tilgjengelig for revisor.

6. Vi bekrefter fullstendigheten av opplysninger som er gitt om hvem som er foretakets nrerstaende parter og
tilstrekkeligheten av opplysninger i regnskapet om nrerstaende parter og transaksjoner med disse.

7. Selskapet har etterlevd kravene i aksjeloven om underretning til styret om selskapets virksomhet, stilling og
resultatutvikling. Rapporteringen tar utgangspunktet i de prinsippene som legges til grunn i arsregnskapet.

8. Vi har etterlevd kravene i aksjeloven om at vesentlige konserninterne transaksjoner skal vrere basert pa
skriftlige avtaler mellom partene. Transaksjoner mellom konsernselskap har skjedd til vanlige
forretningsmessige vilkar og prinsipper.

9. Felleskostnader som ikke er direkte henf0rbare til annet selskap i konsernet er fordelt mellom
konsernselskapene i samsvar med god forretningsskikk. Fordelingen har sitt opphav i en skriftlig avtale
mellom selskapene hvor retningslinjene for fordeling er fastsatt.

10. Avtaler me110mselskapet og en aksjeeier, en aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller daglig leder, som
har en verdi utover 10 % av aksjekapitalen og som ikke kommer inn under unntaksreglene i aksjelovens § 3-
8 er godkjent av generalforsamlingen og ellers handtert i samsvar med reglene i aksjelovens § 3-8.

11. Vi bekrefter videre at vi er kjent med kravene til innhold i arsberetningen - som kort kan oppsummeres til:
a. Opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives
b. Rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens stilling
C. Redegj0relse om forutsetningen for fortsatt drift
d. Opplysninger om arbeidsmilj0et og likestliling
e. Opplysninger om det ytre milj0

Vi bekrefter at de opplysninger som er gitt i arsberetningen etter var oppfatning dekker de nevnte kravene.

12. Selskapet har overholdt aile sider av kontraktsmessige betingelser som kan har vesentlig betydning for
regnskapet i tilfelle manglende overholdelse. Det har ikke forkommet brudd pa krav fastsatt av regulerende
myndigheter som kan ha vesentlig betydning for regnskapene i tilfelle manglende overholdelse.



13. F01gende er blitt vurdert, og nar det er aktuelt, registrert og tilfredsstillende redegjort for i regnskapet:
a. Eventuelle saldoer og transaksjoner med ncerstaende parter
b. Tap oppstatt fra salgs- og kjQJpsforpliktelser
c. Avtaler og opsjoner vedr0rende tilbakekj0p av tidligere solgte eiendeler
d. Eiendeler stilt som sikkerhet

14. Vi har ingen planer eller hensikter som kan medf0re vesentlige endringer i bokf0rte verdier eller klassifisering
av eiendeler og gjeld.

15. Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til aile eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller heftelser pa
selskapets eiendeler utover det som framgar av note til regnskapet.

16. Det eksisterer ikke formelle eller uformelle bindinger eller sikkerhetsstillelser vedrQJrendenoen av vare
kontant-, bank- og verdipapirbeholdninger med unntak av det som framkommer i note til regnskapet.

17. Vi har pa tilb0rlig mate vurdert om det foreligger forpliktelser, bade aktuelle og latente, og har presentert
disse i forbindelse med revisjonen.

18. Ledelsen er ikke kjent med at det foreligger forhold eller situasjoner som kan vurderes a true selskapets
fortsatte drift eller eksistens.

20. Vi har gjennomgatt Iigningspapirene og det offisielle arsregnskapet med noter, herunder effekten av
eventuelle tilleggsposteringer. Vi kjenner ikke til forhold som burde vcert medtatt eller fremstilt pa en annen
mate. Arsregnskapet inneholder ikke vesentlige feil eller mangler. Etter var oppfatning foreligger det ikke
forhold som ikke er presentert i arsregnskapet etter arsberetningen.

21. Det har ikke forekommet hendelser etter periodens utl0p som medf0rer justering av, eller
tilleggsopplysninger i, regnskapet eller i note til regnskapet.


