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ÅRSBERETNING 2015

Anders Jahres Humanitære Stiftelse er etablert ved to gavebrev av 28. desember 1966 fra Anders 
Jahre og kan se tilbake på 50 års virksomhet i 2016. 

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 årlig utdelt totalt ca kr 220 mill (nominelt) til de fastsatte formål fra første utdeling i 
1968, fordelt på 4 100 søknader. Målt i dagens kjøpekraft utgjør det ca kr 400 mill. Anders Jahres 
Kulturpris er utdelt årlig siden 1990. 

REGNSKAP 2015

Etter fradrag av alle kostnader med kr 4,7 mill (kr 4,5 mill) er årsresultatet kr 4,8  mill (kr 10,4 
mill). Driftskostnader minus Landstadsenteret og utdelingskostnader, utgjør 1,5% (1,5%) av 
egenkapitalen.

Årets nettoresultat fra investeringer utgjorde kr 9,5 mill (kr 15 mill). Fjorårets tall står i parentes. 

Avkastning etter kostnader var 2,2% (5,1%)
Avkastning fra investeringer var 4,5 % (7,3 %).

Stiftelsens egenkapital 31.12.2015 er 208 mill (kr 208,9 mill). Det innebærer en netto formuesre-
duksjon på kr-  0,9 mill (5,4), som utgjør -0,4%  (2,6%), i forhold til i fjor etter at utdeling med kr 
5,7 mill – som utgjør 2,7% av gjennomsnittlig egenkapital, samt drifts- og utdelingskostnader med 
kr 4,7 mill er dekket. 

Årets resultat er disponert som følger:

Til fond for fremtidig forhøyelse av grunnkapital kr 479 358
Avsatt til utdeling 2015 kr 6 500 000
Utdeling mindre enn tidligere avsetning kr - 772 000
Fra stiftelsens frie kapital (Disposisjonsfond) kr - 1 413 782

Sum kr 4 793 576

I 2015 beskjeftiget Stiftelsen 1 årsverk. Det er ikke registrert sykefravær. Stiftelsen ivaretar like-
stillingskravet. 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 2015 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 2015. 
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KAPITALFORVALTNING 

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

Avkastningen har variert fra år til år, de siste 3 år, 7,4 %  annualisert. Det har gitt basis for en årlig 
utdeling som i gjennomsnitt har representert ca 2,5-3,5% av egenkapitalen i perioden.

Aktivafordeling
Markedsbaserte aksjer/aksjefond ca 45 %  (40)
Eiendom 19% (9) 
Bankinnskudd og rentebærende papirer 36% (51) 

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

Stiftelsestilsynet gjennomførte i november 2014 gjennomført et rutinemessig overordnet tilsyn 
med gjennomgang av kontrollpunkter hos Anders Jahres Humanitære Stiftelse. Stiftelsestilsynet 
har et løpende prosjekt «Tilsyn med de store» hvor målet er å bli kjent og samtidig undersøke om 
stiftelsen rent faktisk har etablert grunnleggende og nødvendige prosedyrer, som det fremgår av §7 
i stiftelsesloven «føre tilsyn og kontroll med at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med 
stiftelsenes vedtekter og denne lov».  

Stiftelsestilsynet har vurdert vår Stiftelse og «kan ikke se at det foreligger åpenbare mangler verken 
ved organiseringen av stiftelsen, dens internkontroll eller kapitalforvaltning.» 
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UTDELINGER

Det ble i 2015 besluttet utdelt totalt kr 5 728 000 (kr 5 054 000). 

Totalt ble det besluttet å støtte i alt 104 (118) større og mindre gavesøknader innenfor ”humanitær, 
kulturell og sosial art i Norge med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke 
forøvrig.” 

Årets enkeltbidrag fra og med kr 100 000:
Blues Factory kr 100 000
Det Norske Akademis Store Ordbok, 4 årig prosjekt kr 250 000
Foreningen Kulturelt Initiativ kr 200 000
Haugar Vestfold Kunstmuseum , 3 år  kr 200 000
Nesjar 2016 kr 200 000
Sandefjord Røde Kors båttjeneste kr 100 000
Stella Polaris kr 100 000
Stiftelsen Galleri Skredsvig, 2-årig prosjekt kr 250 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon, 2-årig prosjekt kr 200 000
Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter kr 350 000
Stiftelsen Veslefrikk kr 100 000
Vestfoldfestspillene kr 100 000
Vestfold Symfoniorkester kr 100 000
Tunsberg bispedømme, viderefordeling kr 400 000
Ungdomssymfonikerne kr 100 000
Vestfoldmuseene, Hvalfangstmuseet, 2 av 3 årig prosjekt kr 150 000

Det Norske Akademis Store Ordbok
Stiftelsen bidrar med kr 250 000 pr år i 4 år frem til og med 2017, som er sluttfinansieringen for å 
få den nasjonale digitale ordboken ferdig og publisert. Prosjektet er i samarbeid med flere stiftelser 
og Kulturdepartementet.   

Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter
AJHS har bidratt med kr 350 000 til driftsmidler for oppstart av Prosjekt Kystarena, et sosialt 
pionerprosjekt, som er et samarbeid mellom det frivillige og det offentlige. Formålet er å gi unge 
mennesker den nødvendige arbeidskompetanse for å komme videre med utdannelse eller i/tilbake 
til arbeidslivet. Til nå har 9 personer kommet videre med utdannelse eller i arbeid.. Prosjektet 
fortsetter i 2016. AJHS var finansiell bidragsyter da Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter ble 
etablert, største bidragsyter til bygging av Gaiahallen og er representert med et styremedlem, 
sammen med Gokstad Kystlag og Sandefjord kommune.
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Tunsberg bispedømme, viderefordeling
AJHS har støttet diakonalt arbeid innenfor bispedømmet i mange år. Det inkluderer blant annet de 
årlige Jahre-kursene som Tunsberg bispedømme arrangerer for helsearbeidere innen ulike sektorer, 
som sjelden blir prioritert for en slik kompetanseheving. Det er 6 kurskvelder i løpet av høsten og 
som deltagerne deltar på i sin fritid. Antall deltagere er ca 200-300 hver høst. 

Hvalfangstmuseet, Vestfoldmuseene
Stiftelsen bidrar med midler øremerket produksjon av nye utstillinger på Hvalfangstmuseet, blant 
annet film, i forbindelse med å fornye museet og gi et bedre tilbud til publikum. Prosjektet var 
planlagt ferdigstilt til museets 100 års jubileet i 2017, men det kan ta litt lengre tid. AJHS ønsker å 
fokusere på Hvalfangstmuseet i forbindelse med markering av Stiftelsens 50 år siden etableringen, 
1966-2016. 

Landstadsenteret for Kirke og Kultur
Anders Jahres Humanitære Stiftelse eier eiendommen Landstadsenteret for Kirke og Kultur i 
Storgaten 20, inkludert gårdsplass, i sentrum av Sandefjord. Eiendommen ble kjøpt i 1994, 
totalrenovert og innviet på Anders Jahres bursdag 28. mai 1995. Eiendommen stilles vederlagsfritt 
til disposisjon for daglig bruk av Sandar og Sandefjord menigheter til beste for kirkelige, sosiale og 
kulturelle aktiviteter i området. Utlånet er for ett år av gangen. Menighetene koordinerer utlån til 
lag og foreningers møtevirksomhet innenfor sosial/humanitær og kulturell sektor. Stiftelsens styre 
anser driftskostnaden ved bruk av eiendommen som et bidrag (kr 473 838) og en allmennyttig 
utdeling til beste for Sandefjord. Eiendommen er mer eller mindre i daglig bruk. Beregnet antall 
besøkende i året er ca 2 500 personer. Stiftelsen bruker også eiendommen til egen møtevirksomhet 
ved behov.

Holmestrand og omegn 
revmatikerforening er på 
cruise på Eikern.

Bildet viser åpningen av Galleri Skredsvig i Eggedal.

Over: Andebu  
Frivillig sentral på tur  
i Vigelandsparken.
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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 3. september 2015 til animasjons-
filmkunstneren Torill Kove og maleren Leonard Rickhard med kr 500 000 hver. Prisvinnerne i 
samråd med Prisutvalget, har utpekt henholdsvis filmregissøren Izer Aliu og billedkunstneren 
Johanne Hestvold til å motta Anders Jahres pris for yngre kunstnere, med kr 100 000 til hver.

Prisutvalget gir følgende begrunnelse for tildelingen (sitat fra pressemeldingen):

«De mottar prisen for fremragende innsatser.
Med stor arbeidskapasitet, og ved en omfattende produksjon, har prisvinnerne skapt særegne 
kunstverk av internasjonal klasse. Med streken som et viktig verktøy, har de de to prisvinnerne 
utviklet en personlig form for visuell fortellerkunst innenfor sine respektive kunstuttrykk.»

Prisvinnere fra 2015, fra venstre: Izer Aliu, Leonard Rickhard, Torill Kove og Johanne Hestvold. Foto: Paal-André Schwital
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«Torill Kove (57) som vokste opp på Hamar og i Kenya, er bosatt i Montreal, Canada. Dit flyttet hun for å videreutdanne 
seg innenfor byplanlegging. Etter flere år I dette yrket, tok interessen for tegning overhånd, og hun utdannet seg til 
animatør ved Concordia Universitetet i Montreal. Der vakte hun oppmerksomhet med sine første filmer All you can eat, 
Fallen Angel og Squash and stretch. Hun arbeidet i ulike funksjoner innen animasjonsproduksjon ved National Film 
Board of Canada. Da Kove ble nominert til en Oscar® for beste animerte kortfilm med Min bestemor strøk kongens 
skjorter, ble hun for alvor kjent i Norge. Koves store internasjonale gjennombrudd som regissør kom da hun vant Oscar® 
for den animerte kortfilmen Den danske dikteren i 2007. I 2014 ble hun nok en gang nominert til en Oscar®. Hun har 
også mottatt Amandapriser samt en rekke internasjonale priser.

Kove har illustrert en rekke barnebøker, også med utgangspunkt i noen av sine egne filmer. Torill Kove har også regissert 
den helaftens animasjonsfilmen Hokus Pokus Albert Åberg som hadde premiere høsten 2013. Nå er hun aktuell med den 
animerte kortfilmen Moulton og meg.

Leonard Rickhard (70) er født i Tvedestrand, bor i Arendal og utdannet ved Statens Kunstakademi. Siden debuten i 
1974 har han utviklet sin helt personlige stil. Rickhard er født i fredsåret 1945, og hans kunst er forankret i minner fra 
oppveksten. To motivgrupper går igjen: landskap og interiør. I landskapsmaleriene har han skapt sitt eget maleriske 
univers, hvor jernskrap, lysmaster, absurde og totalt ubrukelige tekniske installasjoner, mer eller mindre ødelagte 
maskiner og kjøretøyer, tyskerbrakker og stiliserte sveitserhus er sentrale elementer. Mennesker er tidvis til stede, nesten 
alltid i mindre målestokk. 

Rickhards bilder har en ladet karakter. Det hviler en fornemmelse over dem om at alt ikke er slik det ser ut som på 
overflaten. Kunstneren stiller spørsmål og lar bevisst svarene ligge i luften.
Av utstillinger kan nevnes bla Kunstnerforbundet, en rekke nordiske kunstmuseer, Astrup Fearnley-Museet, Sørlandets 
Kunstmuseum og har bidratt til å etablere og bygge opp institusjonen Bomuldsfabrikken Kunsthall i Arendal. Utstilling i 
Henie-Onstad Kunstsenter er nettopp avsluttet. Utstillinger i Sverige og Danmark står for tur. 

Leonard Rickhard ble i 2009 utnevnt til ridder av 1. klasse av St Olavs Orden og har mottatt den svenske Prins Eugen 
medaljen.

Om vinnerne av Anders Jahres pris for yngre kunstnere 2015

Johanne Hestvold (27) hadde sin første utstilling i 2012 og har  blant annet blitt innkjøpt av Astrup Fearnley Museet. 
Hun er utdannet fra Kunst og designhøgskolen i Bergen og Kuva i Helsingfors og har allerede rukket utstillinger i 
Bergen og Oslo, Berlin og Helsingfors. Nye utstillinger kommer i Stavanger Kunstmuseum, Skulpturbiennalen i 
Vigelandsmuseet og New Art Club and Tag Team Studio i Berlin.

Johanne Hestvold får prisen etter forslag fra Leonard Rickhard, som har fulgt hennes utvikling siden han så hennes 
kunstverk «Kasser etter Morandi» på Høstutstillingen i 2012.
Rickhard oppfatter henne som «en av de mest lovende kunstnerne innen den nye abstraksjonen. «Det som ofte er 
fremtredende ved Johanne Hestvolds verk, er at de peker mot kunsthistorien. Richard har siden ungdommen selv hatt en 
pasjon for kunstnerskapet til den italienske maleren og grafikeren Giorgio Morandi (1890-1964).

Izer Aliu (33) er en bemerkelsesverdig filmregissør som har høstet norske og internasjonale priser for sine kortfilmer, 
bla «Det gode livet - der borte» og «To Guard a Mountain», som begge vant Gullstolen på kortfilmfestivalen i Grimstad i 
2013 og 2014. Izer Alius herkomst er også internasjonal med røtter i  Albania og Macedonia og oppvekst i Norge og 
Sverige. Aliu er bl a utdannet ved Universitetet i Tetovo i Macedonia, Malmø i Sverige og Den Norske Filmskolen på 
Lillehammer. Han er allerede i gang med sin tredje film, en langfilm.

Toril Kove uttaler følgende om Aliu:
- Filmene signaliserer at Aliu er en filmskaper som har viktige ting å formidle. Alius filmer skildrer universelle 
medmenneskelige situasjoner og forteller historier som skremmer oss, rører oss og inspirerer oss til å reflektere over 
sosiale, kulturelle og politiske samfunnsforhold.»
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Prisutvalget for utdeling av Anders Jahres Kulturpris
Styret oppnevner prisutvalget. Prisutvalget for 2015 har hatt følgende sammensetning:

Åse Kleveland, leder
Bentein Baardson 
Svein Aaser
Kjetil Trædal Thorsen
Svein Olav Hoff

UTVIKLING ETTER ÅRSSKIFTET

Stiftelsens totalkapital, inkludert urealiserte verdier på verdipapirer, er ca. kr 204  mill. pr 
30.03.2016, som er en reduksjon av kapitalen på -2,2% etter kostnader, hittil i år.

Det er avsatt kr 6,5 mill til utdeling for 2016, inkludert Anders Jahres Kulturpris.

Etter årsskiftet fortsetter børsmarkedene hjemme og ute å være preget av politisk uro, valuta-
svingninger, lave oljepriser og lave/negative styringsrenter. 
Det forventes fortsatt global vekst. 
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ORGANISASJON

Styret
Styret har pr 31.12.2015 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.

Stiftelsen revideres av Deloitte AS.
 
Stiftelsen er medlem av Stiftelsesforeningen – og var en av initiativtakerne og bidragsyterne til 
opprettelsen i 2002.
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ÅRSREGNSKAP 2014

Note 1  2015 2014
 Inntekter  
 Renteinntekter  1 931 059   3 574 071 
 Aksjeutbytte  4 595 917   3 374 090 
 Gevinst/tap verdipapirer ved realisasjon  11 007 907   10 612 750 
 Netto endring urealisert kursgevinst/tap  -8 063 002   -2 594 179 
 Sum nettoresultat investeringer  9 471 881   14 966 732 
   
 Kostnader  
Note 2 Lønn og personalkostnader  1 938 428   1 903 453 
 Honorar og prosjektkostnader  1 102 944   1 030 344 
 Drift og vedlikehold, Storgaten 20, 
 Landstadsenteret  473 838   402 528 
Note 3 Administrasjonskostnader  1 163 095   1 195 315 
 Sum totale kostnader  4 678 305   4 531 639 
   
 Finanskostnader  -     -   
   
 Årsresultat  4 793 576   10 435 093 
 Anvendelse av årsresultat  
 Til fremtidig forhøyelse av grunnkapitalen  479 358   1 043 509 
 Avsatt til utdeling  6 500 000   6 500 000 
 Utdeling utover/-mindre enn årets avsetning  -772 000   -1 546 000 
 Fra/til annen egenkapital  -1 413 782   4 437 584 
 Sum  4 793 576   10 435 093 
   
 BALANSE 
 Eiendeler 2015 2014
 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 i eiendom  34 343 403   19 239 273 
 Sum finansielle anleggsmidler  34 343 403   19 239 273 
   
 Sum anleggsmidler  38 950 608   23 846 478 
   
 Omløpsmidler  
 Fordringer  
 Andre kortsiktige fordringer  348 022   377 430 
   
Note 6 Verdipapirer  
 Markedsbaserte aksjer  54 302 483   44 220 813 
 Aksjefond  42 494 154   39 635 611 
 Markedsbaserte obligasjoner/fond  44 877 306   55 763 436 
 Sum verdipapirer  141 673 943   139 619 861 

RESULTAT
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  2015 2014 

Note 7 Bank, kasse  34 316 913   49 442 040 

 Sum omløpsmidler  176 338 878   189 439 330 

 Sum eiendeler  215 289 486   213 285 808 
   
Note 1 Egenkapital og gjeld  
   
Note 8 Egenkapital  
   
 Grunnkapital  113 474 928   113 474 928 
 Annen egenkapital  
 Fremtidig forhøyelse av grunnkapitalen  4 626 350   4 146 992 
 Annen egenkapital  83 404 663   84 818 445 
 Til utdeling  6 500 000   6 500 000 
 Sum annen egenkapital  94 531 013   95 465 437 
   
 Sum egenkapital  208 005 941   208 940 365 
   
 Gjeld  
   
 Kortsiktig gjeld  
 Leverandørgjeld  5 670 380   135 662 
 Skyldig offentlige avgifter  297 185   288 060 
 Påløpne kostnader  175 980   181 722 
Note 9 Pågående prosjekter under utdeling  1 140 000   3 740 000 
 Sum kortsiktig gjeld  7 283 545   4 345 443 
   
 Sum egenkapital og gjeld  215 289 486   213 285 808
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Noter til årsoppgjør 2015
 
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 31.12.2015
Fordringer oppføres til pålydende. Stiftelsen driver ikke skattepliktig virksomhet.

Note 2  Lønn og godtgjørelse
Lønnskostnad  2015 2014
Lønn og annen godtgjørelse   1 010 656   1 000 135 
Styrehonorar   526 590   511 250 
Prisutvalg   161 788   157 075 
Arbeidsgiveravgift   239 394   234 993 
Sum   1 938 428   1 903 453 

Antall årsverk er 1.
Direktør har mottatt kr 870 953 i lønn og feriepenger og kr 92 864 i andre skattepliktige godtgjørelser. 
I 2015 er det utbetalt kr 526 590 i styrehonorar. 
Det er utbetalt kr 161 788 i godtgjørelse til prisutvalg.
Stiftelsen er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har 
en innskuddsbasert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene.

Note 3  Administrasjonskostnader
Revisjonshonorar for 2015 er kostnadsført med kr 105 000 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 31.12.2015 2 394 552 1 882 930 329 724 0 4 607 206 
Årets avskrivning    0  
Forsikringsverdi 19 915 300   4 418 400 24 333 700 
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Note 5  Finansielle anleggsmidler Antall Eier- Bokført Kostpris
Aksjer  aksjer andel verdi NOK
Midtåsen AS, Sandefjord   273  11,8 % 4 000 000 5 000 000
Drengsrudhagen AS, Asker  100  10,0 % 3 050 000 3 050 000
Nydalen Kontorbygg AS, Oslo  377 905  2,75 % 4 723 813 4 723 813
Nydalen Kontorbygg II AS, Oslo  30 000  3,00 % 2 886 460 2 886 460
Hoffsveien Kontorbygg AS, Oslo  30 000  3,00 % 3 579 000 3 579 000
Skøyen Kontorbygg AS, Oslo  30 000  2,50 % 5 625 000 5 625 000
Oslo Kontorbygg AS   30 000  4,20 % 4 905 600 4 905 600
Torslanda Lagerbygg AS, Sverige  30 000  3,00 % 5 573 530 5 573 530
Sum    34 343 403 35 343 403

Note 6  Verdipapirer
   Kostpris Markedsverdi Urealisert 
    bokført  
Markedsbaserte aksjer i portefølje  NOK NOK NOK 
Norske aksjer   62 346 052 52 079 774 -10 266 413 
Utenlandske aksjer   4 908 707 2 222 845 -2 685 862 
Sum handelsportefølje   67 254 759 54 302 483 -12 952 276 

   Kostpris Markedsverdi Urealisert 
    bokført
Markedsbaserte aksjefond  NOK NOK NOK 
Aksjefond/eiendomsfond   43 240 415 42 494 154 -746 261 
Sum aksjefond   43 240 415 42 494 154 -746 261 

   Kostpris Markedsverdi Urealisert 
Obligasjoner    bokført  
Markedsbaserte obligasjoner/fond  46 126 666 44 877 306 -1 249 360 
Sum obligasjoner/fond   46 126 666 44 877 306 -1 249 360 

Note 7  Bankinnskudd
Av bankinnskudd er kr 212 841 bundne skattetrekksmidler og står på egen konto.

Drift og vedlikehold Storgaten 20, Landstadsenteret for Kirke og Kultur
Landstadsenteret for Kirke og Kultur er oppført med drift og vedlikeholdskostnad på kr 473 838. 
Eiendommen lånes vederlagsfritt ut til Sandar og Sandefjord menigheter, som videreutlåner til lag  
og foreningers møtevirksomhet innenfor sosialt/humanitært og kulturell sektor for ett år av gangen. 
Antall besøkende i året er stabilt ca 2 500 personer. Styret anser kostnaden ved bruk av eiendommen 
kr 473 838, som en almennyttig utdeling til beste for Sandefjord. Eiendommen er mer eller mindre i 
daglig bruk. Eiendommen benyttes også til noe møtevirksomhet for Stiftelsen.
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Note 8  Egenkapital  Fremtidig fond
  til forhøyelse Annen
 Grunnkapital av grunnkapital egenkapital Utdeling Egenkapital

Saldo 01.01.2015 113 474 928 4 146 992 84 818 445 6 500 000 208 940 365
Årets resultat  479 358 -1 413 782 5 728 000 4 793 576
Utdeling    -5 728 000 -5 728 000
Saldo 31.12.2015 113 474 928 4 626 350 83 404 663 6 500 000 208 005 941
Økning/reduksjon pr 31.12.2015 0 479 359 -1 413 782 0 -934 424

Annen egenkapital er fri egenkapital (tidligere kalt disposisjonsfond). 

Note 9  Pågående prosjekter under utdeling
Prosjekter, som er vedtatt å støtte, som eksempelvis pågår over flere år før ferdigstillelse, mottar 
delutbetalinger etter progresjon eller venter på oppstart.
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Utdeling 2015

Kategorier (fjorårets tall i parentes)   2015 2014

Pensjonistforeninger etc og sykdomsgrupper
69 (714) lag og foreninger    kr 5 000 - 50 000  853 000  829 000

Sosial/humanitære institusjoner
til viderefordeling 1 (2) institusjoner  kr 100 000 - 400 000  400 000   500 000 

Kultur og sosialprosjekter, 29 (30) 
institusjoner, foreninger etc  kr 10 000 - 350 000 2 225 000  1 825 000

Kultur og sosialprosjekter, 
5 (4) institusjoner, 2–3 årig   kr 500 000 - 1 000 000 1 050 000  700 000 

Anders Jahres Kulturpris    1 200 000   1 200 000 

Sum total    5 728 000   5 054 000 



Anders Jahres Humanitære Stiftelse
Postboks 440 Sentrum
3201 Sandefjord

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

www.ajhs.no


