Årsrapport HBAF - 2018

Helle Bennetts Almennyttige Fond

Helle Bennetts Almennyttige Fond (HBAF) skal
hjelpe døende og deres pårørende, herunder
bidra til hospicevirksomhet.
HBAF kan yte bistand til kronisk syke og
funksjonshemmede og til avlastning og tiltak for
pårørende.
Det kan gis bidrag til integreringsarbeid for ulike
grupper og støtte til behandling og ettervern for
rusmisbrukere.
HBAF kan også bidra med støtte til forskning og
kultur.

Styret i Helle Bennetts Almennyttige Fond ønsker
«å få ting til å skje som ellers ikke ville ha skjedd».

Helle Bennetts Almennyttige Fond (HBAF) er en almennyttig stiftelse med
hovedkontor i Oslo.
Fondet ble opprettet i 1994 av Guri Scotford, til minne om hennes mor.
HBAF var med på å stifte Verdighetssenteret og et styremedlem fra HBAF 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.

HBAF bevilgning 2018 :
Totalt mottatte
søknader i 2018:

135

Totalt godkjente
søknader i 2018:

26

Totalt utbetalt til
søkere:

Kr. 3.858.915,-

Rapport fra styret i HBAF etter gjennomført revisjon av selskapet;

Fondets utdelinger i 2018 var på totalt Kr. 3.858.915,-.
Underskuddet for 2018 ble kr. 5.480.254,- etter fradrag av driftskostnader og innvilgede gaver
og bidrag. Årets underskudd overføres fra annen formålskapital.
Administrasjonskostnader / andre kostnader – Kr. 592.748,(administrasjons- og regnskapskostnader/revisor/årsavgift Lotteri og stiftelsestilsynet)
Fondets kapital har som tidligere vært plassert i børsnoterte aksjer og rentebærende papirer.
Avkastningen på fondets plasseringer i 2018 var minus kr. - 1.028.590,-.
Den totale egenkapitalen pr. 31. desember 2018 er på Kr. 67.004.953,-.
Daglig leder er ansatt på timebetaling og har mottatt kr. 20.000,- i lønn og godtgjørelser. Hun
er også styremedlem, men har i 2018, 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.

Følgende organisasjoner/stiftelser mottok til sammen kr. 3.858.915,- i gaver i
2018;

Hospiceforum Norge - Det handler om å fullføre livet - Hospiceforum Norge er en livssynsnøytral, frivillig organisasjon som vil bedre forholdene for alvorlig syke, døende og de som skal
leve videre. Hospiceforum Norge arbeider for lokale døgn- dag- og hjemmetilbud som sikrer
trygghet, og som gjør det mulig å dø hjemme for alle som ønsker det. Valgfriheten skal også
være tilstede mot livets slutt.
Kirkens Bymisjon - Myrsnipa samværsted er Kirkens Bymisjons tiltak som legger til rette for
trygge og gode samvær mellom barn og deres foreldre. De fleste barn har behov, nytte og
glede av å ha kontakt med sine foreldre. Barn og foreldre kan være i en vanskelig livssituasjon,
som for eksempel rusavhengighet, psykiske helseproblemer, fengselsopphold eller en
konfliktfylt familie-situasjon. Det å legge til rette for trygge og gode samvær er viktig for barn
som er i en sårbar situasjon. En viktig forutsetning for trygge og gode samvær er å gjøre det
forutsigbart for barna og foreldrene.
Turnpoint – er en stiftelse basert på frivillighet. Formålet er å drive opplysningsarbeid om
rusmisbruk i arbeidsliv, organisasjoner, idrett og samfunnet for øvrig, samt veiledning av
enkeltpersoner rammet av avhengighetsproblematikk. Dette kan være både den avhengige
selv og de som ellers er berørt av problematikken. Ofte familie, venner og arbeidskollegaer.
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.

Følgende organisasjoner/stiftelser mottok til sammen kr. 3.858.915,- i gaver i
2018, fortsetter;
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Aldeles AS
Interesse Organisasjonen Haugesgate fellesskap
Innherred Judo- og BJJ Klubb
Prestmosen Omsorg og avlastningshjem
GøtZ
Brave
Fransiskushjelpen
Verdighetssenteret
Vaffelgutta
Ville Veier
Amigitos – Små venner
GGGolf
Organisasjonen Målrettet Integrering
Flyktninger
Askøy Fotballklubb
FOREM
Mental Helse Sandnes
Born to Learn
Velferdsfondet for psykiatriske
langtidspasienter
Stiftelsen ABLF Norge
Oslo Internasjonale Kvinnekor

