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Årsberetning 2011

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 197 mill. (nominelt) til de fastsatte formål gjennom årene og har 
utdelt Anders Jahres Kulturpris årlig siden 1990. 

regnsKAP 2011

Årets nettoresultat fra finansvirksomheten var negativt og utgjorde kr -20,6 mill. (kr 23,5 mill.). 
Fjorårets tall står i parentes. 

Avkastning på gjennomsnittlig kapital før driftskostnader var -10,3 % (11,2 %).

Etter fradrag av alle kostnader med kr 3,9 mill. (kr 3,8 mill.) er årsresultatet kr -24,5 mill.  
(kr 19,7 mill.). Driftskostnader (minus Landstadsenteret og utdelingskostnader)  
utgjør 1,3 % (1,2 %) av gjennomsnittlig kapital.

Stiftelsens egenkapital 31.12.2011 er 184,1 mill. (kr 215,6 mill.). Det innebærer en netto formues-
reduksjon på kr -31,5 mill. (13,4 mill.), som utgjør -14,6 % (6,4 %), i forhold til i fjor etter at 
utdeling med kr 7,1 mill. – som utgjør 3,5 % av kapitalen samt drifts- og utdelingskostnader med 
kr 3,9 mill. er dekket. 

Styret er ikke tilfreds med resultatet i 2011. Av det samlede tap på aksjeporteføljen er kr. 30,6 mill. 
urealisert. Det har vært store svingninger i verdens kapitalmarkeder. gjeldskrisen i mange av 
EU-landene har gitt store ringvirkninger globalt, likeså det store jordskjelvet i Japan og fortsatte 
uroligheter i Midt-Østen.

Eksponeringen i obligasjonsmarkedet har holdt seg stabil og renteavkastningen på gjennomsnittlig 
investert kapital har vært 7,9 %. 

Innskuddsrente i bank har ligget mellom 3 % ved årets start og 3,65 % ved årets slutt. gjennom-
snittet har vært på 3,2 %. 
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Det var negativ vekst i de nordiske og europeiske aksjemarkedene, Oslo børs -12,5 % (18,3), USAs 
Dow Jones 5,9 % (10,9) og S&P 0,1 % (12,8), Englands FTSE -6,9 % (10,4) , Stockholmsbørsen 
-15,4 % (22), MSCI World Index -4,5 % (7,6). Oljeprisen steg med 14,8 % (21,3). Amerikanske 
dollar var omtrent uendret mot norske kroner 1,4 % (1,4) og ligger på kr 5,97 pr dollar 31.12.2011 
(5,89). Det norske aksjemarkedet falt minst blant de nordiske. 

Årets resultat er disponert som følger:

Til grunnkapital kr 0
Avsatt til utdeling kr 6 000 000
Utdeling mer enn avsetning 2011 kr 39 000
Fra Stiftelsens frie kapital kr - 30 515 923

Sum kr - 24 476 923

I 2011 beskjeftiget Stiftelsen 1,1 årsverk. Det er ikke registrert syke fravær. 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 2011 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 2011. 

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 8,4 % på 
kapitalen før driftskostnader. Avkastningen har variert sterkt 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. 51 % (56) plassert i markedsbaserte aksjer/aksjefond, ca. 2 % (2) er 
plassert i anleggsaksjer, ca. 2 % (2) er plassert i fast eiendom og resten ca. 45 % (40) 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 aksjekursene.

UtDeLinger

Det ble i 2011 utdelt totalt kr 7 064 000 (kr 6 347 000). 

Totalt ble det besluttet å støtte i alt 135 (110) 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.

Av årets enkeltbidrag fra kr 100 000:
Den norske Opera & ballett, ”Verker underveis” kr  500 000 
Foreningen Kulturelt Initiativ kr 200 000 
Frelsesarméen, viderefordeling kr 150 000 
Haugar Vestfold Kunstmuseum, kirkekunstutstilling kr 100 000 
Horten kirke, orgel kr 100 000 
International Opera Academy i Sandefjord kr 100 000 
Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk Museum, gokstadhaugen kr 1 000 000 
Musikk i Sandefjord kirke kr 100 000 
Norges Røde Kors Vestfold, viderefordeling kr 100 000 
Norske Kvinners Sanitetsforening, viderefordeling kr 100 000 
Press Forlag kr 100 000 
Sandefjord Jeger og Fisk, Pukkestadlåven kr 100 000 
Stiftelsen Tønsberg kystkultursenter kr 250 000 
Stiftelsen Sandefjord Kurbad kr 100 000 
Tunsberg bispedømme, viderefordeling kr 600 000 
Vestfoldfestspillene kr 100 000 

Den norske Opera & Ballett
I anledning Operaens 50 års jubileum i 2009 ble treårs prosjektet ”Verker underveis”, innledet. 
Dette er et verk av pionermessig karakter, som skal resultere i en synlig satsning på ny, norsk opera 
og ny, norsk ballett. Prosjektet gjennomføres ved et forpliktende samarbeid mellom Operaen og 
norske koreografer, komponister og librettister. 

Hverdag på Operataket. Tusener på vandring. Foto: Erik Berg, Den norske Opera & Ballett.
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Foreningen Kulturelt  
Initiativ
Foreningen mottar et årlig bidrag på kr 
200 000 i tre år til sin virksomhet, som er 
å skape store og små kulturelle aktiviteter 
i Sandefjord og Vestfold. blant arrange-
mentene er opera, operette, musikal-
oppsetning, Midtsommer festkonsert, 
musikkteater, konserter, temakvelder, 
Midtåsen barnefestival i juli, forestillinger 
for skoleelever hver høst samt kor- og 
orkesterkonsert i desember. Foreningen er 
avhengig av dugnadsarbeid i alle prosjek-
ter og skaper viktige arenaer for Vestfold 
Symfoniorkester og andre orkestre, 
operakor, andre kor, ballettskoler i 
samarbeid med profesjonelle sangsolister 
og musikere. 

Haugar Vestfold Kunstmuseum, kirkekunstustillingen «Gloria Mundi»
Det ble bevilget kr 100 000 til Kunstmuseets store sommersatsning på gjennomføringen av «gloria 
Mundi», kirkekunst fra Vestfolds middelalderkirker. Utstillingen inneholdt sentrale arbeider hentet 
fra den rike beholdning av kunsthistoriske perler som Vestfolds kirker har ervervet opp gjennom 
årene. Det er i disse, og ikke på museet, at man finner fylkets viktigste samling av eldre europeisk 
kunst. Noen av verkene var også utlånt fra Norsk Folkemuseum. Utstillingen ble godt besøkt og 
fikk stor oppmerksomhet også i landsdekkende aviser. 

Haugar Vestfold Kunstmuseum
Foto: Michal Tomaszewicz

Foto: Per Langevei.
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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.

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 menighetene 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. Det er kostnadsført  
kr 498 023 til drift og vedlikehold. Stiftelsen benytter også eiendommen til eget behov.  

Gokstadhaugen i Sandefjord. Foto: AJHS

Landstadsenteret. 
Foto: Paal-André Schwital.
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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 8. september 2011 til billed-
huggerne Kristian Blystad og Bård Breivik med kr 500 000 til hver. Prisvinnerne i samråd med 
Prisutvalget, har utpekt henholdsvis billedhuggerne Kristine Roald Sandøy og Signe Løvland 
Solberg til å motta Anders Jahres pris for yngre kunstnere. De mottar kr 100 000 hver.

I forbindelse med utdeling av Anders Jahres kulturpris overrakte leder i prisutvalget Åse Kleveland  
Anders Jahres ærespris til Lars Roar Langslet. Prisen, et diplom og 250.000 kroner, gikk til Langslet 
for hans livslange innsats som kulturformidler og biograf. Prisen kom som en overraskelse for 
prismottageren. 

H. M. Kongen var tilstede ved årets prisutdeling.

Æresprisvinner Lars Roar Langslett (i midten) med vinnerne av Anders Jahres Kulturpris, billedhuggerne Bård Breivik og 
Kristian Blystad, til venstre, og vinnerne av Anders Jahres pris for yngre kunstnere, billedhuggerne Signe Løvland Solberg og 
Kristine Roald Sandøy, til høyre. Foto: Paal-André Schwital.
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Prisutvalget gir følgende begrunnelse for tildelingen (sitat fra pressemeldingen):
«Gjennom en sterk forankring i håndverkstradisjonene, en stor og mangfoldig produksjon og viktige 
pedagogiske innsatser, har Kristian Blystad og Bård Breivik bidratt til å styrke og fornye billedhugger-
kunsten i Norge. De har også stått sentralt i utviklingen av den tredimensjonale kunstens rolle i 
forhold til arkitektur og byrom.» 

Kristian blystad og bård breivik er billedhuggere av internasjonalt format. De er nestorer på sine 
felt i Norden og kjent og anerkjent langt utover snevre kunstmiljøer.

Kristian Blystad (1946) har også arbeidet både i tre og bronse, men det er i steinskulpturene han 
har nådd lengst. Han er utdannet ved bergens Kunsthåndverksskole og Statens Kunstakademi 
(1972–76) under professor Per Palle Storm. Og det var av Storm han lærte håndverket, men han 
har gått videre og blitt en mester i antydningens kunst. 

Det er få som i likhet med ham kan få den harde steinen til å fylles med liv og dynamikk bare ved 
hjelp av noen få grep. På den måten vedblir steinen å være stein, samtidig som den også antyder 
deler av et menneske. Men blystad kan også lage karakterportretter på mer tradisjonelt vis, og ikke 
minst få skulptur og arkitektur til å arbeide sammen slik at overgangene blir umerkelige. Det viser 
bl.a. hans arbeider på Operahuset i Oslo, og i biblioteket i Alexandria. blystad er blitt kommandør 
av St. Olavs orden for sin innsats. 

Bård Breivik (1948) var én av de første som arbeidet med konseptkunst i Norge, en kunstform 
hvor ideen er viktigere enn realiseringen av den. Men slik har det bare sjelden vært i breiviks 
tilfelle. For selv om han oppdaget konseptkunsten da han studerte ved St. Martin’s School of Art i 
London, hadde han også gått på bergens Kunsthåndverksskole og lært håndverket. Og håndverk 
og teknikk har alltid interessert ham. Han var tidlig prosessorientert i sitt arbeid og ble raskt 
toneangivende i kunstmiljøet i bergen utover i 1970-årene. 

Derfor ble han opptatt av etnografiske objekter, som båtformer og årer, og varierte og bearbeidet 
dem utover bruk og funksjon. Han har også kastet seg over moderne teknologi og vitenskap, og 
resultatene har ofte vært oppsiktsvekkende. I de senere årene har han arbeidet mest med stein-
skulpturer i det offentlige rom, blant annet i bergen, Lillehammer, gulen, Oslo og göteborg. 

blystad og breivik har begge hatt separatutstillinger i viktige nasjonale og internasjonale museer og 
samlinger. 

Anders Jahres pris for yngre kunstnere tildeles i år Kristine Roald Sandøy og Signe Løvland 
Solberg i samråd med årets hovedprisvinnere. 

Kristine Roald Sandøy er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo på Metallfag.

Signe Løvland Solberg er også utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo på Metallfag.
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Prisutvalget for utdeling av Anders Jahres Kulturpris
Styret oppnevner prisutvalget. Prisutvalget for 2011 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 197,9 mill. per 
22.03.2012, som er en økning i kapitalen på 7,5 % hittil i år. 

Det er avsatt kr 6 mill. til utdeling i 2012, inkludert Anders Jahres Kulturpris.

Etter årsskiftet har aksjemarkedene hjemme og ute vært sterke. Prognoser fremover er usikre som 
følge av uroligheter i Midt-Østen med sterkt stigende oljepris. Det ser ut til å bli en løsning på den 
sydeuropeiske gjeldskrisen i EU. Det er fortsatt vekst i det globale marked. Samtidig kommer det 
positive nøkkeltall fra den amerikanske økonomien, og myndighetene i vekstmarkedene foretar 
nødvendige stimuleringstiltak. Vi må imidlertid regne med etterdønninger etter finanskrisen i 
2008 og den tilspissede gjeldskrisen i Europa i 2011 som har preget verdensøkonomien. 
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OrgAnisAsJOn

Styret
Stiftelsens statutter §2 første ledd ble endret 27.05.2011 til “Stiftelsens styre skal ha et styre på 
fem–syv medlemmer.” Odd gleditsch d.y. ble valgt inn i mai 2011 som nytt styremedlem. 

Øivin Fjeldstad trådte tilbake som styreleder 08.09.2011 etter 12 år, som følge av oppnådd alders-
grense. Han kom inn i Stiftelsens styre som styremedlem i 1998. Styret takker Øivin Fjeldstad for 
den interesse han alltid har vist Stiftelsen og for den store arbeidsinnsats han har nedlagt i hele 
denne perioden. 

Svein Aaser er valgt som ny styreleder. 

Styret har pr 31.12.2011 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, 22. mars 2012

 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 2010

  2011 2010

Note 1 Inntekter  
 Renteinntekter  4 678 864   3 552 675 
 Aksjeutbytte  2 651 021   1 673 294 
 gevinst/tap verdipapirer ved realisasjon  2 635 150   12 483 429 
 Netto endring urealisert kursgevinst/tap  -30 581 195   5 798 258 
 Sum nettoresultat investeringer  -20 616 161   23 507 656 

Note 2 Kostnader  
 Lønn og personalkostnader  1 810 104   1 725 310 
 Honorar og prosjektkostnader  641 530   666 187 
 Drift og vedlikehold, Storgaten 20, 
 Landstadsenteret  498 023   538 081 
 Administrasjonskostnader  911 105   895 015 
 Sum totale kostnader  3 860 762   3 824 592 

 Finanskostnader  -    -  
 Årsresultat  -24 476 923   19 683 063 
 Anvendelse av årsresultat  
 Til Stiftelsens grunnkapital   1 968 306 
 Avsatt til utdeling  6 000 000   7 000 000 
 Utdeling utover/-mindre enn årets avsetning  39 000   -153 000 
 Fra/til disposisjonsfond  -30 515 923   10 867 757 
 Sum  -24 476 923   19 683 063 

 bALAnse  
   
 Eiendeler
 Anleggsmidler 
 
Note 3 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   202 242 
 Sum varige anleggsmidler  4 607 206   4 479 724 
   
Note 4 Finansielle anleggsmidler  
 Aksjer  5 000 000   5 000 000 
 Sum finansielle anleggsmidler  5 000 000   5 000 000 
  
 Sum anleggsmidler  9 607 206   9 479 724 

resULtAt
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Sandefjord 22.03.2012

   2011  2010  
 Omløpsmidler  
  Fordringer  
  Andre kortsiktige fordringer  448 267   461 574
   
Note 5 Verdipapirer  
  Markedsbaserte aksjer  51 184 345   69 827 488 
  Aksjefond  44 176 671   52 290 461 
  Markedsbaserte obligasjoner  52 736 072   50 080 861 
  Sum verdipapirer  148 097 089   172 198 810 
   
Note 6 Bank, kasse  31 806 092   37 598 036 
  Sum eiendeler  189 958 654   219 738 143
  
 
 egenkapital og gjeld

Note 7 Egenkapital
  grunnkapital  113 474 928   113 474 928 
  Disposisjonsfond  64 623 391   95 139 314 
  Til utdeling  6 000 000   7 000 000 
  Sum egenkapital  184 098 319   215 614 242 
  
  gjeld
  Kortsiktig gjeld
  Leverandørgjeld  107 021   20 883 
  Skyldig offentlige avgifter  203 330   194 506 
  Påløpne kostnader  830 145   803 673 
  Pågående prosjekter under utdeling  4 719 839   3 104 839 
  Sum kortsiktig gjeld  5 860 335   4 123 901 
  
  Sum egenkapital og gjeld  189 958 654   219 738 143 

 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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noter til årsoppgjør 2011
 
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. 
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Verdipapirer i 
utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Markedsbaserte verdipapirer er regnskapsført til 
markedsverdi pr 31.12.2011. Fordringer oppføres til pålydende. 

Note 2  Lønn og godtgjørelse
Lønnskostnad  2011 2010
Lønn og annen godtgjørelse   915 294   906 380 
Styrehonorar   500 000   462 500 
Prisutvalg   140 000   140 000 
Arbeidsgiveravgift   227 803   209 785 
Sum   1 783 097   1 718 664 

Antall årsverk er 1,1.
Direktør har mottatt kr 776 125 i lønn og kr 85 582 i andre skattepliktige godtgjørelser.
I 2011 er det utbetalt kr 275 000 i styrehonorar for regnskapsåret 2010 og kr 140 000 i godtgjørelse til 
prisutvalg for regnskapsåret 2011. Revisjonshonorar for 2011 er kostnadsført med kr 118 750 
inkludert mva. Stiftelsen er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk 
tjenestepensjon, og har en innskuddsbasert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene.

Drift og vedlikehold Storgaten 20, Landstadsenteret for Kirke og Kultur
Landstadsenteret for Kirke og Kultur er oppført med drift og vedlikeholdskostnad på kr 498 023. 
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. I tillegg benyttes eiendommen av Stiftelsen selv.

Note 3  Varige anleggsmidler
Storgaten 20, Landstadsenteret for Kirke og Kultur

 Bygg Tomter Kunst Inventar Sum
Kostpris  6 894 552 1 882 930 202 242 1 253 842 10 233 566
Overført utdeling 1999     
og tidligere 4 500 000    4 500 000
Avskrivning    1 253 842 1 253 842
Årets tilgang   127 482  127 482
Bokført verdi 31.12.2011 2 394 552 1 882 930 329 724 0 4 607 206
Årets avskrivning    0 
Forsikringsverdi 16 463 700   4 019 000 20 482 700



ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE – ÅRSbERETNINg 2011 14

Note 4  Finansielle anleggsmidler
     Kostpris
Aksjer    Antall  NOK  
Midtåsen AS    273 5 000 000

Note 5  Verdipapirer

Aksjer   Kostpris  Markedsverdi Urealisert
Markedsbaserte aksjer i portefølje  NOK bokført NOK NOK
Norske aksjer   65 494 166 50 162 510 -15 331 656
Utenlandske aksjer   4 908 707 1 021 835 -3 886 871
Sum handelsportefølje   70 402 873 51 184 345 -19 218 527

   Kostpris  Markedsverdi Urealisert
Markedsbaserte aksjefond   NOK bokført NOK NOK
Aksjefond/eiendomsfond   47 184 944 44 176 671 -3 008 273
Sum aksjefond   47 184 944 44 176 671 -3 008 273

   Kostpris  Markedsverdi Urealisert
Obligasjoner   NOK bokført NOK NOK
Norske obligasjoner i portefølje   48 986 342 48 145 412 -840 930
Obligasjonsfond, global   4 703 237 4 590 612 -112 625
Sum obligasjoner/fond   53 689 579 52 736 072 -953 555

Note 6  Bankinnskudd

Av bankinnskudd er kr 362 977 bundne skattetrekksmidler og står på egen konto.

Note 7  Egenkapital
  grunnkapital  Disposisjonsfond Utdeling Egenkapital
Saldo 01.01.2011 113 474 928 95 139 314 7 000 000 215 614 242
Årets resultat  -24 476 923 7 064 000 -17 412 923
Utdeling  -6 039 000 -8 064 000 -14 103 000
Saldo 31.12.2011 113 474 928 64 623 391 6 000 000 184 098 319
Økning/reduksjon 
pr 31.12.2011 0 -30 515 923 -1 000 000 -31 515 923
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Utdeling 2011

Kategorier (fjorårets tall i parentes)   2011 2010

Pensjonistforeninger etc og sykdomsgrupper
85 (65) lag og foreninger   kr 5 000 – 25 000  859 000   685 000 

Sosial/humanitære institusjoner
til viderefordeling 4 (4) institusjoner  kr 100 000 – 600 000  950 000   900 000 

Kultur og sosialprosjekter, 40 (39) 
institusjoner, foreninger etc  kr 10 000 – 200 000  2 055 000   2 062 000 

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

Anders Jahres Kulturpris    1 450 000   1 200 000 

Sum total    7 064 000   6 347 000 



Anders Jahres Humanitære Stiftelse
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