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Stiftelsen UNI er etablert ved gavebrev av 30. oktober  
1990 fra UNI Forsikring, i det giveren ønsket at skade-
forsikringstakernes totale eierandel ble holdt samlet for 
å ivareta verdifulle elementer i Norges Brannkasses idé-
grunnlag.
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Formål og styring

Stiftelsen UNI er en allmennyttig stif-
telse som skal støtte tiltak som verner 
mennesker og fortidsminner. Stiftel-
sens vedtekter sier det slik:

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt 
formål å fremme allmennyttig virk-
somhet 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 finansielle 
aktiva.

Stiftelsen er registrert i Foretaks- 
registeret i Brønnøysund.

Hvem er vi?
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I løpet av året bevilget Stiftelsen UNI 
mer enn 28 millioner kroner i støtte 
til skade- og miljøvern. Dette er noe 
mindre enn i fjor.

Stiftelsens bevilgninger det siste året 
har vært som følger:

I forhold til årets bevilgninger har 
stiftelsen tildelt nesten dobbelt så mye 
til vern av mennesker som året før. 
Tildelte midler både til vern av bygg/
innbo og til vern av fartøyer har vært 
omtrent 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 enga-
sjementer 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 2012 er gitt på vår 

Stiftelsens bevilgninger

Søknader % Totalt bevilget
(i kr. 1.000)    

2012 2011 2012 2011

Vern av menneskeliv
7 8 5.222 2.978

Vern av bygg/innbo
75 61 12.580 13.528

Vern av fartøyer
10   13 3.043 3.682

Naturvern og forskning
1        3 190 2.020

Priser
1   2 1.500 600

Sikring generelt
6      13 5.820 8.854

Sum totalt 100 100 28.365 31.662
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hjemmeside www.stiftelsen-uni.no
Blant de formål som fikk støtte i 2012 
kan det være grunn til å trekke frem 
følgende:

Norsk Kulturarv
På styremøte 10. april 2012 ble det 
bevilget kr. 500.000 til ”Ta et tak 2012”

Norsk Kulturarvs hovedmål er å bidra 
til å sikre kulturarv for kommende 
generasjoner: 
1. ivareta interessene til eiere og 

brukere av fredete og verneverdige 
kulturminner

2.  arbeide for og delta aktivt i forsvar-
lig næringsutnytting av kulturarven

3. gjennom økonomisk og faglig bi-
stand drive aktivt kulturminnevern 
med hele landet som arbeidsområde 

”Ta et tak 2012”″-aksjonen retter seg 
mot våningshus og driftsbygninger 
over hele landet. Dette kan være 

verneverdig bebyggelse i byer og 
tettsteder eller bolighus i tilknytning 
til landbruk, fiske, reindrift eller jakt. 
Norsk Kulturarv vil også ta i betrakt-
ning andre gode søknader, selv om dis-
se ikke faller inn under årets kategori. 
Bygningen må anses å ha kulturhisto-
risk verdi, og det er en fordel med ut-
talelse fra antikvarisk myndighet eller 
registrering i SEFRAK. Norsk Kulturarv 
ønsker best mulig geografisk spredning 
på tiltakene som får støtte.

Både privatpersoner, lag, foreninger, 
byggfagklasser og organisasjoner kan 
søke tilskudd fra aksjonen. Dersom 
søker ikke er eier av objektet, plikter 
søker å få eiers og eventuelt offentlige 
myndigheters tillatelse til det arbeidet 
som planlegges gjennomført før arbei-
det settes i gang.

Også i denne omgangen er det lagt opp
til to typer tilskudd. Den ene kategorien 
retter seg mot bygningsvern gjennom

”Ta et tak”
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vedlikehold/reparasjoner av bygningen, 
det være seg tak, grunnmur, eller vegg. 
Den andre kategorien går på maling av 
bygninger. Bidraget fra Norsk Kultur-
arvs aksjon “Ta et tak” ekskluderer ikke 
tilskudd fra andre offentlige instanser, 
for eksempel SMIL–midler eller tilskudd 
fra Norsk Kulturminnefond. Aksjonen 
for 2012 ble kunngjort ved presse-
melding forskjellige steder. Det kom 
inn mange søknader. Norsk Kulturarv 
foretok en vurdering og innvilget
totalt 32 søknader.

På styremøte 25. oktober 2012 ble det 
bevilget ytterligere 2 millioner kroner 
til dette prosjektet. 

Søknadsmassen til årets ”Ta et tak” 
aksjon ble enorm; 246 søknader ble 
mottatt med en samlet søknadssum 
på mer enn  4 millioner kroner. For-
deling av midler ble gjort etter streng 
prioritering, og i første omgang fikk 32 

søknader tildelt støtte. Imidlertid, for 
å kunne bidra til enda flere skadefore-
byggende tiltak knyttet til verneverdige 
bygninger i forbindelse med «Ta et tak 
2012», søkte Norsk Kulturarv om ytter-
ligere  2  millioner kroner.

Norsk Jernbaneklubb/Gamle 
Vossabanen
På styremøte 25. oktober 2012 ble det 
bevilget kr. 600.000 til sprinkleranlegg.

Norsk Jernbaneklubb ble stiftet i 1969 
og er en frivillig organisasjon som 
arbeider etter ideelle prinsipper for å 
ivareta musealt jernbanemateriell for 
bevaring og for å vise teknisk og kultu-
rell utvikling av dette. 
Gamle Vossabanen er en del av 
nasjonal verneplan for kulturminner 
ved jernbanen, som ett av seks anlegg. 
Stasjonsanlegget på Garnes ble fredet 
av Riksantikvaren i 2002. 

         Norsk jernbaneklubb
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Norsk Jernbaneklubb og Gamle Vossa- 
banen driver utstrakt formidling av 
ryggraden i norsk infrastruktur som 
bygget Norge som selvstendig nasjon 
i perioden 1850 opp til vår egen nære 
fortid. Dette skjer i form av et levende 
museum med lyd, lukt og bevegelse. 
Veterantog med trenet personale in-
kluderer publikum i opplevelsen av vår 
nære fortid. 

Vossabanen skjærer gjennom de små 
åkerlappene på Vestlandet der fjel-
let stuper ned i fjorden. Jernbanen la 
hindringer for bøndene, men åpnet 
også opp for billig og rask transport til 
nye markeder. Gamle Vossabanen øn-
sker også i fremtiden å anskueliggjøre 
og formidle dette. 

Jern og stål ruster og treverk råtner 
når naturens elementer får herje fritt 
utendørs. Det gjelder også for jernba-
nemateriell. At museets 80 – 120 års 
gamle gjenstander har holdt seg så godt, 
er p.g.a. konstant oppvarming og bruk. 

Mens andre museer teller små gjen-
stander i glassmontre, står Museet 
Gamle Vossabanen overfor utfordrin-
ger i en betydelig annen størrelsesor-
den. En gjennomsnittlig gjenstand ved 
Gamle Vossabanen er 20 meter lang, 
3 meter bred, 4 meter høy og veier 35 
tonn! 

I 13 år har Gamle Vossabanen samlet 
inn penger og har nå klart å oppføre en 
magasinbygning for innendørs oppbe-
varing.

Norsk Folkemuseum
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Norsk Folkemuseum
På styremøte 6. desember 2012 ble 
det bevilget kr. 3.850.000 til drenering 
av overflatevann på museet. 

Norsk Folkemuseum ble grunnlagt i 
1894 og flyttet til Bygdøy i 1898. I 1907 
ble Kong Oscar IIs Samlinger innlemmet 
i museet. 

Siden har museet samlet gjenstander 
og bygninger fra hele Norge, og har 
bygninger fra middelalderen og frem til 
vår tid. I dag har museet en unik sam-
ling av fredede og verneverdige bygg. 
Friluftsmuseet ved Norsk Folkemu-
seum er landets fremste antikvariske 
bygningssamling og spenner fra middel-
alderen frem til vår egen tid. Norsk 
Folkemuseum følger opp intensjonene 

i sin formålsparagraf ved å drive en 
målrettet innsamling av ulikt kilde-
materiale, både gjenstander, foto og 
arkivmateriale. Det drives dessuten et 
omfattende konserverings- og maga-
sineringsarbeid, og alt innkommende 
materiale katalogføres. Det vitenska-
pelige personalet driver forskning på 
museets kildemateriale. Formidlings-
arbeidet skjer ved utstillinger, herunder 
museets friluftsavdeling, og gjennom 
omvisninger, pedagogiske opplegg 
samt publikasjoner. 

Norsk Folkemuseum på Bygdøy har en  
bygningsmasse med ca. 160 antikvariske 
bygninger. Museet ligger til dels på et 
myrområde som innebærer at de til tider 
får mye vannansamlinger som gjør stor 
skade på bygningene og gjenstander. 

         Norsk folkemuseum
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De klimatiske prognosene varsler 
større og kraftigere nedbørsmengder, 
hvilket øker risikoen for ødeleggelser. 
Det kommunale ledningsnettet er ikke 
tilstrekkelig til å ta unna slike vann-
mengder som av og til kommer, og 
kommunen har heller ingen planer om 
å utbedre ledningsnettet på Bygdøy. 
Dette innebærer at museet selv må 
finne en løsning. 

Redningsselskapet
På styremøte 6. desember 2012 ble det 
bevilget kr. 1.250.000 til ny rednings-
skøyte i UNI klassen på Femunden.

Stiftelsen UNI har vært delsponsor i 
flere prosjekter knyttet til Rednings-
selskapet, og det gode samarbeidet 
fortsatte også i 2012.

På Femunden har Redningsselskapet 
drevet redningstjeneste i over 10 år. 
Sjøredningskorpset består av 22 frivil-
lige mannskaper fra Røros og omegn. 
Sesongen varer fra mai til september 
og oppdragene består stort sett av søk 
etter mennesker og materiell, i tillegg 
til syketransport og slep. 

Sjøredningskorpsets frivillig mannska-
per involveres i forebyggende aktivite-
ter, særlig rettet mot barn og unge. 
Fritidsflåten på Femunden har økt 
kraftig de siste årene. Båtene har blitt 
større og flere, samtidig som kano-, 
kajakkpadlere og fritidsfiskere har blitt 
flere. 

Femunden er Norges tredje største 
innsjø. 

Redningsselskapet
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Den nye skøyta blir på 27 fot og vil 
etter planen bli bygget ved Arronet 
Smidesteknik AB i Sverige. Planen er å 
igangsette bygging på nyåret 2013 slik 
at skøyta kan leveres til sesongstart i 
mai 2013. 

Fjordgata 32 i Trondheim
På styremøte 6. desember 2012 ble 
det bevilget kr. 600.000 til fullsprin-
kling av Fjordgata 32 i Trondheim
Trondheim kommune har bestemt at 
brygga i Fjordgata 32 må fullsprinkles 
så fort som mulig. Roar Follestad, som 

eier brygga, er avhengig av en betydelig 
økonomisk bistand for å få til dette. 
Bryggas tilstedeværelse i den historis-
ke byen Trondheim er, både fra hans 
side og i det antikvariske fagmiljøet, 
ansett å være av stor betydning. 
Riksantikvaren beskriver eiendommen 
bl.a. som følger: 

«Trondheims 3 bryggerekker i Kjøp-
mannsgata, på Bakklandet og i Fjord-
gata er noen av de aller viktigste 
elementene som gir byen karakter. 
Byen har hatt brygger langs vestsi-
den av Nidelva siden middelalderen. 
Bryggene på Bakklandet vokste frem 
etter bybrannen i 1681. Ut mot Trond-
heimsfjorden var det fra middelalderen 
spredte naust og brygger, men om-
rådet var værutsatt. Etter bybrannen 
i 1841 ble Fjordgata regulert som et 
skille mellom boligeiendommene og 
bryggerekka, og Brattøra ble fylt opp 
for å gi en lun kanalhavn foran bryg-
gene. Etter dette vokste det opp 8 
kvartaler med store bryggebygninger 
mellom Fjordgata/Sandgata og elve-
havna.»

Fjordgata 32 er bygd på 1850-tallet 
som en 3-etasjes brygge med midt-
gang og tømrede boder i de 2 nederste 
etasjene. Helt på slutten av 1800-tallet 
ble det bygd 2 nye etasjer i den tids 
byggemåte. 

Etter Riksantikvarens vurdering har 
Fjordgata 32 svært høy bevarings-
verdi. Brygga hører til den vanligste 
plantypen og har få inngrep i tømrede 
bodvegger, intakt trondheimsvinne og 
gammel, til dels opprinnelig material-
bruk i panel, dører og vinduer. 

  Fjordgata 32
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Tildelingen ble begrunnet med følgende:

Redd Barna kjemper for barns rettig-
heter, og for at alle barn skal leve et 
verdig liv – uansett hvem de er og hvor 
de bor. Også i Norge. 

Nettvett
1. Redd Barna arbeider for å øke voksnes  

engasjement for barn og unges 
nettbruk, slik at barn kan bruke 
nettet på en trygg måte.  
 
Frivillige i hele landet deltar på 
foreldremøter for å skape enga-
sjement rundt foreldres ansvar for 
å engasjere seg i barns nettbruk. 
Redd Barna drar også på skolebesøk 
og lager materiell som tilrettelegger 
for dialog mellom voksne og barn 
om deres nettbruk. 

Vold og overgrep
2. Vold mot barn er et av Norges mest 

underkommuniserte samfunns- 
problem. Mange barn og unge 
lever med daglige fysiske, psykiske 
og seksuelle overgrep. Temaet er 
svært tabubelagt, og forbundet med 
fortielse, skyld og skam. Vold og 
overgrep påfører barna smerter og 
skader som kan vare livet ut. 
Hjemmet og familien er den arenaen 

hvor de fleste barn har det trygt. 
Samtidig er hjemmet det stedet 
hvor vold mot barn foregår i det 
skjulte, og over lang tid uten at det 
oppdages. Terskelen for å gripe inn 
i andre familiers anliggende er ofte 
høy, og mange barn lider i stillhet 
bak hjemmets ”beskyttende” vegger.  
 
Redd Barna har i mange år arbeidet 
for barns rett til en oppvekst fri for 
vold og seksuelle overgrep i Norge. 
Redd Barna jobber for at voksne 
som arbeider med og for barn skal få 
styrket sin kompetanse, slik at barna 
som trenger det lettere skal få hjelp. 

Asyl- og flyktningbarn
3. Til enhver tid bor det mange tusen 

barn i norske asylmottak. Mange av 
dem har bodd der i mer enn tre år. 
Barna kommer fra mange forskjel-
lige land. De fleste barn kommer til 
Norge sammen med en eller begge 
foreldre. Andre barn kommer helt 
alene som enslige mindreårige 
asylsøkere. Disse barna, enten de 
er alene eller sammen med familie, 
er spesielt sårbare og har ekstra 
behov for omsorg og trygghet, noe 
som skal ivaretas av den norske 
stat gjennom utlendingsmyndig- 
hetene og barnevernet. 

Skadevernprisen 2012

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 innsats for å forebygge skader i Nor-
ge og således oppfyller Stiftelsen UNI’s formålsparagraf på en 
fremragende måte.

Skadevernprisen for 2012 ble tildelt Redd Barna i Norge med  
1 million kroner.
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Å være på flukt er en krevende og 
vond opplevelse, spesielt for et 
barn. Det betyr at man har foreldre 
som opplever krise, og som har 
mistet kontroll over sin egen og 
familiens fremtid. Alt man eide er 
borte. Hus og hjem, arbeid, venner, 
naboer, besteforeldre og kanskje 
også foreldre og søsken.   
 
Redd Barna har i mange år jobbet 
for at asylsøkende barn og unge i 
Norge skal ha de samme rettighete-
ne som alle andre barn her i landet. 

 
Barnefattigdom
4. Selv i en velferdsstat som Norge 

finnes det fattigdom – både blant 
voksne og barn. Som så ofte ellers 
er barna ekstra sårbare. 
 
Redd Barna arbeider for å sette bar-
nas situasjon på dagsorden i fat-
tigdomsdebatten i Norge og jobber 
også med å løfte frem barns egne 
stemmer i debatten. Barns mening 
er viktig og verdifull for å forstå 
helheten i debatten om fattigdom 
generelt, og barnefattigdom spesielt. 
 
Lite økonomiske ressurser i familien 
kan føre til at barn blir ekskludert 
sosialt. Barnefattigdom i Norge 
dreier seg ikke bare om sosial nød 
eller om mangel på forbruksvarer, 
og handler heller ikke om å sam-
menligne seg med de rikeste. For 
barna handler fattigdom først og 
fremst om manglende mulighet til 
å delta på lik linje med andre barn. I 
et samfunn hvor det i økende grad 
koster penger å vokse opp, vil lav 
inntekt få konsekvenser for barna – 
både på kort og lang sikt. Fra 2000 
til 2006 økte barnefattigdommen 
fra 5,8 prosent til 7,9 prosent. I reelle 
tall betyr dette en økning fra 58 000 
til 85 000 barn. Barnefattigdom 
rammer spesielt barn av foreldre 
med lav utdanning, foreldre uten 

fast jobb og foreldre med ikke-vestlig 
innvandringsbakgrunn.

Barn og skole
5. Redd Barna har sekretariatet for 

Forum for barnekonvensjonen som 
ble opprettet i 1994. Det er et nett-
verk av organisasjoner, institusjoner 
og enkeltpersoner som er opptatt 
av barns rettigheter i Norge. Redd 
Barna er pådriver for at norske 
myndigheter oppfyller rettighetene 
som Barnekonvensjonen gir barna.  
 
Redd Barna sprer kunnskap om 
Barnekonvensjonen, styrker barns 
rett til medvirkning og motvirker 
mobbing i skoler og barnehager.

Redd barna

Janne Raanes i Redd Barnas 
Norgesprogram får overrakt 
prisen av Kjetil Reinskou, styre- 
leder i Stiftelsen UNI.



14

STIFTELSEN UNI - ÅRSBERETNING 2012



15

STIFTELSEN UNI - ÅRSBERETNING 2012

Erkjentlighetsprisen for 2012 ble tildelt 
Narviksenteret med kr. 400.000.

Tildelingen ble begrunnet med følgende:

Narviksenteret er en stiftelse for 
historieformidling, menneskerettigheter 
og fredsbygging. Senteret er en del av 
et nordnorsk nettverk, og bygger sine 
aktiviteter på tre pilarer: Krigshistorie, 
fangehistorie og fredsarbeid. På hvert 
av disse områdene skal senteret drive 
forskning og formidling av krigshistorien 
under 2. verdenskrig som omfatter 
fangehistorien, folkemord og brudd 
på menneskerettighetene. Senterets 
visjon er fredsbygging gjennom doku-
mentasjon av kunnskap om krig.

Senteret driver formidling ved hjelp 
av pedagogiske tilbud til skoleverket, 
fra grunnskole til høyere utdanning og 
universitet. Formidlingen skal styrkes 
ved opprettelse og drift av et nytt 
Narviksenter med grunnlag i samlinger 
tilhørende Nordland Røde Kors Krigs-
museum, arkiv, bibliotek og nettbaser-
te tjenester. Senterets dokumenta-
sjons- og bibliotekstjenester skal også 
dekke senterets øvrige forskningsfelt.
Museet ligger midt på Narvik torv, i et 
av de få gjenværende sentrumsbygg 
som overlevde bombingen av byen. 
Museet ønsker å gi publikum et inn-
blikk i en internasjonal tragedie/his-
torie på en mest mulig nøytral måte, 
i håp om at noe lignende ikke skjer 
igjen. Museets utstillinger er tekstet 
på norsk, engelsk, fransk, polsk og tysk. 
Museet har svært mange besøkende 
gjennom året fra de nevnte landene.
For noen år siden ble museet og Narvik 
Fredssenter slått sammen for å danne 

Narviksenteret (beskrevet overfor) som 
skulle utgjøre en markant institusjon 
innen historieformidling, fangehisto-
rie og fredsarbeid med utgangspunkt 
i hele den nordnorske krigshistorien. 
Senteret har i mange år kjempet en 
kamp for å kunne drive økonomisk 
forsvarlig og for å komme inn på stats-
budsjettet med en post som tilsier at 
senteret kan drive og utvikle seg til å 
bli det nordnorske svaret på Falstad-
senteret.

Erkjentlighetsprisen 2012

Narviksenteret

Ulf Eirik Torgersen ved Narvik-
senteret får overrakt prisen 
av Hanne Winther, nestleder i 
Stiftelsen UNI

Sentrale myndigheter ser 
positivt på framdriften. Det 
planlegges et signalbygg ved 
Narviksenteret, og et nytt 
fylkesbibliotek. Etter mange 
års planlegging med begrenset 
økonomi har likevel  personer i 
og utenfor Krigsminnemuseet 
og nordnorsk Fredssenter lagt 
ned mye ressurser for å få et 
viktig bidrag til norsk krigshis-
torie frem i lyset.
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2012 bar generelt preg av usikkerhet knyttet til utviklingen i den globale økono-
mien. De viktigste faktorene var gjeldskrisen i Europa, budsjettproblematikken i 
USA, samt usikkerhet omkring veksten i den kinesiske økonomien.

Gjennom vår- og sommermånedene viste den globale økonomien en svak og 
ujevn utvikling. Gjennom årets siste måneder var markedene preget av en viss 
optimisme, drevet av tiltakene fra sentralbankene. Den europeiske sentralban-
ken (ECG) tilførte de europeiske bankene betydelig likviditet gjennom rimelige lån. 
I tillegg godkjente den tyske forfatningsdomstolen tysk deltagelse i Europas nye 
stabiliseringsfond (ESM).

2012 ble et godt år for det norske aksjemarkedet. Oslo Børs, representert ved 
benchmarkindeksen, fondsindeksen og OBX-indeksen, steg henholdsvis 15,4 %, 
20,7 % og 14,7 % gjennom året. Utviklingen i de toneangivende aksjemarkedene var 
som følger: I USA steg Dow Jones Indeksen 7,3 %. I Europa steg FTSE 100 indeksen 
(England) 5,8 %, DAX Indeksen (Tyskland) steg 29,1 % og CAC40 Indeksen (Frankrike) 
steg 15,2 %. I Japan steg Nikkei 225 Indeksen 22,9 %.

Norges Bank reduserte signalrenten med 0,25 % i mars til 1,50 %. Samlet gjennom 
året falt de korte rentene (3 måneders Nibor) fra 2,89 % til 1,83 % og 12 måneders 
Nibor falt fra 3,47 % til 2,25 %. 9-års statsobligasjonsrente (NST 474) falt fra 2,44 % 
til 1,94 %.

Stiftelsens avkastning
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Årets overskudd
Stiftelsens investeringsstrategi er basert på en langsiktig tidshorisont. Resul-
tatet av forvaltningen vil derfor variere med konjunkturene i norsk- og interna-
sjonalt næringsliv. Den positive utviklingen i aksjemarkedene for 2012 har i stor 
grad påvirket årets resultat.

Stiftelsens resultat fra finansaktiviteter kan dekomponeres til følgende aktiva 
klasser: 

Tabellen viser at i 2012 har stiftelsen hatt overskudd i alle aktivaklasser. For årets 
investeringer har stiftelsen også hatt et resultat som ble bedre enn referanse- 
indeksene. Alternative investeringer relaterer seg i hovedsak til posisjoner i eien-
domsmarkedet.

Stiftelsens formålskapital pr. 31. desember 2012 utgjorde 1036 millioner kroner 
mot 969 millioner kroner i 2011. 

Realavkastning
Overskuddet fra årets investeringsaktiviteter var på 100,1 million kroner. I forhold 
til stiftelsens formålskapital pr. 01.01. gir dette en avkastning på 10,5 %. Justert 
for inflasjon (o,8 %) gir dette en realavkastning på 9,7 % for 2012.

Fremtidsutsikter
Fremover vurderer styret at den forventede langsiktige avkastning i kapital-
markedene vil være noe redusert. Således har man justert målsetningen om en 
langsiktig realavkastning til 3 %. Stiftelsens prognose om budsjettert avkastning 
for året er beregnet ut fra forutsetningen om at 2013 blir et normalår.

Utdeling til vedtektsfestede formål er med utgangspunkt i styrets budsjett, 
beregnet til 2,5 % av stiftelsens formålskapital ved inngangen til året. Utdelingene 
budsjetteres til ca. 25 millioner. 

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

Avkastning  

(mill.kr)

Avkastning  

i %

Referanse 

-index %*

Avvik i %

Rentebærende aktiva     38,1        10,3 2,0     8,3

Norske aksjer   29,9      12,3 10,3   2,0

Utenlandske aksjer 28,4 9,4 9,0 0,4

Alternative investeringer   3,7
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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 regn-
skapet. 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.stiftelsen-uni.no blir Stiftelsens bevilg-
ninger 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 to styreverv på valg, Olav Vindedal og Kjetil Reinskou. Olav 
Vindedal gikk ut av styret som følge av tidsbegrensing og Stiftelsen takker ham 
for godt samarbeid gjennom mange år.

Kjetil Reinskou ble gjenvalgt og Paul J. Manger ble valgt til nytt styremedlem.

Årets overskudd
Styret foreslår at årets overskudd overføres som følger:

 Til annen formålskapital MNOK 66.9

Takk
Det gode samarbeidet med Riksantikvaren og Norsk Kulturråd fortsatte i 2012. 
Stiftelsen vil uttrykke sin takk til ledelsen og ansatte i disse institusjonene for 
verdifulle råd. 
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Oslo,  18. april 2013

Kjetil Reinskou Kari Hoel Hanne K. Winter Paul J. Manger  Eli D. Løite 
Styreleder      

Odd Ekholt
       Forretningsfører
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Det er noe fint
og fornuftig med tall.
De vet hva de vil,
og de gjør det de skal.

Piet Hein
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Regnskap 2012

Aktivitetsregnskap 1. jan. - 31. des.

(beløp i mill. kr) Noter 2012 2011

Anskaffelse av midler

Finans og investeringsaktiviteter

Mottatt aksjeutbytte 5,5  4,5 

Realisert gevinst ved salg av verdipapirer 78,3 3,7

Realisert tap ved salg verdipapirer 7,3 5,9

Renteinntekter 16,8 14,3

Verdiendring investeringer 1 6,8 (114,0)

Sum anskaffelse fra investeringsaktiviteter 100,1 (97,4)

Forbrukte midler

Kostnader til anskaffelse av midler

Forvaltningskostnad investeringsaktiviteter 1,2 5,2 6,2

Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet

Bevilget til vedtektsfestede formål 12 23,4 30,3

Kostnader for aktiviteter som oppfyller formålet

Honorar administrasjon 2 3,1 3,1

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

Andre kostnader 2 0,8 1,0 

Sum kostnader for aktiviteter som oppfyller formålet 4,6 4,8 

Sum forbrukte midler 33,1 41,3

Periodens aktivitetsresultat 66,9 (138,7)

Til/(fra) annen formålskapital 66,9 (138,7)
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(beløp i mill. kr) Noter 2012 2011

Investeringer
Aksjefond 4 200,4 348,0 
Exchange traded funds (ETF) 5 62,7 61,3 
Pengemarkedsfond 6 15,5 14,0 
Obligasjonsfond 7 78,3 158,0 
Hedgefond 8 29,1 24,7
Aksjer 9 381,2 265,1 
Obligasjoner 10 207,0 145,0 
Sum investeringer 974,3 1 016,1 

Kontanter og bankbeholdning 116,8 13,0

Sum eiendeler 1 091,0 1 029,1

Balanse pr. 31 desember 2012 
- Eiendeler
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(beløp i mill. kr) 2012 2011

Formålskapital

Grunnkapital 100,0 100,0 
Annen formålskapital 935,9 869,0 
Sum formålskapital 1 035,9 969,0 

Gjeld

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

Sum formålskapital og gjeld 1 091,0 1 029,1

Balanse pr. 31 desember 2012 
- Formålskapital og gjeld

Kjetil Reinskou Kari Hoel Hanne K. Winter Paul J. Manger  Eli D. Løite 
Styreleder      

Odd Ekholt
       Forretningsfører
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(beløp i mill. kr) 2012 2011 

Årets aktivitetsresultat 66.9 (138.7)
Netto realisert gevinst ved salg av verdipapirer (71.0) 2.2 
Urealisert verdiendring (6.8) 114.1 
Bevilget til vedtektsfestede formål 23.4 30.3 
Endring i tidsavgrensninger 0.0 5.4 
Tilført fra driften 12.5 13.2 

Salg aksjer/andeler/finansielle instrumenter 360.5 89.4 
Kjøp aksjer/andeler/finansielle instrumenter (240.9) (193.0)
Sum tilført fra investeringsaktiviteter 119.6 (103.6)

Utbetalte bevilgninger i perioden (28.3) (26.2)
Sum utbetalt til til vedtektsfestede formål (28.3) (26.2)

Sum likviditetsendringer i perioden 103.8 (116.5)

Likviditetsbeholdning pr 01.01 13.0 129.5 
Likviditetsbeholdning pr 31.12 116.8 13.0 

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 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. Anleggs-
midler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å 
være forbigående. Avskrivbare driftsmidler avskrives lineært over antatt levetid. Likviditetsbehold-
ningen 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 
finansielle investeringer.  Av hensyn til brukergruppenes informasjonsbehov kan finansielle inves-
teringer 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 31.12.12.  Valutakursen 
er basert på Norges Banks sluttkurs pr 31.12.12

Valuta
Eiendeler i utenlandsk valuta bokføres med kursene på transaksjonstidspunktet.  Beregnet ikke 
realisert kurstap på omløpsmidler pr. 31.12.12 er kostnadsført etter fradrag for urealisert gevinst 
opp til urealisert tap innen samme valutaslag. Beregnet ikke realisert kurstap pr. 31.12.12 for lang-
siktige fordringer kostnadsføres.

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 ansees skattemessig å være deltakelse i næringsvirksomhet. (KS/
ANS/ DIS). Stiftelsen vill bli belastet med 28% inntektsskatt på et eventuelt netto overskudd samt  
formuesskatt 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 106.205,- inkl. mva. og for annen bistand er det 
kostnadsført kr 20.000 inkl. mva.

Honorar til administrasjon gjelder forretningsfører Navus Forvaltning AS.

3. Bundne bankinnskudd

Av stiftelsens totale bankinnskudd utgjør kr 133.818,- bundne skattetrekksmidler.

2012 2011
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  50 000 000  36 817 016  36 817 016 
Utenlandske aksjefond  158 729 927 163 552 495  163 552 495 
Sum markedsbaserte aksjefond 208 729 927 200 369 511 200 369 511

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Exchange Traded Funds  61 320 064 62 722 109 62 722 109
Sum Exchange Traded Funds  61 320 064 62 722 109 62 722 109

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Pengemarkedsfond  14 825 561 15 518 411 15 518 411
Sum markedsbaserte aksjefond  14 825 561 15 518 411 15 518 411

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Obligasjonsfond  35 811 874 78 294 686 78 294 686
Sum markedsbaserte obligasjonsfond  35 811 874 78 294 686 78 294 686

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Hedgefond  37 737 500 29 119 130 29 119 130
Sum markedsbaserte hedgefond  37 737 500 29 119 130 29 119 130
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9. Aksjer

10. Obligasjoner

11. 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  lang-
siktige 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 
kredittrisiko 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.

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Norske aksjer  217 009 747 222 265 302 222 265 302
Norske skipsandeler 8 761 366 8 468 863 8 468 863
Utenlandske aksjer 199 998 821 150 515 430 150 515 430
Sum markedsbaserte aksjer 425 769 934 381 249 595 381 249 595

Sektor Valuta Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Finans  NOK  199 379 288 201 998 650 201 998 650
Konsum  NOK 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Sum markedsbaserte 
obligasjoner 204 379 288 206 998 650 206 998 650
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12.  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.

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Norske aksjer  217 009 747 222 265 302 222 265 302
Norske skipsandeler 8 761 366 8 468 863 8 468 863
Utenlandske aksjer 199 998 821 150 515 430 150 515 430
Sum markedsbaserte aksjer 425 769 934 381 249 595 381 249 595

Sektor Valuta Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Finans  NOK  199 379 288 201 998 650 201 998 650
Konsum  NOK 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Sum markedsbaserte 
obligasjoner 204 379 288 206 998 650 206 998 650

Sum bidrag vedtektsfestede formål 28 334 705   

Tilbakeførte bidrag 4 969 273   

Sum bevilgninger 23 365 432
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Revisjonsberetning
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