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Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste1 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
	  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 Amathea

Veiledernes kompetanse
Ved utgangen av 2009 er det 27 ansatte fordelt på 22 års-
verk som arbeider i henhold til helselovgivningens krav. 
Veilederne har helse/sosialfaglig høyskoleutdannelse med 
videreutdanninger.  Organisasjonen blir faglig kvalitetssikret 
gjennom løpende videre- og etterutdanninger. I 2009  fikk  vi 
en Master i helsefag ved UiB ved ansatt Marianne Kjelsvik.
Tittelen på oppgaven: Å ha valget og selv ta avgjørelsen. 
Kvinnens opplevelse av beslutningsprosessen ved usikker-
het knyttet til å fullføre eller avbryte en graviditet i første tri-
mester. En kvalitativ fenomenologisk studie.

Veilederne er inndelt i 5 regionale team som får faglig veiledn-
ing hos ekstern psykiater eller psykolog. 

Statistikk2

I 2009 ble det gjennomført 9365 konsultasjoner med 3052 
klienter. 96 % av klientene var kvinner. 308 av konsulta-
sjonene var parsamtaler3.  

Verdigrunnlag

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 organisasjo-
nen innad.

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

 

1 I flg. Sosial og Helsedirektoratet, brev datert 1.12.2006
2 Fra Pasientadministrativt system HsPro
3 Menn som kom sammen med den gravide er ikke registrert med egen 
  journal, men som parsamtale

Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er en del av de regionale 
helseforetakenes arbeid med å oppfylle retten kvinner har til 
informasjon og veiledning med hjemmel i lov om svanger-
skapsavbrudd. 

Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten i Norge som 
har veiledning overfor kvinner, som har blitt uplanlagt gra-
vide, som primæroppgave. Driften finansieres hovedsakelig 
gjennom tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det 
fremgår av Regjeringens ”Handlingsplan for forebygging 
av uønsket svangerskap og abort 2004-2008” at Stiftelsen 
Amathea skal inneha en sentral rolle i dette arbeidet. Han-
dlingsplanen var i 2009 under evaluering.

Stiftelsen Amathea har i 2009 effektivisert og tilpasset driften 
etter statsbudsjettets tildeling og fusjonert fra 18 til 13 
veiledningskontorer. Dette var en krevende pros-
ess for organisasjonen.

Stiftelsens administrasjon er lokalis-
ert i Oslo og ledes av direktør 
Hildegunn Bomnes. I direk-
tørens fravær andre halvår 
var Marianne Kjelsvik 
konstituert direktør.
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Lokalkontoret i Rogaland mottok et reisestipend 
fra Universitetet i Stavanger til en studietur til 
København.
Til høyre Maria B. Kvinge og Randi Dykesten 
utenfor Sex og Samfunds lokaler.

Blant nyregistrerte klienter i 2009 kjenner vi alderen til 
65% (n=1773). 30% var i aldersgruppen 21-25 år. 26% 
var 16 – 20 år og 17% var mellom 26 og 30 år. 

Gruppetilbud
Det ble i 2009 gjennomført 1612 gruppekonsultasjoner. 
Amatheas gruppetilbud omfatter blant annet svangerskaps-
kurs for enslige gravide. Gruppene videreføres som mor/
barn-grupper etter at barna er født. Ved flere av kontorene 
arrangeres det egne grupper for unge gravide.

Frivillige
Noen av kontorene tilbyr avlastning for enslige foreldre ved 
hjelp av frivillige barnevakter og besøkshjem. I 2009 utgjorde 
dette 4176 timer med frivillig innsats.

Brukerundersøkelsen 2009
Simon Øverland ved UiB (Psykolog, PhD) har tilrettelagt for 
innføringen av informasjonen fra brukerundersøkelsen til 
statistisk programvare, rensking av data og produksjon av 
deskriptive resultater og analyser samt produksjon av rap-
porten. Øverland skriver i oppsummering av rapporten:
Nesten alle rapporterte at det var satt av nok tid til samtalen 
og at de hadde tillit til personen de snakket med. De op-
plevde også gjennomgående at personen de traff hadde god 
innsikt i problemene som ble presentert. Svarene som er gitt 
gir et klart inntrykk av at samtalene oppleves som å være til 
hjelp, og kvinner synes å oppleve dette i enda større grad 
enn de mennene som har gitt tilbakemelding. Opplevelsen 
av samtalen synes ikke å være avhengig av hvilken alder 
brukeren har. Videre ville nær alle anbefale Amathea til an-
dre i liknende situasjoner.

Utvalget i undersøkelsen er 383 kvinner og menn som har 
møtt til samtale på et av Amatheas kontor. De fleste som 
svarte på undersøkelsen var i 20 årene; 32% var mellom 20-
24 år og nær 20% var mellom 25-29 år.  22% var i alders-
gruppen 16-19 år. 83,5% (antall = 309) var fra kvinner og 
16,5% (antall= 61) fra menn. 13 skjema manglet informasjon 
om kjønn.

Halvparten var ugifte (51%), drøyt en fjerdedel var sam-
boende (27%) og en mindre andel var gifte (7 %). Omtrent 
10 % svarte at de ikke passet i noen av kategoriene siden de 
var kjæreste eller single.

4 Kontakt via SMS dreier seg ofte om avtaler om oppfølging
5 Annen kontaktmåte kan være hjemmebesøk, brev eller lignende
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I 2009 ble det gjennomført 9365 konsultasjoner med 3052 klienter. 96 % av klientene var 
kvinner. 308 av konsultasjonene var parsamtaler3.   
 

 
 
Blant nyregistrerte klienter i 2009 kjenner vi alderen til 65 % (n=1773). Blant disse klientene 
var 30 % i aldersgruppen 21-25 år. 26 % var 16 – 20 år og 17 % var mellom 26 og 30 år.  
 
Konsultasjonene 
De fleste konsultasjoner er personlig frammøte med samtale på at av Amatheas 
veiledningskontor: 
 

Konsultasjonstype 

Personlig frammøte 4761 

Telefon 2707 

E-post 465 

SMS4 1213 

Annen kontaktmåte5 219 

Totalt 9365 

 
Gruppetilbud 
Det ble i 2009 gjennomført 1612 gruppekonsultasjoner6.  
 
Frivillige 
Noen av kontorene tilbyr avlastning for enslige foreldre ved hjelp av frivillige barnevakter og 
besøkshjem. I 2009 utgjorde dette 4176 timer med frivillig innsats. 
 
Brukerundersøkelsen 2009 
Simon Øverland ved UiB (Psykolog, PhD) har tilrettelagt for innføringen av informasjonen fra 
brukerundersøkelsen til statistisk programvare, rensking av data og produksjon av 
deskriptive resultater og analyser samt produksjon av rapporten. Øverland skriver i 
oppsummering av rapporten: 
                                                
3
 Menn som kom sammen med den gravide er ikke registrert med egen journal, men registrert som parsamtale. 

4
 Kontakt via SMS dreier seg ofte om avtaler om oppfølging 

 

 

Konsultasjonstype
Personlig frammøte
Telefon
E-post
SMS4

Annen kontaktmåte5

4761
2707
465

1213
219

Totalt 9365

Konsultasjonene
De fleste konsultasjonene er personlig frammøte med 
samtale på et av Amatheas veiledningskontor:

• 44 prosent hadde ikke vært i kontakt med annen 
helsetjeneste før de kontaktet Amathea.

• 46 prosent av de som deltok i undersøkelsen 
møtte til samtalen hos Amathea sammen med 
noen. De fleste av disse (samlet 67 %) hadde med 
seg kjæreste, samboer eller ektefelle.

• Rundt 40 prosent forventet at samtalen ville hjelpe 
dem å komme fram til et valg i forbindelse med 
graviditeten.

• Nesten alle (97 %) opplevde at det var satt av nok 
tid til samtalen og at de i høy grad (72 %) eller gan-
ske høy grad (22 %) fikk snakket om det som var 
viktig for dem. 

• 96 % svarte at de fikk tillit til den personen de 
snakket med ”i ganske høy” eller ”i høy grad”.

• De fleste rapporterte at den personen de snakket 
med ”i høy grad” (67%) eller ”i ganske høy grad” 
(28%)  hadde god innsikt i den type problem som 
ble presentert

Antall
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Kort om innholdet i filmen “Et vanskelig valg”

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

214
162
171
84
98
48

55,9
42,3
44,6
21,9
25,6
12,5

% av r = hvor mange respondenter som krysset av for de ulike
svarkategoriene.

Hva dreide samtalen seg om

Primærforebyggende arbeid

I februar 2009 ble filmen og undervisningsopplegget “Et van-
skelig valg” ferdigstilt og sendt ut til alle Amatheakontorene. 
Filmens målsetting er å øke kunnskapen om bruk av pre-
vensjon og forebygge uplanlagt graviditet. Den er rettet mot 
elever i 10. klasse og første klasse på videregående. Våre 

I starten av filmen treffer vi hovedpersonen Thea. Hun er 15 år og redd for at hun er blitt gravid. 
Hun tar en graviditetstest. Den er positiv. 
Hun prøver å snakke med moren sin, men greier ikke å åpne seg for henne. 
Thea forteller venninnen om situasjonen, og hun blir sjokkert. De snakker om muligheten for både å ta abort og å 
beholde barnet.
Thea informerer Fredrik (15), som er far til barnet, om hva som har skjedd via SMS. 
Fredrik deler nyheten med sin venn Kamran. Kamran er overrasket. Han tar for gitt 
at Fredrik og Thea skal beholde barnet.
I siste del av filmen møtes Thea og Fredrik i en park. De deler tanker og følelser 
med hverandre og tar ingen beslutning på hva de skal gjøre. Fredrik er opprørt 
over at han ikke har noe han skulle ha sagt når det gjelder valget abort eller å 
fullføre svangerskapet.
Filmen avsluttes uten at det foreligger noen konklusjon.

Filmen varer i ca 17 minutter.

veiledere har i 2009 samlet erfaringer fra det nye under-
visningsopplegget. Totalt har 4507 elever og studenter fått 
undervisning. Filmen er også vist på informasjonsmøter for 
helsesøstre og andre samarbeidspartnere.

Deltagerne kunne på dette spørsmålet indikere flere svar, 
noe de fleste gjorde. Det ble avgitt 777 svar som indikerer 
at samtalene hos Amathea dreier seg om flere forhold for de 
fleste. Svarene i tabellen over viser at 56 % av samtalene 
var knyttet til ulike aspekt rundt valg om å avbryte eller 
fullføre svangerskapet. Økonomiske rettigheter og forhol-
det til barnefaren/barnemoren gikk igjen i over 40 % av 
samtalene.

Samarbeid med øvrig helsetjeneste 
Som eksempel deltar Hege Follestad og Runa 
Munkegård ved Trøndelagskontoret i samarbeidspros-
jektet;  ” Seksualisert trakassering og undervisning om 
seksualitet”. Prosjektet er et 3-årig samarbeidspros-
jekt mellom Landsforeningen for lesbisk og homofil 
frigjøring Trøndelag (LLH Trøndelag) og Trondheim 
kommune (2007 -2010). 
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Rådsmøtet 2009

Satsning på minoritetshelse
Stiftelsen Amathea har i 2009 økt satsningen på primærfore-
byggende arbeid. Vi fikk tildelt prosjektmidler fra Barne- og 
likestillingsdepartementet for å øke fokus på kvinnehelse i et 
minoritetsperspektiv. Målet er å søke å forebygge kjønnslem-
lestelse. Safia Y. Abdi er prosjektleder. Hun tilfører organisas-
jonen både kulturkompetanse og kompetanse innen kvinne-
helse og kjønnsbasert vold generelt, og kjønnslemlestelse 
spesielt. Hun har hatt et spesielt fokus på Østfold og etablert 
integreringsnettverket INNE med fokus på å organisere kvin-
negrupper med minoritetsbakgrunn.
Somaliske pionerer (se bildet under) var initiativtakere til en 
felles markering mot kjønnslemlestelse 25.11.2009. 
Les mer fra markeringen på
www.amathea.no 

Stiftelsen Amatheas Råd var samlet 11. juni 2009 i Oslo.
John Eivind Jensen ble valgt til leder for Amatheas styre etter Guri Ingebrigtsen. Rigmor Andersen Eide ble valgt 
til nestleder. Begge er valgt for 4 år.
Gry Stålsett har vært leder for Rådet siden 2006. Hun har takket nei til gjenvalg. Det velges ny leder i 2010.

Ved innledning til Rådsmøtet pre-
senterte professor Anneli Kero fra 
Umeå universitet forskningsresultater 
fra sitt doktorgradsarbeid med tittelen: 
Abort – En tabubelagd rättighet -Kvin-
nor och mäns motiv, attityder och up-
plevelser av abort.  Veileder i Amathea, 
Marianne Kjelsvik presenterte resultat-
er fra sin masteroppgave fra Institutt for 
samfunnsmedisin, UiB: Å ha valget og 
selv ta avgjørelsen.

Det drives grupper som tilpasses behovene lokalt. Eksempel 
på dette er fødselsforberedende kurs for gravide asylsøkere 
og flykninger. Lokalkontorene i Østfold og Telemark har ar-
beidet aktivt med å gi svømmetilbud til kvinnergrupper med 
minoritetsbakgrunn. På denne måten har de kommet i posis-
jon til å undervise unge jenter med minoritetsbakgrunn om 
temaet kvinnehelse, egne grenser, prevensjon og kunnskap 
om forebygging av kjønnslemlestelse. De ansatte i Amathea 
har deltatt på regionale fagseminar om kjønnslemlestelse. 

INVITASJON 
 
 

 
 
 

 
TIL AKSJONSDAG MOT  
KJØNNSLEMLESTELSE 

2009 
Vold mot kvinner er et globalt problem, og finner sted i alle samfunn og kulturer. 
Kjønnslemlestelse er en alvorlig form for vold mot kvinner, og dette ønsker vi å 
markere. Vi er fire somaliske kvinner, som er pionerer i kampen mot 
kjønnslemlestelse blant somaliere i Norge, og har i tillegg jobbet mot 
kjønnslemlestelse i Somalia. 
 
Seminaret er ment som en erfaringskonferanse basert på våre, og andres, erfaringer i 
arbeidet mot kjønnslemlestelse i Somalia og Norge. Vi ønsker å synliggjøre både 
positive og negative erfaringer knyttet til dette arbeidet. Vi vil tydeliggjøre vårt felles 
engasjement mot tradisjonen gjennom denne markeringen, samtidig som 
aksjonsdagen er en fortsettelse av vårt arbeid for holdningsendring blant somaliere. 
Flere hundre personer vil bli invitert  til markeringen, både fra målgruppen og 
forvaltningen. 
 

Vi ønsker å marke arbeidet mot kjønnslemlestelse på FNs 
internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner.  
 
 
 
 
 

Safia Y. Abdi, Zahra A. Osman, Ayaan Yasiin og  
Kadra A. Noor 

 

Anneli Kero, 
PhD lektor, Institutt 
for sosialt arbeid ved 
Umeå universitet, 
Sverige

Gry Stålsett
Rådets leder/psykolog

Marianne Kjelsvik
Sykepleier/veileder

Fra venstre: Kadra Noor, Ayaan Yasiin og Zahara A. Osman. Foran: Safia Y. Abdi 
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Styret for Stiftelsen Amathea; Samale Adan Mahammednd, John Eivind Jensen, Maria B. Kvinge 
og Lars Bjørnstad. Rigmor A. Eide var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Oslo,  25. mars 2010

Styrets årsberetning 2009
Stiftelsen Amathea driver et landsomfattende kvinnehelsetil-
bud med 13 kontorer og administrasjon i Oslo. Tjenestetilbu-
det 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. I Regjer-
ingens ”Handlingsplan for forebygging av uønsket svanger-
skap og abort 2004-2008” fremgår det at Stiftelsen Amathea 
skal inneha en sentral rolle i dette arbeidet. Ny handlingsplan 
er under utarbeidelse.

Styrets arbeid
Det er i 2009 avholdt 5 styremøter og behandlet 25 saker. 
Stiftelsen Amathea fikk store utfordringer i 2009 på grunn av 
reduksjon av bevilgninger over statsbudsjettet samt tap av 
momskompensasjon. Styret fikk gjennomført en strategisk 
analyse i forkant av omstillinger og fusjonering av fem kon-
torer og reduksjon av stillinger. De økonomiske utfordringene 
har vridd styrets fokus mer mot økonomi og omstrukturering 

enn mot det som initialt var styrets ønske, nemlig å gjøre 
tjenestene mer kjent og nå flere brukere. 
I 2010 ble det ikke avholdt samling med alle ansatte. 
Rådsmøte ble avholdt i juni.
Amathea har siste år hatt fokus på å møte innvandrerkvin-
ner, særlig med fokus mot reproduktiv helse, også innbefattet 
kjønnslemlestelse. Amathea hadde en sentral rolle i marker-
ingen av den internasjonale dagen mot vold mot kvinner med 
fagseminarer. Styret ser denne aktiviteten som viktig fordi det 
bidrar til å spre kunnskapen om kvinners rettigheter innenfor 
dette feltet i samfunnet. 
Fortsatt drift; Styret legger til grunn at fortsatt drift fortsatt skal 
kunne skje.
Spesielle forhold; Det har ikke forekommet skader som skyl-
des ulykker eller andre skader som skyldes forhold som har 
tilknytning til virksomheten.
Sykefraværet i 2009 var 19.2 %.
Stiftelsen Amathea har kun kvinnelige ansatte. Dette har 
sammenheng med virksomhetens art.

Rigmor Andersen Eide
nestleder

Lars Bjørnstad
styremedlem

Samale Adan Mahammed
styremedlem

Marianne Kjelsvik
kst. direktør

John Eivind Jensen
styreleder

Maria B. Kvinge
styremedlem
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Resultatregnskap 2009
 Note 2009 2008
INNTEKTER 1
Tilskudd fra stat  14 985 999 19 048 000
Tilskudd fra fylker/helseforetak  1 638 300 1 710 670
Tilskudd fra kommuner  1 556 406 1 742 536
Private gaver og andre inntekter  953 252 1 887 780
Annen driftsinntekt  211 780 150 076
Sum inntekter  19 344 738 24 539 063

DRIFTSKOSTNADER 1
Lønnskostnad 2 11 138 603 11 535 304
Avskrivninger 3 278 129 524 116
Husleie, strøm  3 303 144 3 274 701
Inventar og utstyr  1 470 775 1 583 055
Honorarer 2 730 545 552 382
Kontorrekvisita  98 999 135 075
Medisinsk forbruksvare  34 151 30
Møter, telefon, porto  591 986 757 995
Kurs og reiser  517 662 423 073
Annonser, informasjon  163 958 1 485 220
Annen driftskostnad inkl. prosjektkostnader  146 847 2 834 418
Sum kostnader  18 474 799 23 105 368

DRIFTSRESULTAT  869 939  1 433 965

FINANSIELLE INNTEKTER OG KOSTNADER
Renteinntekt  88 835 167 177
Renteutgift  -62 439 -69 776
Netto resultat av finansielle inntekter og kostnader  26 396 97 400

ORDINÆRT RESULTAT  896 335 1 531 095

ÅRSRESULTAT  896 335 1 531 095

OVERFØRINGER
Overført annen egenkapital  896 335 1 531 095
Sum overføringer  896 335 1 531 095
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Balanse pr. 31.12.09
 Note 31.12.2009 31.12.2008
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 3 764 284 1 042 413
Sum varige driftsmidler  764 284 1 042 413
Finansielle anleggsmidler
Andel i Sameiet Meierigården Tønsberg 6 13 786 12 780
Depositum husleie 4 904 462 886 426
Sum finansielle anleggsmidler  918 248 899 206
Sum anleggsmidler  1 682 532 1 941 619

OMLØPSMIDLER
Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer 1 165 552 469 228
Sum fordringer  165 552 469 228

Bankinnskudd, kontanter og lignende 4 3 968 974 3 108 758

Sum omløpsmidler  4 134 526 3 577 987

SUM EIENDELER  5 817 058 5 519 606

EGENSKAPITAL OG GJELD

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

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital  2 923 655 2 027 320
Sum opptjent egenkapital  2 923 655 2 027 320

Sum total egenkapital 5 2 973 655 2 077 320

GJELD
Annen langsiktig gjeld  645 195 667 239

Kortsiktig gjeld
Skyldige offentlige avgifter  868 392 914 356
Andel i sameiet Meierigården Tønsberg 6 10 044 10 786 
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  1 319 772 1 849 904
Sum kortsiktig gjeld  2 198 208 2 775 046

Sum total gjeld  2 843 493 3 442 285

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  5 817 058 5 519 606

John Eivind Jensen
styreleder

Oslo, 25.3.2010
I styret for STIFTELSEN AMATHEA

Rigmor Andersen Eide
nestleder

Lars Bjørnstad
styremedlem

Samale Adan Mahammed
styremedlem

Maria B. Kvinge
styremedlem

Marianne Kjelsvik
kst. direktør
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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 forfallsdato 
som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Merverdiavgift
Stiftelsen Amathea har ikke 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 30 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.



Årsrapport 2009 Stiftelsen Amathea10

Noter til regnskapet
Note 2 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse etc.

Lønnskostnader 2008 2009
Lønninger 9 428 085 8 146 796
Arbeidsgiveravgift 1 319 453 1 285 585
Pensjonskostnader 536 577 1 512 671
Andre ytelser 251 189 193 551
Sum 11 535 304 11 138 603

Gjennomsnittlig antall ansatte 31 27
Antall årsverk 24 22

Ytelser til ledende personer
Lønn direktør  634 918
Pensjonskostnader direktør  12 174
Andre ytelser direktør  6 879
Styrehonorarer  59 600

Revisor
Kostnadsført godtgjørelse til Deloitte AS for revisjon utgjør i 2009 kr 71 250 inkl. mva
og kr 12 500 inkl. mva for særattestasjoner.

Note 3 – Driftsmidler

 Bygninger Inventar EDB Sum
Anskaffelseskost 1.1.09 704 000 580 817 1 181 617 2 466 434
Tilgang i året 0 0 0 -
Avgang i året 0 0 0 -
Anskaffelseskost 31.12. 704 000 580 817 1 181 617 2 466 434
Akk. avskrivninger 31.12. 70 160 450 373 1 181 617 1 702 150
Balanseført verdi 31.12. 633 840 130 444 0 764 284

Årets avskrivninger 14 080 116 163 147 886 278 129
Økonomisk levetid 50 år 5 - 7 år 3 år 
Avskrivningssats 2% 15-20% 33% 

Note 4 – Bundne innskudd

Bundet bankinnskudd vedrørende ansattes skattetrekk: 368 974

Bundne bankinnskudd vedrørende depositum kontorer: 904 462

Note 5 – Egenkapital

 Stiftelses- Annen
 kapital egenkapital Sum
Egenskapital 01.01.09 50 000 2 027 320 2 077 320
Årets resultat 0 896 335 896 335
Egenkapital 31.12.09 50 000 2 923 655 2 973 655

Note 6 – Garantiansvar

Det refererer seg i sin helhet til solidaransvar for den samlede gjeld i Sameiet Meierigården Tønsberg.
Vår andel gjeld er 10 044,-.

Andel omløpsmidler i Sameiet er inntatt i Oversikt Eiendeler og Gjeld.
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Revisors beretning 2009
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Veiledningstjeneste for gravide

Agder: Skippergt. 21, 4611 Kristiansand
Buskerud: Nedre Storgt. 16, 3015 Drammen
Hedmark/Oppland: Parkgt. 31, 2317 Hamar
Hordaland: Strandgt.6, 5013 Bergen
Møre og Romsdal: Åsebøen 1-311, 6017 Ålesund
Nordland: Sjøgt.3, 8006 Bodø
Oslo/Akershus: Pilestredet Park 7, 0176 Oslo
Rogaland: Stavanger Storsenter, Arkaden, Klubbgt.5, 4013 Stavanger
Telemark: Rådhusgt. 2, 3724 Skien
Troms/Finnmark: Stortorget 2, 9008 Tromsø
Trøndelag: Kjøpmannsgt. 16, 7013 Trondheim
Vestfold: St. Olavsgt. 22, 3112 Tønsberg
Østfold: Hancobygget, Glemmengt. 5, 1608 Fredrikstad

Oversikt over Amathea-kontorene

Felles telefonnummer:

815 32 005

www.amathea.no
post@amathea.no


