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Styrets årsmelding 2020  
 
 
 
Bergesenstiftelsen er en privat stiftelse som støtter allmennyttige formål, særlig innen kulturelle og 
humanitære områder. Bergesenstiftelsen ble opprettet i 1975. Siden den gang har stiftelsen bidratt til å 
realisere en rekke prosjekter innen flere samfunnsområder og med ulike initiativtakere. 
 
Bergesenstiftelsen søker å ivareta sitt formål ved  
 

x tildelinger på bakgrunn av åpne, kommuniserte søknadsrunder 
x egeninitiert virksomhet (utdeling av Bergesenprisen, henvendelser til og samarbeid med relevante, 

norske miljøer innen humanitære og kulturelle samfunnsområder, samt miljøer innen forskning), og  
x ved utvikling av stiftelsen, og ansvarlig forvaltning og drift av stiftelsen. 

 
Stiftelsens aktivitet i 2020, både tildelinger, utdeling av Bergesenprisen, utviklingsprosjekter, samt forvaltning 
og drift ble gjennomført etter styrets vedtatte planer. På grunn av retningslinjer for smittevern knyttet til 
koronapandemien måtte en rekke mottakere av stiftelsens tildelinger endre sine planer for prosjekter og 
aktivitet, for eksempel ved at prosjekter og arrangementer ble gjennomført digitalt. Bergesenstiftelsen 
opprettholdt støtten til den endrede aktiviteten. Tildelinger og øvrig aktivitet planlegges også å opprettholdes 
på et stabilt nivå i 2021. 
 
 
TILDELINGER 
 
Bergesenstiftelsen la fra og med 2020 om til fire tildelingsrunder årlig, med tydelig kommuniserte 
søknadsfrister på stiftelsens nettsider, på sosiale medier og i øvrig kommunikasjon med samarbeidspartnere 
og (potensielle) søkere. Stiftelsen er opptatt av å gjøre det enkelt for søkerne, med god veiledning på 
nettsidene, og en enkel søknadsprosess. For 2021 planlegges ytterligere forbedringer. 
 
Bergesenstiftelsen hadde i 2020 en økning i antall søknader på 30,2 prosent fra 2019, og det ble behandlet 
878 søknader i stiftelsens styre, mot 665 søknader i 2019. Dette betyr at stiftelsen behandlet det høyeste 
antall søknader gjennom ett kalenderår siden opprettelsen. Antall tildelinger var 204, mot 194 i 2019. 
Samlede tildelinger var på kroner 25 079 000. Stiftelsens tildelinger gikk også i 2020 til allmennyttige 
prosjekter innen humanitære og kulturelle samfunnsområder, og også prosjekter knyttet til forskning.  
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Av større tildelinger i 2020 kan nevnes at Norske kvinners sanitetsforening mottok støtte til et flerårig, 
nasjonalt prosjekt for å utvikle sin beredskapsfrivillighet. Les mer om prosjektet «Når krisen rammer – de 
ekstra hendene som utgjør en forskjell» på https://bergesenstiftelsen.no/aktuelt/nasjonale-tiltak-for-frivillige. I 
2020 har de beredskapsfrivillige blant annet hjulpet mennesker som er rammet av koronapandemien, og av 
kvikkleire-skredet i Gjerdrum på tampen av året.  Videre mottok Nobelinstituttet og Oslo-Filharmonien en 
større tildeling for å videreutvikle Nobels fredspriskonsert 2021 med nasjonale musikere og kunstnere, og 
med økt oppmerksomhet om kjernen i Alfred Nobels humanitære fredsbudskap. Det Norske Jentekor mottok 
støtte til en ny treårsperiode med sin talentsatsing, og Christian Radich mottok også videre treårig støtte til 
Windjammer-programmet. Stiftelsen har også over flere år tildelt støtte til Munchmuseet i forbindelse med et 
digitaliseringsprosjekt, en biografi om Munch og et prosjekt for restaurering av flere verk. Stiftelsen synliggjør 
også tildelinger på nettsidene. 
 
Sentralt for de 204 større og mindre tildelingene i 2020 er at de er fordelt på en rekke kategorier og 
prosjekter innen det humanitære og kulturelle feltet i hele landet.  
 
 
BERGESENPRISEN 
 
Bergesenstiftelsens grunnlegger fremhevet at enkeltmenneskers innsats og engasjement fører samfunnet 
fremover. I tråd med dette utdeles Bergesenprisen til en person eller institusjon som utmerker seg ved sitt 
samfunnsengasjement, og som har utført et fremragende arbeid og/eller ytt en ekstraordinær innsats innen 
allmennyttig virksomhet. Styret i Bergesenstiftelsen beslutter prismottaker. Styrets ambisjon er å utdele 
prisen hvert år. Prisen kan ved styrets beslutning deles mellom flere personer/institusjoner.  
 
 
Bergesenprisen består av en statuett av Per Ung og et pengebeløp på to millioner norske kroner, hvorav én 
del går til prismottaker og én del til et nærmere bestemt formål prismottaker utpeker i dialog med 
Bergesenstiftelsen. 
 
Mottakerne av Bergesenprisen 2020 representerer to samfunnsengasjerte miljøer innen scenekunstfeltet, 
HipHop 101 Studios og Tabanka Dance Ensemble. Initiativtakerne Jonathan Castro (HipHop 101 Studios), 
Thomas Prestø (Tabanka Dance Ensemble) og de to miljøene utmerker seg begge ved sitt sterke 
engasjement for ungdom fra minoritetsmiljøer – og sin høye kunstneriske kvalitet på dansen og musikken. 
(Mer om prismottakerne på https://bergesenstiftelsen.no/bergesenprisen/tabanka-dance-ensemble-og-
hiphop-101) 
 
HipHop 101 Studios valgte å dele prisen med Spkrbox, og Tabanka Dance Ensemble valgte å dele prisen 
med den nystartede organisasjonen INN. 
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UTVIKLINGSPROSJEKTER 
 
I 2020 gjennomførte Bergesenstiftelsen flere større utviklingsprosjekter:  
 

x Miljøfyrtårn-sertifisering inklusive ny miljøpolicy og retningslinjer for ansvarlig forvaltning av 
stiftelsens midler, 

x fornyede nettsider og visuell profil, og opprettelse av konti i sosiale medier, og 
x digitalisering av stiftelsens arkiv. 

 
 
Miljøfyrtårn-sertifisering 
 
Bergesenstiftelsen ble, som den første pengeutdelende allmennyttige stiftelsen i Norge, Miljøfyrtårn-
sertifisert i august 2020. Innen rammene av stiftelsens allmennyttige formål forplikter stiftelsen seg til en 
klima- og miljøvennlig samfunnspåvirkning, både innen tildelinger, forvaltning og drift. 
 
Miljøsertifiseringen medførte økt bevissthet om stiftelsens interne drift i et klima- og miljøperspektiv, inkludert 
utvikling av en HMS-håndbok, kildesorteringsplan, mv. 
 
I forarbeidet til sertifiseringen besluttet Bergesenstiftelsens styre stiftelsens klima- og miljøpolicy, som skal 
angi de overordnede rammene for stiftelsens bærekraftsarbeid. Stiftelsens klima- og miljøpolicy finnes i sin 
helhet under fanen «Stiftelsens miljøpolicy» på nettsidene https://bergesenstiftelsen.no/om/stiftelsens-
miljopolicy. 
 
Alle som søker stiftelsen om støtte vil fra og med 2021 bli bedt om å rapportere om det omsøkte prosjektets 
eventuelle klima- og miljøpåvirkning, og tiltak for håndtering og forbedring. 
 
 
Fornyede nettsider og ny visuell profil 
 
Bergesenstiftelsen har i 2020 fornyet stiftelsens nettsider og visuelle profil. Ønsket var å få en helhetlig profil, 
med bakgrunn i stiftelsens historie og formål.  
 
Bergesenstiftelsens karakteristiske B med anker har fulgt stifteren Sigval Bergesen d.y. og stiftelsen 
gjennom historien. B-en er i 2020 satt inn i en tydeligere ramme, en enkel ellipseform som også peker tilbake 
til stiftelsens maritime opprinnelse. Tank- og LPG-skipene til Bergesenstiftelsens grunnlegger Sigval 
Bergesen d.y. gikk under navnet «The Green Tankers». Den karakteristiske grønnfargen på skroget, og 
fargetoner fra andre typer skip i flåten er videreført i stiftelsens visuelle profil.   
 
Fargevalget reflekterer Bergesenstiftelsens bakgrunn, formål og samfunnsengasjement.  
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ØKONOMI 
 
Årsregnskap  
  
Bergesenstiftelsen hadde ved utgangen av 2020 eiendeler til en bokført verdi av kr 1 092 866 683. Ved 
utgangen av 2019 var tilsvarende beløp kr 1 031 299 988. 
  
Av verdien var kr 677 770 790 aksjer og aksjefond, kr 408 424 100 obligasjoner, kr 5 560 422 bankinnskudd 
og kr 779 375 et maleri av Thomas Fearnley som er utlånt til Nasjonalmuseet. 
  
Stiftelsen hadde ved årsskiftet en kortsiktig gjeld på kr 17 911 039, i hovedsak knyttet til tildelte, men ikke 
utbetalte støttebeløp. Stiftelsen har ikke langsiktig gjeld. 
  
Resultatregnskapet viser et overskudd før tildelinger på kr 92 043 651. Fra og med 2020 blir tildelinger 
kostnadsført i det regnskapsåret de besluttes av styret, uavhengig av om utbetalingen har skjedd eller ikke. 
Hvis det er knyttet betingelser til tildelingen, blir den kostnadsført dersom det er sannsynlighetsovervekt for 
at betingelsene blir oppfylt og utbetalingen vil skje.  
 
  
Årsresultatet etter tildelinger og driftskostnader ble kr 58 908 706, som foreslås overført til annen 
formålskapital. 
  
 
Fremtidig økonomisk utvikling, finansiell risiko og kapitalforvaltning 
 
Bergesenstiftelsens fremtidige økonomiske utvikling baserer seg i hovedsak på en langsiktig og stabil 
forvaltning av stiftelsens kapital. Stiftelsens portefølje skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til 
enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning 
for å ivareta stiftelsens formål. Stiftelsens kapitalforvaltning dreier seg derfor primært om risikostyring. Dette 
handler i stor grad om finansiell risiko, med en godt diversifisert portefølje, men også om bærekraft og 
klimarisiko.  
 
Bergesenstiftelsen har som overordnet mål å maksimere den langsiktige verdiskapningen på investert 
kapital og samtidig bidra til bærekraftig utvikling. Stiftelsen legger til grunn at god avkastning over tid er 
avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, klima-, miljø- og samfunnsmessig forstand. Stiftelsen skal 
være bevisst sitt ansvar som eier, investor og samfunnsaktør og ønsker å bruke denne posisjonen til å bidra 
til positiv endring for samfunn, mennesker, klima og miljø. 
  
Året 2020 ble et utfordrende år med store svingninger i aksjemarkedet. Året tydeliggjorde konsekvensene av 
stiftelsens strategi og viktigheten av denne. Stiftelsens finansielle utvikling og risiko var gjennom året 
innenfor de rammene som på forhånd var forventet og vi kan konstatere at stiftelsens økonomi er godt rustet 
til å tåle slike svingninger – både på kortere og lengre sikt.    
  
Den tidligere nevnte miljøsertifiseringen medførte et økt fokus porteføljenes klimaavtrykk og en justering av 
stiftelsens investeringsstrategi, jf. avsnittet om miljøpolicy ovenfor. Stiftelsen har også i 2020 hatt Grieg 
Investor AS som rådgivere i forvaltningen av stiftelsens finansielle kapital. 
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STYRE OG ADMINISTRASJON 
 
Styret 
 
Bergesenstiftelsens øverste organ er et styre på syv medlemmer. Styremedlemmer utpekes for en periode 
på tre år av gangen. Styrets oppgave er å sikre at stiftelsen drives effektivt og godt slik at formålet realiseres. 
Det betyr at 
 

x stiftelsens kapital skal forvaltes slik at den gir en trygg og god avkastning, 
x tildelinger skal gå til prosjekter som realiserer formålet, og 
x stiftelsen skal drives på en åpen og tillitsskapende måte. 

 
Bergesenstiftelsens styreleder gjennom mange år, Jan-Fredrik Wilhelmsen gikk av 31.5.2020. Ny styreleder 
Per Conradi Andersen tiltrådte formelt 1.6.2020. Pr 31.12.2020 er øvrige styremedlemmer Liv Hege 
Skagestad, Otto Smiseth, Ingerid Bergesen, Morten Sig. Bergesen, Jan Chr. G. Sundt og Christian Sundt. 
 
De fleste av stiftelsens seks ordinære styremøter i 2020 har vært avholdt som en hybrid mellom fysiske og 
digitale møter, som følge av smittevernhensyn under koronapandemien. 
 
 
Administrasjon og regnskapsførsel 

 
Stiftelsen har per 31.12.2020 én heltids ansatt daglig leder, Karianne Bjellås Gilje, og én heltids 
søknadskoordinator og prosjektleder for stiftelsens nettsider, Annika Hagstrøm, som tiltrådte i april 2020. 
Administrasjonen har gjennom 2020 ivaretatt søknadsforberedelser, daglig drift, forberedelser til styremøter 
og implementering av stiftelsens utviklingsprosjekter nevnt ovenfor. Administrasjonen leier kontorer av 
Havfonn AS i Villa Bergehus, Frøyas gate 15 i Oslo.  
 
Styret anser arbeidsmiljøet i stiftelsen som godt, og har ikke iverksatt spesielle arbeidsmiljøtiltak. Det har 
ikke vært skader, ulykker eller sykefravær. Det er implementert HMS-håndbok som følge av Miljøfyrtårn-
sertifiseringen. 
 
Regnskapsførselen har vært ivaretatt av NRP Procurator AS, og revisor er BDO AS. 
 
 
Oslo 18. mars 2021, 
 
 
Per Conradi Andersen 
Styreleder 
 

Liv Hege Skagestad 
Styremedlem 
 

Otto Smiseth 
Styremedlem 

Morten Sig. Bergesen 
Styremedlem 
 

Ingerid Bergesen 
Styremedlem 
 

Jan Chr. G. Sundt 
Styremedlem 
 

Christian Sundt 
Styremedlem 

Karianne Bjellås Gilje 
Daglig leder 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsregnskap 2020
Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's  
Almennyttige Stiftelse
Org.nr.: 943 026 165 

Utarbeidet av: 



Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's  Almennyttige Stiftelse

Resultatregnskap

Note 2020 2019
Anskaffede midler og forbrukte midler

Renteinntekter 21 313 77 229
Avkastning på verdipapirer 2 89 792 871 143 555 234
Finans og investeringsinntekter 2 229 468 2 963 786
Sum anskaffede midler 92 043 651 146 596 248

Tildelinger, tilskudd m.v. 3 22 324 000 34 609 416
Lønnskostnader 4 3 026 841 2 053 182
Tap på fordringer 5 2 648 713 0
Annen driftskostnad 4, 6 5 135 392 3 598 350
Sum forbrukte midler 33 134 946 40 260 948

Årets aktivitetresultat 58 908 706 106 335 300

Tillegg/ reduksjon formålskapital

Annen formålskapital 7 58 908 706 106 335 300
Sum tillegg/ reduksjon 58 908 706 106 335 300

Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's  Almennyttige Stiftelse   -   Org.nr. 943 026 165 Årsregnskap 2020



Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's  Almennyttige Stiftelse

Balanse

Note 2020 2019
Eiendeler

Bevaringsverdige eiendeler
Kunst 779 375 779 375
Sum bevaringsverdige eiendeler 779 375 779 375

Sum anleggsmidler 779 375 779 375

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 5 0 142 857
Andre kortsiktige fordringer 5 331 996 5 624 431
Sum fordringer 331 996 5 767 288

Investeringer
Markedsbaserte aksjer og aksjefond 677 770 790 643 553 195
Markedsbaserte obligasjoner 408 424 100 377 223 183
Sum investeringer 2 1 086 194 889 1 020 776 378

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 5 560 422 3 976 948

Sum omløpsmidler 1 092 087 308 1 030 520 613

Sum eiendeler 1 092 866 683 1 031 299 988

Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's  Almennyttige Stiftelse   -   Org.nr. 943 026 165 Årsregnskap 2020



Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's  Almennyttige Stiftelse

Balanse

Formålskapital og gjeld Note 2020 2019

Grunnkapital 50 000 000 50 000 000
Annen formålskapital 1 024 955 644 966 046 938
Sum formålskapital 7 1 074 955 644 1 016 046 938

Gjeld
Andre avsetninger for forpliktelser 3 16 439 644 13 777 650
Sum avsetning for forpliktelser 16 439 644 13 777 650

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 549 573 520 414
Skyldig offentlige avgifter 550 423 488 159
Annen kortsiktig gjeld 371 399 466 827
Sum kortsiktig gjeld 1 471 394 1 475 400

Sum gjeld 17 911 039 15 253 050

Sum formålskapital og gjeld 1 092 866 683 1 031 299 988

                                        
Oslo, 18.03.2021

Styret i Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's  Almennyttige Stiftelse

Per Christen Conradi Andersen
Styreleder

Liv Hege Skagestad
Styremedlem

Otto Armin Smiseth
Styremedlem

Jan Christian Gruner Sundt
Styremedlem

Morten Sigval Bergesen
Styremedlem

Ingerid Helene Bergesen
Styremedlem

Christian Gruner Sundt
Styremedlem

Karianne Bjellås Gilje
Daglig leder
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Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's  Almennyttige Stiftelse

Noter

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år etter 
anskaffelsestidspunktet.

Finansielle aksjeinvesteringer klassifiseres som omløpsmidler og langsiktige investeringer som 
anleggsmidler. Obligasjoner/sertifikater klassifiseres som omløpsmidler.
Aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner er vurdert til markedsverdi.
Andeler i kommandittselskaper er vurdert til laveste av kostpris og virkelig verdi. 

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap.

Tildelinger, inkludert flerårige tildelinger, blir fra og med 2020 kostnadsført i det året de besluttes, 
uavhengig av om utbetalingen har skjedd eller ikke. Hvis det er knyttet betingelser til tildelingen, blir den 
kostnadsført dersom det er sannsynlighetsovervekt for at betingelsene blir oppfylt og utbetaling vil skje. 

Stiftelsen har ikke erverv som formål, og er fritatt for skatt på inntekt og formue som følge av 
gjennomføringen av dens ideelle formål (skattelovens § 2-32).

Note 2 Investeringer

Kostpris Markedsverdi Mer-/ mindreverdi
Aksjefond 375 907 469 677 770 790 301 863 321
Obligasjons-/pengemarkedsfond 381 583 942 408 424 100 26 840 158
Sum 757 491 410 1 086 194 889 328 703 479

Avkastning på verdipapirer
2020 2019

Netto realiserte gevinster/(tap) 95 829 003 19 284 713
Netto urealiserte gevinster/(tap) -12 705 069 119 161 503
Utbytte 399 141 438 707
Renteinntekter på obligasjoner/pengemarkedsfond 6 269 797 4 670 311
Sum 89 792 871 143 555 234

  Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's  
Almennytt ige Stiftelse

Org.nr. 943 026 165 Årsregnskap 2020   



Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's  Almennyttige Stiftelse

Noter

Note 3 Tildelinger, tilskudd m.v.

Tildelinger 25 079 000
Tilbakeføringer av støtte -2 755 000
Sum 22 324 000

Innvilgede, ikke utbetalte tildelinger / priser
31.12.2020

Bergesenprisen 3 130 644
Flerårige tildelinger 7 100 000
Andre tildelinger 6 209 000
Sum forpliktelser 16 439 644

Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m.
2020 2019

Styrehonorar 910 834 650 000
Lønn 1 852 079 1 442 218
Bonus 0 200 000
Kollektiv pensjon 85 052 39 947
Offentlige avgifter 373 055 329 602
Stipend ført som lønn -232 006 -645 350
Andre ytelser 37 827 36 764
Sum 3 026 841 2 053 182

Gjennomsnittlig antall årsverk: 2 i 2020, mot 1 i 2019. 

Daglig
Ytelser til ledende personer  leder Styreleder
Lønn 1 075 577
Styrehonorar 370 834
Annen godtgjørelse 26 742

Det er inngått en en bonusavtale for 2020 og 2021 med tidligere daglig leder. Dette medfører en avsetning 
for bonus på kr. 100 000. Ny styreleder tiltrådte i mai 2020.   

Pensjonsforpliktelser
Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Stiftelsens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor
Det er kostnadsført honorar til revisor med kr 31 750, som i sin helhet gjelder lovpålagt revisjon.

  Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's  
Almennytt ige Stiftelse

Org.nr. 943 026 165 Årsregnskap 2020   



Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's  Almennyttige Stiftelse

Noter

Note 5 Tap på fordringer
2020 2019

Tap på fordringer 2 648 713 0
Sum 2 648 713 0
 
Av en fordring på kr 4 970 000 ved inngangen av året ble det innbetalt kr 2 470 000 og det resterende kr 
2 500 000 ble ført som tap. 

Note 6 Driftskostnader
2020 2019

Kapitalforvaltningshonorar 2 133 861 2 078 530
Ytelsesgebyr 1 094 562 0
Regnskapsførerhonorar 150 219 223 673
Revisjonshonorar (Herav bistand: 0) 31 750 29 375
Lokalkostnader 315 740 225 021
Nettsider / ekstern kommunikasjon 806 856 136 025
Reisekostnader 105 126 85 188
Andre driftskostnader 497 278 820 537
Sum 5 135 392 3 598 350

Note 7 Egenkapital
Grunnkapital Annen 

formålskapital
Sum

formålskapital
Formålskapital 01.01.2020 50 000 000 966 046 938 1 016 046 938
Årsresultat 58 908 706 58 908 706
Formålskapital 31.12.2020 50 000 000 1 024 955 644 1 074 955 644

Note 8 Bankinnskudd

Av totale bankinnskudd er kr 332 572 bundet til skyldig skattetrekk. Beløpet dekker skyldig skattetrekk på 
kr 329 080 per 31.12.2020.

Note 9 Fortsatt drift

Resultatet for 2020  viser et overskudd på kr. 58 908 706 etter skatt, mot kr. 106 335 300 i 2019. Soliditeten 
og likviditeten er fortsatt god og det er ikke noe som indikerer at driften ikke kan fortsette.  Styret vurderer 
at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet. 

  Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's  
Almennytt ige Stiftelse

Org.nr. 943 026 165 Årsregnskap 2020   


