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Årsberetning 2012

Anders Jahres Humanitære Stiftelse er etablert ved to gavebrev av 28. desember 1966 fra  
Anders Jahre og kan se tilbake på 45 års virksomhet. Den opprinnelige grunnkapital var på 
kr 20 mill. I 1973 ble Stiftelsen tilført ytterligere to gavebrev fra Anders Jahre på henholdsvis  
20 000 aksjer i Aksjeselskapet Kosmos, kursverdi den gang ca kr 17 mill. Deretter kom  
ytterligere 20 000 aksjer litt senere på året til kursverdi den gang på ca kr 20 mill.

Stiftelsen har som formål å støtte tiltak av humanitær, kulturell og sosial art i Norge, med særlig 
vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke for øvrig. Under sosiale tiltak skal spesielt 
hensyn tas til omsorg for eldre. 

Stiftelsen har utdelt totalt ca kr 203 mill (nominelt) til de fastsatte formål gjennom årene og har 
utdelt Anders Jahres Kulturpris årlig siden 1990. 

regnsKAP 2012

Årets nettoresultat fra finansvirksomheten utgjorde kr 18,4 mill (kr -20,6 mill).  
Fjorårets tall står i parentes. 

Avkastning på gjennomsnittlig kapital før driftskostnader var 9,8 % (-10,3 %).

Etter fradrag av alle kostnader med kr 4,2 mill (kr 3,9 mill) er årsresultatet kr 14,3 mill  
(kr -24,5 mill). Driftskostnader (minus Landstadsenteret og utdelingskostnader)  
utgjør 1,4% (1,3%) av gjennomsnittlig kapital.

Stiftelsens egenkapital 31.12.2012 er 192,6 mill (kr 184,1 mill). Det innebærer en netto 
 formuesøkning på kr 8,5 mill (-31,5), som utgjør 4,6% (-14,6%), i forhold til i fjor etter at utdeling 
med kr 6,6 mill – som utgjør 3,6% av kapitalen ved årsskiftet, samt drifts- og utdelingskostnader 
med kr 4,2 mill er dekket. 

Styret er tilfreds med resultatet i 2012 i lys av vanskelige børsmarkeder med store usikkerheter  
som følge av bla gjeldskrisen i Eurolandene. Av den samlede gevinst på verdipapirporteføljen er  
kr 9 mill urealisert. Det har vært store svingninger i verdens kapitalmarkeder. gjeldskrisen i mange 
av EU-landene har gitt store ringvirkninger globalt, likeså uroligheter i Midt-Østen.

Stiftelsens eksponering i obligasjonsmarkedet har holdt seg stabil og renteavkastningen på 
 gjennomsnittlig investert kapital har vært 7,4%. 

Innskuddsrente i bank har ligget mellom 3,65 % ved årets start og 3,20% ved årets slutt. 
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Årets resultat er disponert som følger:

Til fond for fremtidig forhøyelse av grunnkapital kr 1 428 021
Avsatt til utdeling kr 6 000 000
Utdeling mindre enn avsetning 2012 kr -189 839
Til stiftelsens frie kapital (Disposisjonsfond) kr 7 042 024

Sum kr 14 280 206

I 2012 beskjeftiget Stiftelsen 1,1 årsverk. Det er ikke registrert sykefravær. Stiftelsen ivaretar 
likestillingskravet. Virksomheten er av en slik art at det ytre miljø ikke påvirkes på en uheldig 
måte. Etter styrets oppfatning er grunnlaget for fortsatt drift til stede. Årsregnskap for 2012 er satt 
opp under denne forutsetning. Videre er det styrets oppfatning at regnskap, noter og årsberetning 
gir et korrekt bilde av Stiftelsens virksomhet og stilling i 2012. 

KAPitALFOrVALtning

Styret har som mål å oppnå en langsiktig vekst i stiftelsens realkapital samtidig som utdelingene 
skal opprettholde realverdien. 

Stiftelsen har de siste 20 år hatt en gjennomsnittlig årlig, aritmetisk avkastning på 8,7 % på 
kapitalen før driftskostnader. Avkastningen har variert fra år til år og har gitt basis for en årlig 
utdeling som i gjennomsnitt har representert ca 3–4 % av egenkapitalen. 

Av Stiftelsens verdier er ca 41% (51) plassert i markedsbaserte aksjer/aksjefond, ca 2% (2) er 
plassert i anleggsaksjer, ca 3,9% (2) er plassert i fast eiendom og resten ca 53,1% (45) er plassert i 
bankinnskudd og rentebærende verdipapirer. 

Stiftelsen følger en forsiktig, men aktiv investeringspolitikk. Den største risiko for vår fremtidige 
formuesutvikling er knyttet til verdensøkonomien og utviklingen i børsmarkedene.

UtDeLinger

Det ble i 2012 utdelt totalt kr 6 580 000 (kr 7 064 000). 

Totalt ble det besluttet å støtte i alt 103 (135) større og mindre gavesøknader innenfor «humanitær, 
kulturell og sosial art i Norge med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke 
forøvrig.» 
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blant de mindre og svært mange gavemottagere er foreninger og lag med formål å støtte eldre og 
syke i Vestfold fylke.

Årets enkeltbidrag fra og med kr 100 000:
bokprosjekt «Kunstens veivisere» kr 1 250 000
Flagstadjubileumsår 2013 kr 200 000
Frelsesarméen, viderefordeling kr 100 000
Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk Museum, gokstadhaugen kr 1 000 000
Musikk i Sandefjord kirke kr 100 000 
Sandefjord Jeger og Fisk, Pukkestadlåven kr 100 000
Stiftelsen Tønsberg kystkultursenter kr 250 000
Tunsberg bispedømme, viderefordeling kr 500 000
Vestfoldfestspillene kr 100 000
Vestfold Symfoniorkester, samarbeidsprosjekter kr 200 000

Bokprosjektet «Kunstens veivisere»
Stiftelsen har utgitt portrettsamlingen om vinnerne av Anders Jahres Kulturpris fra 1990 til 2012 i 
samarbeid med Press Forlag AS. Prisvinnerne er fremragende kunstnere og kulturpersonligheter 
som har satt markante spor i norsk kulturliv i etterkrigstid. Forfatter av portrettene, i alt 45, er 
Hugo Laurits Jenssen. 

Foto: Paal-André Schwital
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Vesftold Symfoniorkester, samarbeidsprosjekt. Foto: Kurt André Høyessen

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo,  
Gokstadhaugen revitalisert
Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, har igangsatt et arkeologisk prosjekt om  
«gokstadhaugen revitalisert». Stiftelsen har tidligere bidratt til forprosjekt med kr 400 000 i 
perioden 2008–2009. Formål med prosjektet er å foreta ny utforskning av Kongshaugen, materiale 
og omland. gokstadfunnet rommer et stort, uutnyttet forskningspotensial. Det rike gravinventaret 
fra Kongshaugen gir store muligheter for å undersøke og kartlegge sosiale og politiske nettverk. 
Det vil bli seminarer, publisering og presentasjon av funn samt populærvitenskapelig foredrags-
rekke for lokalt publikum etc.

Sferisk vektlodd med pseudo-
arabisk dekorasjon, produsert i 
vikingtid, knyttet til handel med 
den arabiske verden, funnet på 
handelsplassen på Heimdaljordet i 
Sandefjord.
Foto: Christian Rødsrud, KHM

Flagstad 2013
I 2013 er det 100 år siden 
Kirsten Flagstad debuterte som 
operasanger. Flagstad er en av 
verdens fremste operasangere 
og fikk tilnavnet «Voice of the 
century». Ved hjelp av jubileet 
ønskes det å bidra til å sette 
nytt søkelys på Flagstad og 
hennes mangfoldige karriere 
som inneholdt nærmere  
80 roller i alt fra operetter til 
Wagner operaer.

Sangerinnen Kirsten Flagstad  
i rollen  som Siegelinde i Die Valküre.  
Ukjent dato. 
Foto: NTB Scanpix

Vestfold  
Symfoniorkester,  
samarbeidsprosjekt
Prosjektene er et samarbeid mellom 
mange gode kor i Vestfold, ballett-
skolen og Vestfold Symfoniorkester 
(som også er søker). Det har vært 
samarbeid om sommerkonsert og 
operaball, som er en regissert 
operagallakonsert med innslag fra de 
mest kjente av de perler som er å by 
på. Stiftelsen har vært en av bidrags-
yterne.
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Landstadsenteret for Kirke og Kultur
Anders Jahres Humanitære Stiftelse eier eiendommen Landstadsenteret for Kirke og Kultur i 
Storgaten 20 inkludert gårdsplass i Sandefjord. Eiendommen ble kjøpt i 1994, totalrenovert og 
innviet 28. mai 1995, for daglig bruk av Sandar og Sandefjord menigheter til beste for kirkelige og 
kulturelle aktiviteter i området. Eiendommen lånes vederlagsfritt ut til de to menigheter som også 
koordinerer utlån til lag og foreningers møtevirksomhet innenfor sosial/humanitær og kulturell 
sektor. beregnet antall besøkende i året er ca 2 500 personer. Stiftelsen benytter også eiendommen 
til eget behov.

Anders Jahres Kulturpris
I Stiftelsens vedtekter fremgår:
«Kulturprisen skal være en æresbelønning til norske eller utenlandske personer eller institusjoner som 
har gjort en fremragende innsats fortrinnsvis for norsk kulturliv.»

Anders Jahres Kulturpris ble utdelt i Universitetets Aula i Oslo 6. september 2012 til forfatteren  
Jan Erik Vold med kr 500 000 og oversetter-ekteparet Kari og Kjell Risvik med kr 500 000. 
Prisvinnerne i samråd med Prisutvalget, har utpekt henholdsvis forfatteren Kaja Schjerven 
Mollerin og oversetteren Christina Gómez Baggethun til å motta Anders Jahres pris for yngre 
kunstnere, som mottar kr 100 000 hver.

Prisutvalget gir følgende begrunnelse for tildelingen (sitat fra pressemeldingen):
«Årets prisvinnere hedres for sine fremragende innsatser på litteraturens område. gjennom 
vidtrekkende oversettelsesarbeid av aller høyeste kvalitet, nyskapende forfatterkunst og en 
 imponerende formidlingsvirksomhet, har prisvinnerne satt sitt preg på den norske litterære 
kulturen gjennom flere tiår.

Prisvinnere fra 2012, fra venstre: Oversetterne Kjell og Kari Risvik, forfatter Jan Erik Vold, forfatter Kaja Scherven Mollerin 
og oversetter Cristina Gomez Baggethun. Foto: Paal-André Schwital
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Jan Erik Vold er en av de fremste lyrikerne i den norske etterkrigslitteraturen. gjennom sitt 
banebrytende forfatterskap, et utall gjendiktninger og et på samme tid kresent og mangfoldig 
formidlingsarbeid har han både fornyet det norske poetiske språket, og sprengt mange av litteratu-
rens barrierer overfor et bredt publikum. Slik er prisvinnerne hver på sitt vis blitt institusjoner i 
den norske litterære offentligheten: levende og skapende kraftsentra i norsk kultur.

Ekteparet Kjell og Kari Risvik har i løpet av en lang og produktiv karriere oversatt et stort antall 
bøker, fra 14 forskjellige språk. blant disse finner vi mange av den internasjonale litteraturens aller 
største forfatterskap. Slik har de bidratt til å formidle sentrale kunstneriske impulser fra en rekke 
språkområder. Med sin mangefasetterte oversetterkunst har de beriket ikke bare den norske 
litteraturen, men også norsk språk og skriftkultur som helhet. 

Anders Jahres pris for yngre kunstnere tildeles i år Kaja Schjerven Mollerin og Cristina gómez 
baggethun samråd med årets hovedprisvinnere. 

Kaja Schjerven Mollerin (f. 1980) er en av våre mest oppdaterte og internasjonalt orienterte 
kritikere og essayister. 

Cristina Gomez Baggethun (f.1979) har oversatt en lang rekke av våre fremste moderne forfattere 
til spansk, fra Per Petterson og gaute Heivoll til Thomas Espedal og Trude Marstein.» 

Prisutvalget for utdeling av Anders Jahres Kulturpris
Styret oppnevner prisutvalget. Prisutvalget for 2012 har hatt følgende sammensetning:

Åse Kleveland, leder
bentein baardson 
Øivin Fjeldstad
Kjetil Trædal Thorsen
Svein Olav Hoff

UtViKLing etter ÅrssKiFtet

Stiftelsens egenkapital, inkludert urealiserte verdier på verdipapirer, er ca. kr 195,1 mill.  
pr 20.03.2013, som er en økning i kapitalen på 1,3 % hittil i år.

Det er avsatt kr 6 mill til utdeling i 2013, inkludert Anders Jahres Kulturpris.

Etter årsskiftet har børsmarkedene hjemme og ute vært sterke til tross for at det er vanskelige  
tider i Eurosonen og USA, lavere vekst i Kina og uroligheter i Midt-Østen. Det er fortsatt vekst i 
det globale marked. Det kommer positive nøkkeltall fra den amerikanske økonomien, og  
myndig hetene i vekstmarkedene iverksetter nødvendige stimuleringstiltak. 
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OrgAnisAsJOn

Styret
Styret har pr 31.12.2012 følgende sammensetning:

Svein Aaser, styreleder
Ellen gjerpe Hansen, nestleder
Herbjørn Hansson 
Åse Kleveland
bentein baardson
Odd gleditsch d.y.

Administrasjon 

Anne-Merethe Lie Solberg er direktør for Stiftelsen.

Stiftelsen revideres av Deloitte AS.
 
Stiftelsen er medlem av Stiftelsesforeningen – og var en av initiativtakerne og bidragsyterne til 
opprettelsen i 2002.

Sandefjord, 20. mars 2013

 Svein Aaser
 Styreleder

 Ellen gjerpe Hansen Herbjørn Hansson Åse Kleveland bentein baardson 
 Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem

 Odd gleditsch d.y. Anne-Merethe Lie Solberg
 Styremedlem Direktør
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ÅrsregnsKAP 2012

Note 1  2012 2011
 Inntekter  
 Renteinntekter  5 035 496   4 678 864 
 Aksjeutbytte  1 559 619   2 651 021 
 gevinst/tap verdipapirer ved realisasjon  2 848 904   2 635 150 
 Netto endring urealisert kursgevinst/tap  8 995 147   -30 581 195 
 Sum nettoresultat investeringer  18 439 167   -20 616 161

 Kostnader  
Note 2 Lønn og personalkostnader  1 794 545   1 810 104 
 Honorar og prosjektkostnader  684 320   641 530 
 Drift og vedlikehold, Storgaten 20,  
 Landstadsenteret  475 811   498 023 
Note 3 Administrasjonskostnader  1 204 285   911 105 
 Sum totale kostnader  4 158 961   3 860 762 

 Finanskostnader  -     -   
 Årsresultat  14 280 206   -24 476 923 
 Anvendelse av årsresultat  
 Til fremtidig forhøyelse av grunnkapitalen  1 428 021  
 Avsatt til utdeling  6 000 000   6 000 000 
 Utdeling utover/-mindre enn årets avsetning  -189 839   39 000 
 Fra/til disposisjonsfond  7 042 024   -30 515 923 
 Sum  14 280 206   -24 476 923  

 bALAnse  
 Eiendeler
 Anleggsmidler 

Note 4 Varige anleggsmidler
 Storgaten 20, Sandefjord,  
 bygning Landstadsenteret  2 394 552   2 394 552 
 Storgaten 20 tomter, grunnarbeid  1 882 930   1 882 930 
 Inventar, Landstadsenteret  329 724   329 724 
 Sum varige anleggsmidler  4 607 206   4 607 206 

Note 5 Finansielle anleggsmidler  
 Aksjer  5 000 000   5 000 000 
 Sum finansielle anleggsmidler  5 000 000   5 000 000 

 Sum anleggsmidler  9 607 206   9 607 206 

 Omløpsmidler
 Fordringer  
 Andre kortsiktige fordringer  1 879 643   448 267 

Note 6 Verdipapirer  
 Markedsbaserte aksjer  46 304 908   51 184 345 
 Aksjefond  36 018 529   44 176 671 
 Markedsbaserte obligasjoner  51 802 911   52 736 072 
 Sum verdipapirer  134 126 349   148 097 089 

resULtAt
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Sandefjord 20.03.2013

 Svein Aaser
 Styreleder

 Ellen gjerpe Hansen Herbjørn Hansson Åse Kleveland bentein baardson 
 Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem

 Odd gleditsch d.y. Anne-Merethe Lie Solberg
 Styremedlem Direktør

  2012 2011 

Note 7 Bank, kasse  50 472 637   31 806 092 
   
 Sum omløpsmidler  186 478 628   180 351 448 

 Sum eiendeler  196 085 834   189 958 654 

   
Note 1 egenkapital og gjeld
   
Note 8 Egenkapital  
 Grunnkapital  113 474 928   113 474 928 
 Annen egenkapital  
 Fremtidig forhøyelse av grunnkapitalen  1 428 021  
 Disposisjonsfond  71 665 415   64 623 391 
 Til utdeling  6 000 000   6 000 000 
 Sum annen egenkapital  79 093 435  70 623 391
   
 Sum egenkapital  192 568 363   184 098 319 
   
 Gjeld  
   
 Kortsiktig gjeld  
 Leverandørgjeld  30 648   107 021 
 Skyldig offentlige avgifter  414 838   203 330 
 Påløpne kostnader  171 984   830 145 
 Pågående prosjekter under utdeling  2 900 000   4 719 839 
 Sum kortsiktig gjeld  3 517 471   5 860 335 
   
 Sum egenkapital og gjeld  196 085 834   189 958 654
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noter til årsoppgjør 2012
 
Note 1 Regnskapsprinsipper
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. gjeld og forpliktelser som forfaller innen 1 år er oppført som 
 kortsiktig gjeld.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes 
ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.
Omløpsmidler vurderes til lavest av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Verdipapirer i utenlandsk valuta omregnes til 
balansedagens kurs. Markedsbaserte verdipapirer er regnskapsført til markedsverdi pr 31.12.2012.
Fordringer oppføres til pålydende. Stiftelsen driver ikke skattepliktig virksomhet. 

Note 2  Lønn og godtgjørelse
Lønnskostnad  2012 2011
Lønn og annen godtgjørelse   967 788   915 294 
Styrehonorar   455 000   500 000 
Prisutvalg   140 000   140 000 
Arbeidsgiveravgift   221 056   227 803 
Sum   1 783 844   1 783 097  

Antall årsverk er 1,1.     
Direktør har mottatt kr 763 996 i lønn og kr 88 699 i andre skattepliktige godtgjørelser.
I 2012 er det utbetalt kr 530 000 i styrehonorar for regnskapsåret 2011 og kr 500 000 for regnskaps-
året 2012. Det er utbetalt kr 140 000 i godtgjørelse til prisutvalg for regnskapsåret 2012. Stiftelsen er 
pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har en 
innskuddsbasert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene.

Note 3  Administrasjonskostnader
Det har vært engangskostnader på ca kr 200 000.
Revisjonshonorar for 2012 er kostnadsført med kr 129 996 inkludert mva.

Note 4  Varige anleggsmidler
Storgaten 20, Landstadsenteret for Kirke og Kultur

 Bygg Tomter Kunst Inventar Sum
Kostpris  6 894 552 1 882 930 329 724 1 253 842 10 361 048
Overført utdeling 1999     
og tidligere 4 500 000    4 500 000
Avskrivning    1 253 842 1 253 842
Årets tilgang     0
Bokført verdi 31.12.2012 2 394 552 1 882 930 329 724 0 4 607 206
Årets avskrivning    0 
Forsikringsverdi 17 599 700   4 155 600 21 755 300
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Note 5  Finansielle anleggsmidler    Kostpris
Aksjer  Antall Totalt antall Eierandel NOK
Midtåsen AS   273  2 320 11,8 % 5 000 000

Note 6  Verdipapirer
    Kostpris  Markedsverdi Urealisert
Markedsbaserte aksjer i portefølje  NOK bokført NOK NOK
Norske aksjer   54 312 526 45 553 782 -8 758 744
Utenlandske aksjer   4 908 707 751 126 -4 157 580
Sum handelsportefølje   59 221 233 46 304 908 -12 916 324

   Kostpris  Markedsverdi Urealisert
Markedsbaserte aksjefond  NOK bokført NOK NOK
Aksjefond/eiendomsfond   38 813 981 36 018 529 -2 795 452
Sum aksjefond   38 813 981 36 018 529 -2 795 452

   Kostpris  Markedsverdi Urealisert
Obligasjoner    bokført 
Obligasjoner i portefølje   50 276 345 51 802 911 1 526 566
Sum obligasjoner/fond   50 276 345 51 802 959 1 526 566

Note 7  Derivater
Av stiftelsens totale beholdning av obligasjoner på NOK 51,8 mill er NOK 3,1 mill nominert i USD. 
Det er inngått valutaswap for USD 336 600.

Note 8  Bankinnskudd
Av bankinnskudd er kr 374 431 bundne skattetrekksmidler og står på egen konto.

Note 9  Egenkapital  Fremtidig fond
  til forhøyelse Disposisjons-
 grunnkapital av grunnkapital fond Utdeling Egenkapital

Saldo 01.01.2012 113 474 928 0 64 623 391 6 000 000 184 098 319
Årets resultat  1 428 021 6 272 185 6 580 000 14 280 206
Utdeling   769 839 -6 580 000 -5 810 161
Saldo 31.12.2012 113 474 928 1 428 021 71 665 415 6 000 000 192 568 364
Økning/reduksjon  
pr 31.12.2012 0 1 428 021 7 042 024 0 8 470 045

Fremtidig fond til forhøyelse av grunnkapital er omtalt i §4 i statuttene om Kapitalforvaltningen,  
hvor det står at «ekstraordinære inntekter og minst 10% av avkastningen skal hvert år tillegges grunn-
kapitalen eller fond for fremtidig forhøyelse av grunnkapitalen.»

Drift og vedlikehold Storgaten 20, Landstadsenteret for Kirke og Kultur
Landstadsenteret for Kirke og Kultur er oppført med drift og vedlikeholdskostnad på kr 475 811.
Eiendommen lånes vederlagsfritt ut til Sandar og Sandefjord menigheter for lag og foreningers 
møtevirksomhet innenfor sosialt/humanitært og kulturell sektor for ett år av gangen. beregnet antall 
besøkende i året er ca 2 500 personer. Eiendommen benyttes også til møtevirksomhet for Stiftelsen selv.
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Utdeling 2012

Kategorier (fjorårets tall i parentes)   2012 2011

Pensjonistforeninger etc og sykdomsgrupper
72 (85) lag og foreninger    kr 5 000 - 30 000  730 000   859 000 

Sosial/humanitære institusjoner
til viderefordeling 3 (4) institusjoner  kr 75 000 - 500 000  675 000   950 000 

Kultur og sosialprosjekter, 30 (40) 
institusjoner, foreninger etc  kr 10 000 - 200 000  1 475 000   2 055 000 

Kultur og sosialprosjekter, 
3 (3) institusjoner   kr 250 000 - 1 250 000  2 500 000   1 750 000 

Anders Jahres Kulturpris    1 200 000   1 450 000 

Sum total    6 580 000   7 064 000 



Anders Jahres Humanitære Stiftelse
Postboks 440 Sentrum
3201 Sandefjord

Telefon: 33 46 02 90
E-post: post@ajhs.no

www.ajhs.no
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