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Helle Bennetts Almennyttige Fond (HBAF) er en
humanitær stiftelse med hovedkontor i Oslo.

HBAF var med på å stifte Verdighetssenteret og daglig
leder/ styremedlem sitter i dette styret. HBAF er
underlagt og reguleres av Stiftelsesloven. Lotteri- og
Stiftelsestilsynet er øverste kontrollorgan. HBAF er
registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og i
Stiftelsesregisteret i Førde.

Fondet ble opprettet i 1994 av Guri Scotford, til minne
om hennes mor. «Vi gir sjelden støtte til veletablerte organisasjoner. Vi 

ønsker å få ting til å skje, som ellers ikke ville ha skjedd». 
- Styret

Vårt ideelle formål
Det ideelle formålet handler om at HBAF 
gjennom gaveutdelinger skal gjøre en 
forskjell i samfunnet.

Redegjørelse for årsregnskapet
Fondets utdelinger i 2015 var på totalt 6.859.947,-. Underskuddet for 2015 ble kr. 7.019.558,- etter fradrag av driftskostnader og
innvilgede gaver og bidrag. Fondets kapital har som tidligere vært plassert i børsnoterte aksjer og rentebærende papirer. Avkastningen på
fondets plasseringer i 2015 var kr. 447.288,-.

Som tidligere blir utdelinger kostnadsført i det året bevilgningen blir besluttet, uavhengig av om utbetalingen er skjedd eller ikke. Hvis det
er knyttet betingelser til bevilgningen, blir utdelingen kostnadsført dersom det er sannsynlighetsovervekt for at betingelsene blir oppfylt.
Pr. 31. desember 2015 hadde fondet kr. 1.861.876,- i slike forpliktelser, det vil si tidligere vedtatte, men ikke utbetalte, bevilgninger.
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. I samsvar med regnskaps-
lovens § 3-3 bekrefter styret at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede og at årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning.
Årets underskudd på kr. 7.019.558,- dekkes av formålskapitalen.

Den totale egenkapitalen pr. 31. desember 2015 var dermed på Kr. 72.392.582,-.

Daglig leder er ansatt på timebetaling og har mottatt kr. 20.000,- i lønn og godtgjørelser. Hun er også styremedlem, men har i 2015, i
likhet med resten av styret, ikke mottatt godtgjørelse for dette vervet.

Det har ikke inntrådt hendelser etter regnskapsårets utgang som har betydning for bedømmelse av stiftelsens stilling.



Bevilgninger gjort i 2015

HBAF delte ut kr. 6,8 millioner i 2015 fordelt på følgende prosjekter;

Stiftelsen Guts – Finnerud Gård 
Det største prosjektet (3 millioner) i 2015 var oppgradering og utbygging på Finnerud Gård.
Stiftelsen Guts - Finnerud Gård ligger idyllisk til i Modum kommune. Guts er et tilbud til mennesker 
som trenger hjelp og veiledning i prosessen mot et rusfritt liv. Det er plass til 34 beboere. Egen 
skjermingsavdeling og plass til par. 
Støtten fra HBAF har gått til utbygging av flere leiligheter og innlegging av kloakk og generell 
oppussing av gården.

Rozkalni – Camphill – Latvia.  
Oppussing og renovering av bebyggelsen på gården Rozkalni.  

HBAF har fra oppstarten støttet Camphill-landsbyen Rozkalni i Latvia.  Rozkalni er et bo- og 
arbeidsfellesskap for psykisk utviklingshemmede og medarbeidere som ble opprettet av Neimanis i 
1998.  Neimanis eide den gang Rozkalni med beboelseshus og jordbruksarealer. Neimanis
opprettet så Stiftelsen Rozkalni og ga fra seg eiendommen.  HBAF har siden oppstart av Stiftelsen 
Rozkalni støttet utbedring av eksisterende beboelseshus og ikke minst oppført et større hovedhus.

JobbX – Antirasistisk Senter
Unge som mangler nettverk og tilknytning til arbeidslivet blir fremtidens langtidsarbeidsledige og 
konjunkturofre.  Det må jobbes fra starten av.  Det er her HBAF har bidratt med støtte.  
Jobbsøkerkurs hos JobbX er gratis for ungdom. JobbX er et karrieresenter med spisskompetanse på 
ungdom og mangfold som bidrar til økt overgang fra ungdomsliv til arbeidsliv og forebygger 
ungdomsledighet før den inntreffer. Arbeidet som gjøres av JobbX demper fattigdomsproblematikk 
og fremmer sosial mobilitet. Videre gir JobbX innsatsen økt tilfang av bidragsytere til samfunnet i 
form av arbeidskraft og verdiskapere.



WayBack – Stiftelsen Wayback er en uavhengig stiftelse, som arbeider for at straffedømte 
kan leve et liv uten kriminalitet og rusmisbruk. WayBack retter sin innsats mot 
løslatelsesfasen og tiden etter løslatelse.  Målet er at tidligere straffedømte integreres i 
samfunn og arbeidsliv, og dermed klarer å bli aktive og ansvarsfulle samfunnsborgere. 
WayBack gir sine medlemmer håp om at det nytter ved å selv være gode rollemodeller.  
Støtten fra HBAF går over 3 år.

WayForward - Midler til integrering av barn og unge i Bergen med flerkulturell bakgrunn inn i 
ulike fritidsaktiviteter som idrett, dans og musikk.  WayForward ble startet av Richard 
Kiwanuka september 2014.  Richard er opprinnelig fra Uganda og kom til Norge som 16 
åring. WayForward har gjennom oppsøkende arbeid og samtaler med foreldre lykkes godt i å 
løse opp den skepsis og de tette familiebånd som ofte hindrer jenter i å ha en sosial og 
idrettsrelatert fritid.

IF Fram Larvik Fotball - Skape, styrke og videreutvikle lokale fellesskap og fritidstilbud 
gjennom å aktivt skape plasser unge mennesker har lyst til å være. Bry deg prosjektet – for 
gutter og jenter i alderen 6-25 år. Det handler om sosialt samvær, aktivitet og mestring! 
Kort fortalt er prosjektene lavterskeltilbud – tilbud om gratis aktivitet – rettet mot barn og 
unge i Larvik og omegn. Bry Deg prosjektene skal gi positive ringvirkninger for deltakerne og 
hele lokalsamfunnet ved å bidra til aktivitet, deltagelse, tilhørighet, kompetanseheving og 
verdiskapning.

Dagtia – Erlandsen Conditori i Halden. Støtte til driften av konditoriet. 
Erlandsen Conditori drives av tre psykisk utviklingshemmede og ble startet i 2012.  Det eies 
av driverne. Håpet er å få konditoriet til å gå rundt økonomisk. Det er viktig for alle at 
mennesker å prestere på sitt nivå. Varig drift av konditoriet har med menneskeverd og 
menneskesyn å gjøre. 

Ellers har vi støttet mange små og store foreninger / organisasjoner som;
FFP Trøndelag, Røverhuset, Stjørdal Basketballklubb, Horten Miljøtjeneste, Livets Harde skole, Better Life Foundation, Andebu Kommune, Amigitos Små 
Venner, Landskonferansen Downs Syndrom, Orkanger IF, Homestart Østensjø, Nordmarka Rideskole, Tro og Lys Lambertseter, Ups & Downs og 
Psykologistudenter uten Grenser.
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