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Formål og styring
Stiftelsens mål og midler 

Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som skal 
støtte tiltak som verner mennesker og fortidsminner. 
Hovedformålet  i vedtektene formuleres som følger:

”Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å 
fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og 
miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det 

norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke 
være økonomiske støtte til prosjekter og påskjønnelse 
til institusjoner og enkeltpersoner.”

Midlene til den økonomiske støtten kommer fra avkast-
ningen av stiftelsens kapital, som i det alt vesentligste er 
plassert i aksjer og andre finansielle aktiva.

Stiftelsen er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund. 

Om Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNI er etablert ved gavebrev av 30. oktober  
1990 fra UNI Forsikring, idet giveren ønsket at 
skadeforsikringstakernes totale eierandel ble holdt 
samlet for å ivareta verdifulle elementer i Norges 
Brannkasses idégrunnlag.
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I løpet av året bevilget Stiftelsen UNI mer enn 26 millioner 
kroner i støtte til skade- og miljøvern. Dette er noe mer 
enn i 2009.

Stiftelsens bevilgninger det siste året har vært som 
følger:

Styrets beretning
Stiftelsens bevilgninger

(i kr. 1.000) Totalt bevilget     Søknader %

2010 2009 2010 2009

Vern av menneskeliv 7.731 4.435 17 17

Vern av bygg/innbo 10.897 12.767 48 54

Vern av fartøyer   2.700   3.642 18 17

Naturvern og forskning      525        25 2 1

Sikring generelt   3.512   2.178 9 10

Priser   1.050      600 6 1

Sum totalt 26.415 23.647 100 100

I forhold til årets bevilgninger, har stiftelsen tildelt mer 
til vern av mennesker, mens man har bevilget mindre til 
vern av bygg/innbo enn året før. Tildeling av midler til 
vern av fartøyer er også noe mindre enn i 2009.

Også i 2010 har det dessverre vært få søknader til natur-
vern og forskning, og Stiftelsen hadde gjerne ønsket seg 
flere prosjekter til denne sektoren. 

Styret har som tidligere vært forsiktig med å forplikte 
Stiftelsen for engasjementer utover 1 år. I vedtakene er 
denne forutsetningen presisert. Stiftelsen har likevel 
støttet enkelte prosjekter over flere perioder, men  
støtter sjeldent noe prosjekt mer enn 3 år.

En fullstendig liste over de tiltakene som fikk støtte  
i 2010 er gitt i note 13 i regnskapet som finnes på  
selskapets hjemmeside www.stiftelsen-uni.no.
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Blant de formål som fikk støtte i 2010 kan det være 
grunn til å trekke frem følgende:

Redningsselskapet 
På styremøte 3. juni 2010 ble det bevilget kr. 4 250 000 
til ny redningsskøyte i Kragerø/Langesund området, 
ferdig utstyrt.

Redningsselskapets frivillige sjøredningskorps utgjør i 
dag en viktig del av sikkerheten og beredskapstjenesten 
langs norskekysten. De utfører oppdrag på forespørsel 
fra den lokale redningsskøyta, hovedredningssentralene 
og kystradiostasjonene.

Sjøredningskorpsene hadde i 2009 totalt 1651 oppdrag, 
som tilsvarer 23,6 % av den totale oppdragsmengden 
til alle skøytene, inkludert de som er bemannet med fast 
ansatte.

Pr. i dag opererer Redningsselskapet 16 sjørednings-
korps spredt over hele landet, og de har over 800 
frivillige redningsmenn og kvinner.

Sjøredningskorpsene dekker hovedsakelig områder hvor 
det ikke er tilgjengelig fast redningsskøyte i umiddelbar 
nærhet.

I Redningsselskapets strategi – og langtidsplaner, er det 
lagt inn flere etableringer av nye frivillige sjørednings-
korps, og man ser behov for å etablere sjøredningskorps 
blant annet i Kragerø/Langesund-området, Grimstad-
området og området Bømlo/Stord og Harstad.

Redningsskøyta er planlagt å operere i Kragerø/Lange-
sund området, hvor behovet for økt beredskap er stor. 
Det nye fartøyet blir en nyutvikling i forhold til Simrad-
klassen – noe lengre og bredere enn skøytene i denne 
klassen. Fartøyet blir spesielt tilpasset frivillig beman-
ning.

Det planlegges en levering av fartøyet våren/sommeren 
2011, og sjøredningskorpset vil dermed kunne komme i 
operativ virksomhet i løpet av sommeren 2011.

Redningsskøyte
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Bogstad Gård
På styremøte 20. april 2010 ble det bevilget kr. 1 986 550 
til drenering rundt hovedbygningen på Bogstad Gård.

Bogstad Gård eies av Bogstad Stiftelse og er et auten-
tisk innredet hjem som står delvis urørt fra slutten av 
1700-tallet. Godseier Peder Anker, Norges første stats-
minister etter 1814, og hans svigersønn grev Herman 
Wedel Jarlsberg, Norges første finansminister, spilte på 
slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet en 
viktig rolle i norsk historie. Som kulturminne har Bogstad 
en sentral plass i norsk historie, både kulturhistorisk, 
politisk og industrihistorisk.

Godset ble privat eiendom i 1649 og tilhørte slek-
ten frem til 1955 da gården ble åpnet som museum. 
Arvingene opprettet Bogstad Stiftelse og donerte 
eiendommen som en gave til stiftelsen. Bogstad hører 
som en avdeling under Norsk Folkemuseum.

Hovedbygningen ble fredet i 1924 som første frednings-
objekt i Oslo. Til anlegget hører 12 bygninger.

Bygningsmassen på Bogstad er fra midten av 1700- og 
begynnelsen av 1800-tallet og fremstår som en bygning 

i mur. Dette er imidlertid kun en kamuflasje, - for å 
fremstå som en herregård etter europeiske forbilder. 
Opprinnelig byggemateriale er tømmer og murt bin-
dingsverk. Gjennom generasjonene er deler restaurert 
og isolert, påbygget og ombygget. Siste endring ble gjort 
i 1916.

Bogstad Stiftelses driftsbudsjett gir ikke rom for de 
store prosjekter og investeringer. Alle inntekter går til 
dekning av faste kostnader som vanskelig kan reduse-
res. Hovedsakelig ordinært vedlikehold blir gjennomført.

Tiltrengte større tiltak har vært utsatt over flere år, og 
nye investeringer og planer er vanskelig å gjennomføre. 
2009 hadde et ekstremt stramt budsjett, og situasjonen 
fortsetter i 2010.

Opprinnelig drenering har vært ved naturlig avrenning. 
Terrenget har ulike nivåer og grunnforholdene forskjel-
lige. Dette har gjennom hundreårene ført til endrede 
fallretninger og setninger i grunnen, og avløpsrørene har 
i årenes løp mistet sin funksjon. Hovedbygningen har 
derfor skader som skyldes problemer med drenering, 
både utvendig og innvendig.

Det planlegges nå en omfattende reparasjon og forny-
else av drenering av gårdsplassen rundt hele bygningen. 
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Norsk Folkemuseum
På styremøte 20. april 2010 ble det bevilget kr. 875.000 
til sikring av Stiklestadlåna ved Friluftsmuseet.

Friluftsmuseet ved Norsk Folkemuseum er landets 
fremste antikvariske bygningssamling og spenner fra 
middelalderen frem til vår egen tid. Norsk Folkemuseum 
følger opp intensjonene i sin formålsparagraf ved å drive 
en målrettet innsamling av ulikt kildemateriale, både 
gjenstander, foto og arkivmateriale. Det drives dessuten 
et omfattende konserverings- og magasineringsar-
beid, og alt innkommende materiale katalogføres. Det 
vitenskapelige personalet driver forskning på museets 
kildemateriale. Formidlingsarbeidet skjer ved utstil-
linger, herunder museets friluftsavdeling, og gjennom 
omvisninger, pedagogiske opplegg samt publikasjoner.

Som ledd i museets langtidsplan for utvikling av Frilufts-
museet er Norsk Folkemuseum i gang med en betydelig 
oppgradering og videreutvikling av Trøndelagstunet, og 
i løpet av 2010 og 2011 skal låven fra Elnan og låna fra 
Stiklestad åpnes for publikum.

Våningshuset fra Stiklestad er bygget i ca. 1800 og Norsk 
Folkemuseum mottok låna som gave i 1919. Innredningen 
formidlet bondens bo skikk fra tidlig 1800-tall.

Nå er det et ønske, i Stiklestadlåna, å gi et levende bilde 
av et 1950-talls hjem fullt møblert med utstyr og gjen-
stander fra denne tidsepoken.

I lange tidsrom vil det ikke være vakt eller tunvert i 
utstillingen, og det er nødvendig med sikring av muse-
ums gjenstander mot tyveri med alarmer og glassdører 
inn til rommene. Det bør også installeres klimaanlegg 
som vil bidra til langsiktig sikring av så vel bygning som 
de utstilte gjenstandene. Brannvarslingsanlegget blir 
supplert og det installeres brannslange. 

	  

Stiklestadlåna ved Norsk Folkemuseum
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Henie Onstad
På styremøte 20. april 2010 ble det bevilget kr. 672.701  
til diverse sikringstiltak ved kunstsenteret.

Kunstsenteret ble åpnet i 1968 og er en av våre mest 
betydningsfulle museums institusjoner. Museet har som 
visjon å være Norges ledende arena for internasjonal 
samtidskunst og skape spennende møter med morgen-
dagens kunst i dag.

Hovedmålet er:

• Å oppnå internasjonal anerkjennelse som en spen-
nende arena for samtidskunst.

• Å bli et nasjonalt forbilde for formidling av samtids-
kunst til barn, unge og voksne.

• Å gi etablerte og nye publikumsgrupper betyd-
ningsfull kunstopplevelse, forvalte og utvikle egne 
samlinger på et høyt kvalitetsnivå.

Da museumsbygningen stod ferdig i 1968, fremsto den 
som unik i valg av arkitektoniske løsninger og bruk av 
materialer. Bygningens hovedrom er utstillingssalene 
i tillegg til administrasjon, møterom, restaurant, lobby, 
butikk, arkiv, auditorium m.m. Utenfor ligger et lite 
amfiteater og en skulpturgård. I 1993 ble kunstsenteret 
utvidet med et tilbygg, og Sal Haaken, med et utstil-
lingsareal på 830 kvm, ble åpnet i 2003.

Henie Onstads verdifulle samling omfatter nærmere 
4.000 arbeider.
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Brannsikring skaper trygghet i det norske samfunn
Stiftelsen UNI støtter tiltak som verner historiske bygninger

Hvert år deler Stiftelsen UNI ut ca. 30 millioner kroner til verneverdige prosjekter. Styret 
imøteser søknader som faller inn under stiftelsens formålsbestemmelse.

Stiftelsen UNI behandler søknader løpende gjennom hele året.

Stiftelsen UNI har som ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, 
for å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være 
 økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

Stiftelsen UNI
Bogstadveien 30, 0355 OSLO

Telefon: 23 36 60 60
www.stiftelsen-uni.no

Sonia Henie Kunstsenter
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Villa Fridheim
På styremøte 3. juni 2010 ble det bevilget kr. 500.000 til 
brannsikring av Villa Fridheim.

Villa Fridheim ble oppført i 1890-92 som landsted for 
trelasthandler Svend Haug og hans kone Thea Haug fra 
Drammen. Villa Fridheim er bygget i sagastil og er et 
eksempel på norsk ”sveitserstil” fra århundreskiftet. 
Arkitekten var Herman Major Backer. Bygget har en 
blanding av historisme og romantikk skapt for et eks-
klusivt og velhavende klientell, og er en sjeldenhet også 
innenfor sin tidsepoke. Anlegget er en videreføring av 
landstedstradisjonen fra 1700-tallet og tidlig 1800-tallet. 
Bygningen er i 5 etasjer med tårnet som er 30 m høyt + 
kjeller, til sammen hele 1650 m2.

Frem til 1913 ble bygningen brukt av familien og som pen-
sjonat frem til 1960. I 1982 – 84 ble bygningen restaurert 
etter betydelig forfall. Det ble da opprettet en stiftelse 
som overtok bygningen, og i dag benyttes den som 
eventyrmuseum med utstillinger om tradisjonssamlerne 
Asbjørnsen & Moe, informantene og illustratørene, samt 
eventyrmalerier og tablåer i tillegg til kunstutstillinger. 

Den imponerende hallen er dekorert med store even-
tyrmalerier av Egil Thorin Næsheim og tårnet ruver hele 
30 meter over bakken. Huset består av ca. 40 forskjel-
lige rom. I eventyrrommene er man omgitt av de kjente 
og kjære norske eventyrfigurene og i kjelleren er det 
et spennende eventyrmuseum og et lysmuseum. Villa 
Fridheim- trollet er en del av inventaret, og dukker gjerne 
opp når du minst venter det...... 

Stiftelsen eier bygningen og er ansvarlig for vedlikehold, 
mens driften er en del av Kunstnerdalen Kulturmuseum 
som avdeling med eget budsjettansvar.

I de senere år er det utført betydelig vedlikehold; nytt 
tak med skifer, drenering, maling etc. I 2006 ble bygnin-
gen fredet.

Villa Fridheim er i dag sikret ved varslingsanlegg direkte 
knyttet til Brannsentral, og ellers sikret i henhold til lover 
og regler. Imidlertid er tiltakene på langt nær tilstrek-
kelig. I et slikt stort trehus, med den konstruksjonen det 
har, vil et branntilløp være katastrofal. Brannsjefen har 
ved branntilsyn bedt om å vurdere muligheten til å instal-
lere overrislingsanlegg.

Menneskeverdet er Norges viktigste ressurs
Stiftelsen UNI støtter organisasjoner som sikrer et verdig liv

Hvert år deler Stiftelsen UNI ut ca. 30 millioner kroner til verneverdige prosjekter. Styret 
imøteser søknader som faller inn under stiftelsens formålsbestemmelse.

Stiftelsen UNI behandler søknader løpende gjennom hele året.

Stiftelsen UNI har som ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, 
for å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være 
 økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

Stiftelsen UNI
Bogstadveien 30, 0355 OSLO

Telefon: 23 36 60 60
www.stiftelsen-uni.no
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Trygg ferdsel ved kysten
Stiftelsen UNI støtter tiltak som skaper tryghet 
i det norske samfunn

Hvert år deler Stiftelsen UNI ut ca. 30 millioner kroner til verneverdige prosjekter. Styret 
imøteser søknader som faller inn under stiftelsens formålsbestemmelse.

Stiftelsen UNI behandler søknader løpende gjennom hele året.

Stiftelsen UNI har som ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, 
for å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være 
 økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

Stiftelsen UNI
Bogstadveien 30, 0355 OSLO

Telefon: 23 36 60 60
www.stiftelsen-uni.no
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Som et ledd i sin virksomhet deler styret i Stiftelsen 
UNI hvert år ut to priser til organisasjoner eller enkelt-
personer som i en særlig grad har gjort en innsats for å 
forebygge skader i Norge og således på denne måten 
oppfyller Stiftelsen UNI’s formålsparagraf på en frem-
ragende måte.

Skadevernprisen for 2010 ble tildelt Norges Handikap-
forbund.

Tildelingen begrunnes med følgende: 
Norges Handikapforbund er en uavhengig interesse-
organisasjon som arbeider for full likestilling og 
samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsned-
settelse. Gjennom mer enn 300 lokallag, 9 regioner, 11 
landsforeninger og Norges Handikapforbunds Ungdom, 
organiserer Norges Handikapforbund ca. 19.000 medlemmer.

Norges Handikapforbund arbeider for integrering. 
Med krav til bruk, er formålet at også mennesker med 
handikap skal ha muligheten til å gjøre en normal sam-
funnsinnsats, der alle mennesker har mulighet til å delta 
på lik linje på alle samfunnsarenaer.

I dag er det bred enighet om at alle mennesker er likever-
dige og har rett til et selvstendig liv, både blant politikere 
og blant folk flest.

Norges Handikapforbund arbeider interessepolitisk 
over hele landet for å nå målet om et samfunn for alle. 

	  

NHF mener:
Alle mennesker er likeverdige og har rett til et selvstendig liv.  
Funksjonshemming er et resultat av utestenging og manglende  
tilgjengelighet.

Skadevernprisen 2010

Kari Hoel i Stiftelsen UNI omkranset av Arne Lein og  
Arnstein Grendahl i Norges Handikapforbund.
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Videre ble Erkjentlighetsprisen for 2010 tildelt  
Sjømannskirken.

Tildelingen begrunnes med følgende:

Sjømannskirken har fra å være et kirkelig kulturelt og 
sosialt møtested primært for norske sjøfolk i utlandet, 
blitt en institusjon som imøtekommer alle nordmenn 
som oppholder seg utenfor Norges grenser. Stiftelsen 
UNI ønsker å gi en erkjennelse til Sjømannskirken for det 
utrettelige arbeid de legger ned året rundt for nordmenn 
i ”nød” i utlandet; i forbindelse med kriseberedskap eller 
familierådgivning. Her kan vi spesielt minnes betyd-
ningen av Sjømannskirkens arbeid i forbindelse med 
tsunamien 2. juledag i Thailand for 6 år siden. Mange 
av de nordmenn som ble rammet vil aldri glemme hva 
Sjømannskirken gjorde for dem disse skjebnesvangre 
dagene etter 26. desember 2004.

Et annet eksempel er Sjømannskirkens arbeid for de 
som jobber i Nordsjøen. Næringen har selv bidratt til at 
Nordsjøprest-tjenesten ble opprettet til støtte for arbei-
derne i Norges største industrieventyr, som i starten var 
regnet som et tøft og utfordrende pionerarbeid. 	  

Visste du at:
• 97 prosent av den norske befolkningen kjenner til Sjømannskirken.
• 65 prosent mener Sjømannskirken ivaretar nordmenns behov for 

trygghet på reiser i utlandet.

Erkjentlighetsprisen 2010

Hanne Winther i Stiftelsen UNI omkranset av Dennis 
Larsen og Per Kristian Knutsen i Sjømannskirken.
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I 2010 har verdensøkonomien vært gjennom et turbulent år.

En høy arbeidsledighet i USA, kombinert med svake 
utsikter i boligmarkedet satte en betydelig demper på 
kjøpelysten hos amerikanske forbrukere. Amerikanske 
myndigheter annonserte derfor mot slutten av året 
ytterligere skattelettelser. Signalrenten i USA lå ved 
slutten av året rett over null.

Gjeldskrisen i Europa eskalerte i løpet av 2010 og finans-
politiske innstramninger har vært på dagsorden i stort 
sett alle europeiske land. De nordeuropeiske landene 
drar imidlertid nytte av økt konkurranseevne som følge 
av en svakere euro. Den europeiske sentralbanken (ECB) 
holdt signalrenten uendret på 1,0 % gjennom året.

De mye omtalte PIIGS-landene (Portugal, Irland, Italia, 
Hellas og Spania) var igjen i fokus mot slutten av året. I 
motsetning til da Hellas ble bevilget midler fra EU/IMF’s 
stabilitetsfond tidligere i året, hadde Irlands søknad om 
støtte begrenset effekt på de finansielle markedene. 
Fokuset ble i stedet rettet mot de neste landene på “lis-
ten”, og i all hovedsak frykter man situasjonene i Portugal 
og Spania.

I løpet av årets siste måneder har det vært en del 
lyspunkter i den globale økonomien. Fremgangen har 

primært vært drevet av veksten i Asia og Latin-Amerika, 
samt positive nøkkeltall i USA og Tyskland. Forbrukertil-
liten synes økende, det private forbruket har tatt seg 
opp, og ulike indikatorer signaliserer økt økonomisk 
vekst.

2010 ble et godt år for det norske aksjemarkedet. Dette 
som følgen av en kraftig oppgang gjennom siste halvår. 
Oslo Børs, representert ved benchmarkindeksen, 
fondsindeksen og OBX-indeksen, steg henholdsvis 18,3 %, 
22,3 % og 18,0 % gjennom året. De globale aksjemar-
kedene representert ved MSCI World steg med 11,8 % i 
USD, men som følge av en svakere NOK ble oppgangen 
på 13,3 % i NOK (valutakurs pr. 31.12.10) gjennom året. 
Utviklingen i de toneangivende aksjemarkedene var som 
følger: I USA steg Dow Jones Indeksen 11,0 %. I Europa 
steg FTSE 100 Indeksen (England) 9,0 %, DAX Indeksen 
(Tyskland) steg 16,1 % og CAC 40 Indeksen (Frankrike) 
falt 3,3 %. I Japan falt Nikkei 225 Indeksen 3,0 % (alle tall 
i lokal valuta).

Norges Bank økte signalrenten en gang gjennom året 
fra 1,75 % til 2,0 %. Samlet gjennom året steg de korte 
rentene (3 måneders Nibor) fra 2,17 % til 2,59 % og 12 
måneders Nibor steg fra 2,89 % til 3,07 %. 10-års stats-
obligasjonsrenter falt fra 4,17 % til 3,55 %.

STIFTELSENS    AVKASTNING
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Årets resultat
Stiftelsens investeringsstrategi er basert på en langsiktig 
tidshorisont. Resultatet av forvaltningen vil derfor 
variere med konjunkturene i norsk- og internasjonalt 
næringsliv. Den gode utviklingen i obligasjonsmarkedet 
for 2010 har i stor grad påvirket årets avkastning.

Stiftelsens overskudd fra finansaktiviteter kan dekom-
poneres til følgende aktiva klasser:

Tabellen viser at for året som helhet har stiftelsen hatt 
overskudd i alle aktiva klasser. For investeringer i rente-
bærende instrumenter har stiftelsen også i 2010 hatt 
en hyggelig meravkastning som følge av plasseringer i 
utenlandske obligasjoner. Investeringen i norske aksjer 
har også utviklet seg bedre enn markedet. Investeringer 
i utenlandske aksjer har imidlertid vært noe svakere enn 
referanseindeksen. 

Overskuddet i alternative investeringer relaterer seg i 
hovedsak til hedgefond.

 
Stiftelsens forvaltningskostnad for investeringsaktiviteter 
utgjør 0,52 % av forvaltet kapital . 

Stiftelsens formålskapital pr. 31. desember 2010 utgjorde 
1.107,6 millioner kroner mot 998 millioner kroner i 2009. 
Overskuddet fra årets investeringsaktiviteter var på 144 
millioner kroner. I forhold til stiftelsens formålskapital pr. 
01.01. gir dette en avkastning på 14,6 %.

Finansiell risiko
Stiftelsen UNI’s finansielle risiko er omtalt under note 11 
til regnskapet.

Fremtidsutsikter
Styret tror ikke den relativt gode avkastningen fra 2010 
vil vedvare fremover. Stiftelsen UNI har en målsetning 
om en langsiktig realavkastning på 4,5 %. Stiftelsens 
prognose om budsjettert avkastning for året er beregnet 
ut fra forutsetningen om at 2011 blir et normalår.

Utdeling til vedtektsfestede formål skal med utgangs-
punkt i styrets budsjett, utgjøre  3 % av stiftelsens 
formålskapital ved inngangen til året. Utbetalingene 
budsjetteres til ca. 30 millioner kroner for 2011.

Redegjørelse for årsregnskapet
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en korrekt 
beskrivelse av stiftelsens stilling ved årsskiftet. Det 
knytter seg ingen vesentlige usikkerheter til årsregnskapet, 
og det er heller ingen ekstraordinære forhold som har 
påvirket regnskapet. Det er ikke inntruffet vesentlige 
hendelser etter balansedagen. Styret bekrefter at forut-
setningen for fortsatt drift er til stede.

Avkast-
ning  

(mill.kr)

Avkast-
ning  
i %

Referanse-
index %* Avvik i %

Rentebærende 
aktiva 35 9,7 3,8 5,9

Norske aksjer 64 22 18 4

Utenlandske 
aksjer 35 13 14 (1)

Alternative 
investeringer 10 7

Total 144 14,6
*) Tallene er vektet
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Stiftelsen UNI – vår nettside
På Stiftelsen UNI’s hjemmeside: www.stiftelsen-uni.no blir 
Stiftelsens bevilgninger fortløpende oppdatert. Her fin-
nes informasjon om Stiftelsens historikk, dens formål og 
vedtekter, og hvordan man kan søke støtte fra Stiftelsen.

Miljø
Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 
Stiftelsen har ingen ansatte og denne beretning vil såle-
des ikke omfatte arbeidsmiljøet.

Likestilling
Stiftelsen UNI tilstreber lik fordeling mellom kjønnene.

Styret 
På årsmøtet i juni sto to styreverv på valg, Olav Vindedal 
og Kjetil Reinskou ble begge gjenvalgt.

Styret har hatt 7 møter i løpet av året.

Årets overskudd
Styret foreslår at årets overskudd overføres som følger:

 Til annen formålskapital MNOK 109.7

Takk
Det gode samarbeidet med Riksantikvaren og ABM-
utvikling fortsatte i 2010. Stiftelsen vil uttrykke sin takk 
til ledelsen og ansatte i disse institusjonene for verdi-
fulle råd. 

Oslo 12. april 2011

Olav Vindedal Kari Hoel Hanne K. Winter Kjetil Reinskou  Eli D. Løite 
Styreleder      

Odd Ekholt
       Forretningsfører
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Ønskebrønn

Haldenvassdraget - Fotograf: Trond Fjeldseth
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Regnskap 2010
Aktivitetsregnskap 1. jan. - 31. des.

(beløp i mill. kr) Noter 2010 2009

Anskaffelse av midler

Finans og investeringsaktiviteter

Mottatt aksjeutbytte 7,1 2,2 

Realisert gevinst ved salg av verdipapirer 39,6 3,0

Realisert tap ved salg verdipapirer 10,1 14,7 

Renteinntekter 11,3 9,3 

Verdiendring investeringer 1 96,1 204,6

Sum anskaffelse fra investeringsaktiviteter 144,0 204,4

Forbrukte midler

Kostnader til anskaffelse av midler

Forvaltningskostnad investeringsaktiviteter 2 5,7 4,6

Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet

Bevilget til vedteksfestede formål 13 24,1 22,8

Kostnader for aktiviteter som oppfyller formålet

Honorar administrasjon 2 3,0 2,4

Honorar til styret og valgkomiteen 2 0,7 0,7 

Andre kostnader 0,7 0,9 

Sum kostnader for aktiviteter som oppfyller formålet 4,4 4,0 

Sum forbrukte midler 34,3 31,4

Årets aktivitetsoverskudd 109,7 173,0

Til annen formålskapital 109,7 173,0
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Balanse pr. 31 desember 2010
- Eiendeler

(beløp i mill. kr) Noter 2010 2009

Omløpsmidler

Fordringer

Diverse fordringer 0,1 0,0 
Fordringer på datterselskap 12 8,2 18,1 

Sum fordringer 8,3 18,1 

Investeringer

Aksjefond 4 451,6 349,3 
Exchange traded funds (ETF) 5 76,3 57,1 
Andre fond 6 6,6 6,4 
Obligasjonsfond 7 179,3 195,0 
Hedgefond 8 37,3 30,2
Aksjer 9 140,3 225,8 
Obligasjoner 10 134,3 108,4 
Sum investeringer 1 025,6 972,2 

Kontanter og bankbeholdning 129,5 64,9

Sum eiendeler 1 163,4 1 055,2 
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Balanse pr. 31 desember 2010
- Formålskapital og gjeld

(beløp i mill. kr) 2010 2009

Formålskapital

Grunnkapital 100,0 100,0 

Annen formålskapital 1 007,6 898,0 
Sum formålskapital 1 107,6 998,0 

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Diverse kortsiktig gjeld 0,1 0,1 
Vedtatt, ikke utbetalte bidrag 55,7 57,1
Sum kortsiktig gjeld 55,8 57,2 

Sum formålskapital og gjeld 1 163,4 1 055,2

Oslo 12. april 2011

Olav Vindedal Kari Hoel Hanne K. Winter Kjetil Reinskou  Eli D. Løite 
Styreleder      

Odd Ekholt
       Forretningsfører
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Kontantstrømoppstilling  for perioden  
1. jan. - 31. des. 2010

(beløp i mill. kr) 2010 2009 

Årets aktivitetsoverskudd 109,7 173,0

Netto investert i aksjer/andeler/finansielle instrumenter (53,4) (102,7) 

Sum benyttet til investeringsaktiviteter (53,4) (102,7) 

Endring i tidsavgrensninger (8,4) (17,0)

Sum likviditetsendringer gjennom året 64,6 53,2

Likviditetsbeholdning pr 01.01 64,9 11,7 

Likviditetsbeholdning pr 31.12 129,5 64,9 
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Noter til regnskapet
Generelt       
Stiftelsen UNI er etablert ved gavebrev av 30. Oktober 1990 fra UNI Forsikring og er  konstituert i generalforsamling 
4. Desember 1990.

1. Regnskapsprinsipper      
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for ideelle  
organisasjoner. 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk vil klassifiseres som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av 
kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til 
virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Avskrivbare driftsmidler avskrives lineært over antatt 
levetid. Likviditetsbeholdningen i kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter, egne bankinnskudd samt bankinn-
skudd i mellomregning med forvalterne.

Finansielle investeringer 
God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner gjør et unntak fra regnskapslovens regler knyttet til finansielle investeringer. 
Av hensyn til brukergruppenes informasjonsbehov kan finansielle investeringer regnskapsføres til virkelig verdi når 
følgende vilkår er oppfyllt.

• Investeringene er notert på børs eller administreres av en profesjonell kapitalforvalter.
• Virkelig verdi av investeringene kan måles pålitelig.

Finansielle omløpsmidler er i årsregnskapet verdsatt i henhold til dette prinsippet.

Børsnoterte aksjer og obligasjoner vurderes til virkelig verdi og er vurdert til børskurs pr 31.12.10. Valutakursen er 
basert på Norges Banks sluttkurs pr 31.12.10.

Valuta 
Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta bokføres med kursene på transaksjonstidspunktet.  Beregnet ikke realisert 
kurstap på omløpsmidler pr. 31.12 er kostnadsført etter fradrag for urealisert gevinst opp til urealisert tap innen 
samme valutaslag. Beregnet ikke realisert kurstap pr. 31.12 for langsiktige fordringer kostnadsføres.

Verdiendring investeringer 
Verdiendring består av følgende elementer:     

1. Urealisert verdiendring på finansielle instrumenter og andre investeringer i løpet av siste regnskapsperiode 
2. Tilbakeført urealisert verdiendring på solgte finansielle instrumenter og andre investeringer   

Realiserte gevinst/tap viser et resultat beregnet ut fra salgssum redusert  med historisk kostpris etter FIFO-prinsippet

Kostnader til anskaffelse av midler 
Forvaltningskostnad investeringsaktiviteter inkluderer forholdsmessig andel av stiftelsens belastede forvaltningshonorar 
hos de enkelte aksjefond eller kapitalforvaltere. Beløpet er overført fra finans og investeringsaktiviteter og vist samlet 
som eget bruttobeløp i regnskapet. 

Bevilgninger til vedtektsfestede formål 
Bevilgninger til vedtektsfestede formål kostnadsføres løpende i overensstemmelse med styrets vedtak.

Skatt 
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet.  Institusjonen har ikke erverv som 
formål og er således i utgangspunktet fritatt for skatt.  Dette fremgår av skattelovens § 2-32. 



24

Stiftelsen UNI Årsberetning 2010

2. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser med mer. 

Stiftelsen har ingen ansatte. Stiftelsen er ikke forpliktet til å tegne tjenestepensjon etter lov om foretaks-pensjon. 
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreleder eller andre nærstående parter. 

Kostnadsført honorar til lovpålagt revisjon utgjør kr 88.750,- inkl. mva. 

Honorar til forretningsfører Navus Forvaltning AS utgjør kr. 4.125.000,- inkl. mva. 

3. Bundende bankinnskudd 

Av stiftelsens totale bankinnskudd utgjør kr 2 881,- bundene skattetrekksmidler. 

4. Aksjefond

5. Exhange Traded Fund

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Norske aksjefond  140,259,709  232,646,782  232,646,782 

Utenlandske aksjefond  211,532,898  218,939,679  218,939,679 

Sum markedsbaserte aksjefond  351,792,607  451,586,461  451,586,461 

 

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Exchange Traded Funds  61,320,064  76,320,860  76,320,860 

Sum Exchange Traded Funds  61,320,064  76,320,860  76,320,860 

2010 2009
Honorar til styret og valgkomite  630 000  610 000 

Arbeidsgiveravgift  88 830  86 010 

Sum lønn og sosiale kostnader  718 830  696 010 

Gjennomsnittlig antall årsverk 0 0
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6. Pengemarkedsfond

7. Obligasjonsfond

8. Hedgefond

9. Aksjer

10. Obligasjoner

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Norske aksjer  94,720,761  100,811,562  100,811,562 

Utenlandske aksjer  91,733,906  39,465,677  39,465,677 

Sum markedsbaserte aksjer  186,454,667  140,277,239  140,277,239 

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Pengemarkedsfond  6,398,427  6,591,194  6,591,194 

Sum markedsbaserte aksjefond  6,398,427  6,591,194  6,591,194 

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Obligasjonsfond  135,812,114  179,290,795  179,290,795 

Sum markedsbaserte obligasjonsfond  135,812,114  179,290,795  179,290,795 

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Hedgefond  37,737,500  37,302,010  37,302,010 

Sum markedsbaserte hedgefond  37,737,500  37,302,010  37,302,010 

Sektor Valuta Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Finans  NOK  127,517,638  130,001,830  130,001,830 

Konsum  NOK  5,000,000  4,250,000  4,250,000 

Sum markedsbaserte 
obligasjoner  132,517,638  134,251,830  134,251,830 
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11.  Finansiell risiko

Stiftelsens finansielle risiko kan i hovedsak dekomponeres til henholdsvis markedsrisiko, kredittrisiko og likviditets-
risiko. Risikoen klassifiseres som høy, moderat eller minimal.

Markedsrisiko

Stiftelsen er eksponert for endringer i aksjekurser, valutakurser og rentenivå. Stiftelsens  langsiktige  
plasseringsperspektiv har imidlertid gjort at man ikke har inngått terminkontrakter eller andre avtaler  
for å redusere stiftelsens markedsrisiko. Stiftelsens investeringsstrategi medfører at stiftelsen statistisk sett vil få 
en negativ avkastning hvert 4. år. Markedsrisikoen for stiftelsen må således klassifiseres som høy/moderat.

Kredittrisiko

Er risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser. Stiftelsen har ingen  
historikk med denne type tap, men stiftelsens investeringer i obligasjoner medfører at stiftelsens kreditt-risiko må 
klassifiseres som moderat/høy.

Likviditetsrisiko

Er risko for at stiftelsen ikke vil kunne oppfylle sine forpliktelser ettervert som de forfaller. Stiftelsen har i hoved-
sak bare prosjektorienterte forpliktelser som kun oppstår av styrets egne vedtak. Styret bestemmer således selv 
omfanget av disse forpliktelsene. Styret vurderer likviditeten som god og på grunnlag av ovennevnte klassifiseres 
den totale likviditetsrisiko som minimal.

12. Fordringer på datterselskap

Stiftelsen UNI investerer i skipsandeler gjennom sitt heleide datterselskap UNI Ship AS. Fordringen  
Stiftelsen UNI besitter er i sin helhet investert videre av datterselskapet som følger:

Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for Stiftelsen UNI, da man  ser betyningen av datterselskapet til ikke å ha 
vesentlig betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat.

Anskaffelseskost Bokført verdi 31/12-2010

LPG Carrier I DIS og LPG Carrier I AS  4 118  725 4 118  725

Berg Offshore DIS I  4 122 873 4 122 873

Sum investert videre av datterselskaper 8 241 589 8 241 589
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13. Bidrag til vedtektsfestede formål

På Stiftelsen UNI’s hjemmeside: www.stiftelsen-uni.no blir Stiftelsens bevilgninger fortløpende oppdatert. Her finnes 
informasjon om Stiftelsens historikk, dens formål og vedtekter, og hvordan man kan søke støtte fra Stiftelsen

Sum bidrag vedtektsfestede formål 26 414 719   

Tilbakeførte bidrag -2 266 276   

Sum bevilgninger 24 148 443   
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Revisjonsberetning
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