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Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til Lov om svangerskaps-
avbrudd.
Stiftelsen Amathea tilbyr:
	  informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort
	  samtale underveis og etter fullført svangerskap
	  samtale før og etter abort
Stiftelsen Amathea tilbyr tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uønsket svangerskap 
og abort.
Stiftelsen Amathea bidrar videre til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet
knyttet til kvinnehelse og psykososiale utfordringer ved uønsket svangerskap og abort.

(Vedtekter for Stiftelsen Amathea § 2)

Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er en del av de region-
ale helseforetakenes arbeid med å oppfylle retten kvinner 
har til informasjon og veiledning med hjemmel i Lov om 
svangerskapsavbrudd.

Stiftelsen Amathea har veiledningskontor i 17 av landets 
19 fylker. I Rogaland har vi to kontor. I Møre og Romsdal 
har vi, i tillegg til veiledningskontoret i Ålesund, tilbud om 
veiledning i Molde ved behov. Nord-Trøndelag og Akers-
hus, hvor det ikke er kontor, betjenes fra kontoret i Sør-
Trøndelag og Oslo.    

Stiftelsens administrasjon er lokalisert i Oslo og ledes av 
direktør Hildegunn Bomnes.

Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten i Norge 
som har veiledning overfor kvinner, som har blitt uplanlagt 
gravide, som primæroppgave. 

Stiftelsen Amathea finansieres hovedsakelig gjennom 
tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det frem-
går av Regjeringens ”Handlingsplan for forebygging av 
uønsket svangerskap og abort 2004-2008” at Stiftelsen 
Amathea skal inneha en sentral rolle i dette arbeidet.

2007 – et år i fortsatt utvikling
I 1978 startet tilbudet som i dag er blitt Stiftelsen Amathea; 
stiftelsen har 29 års erfaring med veiledning til kvinner 
som har blitt uplanlagt gravide. 

Høsten 2004 vedtok stiftelsens styre å foreta en organisa-
sjonsgjennomgang med sikte på å styrke kvaliteten 
på tjenesten, finne fram til en rasjonell styringsform og 
gjøre den mer tilgjengelig for brukeren. Nye vedtekter for 
stiftelsen ble utarbeidet, og disse trådte i kraft 15. mars 
2006 etter godkjenning av Lotteri- og stiftelsestilsynet.  

I 2006 startet Stiftelsen Amathea en løpende bruker-
undersøkelse. Samme år evaluerte SINTEF Helse Stif-
telsen Amatheas virksomhet på oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. Evalueringen ble sammenfattet i 
rapporten ”Evaluering av stiftelsen Amathea – en rådgiv-
ningstjeneste for gravide”.
Resultatene fra brukerundersøkelsen og evalueringen har 
vært viktige retningsgivere for utviklingsprosessen som 
fortsatte i 2007.

Fokus på verdigrunnlag
Den påbegynte prosessen blant de ansatte for å nedfelle 
stiftelsens verdier ble sluttført i et verdidokument. Dette ble 
vedtatt i stiftelsens nasjonale faglige Råd 10. mai 2007:

Visjon:
Gjennom veiledning, styrke kvinner til å gjøre egne 
valg

Motto:
Gravid og usikker? Ditt valg – dine verdier.

Verdi:
Brukerne blir møtt med respekt og anerkjennelse av 
profesjonelt helsepersonell. Den samme respekt og 
anerkjennelse skal også gjennomsyre organisasjonen 
innad.

(jf. § 3 verdigrunnlag i vedtektene for Stiftelsen Amathea)

 
Stiftelsen Amathea har i 2007 arbeidet med å tydeliggjøre 
kommunikasjonen omkring vårt helsetilbud. Underteksten 
i stiftelsens logo er blitt endret til ”veiledningstjeneste”. 
Våre fag-stillinger har skiftet benevning til ”veiledere”.

Stiftelsen Amathea
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Fokus på kravet til faglig forsvarlighet
Stiftelsen Amathea har i 2007 fortsatt hatt fokus på 
helsepersonell-lovens krav til faglig forsvarlighet. Veiled-
erne har vært inndelt i 5 regionale team med månedlig 
faglig veiledning med ekstern psykiater/psykolog. Videre 
har det vært gjennomført to samlinger for ansatte; en for 
nytilsatte i februar og en fag-samling for alle ansatte i 
april. 
Lokale faglige referansegrupper og nasjonalt faglig Råd 
har blitt etablert. Sistnevnte avholdt sitt konstituerende 
møte 10. mai 2007. Psykolog Gry Stålsett er rådets valgte 
leder.

Faglig Råd 
i nye lokaler

Professor Anne Eskild

Lege Berit Austveg.

Pasienttilbudet – sekundærforebyggende arbeid
Veiledningskontoret for Oslo og Akershus med admini-
strasjonen, flyttet i januar 2007 i nye lokaler i Gamle 
Kvinneklinikken, Pilestredet Park 7, som er rehabilitert og 
omgjort til et medisinsk senter (Domus&Medicus). Kon-
toret er dermed kommet inn i et hus der flere spesialiteter 
arbeider med reproduktiv kvinnehelse. Også veilednings-
kontorene for Finnmark og Aust-Agder har i løpet av året 
flyttet til mer funksjonelle og sentrale lokaler. Flyttingene 
vurderer vi har medført en kvalitetsheving av pasient-
tilbudet.

De ressurser som Stiftelsen Amathea disponerer, skal 
brukes mest mulig effektivt til primæroppgaven; informa-
sjon og veiledning til kvinner og par som står i en valg-
situasjon ved uplanlagt graviditet. Bemanningen i admini-
strasjonen har vært holdt marginal, mens det har vært 
prioritert å optimalisere selve veiledningstjenesten.

Den helhetlige IKT-løsningen som ble implementert i Stif-
telsen Amathea i 2006, inneholder et elektronisk pasient-
administrativt system med timeavtalebok og et felles tele-
fonisystem. Tilbudet om tilgjengelighet på telefon 08-20 
hverdager er videreført i 2007. 

I 2007 ga Stiftelsen Amathea 8019 konsultasjoner. 98% 
av pasientene var kvinner. I 2006 ble det gitt 8684 kon-
sultasjoner. 

Brukerundersøkelsen har også i 2007 blitt gjort blant 
pasienter som benytter seg av stiftelsens veiledningstil-
bud.  Stipendiat Simon Øverland, Universitetet i Bergen, 
har stått for tilrettelegging for punching og rensking av 
data samt produksjon av deskriptive resultater fra under-
søkelsen.

Av pasienter som svarte på brukerundersøkelsen hadde 
i underkant av halvparten med seg en ledsager. Av disse 
hadde fem av ti med seg kjæreste, samboer eller ektefelle. 

I tillegg til informasjon og veiledning til kvinner og par 
som står i en valgsituasjon ved uplanlagt graviditet, tilbys 
følgende tjenester av Stiftelsen Amathea:
 
l fødselsforberedende kurs
l mor/barn – grupper
l samtale/-gruppe etter abort

Brukerundersøkelsen viser at pasientene i høy grad 
har tillit til veilederne de hadde kontakt med i Stiftelsen 

N % res.
Ulike aspekter ved valg om å 
avbryte/fortsette svangerskapet
Forholdet til barnefaren/
barnemoren
Økonomiske rettigheter
Forholdet til familien
Spørsmål knyttet til abort
Annet, spesifiser

207

182
196
95

101
119

43,0

40,0
40,9
19,8
21,1
24,8

Fra brukerundersøkelsen. % av res= hvor mange prosent av 
respondentene som krysser av på respektive kategorier.

Hva dreide samtalen seg om
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fold”. Stiftelsen skal samarbeide om områdene skole-
gang, sosialt liv og livsstil.

Stiftelsen Amathea startet i 2007 arbeidet med en film 
som skal brukes i sammenheng med undervisning av ung-
dom. Filmen – ”Noen valg er vanskeligere” - finansieres 
gjennom prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering. Pro-
sjektet er 2-årig, og filmen ferdigstilles høsten 2008.

Stiftelsen Amathea har i 2007 også, gjennom videre-
føring av tidligere bevilgete prosjektmidler fra Sosial- og 
helsedirektoratet, arbeidet for å få til en ny-oppføring av 
teaterstykket ”Temmelig hemmelig”. Det er inngått en sam-
arbeidsavtale med Bodø kommune som et ledd i kom-
munens oppvekstsatsning. Teaterforestillingen skal tilbys 
gratis til 10. klasser i Bodø kommune i februar 2008. 

Økt satsning på minoritetshelse
I sammenheng med den økende globaliseringen, har 
Stiftelsen Amathea også i 2007 vært opptatt av å øke sats-
ningen på minoritetshelse.
På bakgrunn av handlingsplanen for kvinners rettigheter 
og likestilling i utviklingssamarbeidet (2007-2009) samt 
handlingsplanen mot kvinnelig kjønnslemlestelse fra 2003, 
ga styret for stiftelsen i mars sin tilslutning til at det skulle 
arbeides spesifikt slik at stiftelsen i større grad kunne nå 
flere kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse, 
samt i større grad kunne bidra i det forebyggende ar-
beidet.  Videre har det blitt tatt initiativ både overfor Helse- 
og omsorgsdepartementet og Barne- og likestillings-
departementet med informasjon om styrets vedtak. 

Stiftelsen Amathea har siden sommeren 2005 hatt ansatt 
etnisk somaliske og norskutdannende sykepleier Safia 

Amathea. Nesten alle ville valgt å gi råd om å oppsøke 
stiftelsen dersom noen de kjenner skulle komme i en 
lignende situasjon.

Stiftelsen Amathea tilbyr i noen grad formidling av fri-
villige til tidligere pasienter. De frivillige tilbyr barnepass 
(barnevakt eller avlastning). Tilbudet har vært - og er - 
gjenstand for kontinuerlig vurdering internt i stiftelsen. 
Hensynet til utfordringen med å sikre at frivillige har 
tilstrekkelig kompetanse og kvalitet, samt hensynet til at 
administrasjon av dette tilbudet er tidkrevende, er sentralt 
i vurderingen. Med bakgrunn i dette søkes det samarbeid 
med frivillige organisasjoner som har tilsvarende tilbud til 
foreldre og barn.
I følge interne oversikter i Stiftelsen Amathea var det 
formidlet 23 avtaler om barnevakt og 18 avtaler om av-
lastning ved inngangen av 2007. Avtalene gjaldt totalt 42 
barn. Ved utgangen var antallet henholdsvis 13 avtaler 
om barnevakt og 12 avtaler om avlastning. Avtalene gjaldt 
totalt 25 barn. Samlet utgjorde dette 1834 barnevakttimer 
og 332 døgn avlastning gitt av frivillige i 2007.

Økt satsning på primærforebyggende arbeid
Stiftelsen Amathea har i 2007 økt satsningen på primær-
forebyggende arbeid. I følge stiftelsens interne oversikter 
har veilederne gitt undervisning til 4900 elever/studenter. 

På bakgrunn av St.melding Nr. 16, ”Resept for et sunnere 
Norge”, er arbeidet med etablering av kontakt med folke-
helsearbeid hos fylkeskommunene og -mennene startet. 
Det samme har arbeidet med å knytte kontakt med Folke-
helsekoordinatorene i kommunene. Stiftelsen Amathea, 
ved veiledningskontoret for Vestfold, inngikk 10. oktober 
”Intensjonsavtale om Partnerskap for folkehelse i Vest-

Fagseminaret “Kvinner, kultur og kommunikasjon”
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Styret fremlegger herved følgende årsberetning:

Stiftelsen Amathea driver et landsomfattende kvinnehel-
setilbud med kontorer i 17 fylker og administrasjon i Oslo. 
Tjenestetilbudet supplerer de regionale helseforetakenes 
arbeid med å oppfylle retten kvinner har til informasjon og 
veiledning med hjemmel i Lov om svangerskapsavbrudd 
. 

Virksomheten finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd 
over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Det 
fremgår av Regjeringens ”Handlingsplan for forebygging 
av uønsket svangerskap og abort 2004-2008” at Stiftelsen 
Amathea skal inneha en sentral rolle i arbeidet med fore-
bygging av uønskete svangerskap og abort.

Styrets sammensetning
Styret konstituerte seg i juni 2007 etter valg av nye styre-
medlemmer, jf. stiftelsens vedtekter. Styret har bestått av 
følgende medlemmer:
Styrets leder, Guri Ingebrigtsen
Styrets nestleder, Rigmor Andersen Eide
Øvrige medlemmer: Lars S. Bjørnstad, Samale Adan 
Mahammed og Liv Astrid Bagøien Lamvik.

Styrets varamedlemmer: Helga Landro og Wenche 
Lisbeth Pedersen.

Styrets arbeid
I 2007 er det avholdt 6 styremøter derav 2 telefonmøter, 
og behandlet 21 saker. 
Arbeidet med organisasjonsgjennomgang av og omstill-
ingsprosess i Stiftelsen Amathea var planlagt gjennom-
ført i to faser. I 2006 ble fase 2 vurdert ferdigstilt. 2007 har 
vært et år hvor nytt styringssystem har vært satt ut i livet. 
Stiftelsens første faglige Råd ble avholdt 10. mai 2007. 
I samme anledning ble flyttingen av veiledningskontoret 

Årsberetning 2007
for Oslo og Akershus og administrasjonen til nye og mer 
hensiktsmessige lokaler i helsehuset Domus&Medicus, 
Pilestredet Park 7, markert.

Profesjonalisering av Stiftelsen Amathea har vært økono-
misk kostnadskrevende. En viktig oppgave for styret har 
vært å sikre en fortsatt faglig forsvarlig drift innenfor de 
premissene og økonomiske rammene stiftelsen har hatt.

Som en del av Riksrevisjonens kartlegging av Helse- og 
omsorgsdepartementets og underliggende virksomheters 
relasjon til stiftelser innen helseområdet, ble Stiftelsen 
Amathea kartlagt i 2007.

Stiftelsen Amatheas viktigste utfordringer fremover består  
fortsatt i arbeidet med å gjøre tjenestene bedre kjent for 
å nå fram til flere brukere og spesielt å nå fram til kvinner 
som har en annen kulturell bakgrunn enn den norske. Det 
har vært dialog med Helse- og omsorgsdepartementet 
spesifikt om arbeide med ivaretakelse av minoritetshelse 
med spesiell vekt på kjønnslemlestelse. En forutsetning 
for dette, og dermed også en viktig oppgave, er arbeidet 
med å sikre at stiftelsens bevilgninger opprettholdes.

Fortsatt drift
Styret legger til grunn at forutsetningen for fortsatt drift er 
til stede

Spesielle forhold
Det har ikke forekommet skader som skyldes ulykker eller 
andre skader som skyldes andre forhold med tilknytning 
til virksomheten.

Sykefraværet i 2007 var 10,31%.

Stiftelsen Amathea har kun kvinnelige ansatte. Dette har, 
slik styret ser det, sammenheng med virksomhetens art. 

Y.Abdi i en deltids konsulentstilling for å bidra spesielt 
i satsningen på minoritetshelse. Hun tilfører stiftelsen 
både kulturkompetanse samt kompetanse innenfor kvin-
nehelse og kjønnsbasert vold generelt, og kjønnslemles-
telse spesielt. I 2007 har Safia Y. Abdis engasjement for 
stiftelsen gjennom undervisning og foredrag blitt utvidet. I 
sitt arbeid mot kjønnslemlestelse, og informasjon om Stif-
telsen Amathea, har hun i 2007 undervist og holdt fore-
drag for til sammen ca. 3000 deltagere. 

I Sør-Trøndelag tok Stiftelsen Amathea initiativ til å ar-
rangere fagseminar. I samarbeid med St. Olavs Hospital, 
RVTS, ble det i november arrangert to fagdager med tema 
”Kvinner, Kultur og Kommunikasjon”. 

Også i Sogn og Fjordane tok Stiftelsen Amathea initiativ 
til en konferanse. I november ble det holdt en dags-
konferanse i samarbeid med Fellesorganisasjonen og 
Høgskulen i Sogn og Fjordane, avdeling for helsefag. 
Konferansens tema var innvandrerkvinner og reproduktiv 
helse. Samfunnsmedisiner Berit Austveg var innleder og 
Safia Y. Abdi holdt foredrag om kjønnslemlesting. 

I Østfold har Stiftelsen Amathea i samarbeid med Øst-
fold Fylkeskommune v/rådgiver og Halden kommune v/
kommunejordmor og lærer, tatt initiativ til et integrerings-
nettverk (INNE). Nettverket hadde sitt stiftelsesmøte i 
november.
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Styret består av, fra venstre: Rigmor Andersen Eide, Samale Adan Mahammed, styreleder 
Guri Ingebrigtsen, Lars S. Bjørnstad, Liv Astrid Bagøien Lamvik.

Det er en målsetting at det skal ansettes både kvinner 
og menn, og dette blir det tatt hensyn til ved utlysning 
av stillinger.

Stiftelsens styre har to mannlige medlemmer. Andelen 
mannlige styremedlemmer har økt fra ett til to i 2007 i 
tråd med målsettingen om å øke denne andelen.

Stiftelsen har ikke virksomhet som forurenser miljøet. 
Arbeidsmiljøet anses som godt, og det er således ikke 
iverksatt spesielle tiltak i denne forbindelse. Det er ikke 
inntrådt andre forhold etter regnskapsårets utgang 
som er av betydning ved bedømmelsen av stiftelsen. 
Stiftelsen bestreber seg på å oppfylle gjeldende bestem-
melser om likestilling. 

Inntekter og utgifter
Som årsregnskapet viser har stiftelsen gått med et be-
tydelig underskudd i 2007 og egenkapitalen er svekket.
Styret har utarbeidet planer og gjennomført tiltak for 
å sikre videre drift. Stiftelsen er i stand til å betale sine 
løpende forpliktelser. Med hensyn til stiftelsens inntekter 
og utgifter vises det til vedlagte resultatregnskap og bal-
anse med noter.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap 
og balansen med tilhørende noter, fyllestgjørende infor-
masjon om driften og stillingen ved årsskiftet.

Forøvrig vises det til revidert regnskap med tilhørende 
noter, samt til revisors beretning.

Oslo,  28.03.2008

Guri Ingebrigtesen 
Styreleder
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Resultatregnskap 2007

 Note 2007 2006
INNTEKTER 1
Tilskudd fra stat  16 058 000 15 507 000
Tilskudd fra fylker/helseforetak  1 872 000 1 985 000
Tilskudd fra kommuner  1 779 996 1 762 487
Private gaver og andre inntekter  1 041 647 667 082
Annen driftsinntekt  34 050
Sum inntekter  20 785 693 19 921 569

DRIFTSKOSTNADER 1
Lønnskostnad 2 15 455 630 13 422 063
Avskrivninger 3 459 645 220 157
Husleie, strøm  3 009 980 2 123 862
Inventar og utstyr  1 261 335 141 464
Honorarer 2 399 082 575 684
Kontorrekvisita  122 914 88 489
Med forbruksvare  13 456 16 360
Møter, telefon, porto  616 733 714 651
Kurs og reiser  715 456 766 751
Annonser, informasjon  2 116 227 975 932
Annen driftskostnad inkl. prosjektkostnader  677 986 670 189
Sum kostnader  24 848 444 19 715 602

DRIFTSRESULTAT   -4 062 750 205 967

FINANSIELLE INNTEKTER OG KOSTNADER
Renteinntekt  97 580 113 130
Renteutgift  -57 584 -41 383
Netto resultat av finansielle inntekter og kostnader  39 996 71 747

ORDINÆRT RESULTAT  -4 022 754 277 714

ÅRSRESULTAT  -4 022 754 277 714

OVERFØRINGER
Overført annen egenkapital  -3 697 754 277 714
Overført kompetansefond  -325 000
Sum overføringer  -4 022 754 277 714
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Balanse pr. 31.12.07
 Note 31.12.2007 31.12.2006
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 3 1 566 528 1 416 633
Sum varige driftsmidler  1 566 528 1 416 633
Finansielle anleggsmidler
Depositum husleie 4 123 992 330 215
Sum finansielle anleggsmidler  123 992 330 215
Sum anleggsmidler  1 690 520 1 746 848

OMLØPSMIDLER
Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer 1 1 746 790 1 241 042
Sum fordringer  1 746 790 1 241 042

Bankinnskudd, kontanter og lignende 4 2 426 875 5 891 038

Sum omløpsmidler  4 173 664 7 132 080

SUM EIENDELER  5 864 185 8 878 928

EGENSKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Stiftelseskapital  50 000 50 000
Sum innskutt egenkapital  50 000 50 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital  496 225 4 193 979
Kompetansefond  - 325 000
Sum opptjent egenkapital  496 225 4 518 979

Sum total egenkapital 5 546 225 4 568 979

GJELD
Annen langsiktig gjeld  686 319 707 335

Kortsiktig gjeld
Skyldige offentlige avgifter  1 626 794 1 110 694
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  3 004 847 2 491 921
Sum kortsiktig gjeld  4 631 641 3 602 614

Sum total gjeld  5 317 960 4 309 949

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  5 864 185 8 878 928
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Noter til regnskapet
Note 1 – Regnskapsprinsipper

Generelt
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Hovedregel for vurdering og 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 samme kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskort. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn bokført 
verdi og verdifallet forventes å ikke være forbigående, er det foretatt nedskrivning til gjenvinnbart beløp.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste anskaffelseskost og virkelig verdi.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l., inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfalls-
dato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Merverdiavgift
Stiftelsen Amathea har rett til MVA-kompensasjon.

Inntekter
Stiftelsens inntekter består i hovedsak av offentlige tilskudd og private pengegaver. Inntektene 
regnskapsføres når de er opptjent, altså når stiftelsen har en juridisk rett til inntekten, når det er rimelig 
sikkert at den vil bli mottatt, og den kan måles med tilstrekkelig pålitelighet.

Kostnader
Kostnader sammenstilles med utgangspunkt i aktivitetene som medfører forbruk av midlene, 
og regnskapsføres når aktivitetene utføres. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter
og utførte aktiviteter, fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier.

Pensjoner
Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen 
kostnadsføres. Forpliktelse knyttet til fremtidig AFP-uttak balanseføres ikke. Stiftelsen er pliktig til å 
ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som 
tilfredsstiller kravene i denne loven. Ordningen omfatter 42 ansatte.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
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Noter til regnskapet
Note 2 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse etc.

Lønnskostnader 2006 2007
Lønninger 10 111 141 11 457 034
Arbeidsgiveravgift 1 495 275 1 773 067
Pensjonskostnader 1 390 712 1 768 683
Andre ytelser 424 935 456 847
Sum 13 422 063 15 455 630

Gjennomsnittlig antall ansatte 42 42
Antall årsverk 31 31

Ytelser til ledende personer
Lønn direktør  568 474
Styrehonorarer  76 800

Revisor
Kostnadsført godtgjørelse til Deloitte AS for revisjon utgjør i 2007 kr 85 000 ekskl. mva.

Note 3 – Driftsmidler

 Bygninger Inventar EDB Sum
Anskaffelseskost 1.1.06 704 000 138 988 67 115 910 103
Tilgang i året 0 441 829 1 114 502 1 556 331
Avgang i året 0 0 0 -
Anskaffelseskost 31.12. 704 000 580 817 1 181 617 2 466 434
Akk. avskrivninger 31.12. 42 000 218 046 639 859 899 905
Balanseført verdi 31.12. 662 000 362 771 541 758 1 566 529

Årets avskrivninger 14 000 79 058 366 587 459 645
Økonomisk levetid 50 år 5 - 7 år 3 år 
Avskrivningssats 2% 15-20% 33% 

Note 4 – Bundne innskudd

Bundet bankinnskudd vedrørende ansattes skattetrekk: 504 595

Det er ikke innbetalt kr 600 000 til depositum knyttet til husleieavtale med Pilestredet Park,
Domus Medicus, eller depositum til Sameiet Thommesen-gården tilsvarende 1 års husleie på kr 59 400.

Note 5 – Egenkapital

 Stiftelses- Annen
 kapital egenkapital Kompetansefond Sum
Egenskapital 1.1.07 50 000 4 193 979 325 000 4 568 979
Årets resultat 0 -3 697 754 -325 000 -4 022 225
Egenkapital 31.12.07 50 000 496 225 0 546 225
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Revisors beretning 2007
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Oversikt over Amathea-kontorene

Akershus  tlf.:   22 47 80 00

Aust-Agder- tlf.: 37 02 40 25

Buskerud - tlf.: 32 89 60 75

Finnmark - tlf.: 78 43 02 20

Hedmark - tlf.: 62 54 33 00

Hordaland - tlf: 55 30 70 40

Møre og Romsdal - tlf.: 70 14 97 77

Nordland - tlf.: 75 52 81 40

Oppland - tlf.: 61 26 00 49

Oslo - tlf.: 22 47 80 00

 

Rogaland Stavanger - tlf.: 51 84 62 62

Rogaland Haugesund - tlf.: 52 71 77 14

Sogn og Fjordane - tlf.: 57 82 61 96

Telemark - tlf.: 35 52 78 88

Troms - tlf.: 77 68 92 10

Trøndelag - tlf.: 73 53 80 90

Vest - Agder - tlf.: 38 04 99 11

Vestfold - tlf.: 33 31 85 99

Østfold - tlf.: 69 31 39 00

Administrasjon - tlf.: 22 47 80 10

Felles telefonnummer:
 815 32 005
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