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Formål og styring
Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som skal støtte tiltak som verner mennesker og  
fortidsminner. Stiftelsens vedtekter sier det slik:

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 økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjo-
ner og enkeltpersoner.

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

Stiftelsen er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Hvem er vi?

Hvert år,  
på Stiftelsen 
UNI’s ordinære 
årsmøte og/eller 
i forbindelse med 
siste styremøte i 
desember deles 
det ut Skadevern-
priser.
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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.

Brannsikring skaper 
trygghet i det norske 
samfunn

Stiftelsen UNI støtter 
tiltak som verner 
historiske bygninger
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Stiftelsens bevilgninger

I løpet av året bevilget Stiftelsen UNI 
mer enn 31 millioner kroner i støtte til 
skade- og miljøvern. Dette er betydelig 
mer enn i fjor.

Stiftelsens bevilgninger det siste  
året har vært som følger:

% Fordeling bevilgninger Totalt beløp bevilget (i kr. 1.000)

2011 2010 2011 2010

Vern av menneskeliv 8 17 2.978 7.731

Vern av bygg/innbo 61 48 13.527 10.897

Vern av fartøyer 13 18   3.682   2.700

Naturvern og forskning 3 2 2.020 525

Priser 2 6      600   1.050

Sikring generelt 13 9 8.854 3.512

Sum totalt 100 100  31.662  26.415
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I forhold til årets bevilgninger, har stiftelsen tildelt mindre til vern av mennesker, mens man 
har bevilget mer til vern av bygg/innbo enn året før. Tildeling av midler til vern av fartøyer har 
vært noe mer enn i 2010.

Også i år har det vært få søknader til naturvern og forskning, og stiftelsen hadde gjerne sett 
flere prosjekter til denne sektoren. 

Styret har som tidligere vært forsiktig med å forplikte stiftelsen for engasjementer utover  
1 år av gangen. I vedtakene er denne forutsetningen presisert. Stiftelsen har imidlertid like-
vel 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 2011 er gitt på vår hjemmeside  
www.stiftelsen-uni.no.

Stiftelsen UNI 
haravslått 36 % 
av de prosjekter 
som har vært til 
vurdering, om-
trent det samme 
som for 2010

Menneskeverdet er 
Norges viktigste  
ressurs

Stiftelsen UNI støtter 
organisasjoner som 
sikrer et verdig liv
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Blant de formål som fikk støtte i 2011 kan det være grunn til å trekke frem følgende:

Gimle Herregård 

På styremøte 8. februar 2011 ble det bevilget kr. 1.000.000 til brannsikring av Gimle Herregård.

Vest-Agder-museet Gimle Gård inngår som en av åtte avdelinger i Vest-Agder-museet IKS, som 
er et konsolidert kulturhistorisk museum med bred tematisk- og samlingsmessig portefølje. 
Vest-Agder-museet har anlegg og samlinger som inneholder tradisjonelt friluftsmuseum, kunst-
samlinger, bymuseer, kunstnerhjem, teknisk industriell kulturminne som museumsfabrikk med 
produksjon av ullvarer og museumsjernbane – og en herregård. Vest-Agder-museet har ca. 40 
ansatte til å ivareta ca. 70.000 besøkende pr. år og til å forvalte de 60.000 gjenstander, 200.000 
historiske fotografier og nærmere 100 antikvariske bygninger.

Gimle Gårds hovedhus ble bygget i to byggetrinn i 1797 og 1807 av skipsreder Bernt Holm, og vit-
ner om det herskapelige livet til fem generasjoner av familiene Holm og Arenfeldt. Da siste eier, 
Titti Arenfeldt Omdal døde i 1982, ble det lagt ”lokk” på husets interiør, som derfor er uendret 
den dag i dag.

Foto: Torvald Slettebø, UiA
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Titti Arenfeldt Omdal har testamentert Gimle Gård til Kristiansand kommune, under forutsetning 
at herregården blir bevart for fremtiden. I dag forvalter Vest-Agder-museet Gimle Gård med 
interiør og eksteriør. Gimle Gård er fredet.

Gården omfatter videre et stort parkanlegg, forpakterbolig, låve, ride hus og flere uthus.

Gimle Gård er i dag svært dårlig sikret når det gjelder brann, og en hensiktsmessig brannsikring 
av Gimle Gård forutsetter også oppgradering av det elektriske anlegget.

Siden høsten 2009 har man vært i fortløpende kontakt med konsulentfirmaet NBC Neas 
Brannconsult AS (NEAS) for å diskutere tiltak. Både NEAS og Riksantikvaren anbefaler sterkt 
vanntåke som slukkemiddel.

Foto: Carsten R
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Norsk Folkemuseum
På styremøte 8. februar 2011 ble det bevilget kr. 1.000.000 
til utskifting av tyveri- og innbruddsvarsling samt til 
adgangskontroll ved Norsk Folkemuseum. 

Friluftsmuseet ved Norsk Folkemuseum er landets 
fremste antikvariske bygningssamling og spenner fra 
middelalderen frem til vår egen tid. Norsk Folkemu-
seum 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 magasine-
ringsarbeid, og alt innkommende materiale katalogfø-
res. Det vitenskapelige personalet driver forskning på 
museets kildemateriale. 

Formidlingsarbeidet skjer ved utstillinger, herunder 
museets friluftsavdeling, og gjennom omvisninger, 
pedagogiske opplegg samt publikasjoner. 

Norsk Folkemuseum drifter i dag et anlegg for tyveri- 
og innbruddsvarsling samt adgangskontroll som er fra 

1993. Det tilfredsstiller ikke lenger dagens krav til å 
ivareta sikring av gjenstander og anlegget på en aksep-
tabel måte. I tillegg er det nå ikke lenger mulig å skaffe 
vitale reservedeler. Det betyr at Norsk Folkemuseum 
ser behov for å få skiftet nåværende system så raskt 
som mulig. 

På styremøte 28. oktober 2011 ble det bevilget  
kr. 2.000.000 til utskifting av nødlys-anleggene ved 
Norsk Folkemuseum.

Norsk Folkemuseum drifter i dag nødlysanlegg som 
ikke tilfredsstiller dagens forskrifter, og dermed heller 
ikke krav til sikring av publikum, ansatte, gjenstander og 
bygninger på en akseptabel måte. Dessuten er anlegget 
så gammelt at det er vanskelig å skaffe reservedeler. 
Det betyr at de nåværende anlegg må skiftes så raskt 
som mulig; trinnvist over 5 år.

Stiftelsen UNI ga i 2010 støtte til et pilotprosjekt i Collett- 
gården. Dette anlegget har nå vært i drift i over ett år, 
og viser seg å være driftssikkert. 

Norsk Folkemuseum
Friluftsmuseet ved Norsk Folke-
museum 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 innsam-
ling av ulikt kildemateriale, både 
gjenstander, foto og arkivmateriale. 
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MaritaStiftelsen
På styremøte 8. februar 2011 ble 
det bevilget kr. 1.000.000 til kjøp av 
eiendom i Nedre Eiker.

MaritaStiftelsen ble dannet i 1984 
på bakgrunn av det forebyggende 
arbeidet som Leiv O. Holstad startet 
i 1975. Dens hensikt og oppgave er å 
forhindre at ungdom begynner med 
rusmidler – og å hjelpe dem som 
har blitt misbrukere til et nytt og 
meningsfylt liv uten rus. 

MaritaStiftelsen er særlig kjent for 
Maritafilmen i sitt skoleopplegg:
• Rock mot Rus et opplegg rettet 

mot skolene startet i 2002 et 
eget ungdomsarbeid

• engasjerer seg i fengselsarbeid
• har drevet bruktbutikk i 

Markveien i Oslo siden 1994
• har siden 1990 samarbeidet med 

rehabiliteringsinstitusjoner i 
KRAFT og overtok i 2002 sen-
trale administrative funksjoner

• engasjerer seg internasjonalt
• har siden 1996 drevet Marita-

kafeen i Prinsensgt. i Oslo

• kjøpte i desember 2003 Holsts-
gt. 6, med bl.a. administrasjon, 
Marita Bo og Omsorg og  møbel-
tapetseringsverksted. 

Siden 1994 har Marita Stiftelsen 
drevet arbeidstrening gjennom bl.a. 
bruktbutikk. Dette har vært til stor 
hjelp for mange og det har de siste 
årene vært et ønske å utvikle flere 
arbeidstreningsplasser. Man ser at 
kombinasjon av botilbud, arbeids-
trening, oppfølging og nettverks-
bygging er avgjørende for mange i 
Marita Stiftelsens målgruppe.
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Det er nå et ønske om å etablere en ny virksomhet utenfor Oslo med en større arbeidstrenings-
virksomhet i Nedre Eiker.

Søndre Buskerud er et spennende  område for å utvide Marita Stiftelsens arbeid, fordi området 
har gjennom langt tid hatt store utfordringer i de målgruppene som MaritaStiftelsen jobber 
med. Nedre Eiker er også et spennende område for handel med etablering av kjøpesenter og 
mange kjeder. Dessuten har flere av Marita Stiftelsens ansatte bodd i området i flere år.

Flere tiltak kan på sikt utvikles, men først er tanken å etablere en bruktbutikk som skal finansiere 
driften av eiendommen.

Man har en intensjonsavtale med Nedre Eiker kommune om samarbeid, men i avtalen ligger 
ingen økonomiske forpliktelser. 

Marita stiftelsen
fikk på styremøte 8. februar 2011 
i Stiftelsen UNI innvilget kr. 1.000.000  
til kjøp av eiendom i Nedre Eiker.

MaritaStiftelsen ble dannet i 1984 
på bakgrunn av det forebyggende 
arbeidet som Leiv O. Holstad star-
tet i 1975. Dens hensikt og oppgave 
er å forhindre at ungdom begynner 
med rusmidler – og å hjelpe dem 
som har blitt misbrukere til et nytt 
og meningsfylt liv uten rus.
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Norsk Skogbruksmuseum
På styremøte 8. februar 2011 ble det bevilget kr. 1.000.000 til sprinkling av bygninger ved 
Spillum Dampsag og Høvleri.

Museet Midt er et konsolidert museum for Namdalen og består av fire avdelinger; Kyst- 
museet i Nord Trøndelag, Namdalsmuseet, Fylkesgalleriet i Nord-Trøndelag og Norsk Sag-
bruksmuseum på Spillum.

Norsk Sagbruksmuseum er bygget opp rundt Spillum Dampsag & Høvleri, et sagbruk fra 
1880-årene. Sagbruksnæringen var fra 1500-1800-tallet blant de viktigste eksportnæringene 
her i landet.

I siste halvdel av 1800-tallet ble dampdrevne sager innført, og erstattet etter hvert de eldre 
vanndrevne oppgangssagene, samtidig som et stort innenlands marked for trelast oppstod. 
De tre ”plankebyene” Fredrikstad, Lillestrøm og Namsos, vokste frem.

Det største markedet for Spillum Dampsag & Høvleri var Nord-Norge, men også Midt- 
Norge, Vestlandet og utlandet. Maskinene her ble drevet med dampkraft helt til 1940-tallet, 
da sagbruket ble elektrifisert, og produksjonen fortsatte frem til 1986, da sagbruket ble 
nedlagt.

Siden man på Spillum hadde det best bevarte sagbruket i landet, gikk Norsk Teknisk Museum, 
Riksantikvaren og Norsk Kulturråd inn for å bevare Spillum som et teknisk-industrielt kultur-
minne og nasjonalt sagbruksmuseum. Anlegget var på slutten av 1980-tallet forholdsvis 
forfallent og en omfattende restaureringsprosess ble igangsatt. 

Etter dette har Spillum blitt en viktig arena for forvaltning, forskning og formidling av norsk 
sagbrukshistorie, og museet har i dag en større samling sager og andre sagbrukshistoriske 
gjenstander fra store deler av landet.

Museet har blitt et ”levende” museum, der besøkende får se de gamle rammesagene og 
høvlene i drift, samtidig som man har levert høykvalitets kopier av gamle bygningsdeler til 
restaureringsprosjekter. Fordelen med å opprettholde produksjon er mange, men den med-
fører stor brannfare. Etter en rekke branntilløp har Norsk Sagbruksmuseum fått anmerkninger 
om gjennomføring av tiltak av brannvesenet.

På denne bakgrunn er det et ønske å få montert sprinkleranlegg i de mest brannutsatte 
bygningene. 

SPILLUM DAMP-
SAG & HØVLERI
ligger på Spil-
lum om lag 5 km 
sør for Namsos. 
Sagbruket ble 
etablert i 1884 av 
Peter Torkilsen, et 
steinkast fra stedet 
hvor landets første 
dampsagbruk, 
Wullum-saga 
tidligere lå.
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Aurland kommune
På styremøte 12. april 2011 ble det bevilget kr. 1.000.000 til deteksjon av 10 store og 50 små hus 
i Undredal.

Aurland kommune, ved brannsjefen, har engasjert Cowi AS til å utarbeide en overordnet brann-
sikringsplan for trehusmiljøene, Låvi, Otternes og Undredal. Områdene er tette trehusmiljø av 
stor antikvarisk verdi og ligger innenfor UNESCO verdsarvområde i Nærøyfjorden. Stavkirken i 
Undredal ligger midt i trehusmiljøet og er utsatt for antenning fra andre hus i tilfelle storbrann. 
Trehusmiljøene er en del av norsk kulturarv med nasjonal og internasjonal interesse. Riksantik-
varen har tidligere bevilget midler til utarbeiding av planen. Man har i første omgang prioritert 
områder der det bor folk, og Undredal peker seg derfor ut.

Aurland kommune
Bygda Undredal 
ligger ved vest-
sida av Aurlands-
fjorden, nederst i 
Undredalsdalen, 
omtrent midt 
mellom innløpet 
til Nærøyfjorden 
og der Aurlands-
fjorden svinger 
skarpt sørvestover 
til Flåm. 
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Redningsselskapet
Stiftelsen UNIs gode samarbeid med Redningsselskapet fortsatte også i 2011

18. juni 2011 ble RS 143 UNI Kragerø døpt i Kragerø. Gudmor var styremedlem i Stiftelsen UNI,  
Eli D. Løite.

Stiftelsen UNI har vært delsponsor i flere prosjekter knyttet til Redningsselskapet.

Nedenfor er det satt opp en liten statistikk som viser hvilke aktiviteter noen av Rednings- 
selskapets båter har vært med på i 2011:

Det er liten tvil om at mannskapene har nok å gjøre i løpet av året.

UNI Oslofjord UNI Helgeland UNI Kragerø

Fartøy berget 10 5 14

Personer assistert 574 43 35

Fartøy assistert 76 15 24

Grunnberøringer 19 3 4

Slep 162 17 38

Søk 11 1 6

Syketransport 2 0 1

Skyssoppdrag 2 5 1

Brann 2 0 2

Andre oppdrag 8 3 1

Nautiske mil utseilt 9546 3705 4441

Timer demonstrasjon 56 7 63

Timer intern opplæring 236 75 257
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Som et ledd i sin virksomhet deler  
styret i Stiftelsen UNI hvert år ut priser 
til organisasjoner eller enkeltpersoner 
som i en særlig grad har gjort en inn-
sats for å forebygge skader i Norge 
og således på denne måten oppfyller 
Stiftelsen UNI’s formålsparagraf på 
en fremragende måte.

Skadevernprisen for 2011 ble tildelt 
Norsk Folkehjelp.

Tildelingen ble begrunnet med 
følgende :

Norsk Folkehjelp, har lange tradi-
sjoner når det gjelder helserettet 
arbeid, og har gjort et pionérarbeid 
på mange områder. 

Norsk Folkehjelp Sanitet redder 
liv, og forebygger og begrenser 
skade, og skal bidra aktivt til å 
styrke frivillighetens plass i landets 
redningstjeneste. Uansett tid på 
døgnet rykker mannskaper ut for å 
bistå i søk og redningsaksjoner over 
hele landet, en beredskap som stiller 
store krav til de frivillige. 

Norsk Folkehjelp Sanitet møter 
med god førstehjelp og helhetlig 
beredskapstenkning. En helhetlig 
innsats innebærer forebygging av 
skade og sykdom. Gjennom holdnings- 
skapende arbeid, opplæring og 
bevisstgjøring gjør de hverdagen 
tryggere for den enkelte. 

Norsk Folkehjelp Sanitet styrker 
kunnskap om livreddende første-
hjelp, og arbeider aktivt for at 
skoleverket og andre instanser 
innfører obligatorisk opplæring i 
førstehjelp. 

Selv om Stiftelsen UNI som hoved-
formål har å støtte tiltak som bidrar 
til en trygg utvikling i det norske 
samfunn, bifalles Norsk Folkehjelps 
internasjonale arbeid. I denne sam-
menheng, ikke minst det langsiktige 
utviklingsarbeid som foregår rundt 
mine- og eksplosivrydding i krigsut-
satt områder. 

Skadevernprisen 2011

	  

Generalsekretær 
i Norsk Folkehjelp, 
Liv Tørres, får 
overrakt prisen av 
Eli Løite, 
styremedlem i 
Stiftelsen UNI
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Videre ble Erkjentlighetsprisen for 
2011 tildelt Laksevåg Kulturhistoriske 
Forening

Tildelingen ble begrunnet med 
følgende:

Laksevåg Kulturhistoriske Forening, 
ble stiftet i mars 1987 og har som 
formål å samle alle gode krefter i et 
felles mål: “å ta vare på – og verne 
om – det som er verneverdig i det 
gamle”. 

Antall medlemmer ved etableringen 
var ca. 300, og det nærmer seg nå 
raskt hele 600 medlemmer! 

Gjennom årenes løp er det blitt 

bygget opp et innholdsrikt lokal-
historisk museum i en stor tysker-
bunker ved Jansonmarken nedenfor 
Damsgård hovedgård i Laksevåg. 

Jevnt og trutt dugnadsarbeid 
har medvirket til å gjennomføre 
opparbeidelse av et lokalhisto-
risk museum med særlig vekt på 
industrielle kulturminner samt et 
utemuseum med “Gamle Laxevåg”, 
Gården, Slippspillet og Kulturhuset. 

Der er mange “ildsjeler” i foreningen 
og det er overveldende å notere 
at foreningen i perioden 1987 til 
2011 har nedlagt ca. 38.000 timers 
frivillig arbeid – en imponerende 
samfunnsinnsats. 

Erkjentlighetsprisen 2011

Styreleder i Lakse-
våg Kulturhistoriske 
Forening, Rolf 
Sverre Zakariassen, 
får overrakt prisen 
av Olav Vindedal, 
styreleder i  
Stiftelsen UNI
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De finansielle markedene var i 2011 sterkt preget av en forverring av gjeldskrisen i euroområdet, 
skuffende makroøkonomiske nøkkeltall, samt nedgraderingen av USAs kredittverdighet. I til-
legg tiltok uroen i Midt-Østen og et kraftig jordskjelv rystet Japan.

I USA har en høy arbeidsledighet, kombinert med svake utsikter i boligmarkedet satt en demper 
på kjøpelysten hos de amerikanske forbrukerne. Som en reaksjon på de svake økonomiske ut-
siktene annonserte den amerikanske sentralbanken at dagens lave styringsrente vil bli videre-
ført frem til medio 2013.

Gjeldskrisen i Europa var det dominerende temaet, og da spesielt i andre halvår, hvor også den 
politiske usikkerheten preget de finansielle markedene gjennom året. Regjeringene i de mest 
gjeldsutsatte landene har lenge vært under stort press, hvilket bl.a. medførte at Italia og Hellas 
fikk nye regjeringer.

Årets siste måneder har imidlertid gitt noen lyspunkter i den globale økonomien. Spesielt i USA 
er det en positiv utvikling i konjunkturene. Indikatorer for privat etterspørsel er økende, og 
gjennom fjerde kvartal har det vært en bedring i arbeids- og boligmarkedet. Den amerikanske 
økonomien forventes å vise en vekst i størrelsesorden 3 % i 2012.

Norges Bank økte signalrenten med 0,25 % i mai til 2,25 %, men reduserte den igjen i desember 
til 1,75 %. Samlet gjennom året steg de korte rentene (3 måneders Nibor) fra 2,59 % til 2,89 % 
og 12 måneders Nibor steg fra 3,07 % til 3,47 %. 8-års statsobligasjonsrenter (NST473) falt fra 
3,55 % til 2,29 %.

2011 ble et utfordrende år for aksjemarkedene. Oslo Børs, representert ved benchmarkindek-
sen, fondsindeksen og OBX-indeksen, falt henholdsvis 12,5 %, 18,8 % og 10,7 % gjennom året. 
Gjennom årets siste kvartal steg imidlertid aksjemarkedene med henholdsvis 10,5 % i USD, men 
som følge av en svakere NOK ble nedgangen på 3,3 % gjennom året. Utviklingen i de toneangi-
vende aksjemarkedene var som følger: I USA steg Dow Jones Indeksen 5,5 %, i Europa falt FTSE 
100 Indeksen (England) 5,6 %, DAX Indeksen (Tyskland) falt 14,7 % og CAC 40 Indeksen (Frank-
rike) falt 17,0 %, og i Japan falt Nikkei 225 Indeksen 17,3 % (alle tall i lokal valuta).

Stiftelsens avkastning
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Årets resultat
Stiftelsens investeringsstrategi er basert på en langsik-
tig tidshorisont. Resultatet av forvaltningen vil derfor 
variere med konjunkturene i norsk- og internasjonalt 
næringsliv. Den negative utviklingen i aksjemarkedene 
for 2011 har i stor grad påvirket årets resultat.

Stiftelsens resultat fra finansaktiviteter kan dekompo-
neres til følgende aktiva klasser: 

Tabellen viser at for året som helhet har stiftelsen hatt 
et underskudd. For investeringer i norske og utenland-
ske aksjer har stiftelsen også hatt en utvikling som var 
svakere enn referanseindeksene. For rentebærende 
aktiva har resultatet vært tilfredsstillende.

Underskuddet i alternative investeringer relaterer seg i 
hovedsak til et fortsatt vanskelig eiendomsmarked.

Stiftelsens formålskapital pr. 31. desember 2011 utgjorde 
969 millioner kroner mot 1,107 millioner kroner i 2010.  

Underskuddet fra årets investeringsaktiviteter var på 
97,4 millioner kroner. I forhold til stiftelsens formåls 
kapital pr. 01.01. gir dette et underskudd på 8,4 %.

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

Fremtidsutsikter
Styret håper de turbulente forholdene i finansmarkedene 
vil stabilisere seg i 2012. Stiftelsen UNI har en målsetning 
om en langsiktig realavkastning på 3 %. Stiftelsens 
prognose om budsjettert avkastning for året er bereg-
net ut fra forutsetningen om at 2012 blir et normalår.

Utdeling til vedtektsfestede formål skal med utgangs-
punkt i styrets budsjett, utgjøre 3 % av stiftelsens 
formåls kapital ved inngangen til året. Utbetalingene 
budsjetteres til ca. 30 millioner kroner for 2012.

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

Avkast-
ning  

(mill.kr)

Avkast-
ning  
i %

Refe-
ranse-

index %* Avvik i %

Rentebærende 
aktiva     13,4        3,47     0,31     3,16

Norske aksjer   - 61,8      - 20,6 - 17,37   - 3,23

Utenlandske aksjer   - 40,9    - 11,81   - 9,13   - 2,68

Alternative  
investeringer   -   8,3

Resultatet av årets 
aktiveringsaktiviteter   - 97.4 - 8,4
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Stiftelsen UNI – egen internettside
På Stiftelsen UNI’s hjemmeside: www.stiftelsen-uni.no 
blir stiftelsens bevilgninger fortløpende oppdatert. Her 
finnes informasjon om stiftelsens historikk, 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 
således ikke omfatte arbeidsmiljøet.

Likestilling
Stiftelsen UNI tilstreber lik fordeling mellom kjønnene.

Styret 
På årsmøtet i juni sto tre styreverv på valg, Hanne K. 
Winther, Kari Hoel og Eli Døviken Løite. Alle tre ble 
gjenvalgt.

Styret har hatt 6 møter i løpet av året.

Årets underskudd
Styret foreslår at årets underskudd dekkes som følger:

 Fra annen formålskapital MNOK 138,7

Takk
Det gode samarbeidet med Riksantikvaren og Norsk 
Kulturråd fortsatte i 2011. Stiftelsen vil uttrykke sin takk 
til ledelsen og ansatte i disse institusjonene for verdi-
fulle råd. 

Oslo 10. april 2012

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

Odd Ekholt
       Forretningsfører
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Regnskap 2011

Aktivitetsregnskap 1. jan. - 31. des.

(beløp i mill. kr) Noter 2011 2010

Anskaffelse av midler

Finans og investeringsaktiviteter

Mottatt aksjeutbytte 4,5  7,1 

Realisert gevinst ved salg av verdipapirer 3,7 39,6

Realisert tap ved salg verdipapirer 5,9 10,1 

Renteinntekter 14,3 11,3 

Verdiendring investeringer 1 (114,0) 96,1

Sum anskaffelse fra investeringsaktiviteter (97,4) 144,0

Forbrukte midler

Kostnader til anskaffelse av midler

Forvaltningskostnad investeringsaktiviteter 1,2 6,2 5,7

Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet

Bevilget til vedteksfestede formål 13 30,3 24,1

Kostnader for aktiviteter som oppfyller formålet

Honorar administrasjon 2 3,1 3,0

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

Andre kostnader 2 1,0 0,7 

Sum kostnader for aktiviteter som oppfyller formålet 4,8 4,4 

Sum forbrukte midler 41,3 34,3

Årets aktivitetsresultat (138,7) 109,7

Til/(fra) annen formålskapital (138,7) 109,7
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Balanse pr. 31 desember 2011 
- Eiendeler

(beløp i mill. kr) Noter 2011 2010

Omløpsmidler

Fordringer

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

Sum fordringer 0,0 8,3 

Investeringer

Aksjefond 4 348,0 451,6 
Exchange traded funds (ETF) 5 61,3 76,3 
Andre fond 6 14,0 6,6 
Obligasjonsfond 7 158,0 179,3 
Hedgefond 8 24,7 37,3
Aksjer 9 265,1 140,3 
Obligasjoner 10 145,0 134,3 
Sum investeringer 1 016,1 1 025,6 

Kontanter og bankbeholdning 3 13,0 129,5

Sum eiendeler 1 029,1 1 163,4
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Oslo 10. april 2012

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

Odd Ekholt
       Forretningsfører

Balanse pr. 31 desember 2011 
- Formålskapital og gjeld

(beløp i mill. kr) 2011 2010

Formålskapital

Grunnkapital 100,0 100,0 

Annen formålskapital 869,0 1 007,6 
Sum formålskapital 969,0 1 107,6 

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Diverse kortsiktig gjeld 0,2 0,1 
Vedtatt, ikke utbetalte bidrag 59,9 55,7
Sum kortsiktig gjeld 60,1 55,8 

Sum formålskapital og gjeld 1 029,1 1 163,4
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(beløp i mill. kr) 2011 2010 

Årets aktivitetsoverskudd (138,7) 109,7

Netto investert i aksjer/andeler/finansielle instrumenter 12,6 (53,4) 

Sum benyttet til investeringsaktiviteter 12,6 (53,4) 

Endring i tidsavgrensninger 9,5 (8,4)

Sum likviditetsendringer gjennom året (116,5) 64,6

Likviditetsbeholdning pr 01.01 129,5 64,9 

Likviditetsbeholdning pr 31.12 13,0 129,5 

Balanse pr. 31 desember 2011 
- Eiendeler
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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 nedskri-
ves til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Avskrivbare driftsmidler avskrives lineært 
over antatt levetid. Likviditetsbeholdningen i kontantsstrømsoppstillingen omfatter kontanter, egne bankinn-
skudd samt bankinnskudd 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. 31.12.11.  Valutakursen er 
basert på Norges Banks sluttkurs pr. 31.12.11.

Valuta
Eiendeler i utenlandsk valuta bokføres med kursene på transaksjonstidspunktet.  Beregnet ikke realisert kurstap 
på omløpsmidler pr. 31.12.11 er kostnadsført etter fradrag for urealisert gevinst opp til urealisert tap innen samme 
valutaslag. Beregnet ikke realisert kurstap pr. 31.12.11 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.
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Bevilgninger til vedtektsfestede formål
Bevilgninger til vedtektsfestede formål kostnadsføres løpende i overensstemmelse med styrets vedtak.

Kostnader til anskaffelse av midler
Forvaltningskostnad investeringsaktiviteter består av forvaltningshonorar i de enkelte aksjefond som er overført 
fra finans- og investeringsaktiviteter og vist som eget bruttobeløp i regnskapet.

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

To av stiftelsens investeringer ansees skattemessig å være deltakelse i næringsvirksomhet. (KS/ANS/ DIS). Stif-
telsen vill bli belastet med 28% inntektsskatt på et eventuelt netto overskudd samt  formuesskatt på den skatte-
messige verdien av disse investeringene. 

2. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser med mer. 

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

Kostnadsført honorar til lovpålagt revisjon utgjør kr 131.250,- inkl. mva. 

Honorar til administrasjon gjelder forretningsfører Navus Forvaltning AS 

3. Bundende bankinnskudd 
Av stiftelsens totale bankinnskudd utgjør kr 117 282,- bundene skattetrekksmidler. 

2011 2010
Honorar til styret og valgkomite  630 000  630 000 

Arbeidsgiveravgift  88 830  88 830 

Sum lønn og sosiale kostnader  718 830  718 830 

Gjennomsnittlig antall årsverk 0 0
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4. Aksjefond

5. Exhange Traded Fund

6. Pengemarkedsfond

7. Obligasjonsfond

8. Hedgefond

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Norske aksjefond  141,650,897  184,494,115  184,494,115 

Utenlandske aksjefond  178,369,226  163,462,781  163,462,781 

Sum markedsbaserte aksjefond 320,020,123  347,956,896  347,956,896 

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Exchange Traded Funds  61,320,064  61,324,456  61,324,456 

Sum Exchange Traded Funds  61,320,064  61,324,456 61,324,456 

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Pengemarkedsfond  13,856,670  14,018,403  14,018,403 

Sum markedsbaserte aksjefond  13,856,670  14,018,403  14,018,403 

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Obligasjonsfond  115,763,647  158,047,157 158,047,157 

Sum markedsbaserte obligasjonsfond  115,763,647  158,047,157 158,047,157 

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Hedgefond  37,737,500  24,684,040 24,684,040

Sum markedsbaserte hedgefond  37,737,500  24,684,040 24,684,040
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9. Aksjer

10. Obligasjoner

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

Markedsrisiko
Stiftelsen er eksponert for endringer i aksjekurser, valutakurser og rentenivå. Stiftelsens  langsiktige plasserings-
perspektiv har imidlertid gjort at man ikke har inngått terminkontrakter eller andre avtaler for å redusere stiftel-
sens markedsrisiko. Stiftelsens investeringsstrategi medfører at stiftelsen statistisk sett vil få en negativ avkast-
ning 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 kredittrisiko må klassifi-
seres 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.

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Norske aksjer  134,288,036  128,606,200  128,606,200 

Norske skipsandeler 8,806,527  8,304,024  8,304,024 

Utenlandske aksjer  186,606,407  128,198,526  128,198,526 

Sum markedsbaserte aksjer 329,700,970 265,108,750 265,108,750

Sektor Valuta Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Finans  NOK  141,667,061  140,267,500 140,267,500  

Konsum  NOK  5,000,000  4,700,000  4,700,000 

Sum markedsbaserte 
obligasjoner  146,667,061  144,967,500  144,967,500 
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12. Fordring på datterselskap
Stiftelsen UNI  har gjennom sitt heleide datterselskap UNI Ship AS  investert i skipsandeler . Datterselskapet er 
under avvikling og skipsandelene er i sin helhet overdratt til stiftelsen. 

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

13.  Bidrag til vedtektsfestede formål
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.

Sum bidrag vedtektsfestede formål 31 661 749   

Tilbakeførte bidrag 1 343 088   

Sum bevilgninger 30 318 661   
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Revisjonsberetning
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