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Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er etablert ved gave- 
brev 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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Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som skal  
støtte tiltak som verner mennesker og fortidsminner. 
Dette fremgår av stiftelsens vedtekter:

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 institusjoner og enkeltpersoner. 
Midlene til den økonomiske støtten kommer fra 
avkastningen av Stiftelsens kapital, som i det alt 
vesentligste er plassert i aksjer og andre finansi-
elle aktiva. 

Stiftelsen er registrert i foretaksregisteret i 
Brønnøysund.

Hvem er vi?

Lindstrøm
Hotel
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Stiftelsen UNIs hovedmålsetning er formulert med 
en klar målsetning om å utøve samfunnsansvar. 
En ansvarlig samfunnsaktivitet materialiserer 
seg i alle deler av stiftelsens virksomhet. Stiftel-
sen UNI har egne retningslinjer for å sikre dette. 
Samfunnsansvar innebærer hva stiftelsen gjør på 
frivillig basis utover eksisterende lover og regler.

Stiftelsen UNI forplikter seg til å utøve sin for-
retningsvirksomhet på en etisk, bærekraftig og 
forsvarlig måte. Stiftelsen UNI opparbeider seg 
midler til drift gjennom sin kapitalforvaltning. I 
styrets «Rammer og retningslinjer» vektlegges 
begrensninger for kapitalforvaltningen. Det skal 
ikke foretas investeringer i selskaper som over 
tid og i alvorlig grad bryter anerkjente internasjo-
nale prinsipper i sin virksomhet slik dette bl.a. er 
definert i konvensjoner Norge har akseptert, som 
FNs Globale Compact. Styret legger også vekt på 
at Stiftelsen UNIs internasjonale samfunnsansvar 
er en integrert del av stiftelsens virksomhet og 
strategier.

Stiftelsen UNI utøver sin virksomhet i henhold til 
god virksomhetsstyring. Stiftelsen UNI utøver sin 
rolle gjennom plassering og utdeling av stiftelsens 
kapital. Såvel årsregnskapet som tildelinger er 
tilgjengelig på stiftelsens hjemmesider.

Stiftelsen UNI utøver sin virksomhet på en bære-
kraftig måte som minimaliserer negativ påvirkning 
av natur og miljø. I forbindelse med de tildelinger 
som ytes av styret i Stiftelsen UNI legges det stor 

vekt på miljøbevisste holdninger og dette er en 
viktig faktor i forbindelse med de tildelingene som 
gis. Stiftelsen UNI støtter spesielt organisasjoner 
med definert miljømessig samfunnsansvar. 

Stiftelsen UNI følger forretningsetiske retnings-
linjer. Administrasjonen og alle stiftelsens tillits-
valgte har taushetsplikt. Retningslinjene omfatter 
forhold som taushetsplikt, mulige interessekon-
flikter og spørsmål knyttet til mottak av gaver 
og tjenester. Stiftelsen UNI har fastsatt krav til 
informasjons- og IKT sikkerhet for sin virksomhet. 
Informasjonssystemer og data er sikret mot uau-
torisert tilgang. 

Alle med tillitsverv i Stiftelsen UNI utfører sine 
oppgaver med høy integritet og utviser respekt 
for andre mennesker, myndigheter og forretnings-
forbindelser, også i forbindelse med sikkerhet, 
helse og miljø. I stiftelsens forretningsetiske 
retningslinjer inngår krav til etisk adferd for alle. 

Stiftelsen UNI diskriminerer ikke på grunnlag av 
kjønn, religion, nasjonal eller etnisk tilhørighet, 
samfunnsgruppe eller politisk oppfatning. Stiftel-
sen UNI legger vekt på likestilling mellom kjønnene 
ved valg av styre og tilstøtende organer.

Stiftelsen UNI forventer at stiftelsens samar-
beidspartnere og leverandører utviser samme 
etiske standard som den stiftelsen setter til egen 
forretningsdrift. 

Samfunnsansvar

Menneskeverdet er  
Norges viktigste ressurs

Stiftelsen UNI støtter  
organisasjoner som  
sikrer et verdig liv

Et trygt samfunn
Stiftelsen UNI støtter  
organisasjoner med  

samfunnsansvar
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I løpet av året bevilget Stiftelsen UNI mer enn 28 millioner kroner i støtte til skade- og miljøvern. 

Stiftelsens bevilgninger det siste året har vært som følger:

% Fordeling antall  
bevilgninger

Totalt beløp bevilget:
(i kr. 1.000)

2013 2012 2013 2012

Vern av menneskeliv 16 7 5.297 5.222

Vern av bygg/innbo 49 75 12 879 12.580

Vern av fartøyer 12 10 2 910 3.043

Naturvern og forskning 1 1 541 190

Priser 2 1 1 100 1.500

Sikring generelt 20 6 6 037 5.820

Sum totalt 100 100 28.764 28.365

Stiftelsens bevilgninger

Åmdals 
verk gruver
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Kystmuseet

Stiftelsen har tildelt omtrent like mye til vern av 
mennesker som året før. Tildelte midler til vern av 
bygg/innbo og til vern av fartøyer har vært om-
trent på samme nivå som i fjor.

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 likevel støttet 
enkelte prosjekter over flere perioder, men støtter 
sjelden noe prosjekt mer enn 3 år.

En fullstendig liste over de tiltakene som  
fikk støtte i 2013 er gitt på hjemmesiden  
www.stiftelsen-uni.no

Blant de formål som fikk støtte i 2013 er det grunn 
til å trekke frem følgende:

Kystmuseet
På styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI ble 
det bevilget kr. 700.000 til utbedring av be-
tongskader ved Kystmuseet i Sogn og Fjordane.
Kystmuseet er en avdeling av stiftelsen ”Musea i 
Sogn og Fjordane” og har hovedbase i Florø. Her er 
tre moderne museumsbygg på et 74 mål stort fri-
område som ble ferdigstilt i 1985. Museet ligger i 
et variert kystområde bundet sammen med spaser- 
veier og broer. 

Hovedhusene inneholder administrasjon, et godt 
fagbibliotek, arkiv og ikke minst fagfolk som står 
til tjeneste for publikum. Utstillingene viser bl.a. 
lokale båttyper, fiskeri, fraktefart, interiør i et 
fiskerhjem på begynnelsen av 1900-tallet, og lokal 

fauna. Museet har et av de største permanente 
oljeutstillingene i landet. 

I 2006 ble det avdekket omfattende skader på 
betongfundamentet på de to administrasjons- 
magasin- og utstillingsbyggene. Søyler, bjelker og 
betongdekket i begge bygningene hadde store 
korrosjonsskader i armering og betong. Derfor ble 
museet nødt til å flytte deler av gjenstandssam-
lingen ut av museumsområdet som en midlertidig 
løsning
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Oslo Hospital
På styremøte 5. desember 2013 i Stiftelsen UNI ble 
det bevilget kr. 600.000 til sprinkling av
Gråsteinsbygningen ved Oslo Hospital.

«Gråsteinsbygningen» er den eldste delen av det 
gamle Oslo hospital som fortsatt står. I middel-
alderen var Laurentiushospitalet tilknyttet et 
fransiskanerkloster på samme sted.

Gråsteinsbygningen ble oppført i 1734-39, tegnet 
av arkitekten Gabriel Batzmann. Bygningen er
oppført i naturstein i to etasjer og har saltak tekke 
med tegl. Gråsteinbygningen er en av de eldste
stående bygningene i Oslo og er vedtaksfredet.

Stiftelsen Oslo Hospital er eier av eiendommen 
hvor det drives psykiatrisk sykehus i tillegg til et
behandlingsmiljø for psykiatri.

På eiendommen står syv bygninger, bygget i tids-
rommet 1734 til 1938. Foruten Gråsteinsbygningen
har de andre forskjellige bevaringsstatus.

I 2010 fikk Oslo Hospital utarbeidet et prosjekt for 
installering av et sprinkleranlegg, og Riksantikva-
ren ga tillatelse til graving i f.b.m. nytt vanninntak 
for sprinklervann, men prosjektet har ikke blitt 
videreført for nå.

Oslo  
Hospital
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Norsk Folkemuseum
På styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI ble det 
bevilget kr. 1 mill. til sikring av ny utstilling i forbin-
delse med grunnlovsjubileet i 2014.

Norsk Folkemuseum ble grunnlagt i 1894 og flyttet 
til Bygdøy i 1898. 

Norsk Folkemuseum og Det Nasjonalhistoriske  
Museum på Fredriksborg Slott i Danmark vil sam- 
arbeide om en historisk utstilling i anledning 
grunnlovsjubileet i 2014. Utstillingen ”Norge og et 
nytt Europa” vil åpne på Norsk Folkemuseum på 
datoen for Kielfreden, i januar 2014, og vil bli vist 
der frem til medio august. Fra medio september 
2014 og ut året vil den bli vist på Fredriksborg 
Slott. 

Utstillingen vil således fokusere noe mindre på 
hendelsene i Norge i 1814 og mer på nordiske og 
europeiske utviklingstrekk. Selv om Norge ble løs-

revet fra Danmark og gikk inn i union med Sverige 
og oppnådde full selvstendighet fra 1905, forble 
de kulturelle forbindelsene mellom de to landene 
sterke gjennom hele perioden. 

For å presentere bakgrunnen for begivenhetene 
i 1814 og konsekvensene for Norden, ønsker man 
å vise gjenstander fra egne samlinger og lånte 
gjenstander fra danske og svenske museer. Dette 
er unike gjenstander som trenger optimale beva-
ring og sikringsforhold. Det skal vises byster og 
portretter av sentrale aktører som Napoleon, samt 
en rekke gjenstander knyttet til Christian Frederik, 
både som prins og salvet konge. 

For å oppfylle utlånsbetingelser fra samarbei-
dende museer har Norsk Folkemuseum et stort 
investeringsbehov til glassmontre, tekstilmontre 
og alarmer. 

Norsk
Folkemuseum

Norsk Folkemuseum ble 
grunnlagt i 1894. Verdens  

første friluftsmuseum, Kong 
Oscar IIs Samlinger fra 1881, er 

en del av museet.
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Sverresborg
På styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI ble 
det bevilget kr. 611.000 til innføring av adgangs-
kontroll og oppgradering av låsesystemene ved 
Sverresborg.

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum er landets 
tredje største friluftsmuseum og folkemuseum, 
og er en del av det konsoliderte museet Museene 
i Sør-Trøndelag AS. Museet ligger på Sverresborg 
rundt borgruinen etter Kong Sverre, som er et kultur- 
minne av nasjonal verdi. Sverresborg Trøndelag 
Folkemuseum har 100 bygninger på sitt område. 
Dette er bygninger fra hele trøndelagsregionen, 
hovedsakelig fra 17-1800-tallet. Syv av bygningene 
er fredet. Museet har stor aktivitet og er åpent hele 
året. 

Museets bygninger er i dag sikret med 4 forskjellige 
låssystemer. 

Utfordringen med dagens systemer er at sikker-
heten raskt blir nedgradert etter hvert som nøkler 
går tapt, enten ved at de mistes eller stjeles. Det 
er tungvint og ressurskrevende å håndtere det 
store antall nøkler, og systemet er lite fleksibelt. 

Det er derfor nå en målsetning at dagens sikker-
hetssituasjon forbedres betraktelig. I 2012 ble et 
forprosjekt gjennomført, støttet av Norsk Kultur-
råd for å kartlegge situasjonen og komme med 
forslag til mulige tiltak. 

Sverresborg er et av 
landets største kulturhis-
toriske museer med store 

samlinger av bygninger og 
gjenstander, arkivmateriale 

og et unik historisk fotoarkiv 
i nasjonal sammenheng 

(Schrødersamlingen).

Sverresborg
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Styret i Stiftelsen UNI deler hvert år ut priser 
til organisasjoner eller enkeltpersoner som i en 
særlig grad har gjort en innsats for å forebygge 
skader i Norge og således oppfyller Stiftelsen 
UNI’s formålsparagraf på en fremragende måte.

Skadevernprisen for 2013 ble tildelt Rørosmuseet 
Bygningsvernsenteret med   kr. 500.000.

Tildelingen ble begrunnet med følgende:

Bygningsvernsenteret ble etablert i Kurantgården 
i 2006, og har siden da utviklet seg til et bredt 
håndverksmiljø, hvor det utøvende antikvariske 
håndverket står i sentrum. Bygningsvernsenteret 
har utviklet et tett samarbeid med Røros kommu-
nes Uthusprosjekt, særlig rundt kompetanseutvik-
ling blant håndverkere.

Bygningsvernsenteret er også et viktig knute-
punkt i forhold til det nasjonale og internasjonale 
håndverker-miljøet, og gjennomfører årlig mange 
kurs og samlinger både på egenhånd og i samar-
beid med andre kompetansemiljøer.

Senteret bygger på den kompetansen Rørosmu-
seet har opparbeidet gjennom mange års forvalt-
ning, og erfaringer fra museets kurs- og formid-
lingsvirksomhet innen bygningsvernet har også 
vært viktig for etablering av senteret.

Bygningsvernsenteret ser det som en viktig opp-
gave å bidra til å bygge opp kompetanse også hos 
andre og arrangerer årlig Håndverksdagene på 
Røros i august, men stiller også som kursholdere 
hos andre som ønsker å arrangere kurs.

Deres antikvariske verksted er et viktig verktøy i 
arbeidet med å ivareta gamle hus. Her blir vinduer 
og dører, listverk og andre detaljer reparert. Kopi-
er av listverksprofiler, paneler og andre spesielle 
detaljer kan produseres her, men i utgangspunk-
tet prøver man å bevare mest mulig av original-
materialet, og skifter bare ut det som er skadet.
Rørosmuseet har opparbeidet mye kompetanse 
på antikvarisk istandsetting av trehus og murkon-
struksjoner og påtar seg også oppdrag for andre. 
Dette kan være rådgivningstjenester, byggeledel-
se eller istandsettelsesoppdrag.

Skadevernprisene for 2013 
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Erkjentlighetsprisen for 2013 ble tildelt Stiftelsen 
Fargespill med kr. 300.000.

Tildelingen ble begrunnet med følgende:

Fargespill debuterte med stor suksess under 
Festspillene i Bergen i 2004. Siden den gang 
har initiativtakerne drevet fram Fargespill som 
en spektakulær flerkulturell forestilling i stadig 
utvikling over hele landet.

Fargespill-forestillingene er til sammen sett 
av over 100.000 publikummere. Fargespill har 
blitt startet opp i flere andre byer i Norge, og 
siden 2004 har Fargespill produsert 6 forskjellige 
forestillinger. Den siste produksjonen, «FargeFest», 
hadde premiere under Festspillene i Bergen 2013, 
til stormende jubel fra både publikum og presse.

Fargespill er en stiftelse med formål å drive kultu-
rell virksomhet ved å lage forestillinger med barn 
og unge fra hele verden.

Fargespill skal gjennom kunstnerisk virksomhet, 
særlig gjennom musikk, sang og dans, søke å 

fremme samhandling og forståelse mellom ulike 
etniske og religiøse grupper i samfunnet.

Fargespill er en eksplosiv og sterk forestilling 
presentert av barn og ungdom fra hele verden, 
inkludert Norge. Dette er et nært, musikalsk møte 
med unge menneskers historie om hvem de er og 
hvor de kommer fra, avdekket gjennom musikk 
og dans fra deres respektive land. På en impo-
nerende måte forenes disse musikalske perlene 
med urban ungdomskultur og våre egne norske 
musikktradisjoner. 

På scenen møtes omkring 80 barn og ungdom fra 
ca. 30 ulike nasjoner. Det er disse unge, lovende 
aktørene som er grunnstammen i Fargespill og 
som bygger forestillingen opp med folkesanger, 
regler og dans som de har tatt med seg fra sine 
respektive land og kulturer. Små perler fra verden 
som vi aldri ville fått oppleve om ikke disse barna 
og ungdommene hadde kommet hit. I musikken og 
dansen ser vi det tydelig; Hvor åpenbart det er at 
vi er like og hvor berikende det er at vi er forskjellige.

Erkjentlighetsprisen for 2013 
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250 000 årlige
besøkende

Norsk
Folkemuseum
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Norsk Folkemuseum er Norges 
største kulturhistoriske museum, 
og det eneste som har landsdek-
kende samlinger fra tiden 1500 til i 
dag. Med store samlinger fra by- og 
bygdemiljøer presenterer museet 
kulturforhold i et historisk perspektiv 
så vel som i dagens samfunn
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Avkastning  

(mill.kr)

Avkastning  

i %

Rentebærende aktiva     33,7          7,0

Norske aksjer     45,5        25,3

Utenlandske aksjer     89,1        31,2

Alternative investeringer     28,4        15,7

Stiftelsens avkastning
Stiftelsens investeringsstrategi er basert på en 
langsiktig tidshorisont. Resultatet av forvaltningen 
vil derfor variere med konjunkturene i norsk- og 
internasjonalt næringsliv. Den positive utviklingen 

i aksjemarkedene for 2013 har i stor grad påvirket 
årets resultat.

Stiftelsens resultat fra finansaktiviteter kan de-
komponeres til følgende aktiva klasser: 

2013 ble et godt år for det norske aksjemarkedet. 
Oslo Børs, representert ved benchmarkindeksen, 
fondsindeksen og OBX-indeksen, steg henholdsvis 
24,1 %, 24,2 % og 22,7 % gjennom året. Utviklin-
gen i de toneangivende aksjemarkedene var som 
følger: I USA steg Dow Jones Indeksen 26 % og 
S&P500 29,6%. 

Morgan Stanley verdensindeks MSCI world steg 
38,5%.

Norges Bank holdt signalrenten for hele 2013 på 
1,50 %. Samlet gjennom året falt de korte rente-
ne (3 måneders Nibor) fra 1,87 % til 1,69 % og 12 
måneders Nibor falt fra 2,29 % til 1,88 %.
Tabellen viser at i 2013 har stiftelsen hatt over-
skudd i alle aktivaklasser. Alternative investerin-
ger relaterer seg i hovedsak til posisjoner i eien-
domsmarkedet, unoterte aksjer og private equity.
Stiftelsens formålskapital pr. 31. desember 2013 
utgjorde 1193 millioner kroner mot 1036 millioner 
kroner i 2012. 

Realavkastning
Overskuddet fra årets investeringsaktiviteter 
var på 196,7 million kroner. I forhold til stiftelsens 
formålskapital pr. 1. januar gir dette en avkastning 
på 19,4 %. Justert for inflasjon (1,8 %) gir dette en 
realavkastning på 17,6 % for 2013.

Fremtidsutsikter
Fremover forventer styret en langsiktig real- 
avkastning på 3 %. Stiftelsens budsjetterte 
avkastning for 2014 er beregnet ut fra forvent-
ningene om at 2014 blir et normalår. Utdeling til 
vedtektsfestede formål er med utgangspunkt i 
styrets budsjett, beregnet til 2,5 % av stiftelsens 
formålskapital ved inngangen av året. Utdelingene 
for 2014 budsjetteres til ca. 30 millioner. 
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Oslo,  24. april 2014

Finansiell risiko
Stiftelsen UNI’s finansielle risiko er omtalt under 
note 10 til regnskapet.

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

Stiftelsen UNI – egen internettside
På Stiftelsen UNI’s hjemmeside: www.stiftel-
sen-uni.no blir Stiftelsens bevilgninger fortløpen-
de oppdatert. Her finnes informasjon om Stiftel-
sens 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 beret-
ning vil således ikke omfatte arbeidsmiljøet.

Styret 
På årsmøtet i juni sto tre styreverv på valg, Kari 
Hoel, Hanne Winther og Eli Løite. Kari Hoel gikk ut 
av styret som følge av tidsbegrensing, og Stif-
telsen takker henne for godt samarbeid gjennom 
mange år. Hanne Winther og Eli Løite ble gjenvalgt 
og Glenn Veiby ble valgt til nytt styremedlem.

Årets overskudd
Styret foreslår at årets overskudd overføres som 
følger:

 Til annen formålskapital: MNOK 157.3

Takk
Det gode samarbeidet med Riksantikvaren og 
Norsk Kulturråd fortsatte i 2013. Stiftelsen vil 
uttrykke sin takk til ledelsen og ansatte i disse 
institusjonene for verdifulle råd.  

Kjetil Reinskou Hanne K. Winter Paul J. Manger  Eli D. Løite 
Styreleder Nestleder Styremedlem  Styremedlem

Glenn Veiby
Styremedlem Odd Ekholt

       Forretningsfører
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God brannsikring gir 
trygghet - Stiftelsen UNI 
støtter tiltak som verner 
historiske bygninger.

Det norske samfunn er  
tuftet på kystkulturen -  
Stiftelsen UNI støtter  
vern av historiske fartøyer.
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Aktivitetsregnskap 1. jan. - 31. des.

(beløp i mill. kr) Noter 2013 2012

Anskaffelse av midler

Finans og investeringsaktiviteter

Mottatt aksjeutbytte 5,6 5,5  

Realisert gevinst ved salg av verdipapirer 35,4 78,3

Realisert tap ved salg verdipapirer 10,4 7,3

Renteinntekter 21,2 16,8

Verdiendring investeringer 1 144,9 6,8

Sum anskaffelse fra investeringsaktiviteter 196,7 100,1

Forbrukte midler

Kostnader til anskaffelse av midler

Forvaltningskostnad investeringsaktiviteter 1,2 4,9 5,2

Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet

Bevilget til vedtektsfestede formål 11 28,3 23,4

Kostnader for aktiviteter som oppfyller formålet

Honorar administrasjon 2 4,6 3,1

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

Andre kostnader 2 0,8 0,8 

Sum kostnader for aktiviteter som oppfyller formålet 6,2 4,6 

Sum forbrukte midler 39,3 33,1

Årets aktivitetsresultat 157,3 66,9

Til/(fra) annen formålskapital 157,3 66,9
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(beløp i mill. kr) Noter 2013 2012

Investeringer
Aksjefond 4 266,4 200,4
Exchange traded funds (ETF) 0,0 62,7 
Pengemarkedsfond 5 16,5 15,5
Obligasjonsfond 6 86,0 78,3 
Hedgefond 7 45,5 29,1
Aksjer og andeler 8 452,3 381,2 
Obligasjoner 9 297,9 207,0 
Sum investeringer 1 164,6 974,3 

Kontanter og bankbeholdning 94,0 116,8

Sum eiendeler 1258,5 1 091,0

Balanse pr. 31 desember 2013 
- Eiendeler
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(beløp i mill. kr) 2013 2012

Formålskapital

Grunnkapital 100,0 100,0 
Annen formålskapital 1 093,2 935,9
Sum formålskapital 1 193,2 1 035,9 

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Vedtatt, ikke utbetalte bidrag 65,3 55,1
Sum kortsiktig gjeld 65,3 55,1 

Sum formålskapital og gjeld 1 258,5 1 091,0

Balanse pr. 31 desember 2013 
- Formålskapital og gjeld

Kjetil Reinskou Hanne K. Winter Paul J. Manger  Eli D. Løite 
Styreleder Nestleder Styremedlem  Styremedlem

Glenn Veiby
Styremedlem Odd Ekholt

       Forretningsfører

Oslo,  24. april 2014
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(beløp i mill. kr) 2012 2011 

Årets aktivitetsresultat 157,3 66,9 
Netto realisert gevinst ved salg av verdipapirer (25,0) (71,0)
Urealisert verdiendring (144,9) (6,8)
Bevilget til vedtektsfestede formål 28,3 23,4 
Endring i tidsavgrensninger (0,2) 0,0 
Tilført fra driften 15,6 12,5 

Salg aksjer/andeler/finansielle instrumenter 223,3 360,5 
Kjøp aksjer/andeler/finansielle instrumenter (243,7) (240,9)
Sum tilført fra investeringsaktiviteter (20,4) 119,6 

Utbetalte bevilgninger i perioden (18,0) (28,3)
Sum utbetalt til til vedtektsfestede formål (18,0) (28,3)

Sum likviditetsendringer i perioden (22,8) 103,8 

Likviditetsbeholdning pr 01.01 116,8 13,0 
Likviditetsbeholdning pr 31.12 94,0 116,8 

Kontantstrømoppstilling for perioden 
1. jan. - 31. des. 2012
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Generelt
Stiftelsen UNI er etablert ved gavebrev av 30. Oktober 1990 fra UNI Forsikring .Stiftelsen 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 anskaffelses- 
kost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Avskrivbare drifts-
midler avskrives lineært over antatt levetid. Likviditetsbeholdningen i kontantsstrømsoppstillingen 
omfatter kontanter, egne bankinnskudd samt bankinnskudd i mellomregning med forvalterne.

Finansielle investeringer
God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner gjør et unntak fra regnskapslovens regler knyttet til fi-
nansielle 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 31.12.13.  Valutakursen er basert på 
Norges Banks sluttkurs pr 31.12.13.

Valuta
Eiendeler i utenlandsk valuta bokføres med kursene på transaksjonstidspunktet. Beregnet, ikke realisert 
kurstap på omløpsmidler pr. 31.12.13 er kostnadsført etter fradrag for urealisert gevinst opp til urealisert 
tap innen samme valutaslag. Beregnet, ikke realisert kurstap pr. 31.12.13 for langsiktige fordringer kost-
nadsføres.

Verdiendring investeringer      
Verdiendring består av følgende elementer:
     
1. Urealisert verdiendring på finansielle instrumenter og andre investeringer i løpet av siste regn-

skapsperiode      
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

Noter til regnskapet
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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 anses skattemessig å være deltakelse i næringsvirksomhet. (KS/ANS/ 
DIS). Stiftelsen vill bli belastet med 28% inntektsskatt på et eventuelt netto overskudd samt  formu-
esskatt på den skattemessige 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 112.500,- inkl. mva. 

Honorar til administrasjon gjelder forretningsfører Navus Forvaltning AS.

3. Bundne bankinnskudd

Av stiftelsens totale bankinnskudd utgjør kr 100,- bundne skattetrekksmidler.

2013 2012
Honorar til styret og valgkomite  640 000  630 000 

Arbeidsgiveravgift  90 240  88 830 

Sum lønn og sosiale kostnader  730 240  718 830 

Gjennomsnittlig antall årsverk 0 0



25Årsberetning Stiftelsen UNI 2013

4. Aksjefond

5. Pengemarkedsfond

6. Obligasjonsfond

7. Hedgefond

8. Aksjer

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Norske aksjefond  55 010 529  54 976 628  54 976 628 

Utenlandske aksjefond  158 729 927  211 412 075  211 412 075 

Sum markedsbaserte aksjefond  213 740 456  266 388 703  266 388 703 

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Pengemarkedsfond  15 927 361  16 539 929  16 539 929 

Sum markedsbaserte aksjefond  15 927 361   16 539 929  16 539 929 

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Obligasjonsfond  36 261 959  85 955 431  85 955 431 

Sum markedsbaserte obligasjonsfond  36 261 959  85 955 431  85 955 431 

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Hedgefond  40 129 460  45 509 337  45 509 337 

Sum markedsbaserte hedgefond  40 129 460  45 509 337  45 509 337 

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Norske aksjer  252 580 242  272 026 029  272 026 029 

Norske skipsandeler  8 761 366  6 468 863  6 468 863 

Utenlandske aksjer  183 579 228  173 771 236  173 771 236 

Sum markedsbaserte aksjer  444 920 836  452 266 128  452 266 128 
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9. Obligasjoner

10. Finansiell risiko

Stiftelsens finansielle risiko kan i hovedsak dekomponeres til henholdsvis markedsrisiko, kreditt- 
risiko og likviditetsrisiko. 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 statis-
tisk 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 his-
torikk med denne type tap, men stiftelsens investeringer i obligasjoner medfører at stiftelsens kredit-
trisiko må klassifiseres som moderat/ høy.

Likviditetsrisiko
Er risko for at stiftelsen ikke vil kunne oppfylle sine forpliktelser etterhvert som de forfaller. Stiftelsen har 
i hovedsak bare prosjektorienterte forpliktelser som kun oppstår gjennom 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.

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

Sektor Valuta Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Finans  NOK  290 752 600  297 911 310  297 911 310 

Sum markedsbaserte 
obligasjoner  290 752 600  297 911 310  297 911 310 

Sum bidrag til vedtektsfestede formål 28 764 060   

Tilbakeførte bidrag 465 656   

Sum bevilgninger 28 298 404   
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Kistefos-Museet omfatter 
industrimuseum, kunsthall og 
Skandinavias største skulptur-

park av samtidskunst.
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Revisors beretning
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Telefon
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Hovedøya har en 
uvanlig rik geologi og 

flora, og et svært variert 
kulturlandskap. Det er flere 

plantearter på Hovedøya enn 
på noe annet område av sam-
me størrelse, og artsrikdom-

men er på nivå med øyene 
i Drøbaksundet



HJELP OSS MED VERDIGE KANDIDATER 
TIL ÅRETS SKADEVERNPRiSER!!

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

Dersom du har forslag til en verdig mottaker av en 
av disse prisene, sett i forhold til vedtektene, gi 
oss gjerne beskjed sammen med en begrunnelse.

Skadevernprisen 2012 gikk 
til Redd barna i Norge

Skadevernprisen 2011 gikk 
til Norsk Folkehjelp








