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Forord

Bergesens Almennytigge stiftelse ble etablert av sigval Bergesen d.y. i 1975.

en stiftelse har ingen eiere, men man sier gjerne at en stiftelse blir eid av sitt 
formål. Vårt formål er å fremme almennyttige formål som ikke støttes av det  
offentlig i tilstrekkelig grad. Vedtektene fremhever kulturelle og humanitære 
oppgaver og fremme av samfunnsnyttige spesialkunnskaper.

i styret gjør vi vårt beste for at stiftelsens virksomhet drives så effektivt og godt 
som mulig for å realisere dette formålet. Tre hensyn står sentralt i vårt arbeid.

For det første må stiftelsens kapital forvaltes slik at den gir en trygg og god 
avkastning i et svært langsiktig perspektiv. Bergesens Almennyttige stiftelse er 
ment å vare evig. styret har vedtatt en overordnet forvaltningsstrategi som vi 
mener kan bidra til at både stiftelsens overlevelsesevne og evne til årlige ut
delinger blir styrket over tid.  

For det annet må stiftelsens utdeling av midler i størst mulig grad sikre at 
 stiftelsens formål virkelig blir realisert, slik at stiftelsens midler ikke blir kastet 
bort på saker som i et perspektiv av almennytte ikke betyr noe. På bakgrunn  
av  stiftelsens bredt anlagte formål krever denne delen av vårt arbeid kvalitets
sikring og prioritering av de saker vi støtter.

For det tredje er vi opptatt av at vi driver stiftelsens virksomhet på en åpen  
og tillitskapende måte. Vår virksomhet er avhengig av godt omdømme og at 
utenverdenen kjenner til oss. Vi synes det er gledelig at stiftelsene har fått  
økt interesse og oppmerksomhet i samfunnsdebatten.  

JanFredrik Wilhelmsen
styrets formann
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 det ble således bevilget kr. 25.000.000 til Frammuseet, nærmere bestemt 
tilbygget som skal huse roald Amundsens skip gjøa, der ferdigstillelse plan
legges i løpet av første halvår 2013. donasjonen er uttrykk for stiftelsens 
 engasjement innenfor kulturarv og kystkultur.
 Videre fikk redningsselskapet kr. 12.000.000 til bygging av et nytt 
rednings fartøy, rs 152. Båten ble døpt «Bergesen d.y.» i juni 2012 og har fått 
klassebetegnelsen Bergesenklassen. den skal stasjoneres ved drøbak i indre 
Oslofjord og har en rekke miljøvennlige kvaliteter i tråd med stiftelsens 
 ambi sjon om støtte til klima og miljøvennlige formål.
 Tildelingen av sigval Bergesen d.y.’s Almennyttige Pris for 2010/2011,  
ble gitt til musikerduoen Karpe diem med kr. 250.000 til hver av kunstnerne,  
i kombinasjon med en bevilgning til et formål som prisvinner foreslo, og som 
denne gang skulle stå for praktisk arbeid rettet mot integrering og forståelse for 
fremmede kulturer. Karpe diem består av magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid 
og Chirag rashmikant Patel. de pekte ut et av røde Kors´ resurssentre i Oslo 
som følgelig  mottok kr. 1.500.000 i tillegg. Karpe diem benyttet prispengene  
til å  finansiere to gratiskonserter for ungdom på rockefeller i Oslo.
  Bergesens Almennyttige stiftelse har med tildelingen til Karpe diem delt ut 
prisen femten ganger. den føyer seg inn i rekken av påskjønnelser til enkeltper
soner og institusjoner over et bredt spektrum av kulturell og samfunnsnyttig 
virksomhet, – fra norges naturvernforbund og Hospice lovisenberg, via stefan 
Barratt due, shabana rehman og Frederic Hauge til skiforeningen og Wenche 
Foss, for å nevne noen av prismottakerne.  

     
Oslo, juni 2012
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Bergesens AlmennYTTige sTiFTelse

Årsberetning 2011

stiftelsen hadde ved årets utgang eiendeler til en bokført verdi av kr. 689.161.303.
Ved utgangen av 2010 var tilsvarende beløp kr. 753.832.953.
 Av verdien var kr. 338.559.679 aksjer og aksjefond, kr. 341.609.819 
 obligasjoner og obligasjons og pengefond, kr. 5.395.296 bankinnskudd,  
kr 947.134 andeler i kommandittselskap og kr. 779.375 et maleri som er ut  
lånt til nasjonalmuseet.
 stiftelsen hadde ved årsskiftet en kortsiktig gjeld på kr. 23.297.061, hvorav 
22.705.173 som var avsatt til besluttede donasjoner og kr. 551.261 i trukket, 
men ikke innbetalt skatt, samt diverse kostnader. stiftelsen har ikke langsiktig 
gjeld.
 resultatregnskapet er gjort opp med et underskudd før utbetalte dona
sjoner på Kr. 40.371.637. det bokførte underskuddet fremkommer som resulta
tet av en ned skrivning av stiftelsens finansielle investeringer (kr. 59.343.949). 
Årsresultatet etter  donasjoner, kr. 87.762.556, er overført fra annen egenkapital.
 regnskapet er avlagt under forutsetning av at stiftelsen skal fortsette.
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

stiftelsen hadde i 2011 ingen heltidsansatte. stiftelsens administrasjon ble 
ivaretatt av forretningsføreren og en sekretær på deltid. likestilling er oppfylt. 
sundt A/s har stilt kontorfasiliteter til rådighet for stiftelsen. styret vurderer 
arbeidsforholdene for de deltidsansatte som gode.
 regnskapsførselen ivaretas av As Prokurator. stiftelsen har engasjert grieg 
 investor As som rådgiver for forvaltning av stiftelsens midler. 

Bergesens Almennyttige stiftelse «skal fremme almennyttige formål som vanlig
vis ikke ivaretas av det offentlige. den skal i særlig grad tilgodese kulturelle og 
humanitære oppgaver, samt … søke fremmet tilegnelse av samfunnsnyttige 
 spesialkunnskaper.»
 et tilbakeblikk på stiftelsens utdelinger i perioden fra 2000 til 2011, viser 
at tildelingene til disse formålene fordeler seg med 44% til kulturelle formål,  
26% til humanitære formål og 30% til andre samfunnsnyttige formål.  
 i 2011 delte stiftelsen ut drøyt 45 mill. totalt til disse formålene. Ca. 64%  
gikk til kultur, ca. 29% til annen samfunnsnyttig virksomhet og ca. 7% til 
 humanitære tiltak. når fordelingen for 2011 avviker noe fra snittet for de ti 
foregående år,  skyldes det  at stiftelsen dette året foretok substansielle bevilg
ninger, særlig  innenfor kultur og annen samfunnsnyttig virksomhet.
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Sigval Bergesen d.y. og Hustru Nanki's Almennyttige Stiftelse

Resultatregnskap

Noter 2011 2010
Driftsinntekter

Renteinntekter 18 286 607        11 713 564      
Mottatt aksjeutbytte 341 832             169 683           
Gevinst salg verdipapirer 3 747 982          44 775 993      
Verdiendring finansielle investeringer (59 343 494)      24 209 833      
Andel resultat KS (562 294)           (140 497)          
Tap salg verdipapirer (447 166)           (8 573 578)       

Netto driftsinntekter (37 976 533)      72 154 998      

Driftskostnader

Lønnskostnader 1 981 260             981 260           
Andre driftskostnader 1 1 413 844          295 739           

Sum driftskostnader 2 395 104          1 276 999        

Ordinært resultat før donasjoner (40 371 637)      70 877 999      

Donasjoner 2 47 390 919        7 852 382        

Årsresultat (87 762 556)      63 025 617      

Disponering av årsresultat:
Overført til/(fra) annen egenkapital (87 762 556)      63 025 617      

Årsregnskap

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

Balanse per 31.12.

Note 2011 2010
Eiendeler

Anleggsmidler

Kunst 779 375             779 375             
Sum varige driftsmidler 779 375             779 375             

Investeringer i KS 3 947 134             2 493 109          
Sum finansielle anleggsmidler 947 134             2 493 109          

Sum anleggsmidler 1 726 509          3 272 484          

Omløpsmidler

Aksjer og aksjefond 4 338 559 679      429 932 212      
Obligasjoner, obligasjons-og pengem.fond 5 341 609 819      317 920 073      
Sum investeringer 680 169 498      747 852 284      

Kortsiktige fordringer 1 870 000          -                     

Bankinnskudd, kontanter og lignende 5 395 296          2 708 185          

Sum omløpsmidler 687 434 794      750 560 469      

Sum eiendeler 689 161 303      753 832 953      
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Noter til regnskapet 2011 for Sigval Bergesen d.y. og Hustru Nanki's Almennyttige Stiftelse

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk 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 kommandittistselskaper er vurdert til laveste av kostpris og virkelig verdi.

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap.

Donasjoner blir kostnadsført i det året bevilgningen besluttes, uavhengig av om utbetalingen har
skjedd eller ikke. Hvis det er knyttet betingelser til bevilgningen blir donasjonen 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 1 - driftskostnader
2011 2010

Revisjonshonorar 38 750 37 500
Regnskapsførsel 112 127 110 370
Bankkostnader etc 9 592 9 044
Annonser 351 439 252 989
Reisekostnader 114 734 16 416
Forvaltningsgebyr 760 206 -226 605
Andre administrative kostnader 26 996 96 026
Sum andre driftskostnader 1 413 844 295 739

Stiftelsen har ingen ansatte. Forretningsfører er Jan Tormundsen og regnskapsfører er AS Procurator. 
Stiftelsen er ikke pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Honorar til revisor er kostnadført med kr 38 750 (inkl mva). Hele beløpet gjelder revisjon.

Spesifikasjon lønnskostnader
2011 2010

 Hvorav styrets leder  Hvorav styrets leder
Styrehonorar 550 000 150 000 550 000 150 000
Forretningsfører 250 000 250 000
Andre lønnskostnder 60 000 60 000
Offentlige avgifter 121 260 121 260
Sum lønnskostnader 981 260 981 260

Note 2 - donasjoner
Innvilget Utbetalt Avsatt

Donasjoner 2011 43 869 250 21 164 077 22 705 173
Donasjoner 2011 (beløp<25 000) 3 521 669 3 521 669 0
Sum donasjoner 47 390 919 24 685 746 22 705 173

I tillegg er det innvilgede, ikke utbetalte, donasjoner med betingelser på totalt 250.000 per 31.12.2011.
Disse er ikke bokført i regnskapet.

Note 3 - investeringer i KS/ANS Ikke innkalt
Andel Kostpris Bokført verdi  ansvarskapital

KS Teknoinvest VII 3,333 % 5 449 004 947 134 0
5 449 004 947 134 0

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

Balanse per 31.12.

Note 2011 2010
Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Grunnkapital 6 50 000 000 50 000 000
Annen egenkapital 6 615 864 242 703 626 798

Sum egenkapital 665 864 242 753 626 798

Gjeld

Avsetning donasjoner 2 22 705 173 140 000
Annen kortsiktig gjeld 7 591 888 66 155
Sum kortsiktig gjeld 23 297 061 206 155

Sum gjeld 23 297 061 206 155

Sum egenkapital og gjeld 689 161 303 753 832 953

Jan-Fredrik Wilhelmsen Helene Sundt                 Jan Chr. G. Sundt
Styreformann

Morten Sig. Bergesen Tom Bergesen                 Otto A. Smiseth

Jon Bing

Oslo, 11. juni 2012  
Styret for Sigval Bergesen d.y. og Hustru Nanki`s Almennyttige Stiftelse
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Note 4 - aksjer og aksjefond

Antall Kostpris Markedsverdi Mer-/mindreverdi
Photocure ASA 92 972 4 923 577 3 263 317 -1 660 260
Vensafe ASA 1 473 104 583 71 765 -32 818
Affitech Ord Shs 614 795 304 508 135 544 -168 964
Exiqon Ord Shs 45 503 574 589 446 925 -127 664
Sum aksjer 5 907 257 3 917 551 -1 989 706

Antall Kostpris Markedsverdi Mer-/mindreverdi
Danske Invest Norge Aksjer Inst I 25 247 65 568 450 68 281 450 2 713 000
Handelsbanken Norge 91 826 42 000 000 36 336 774 -5 663 226
Pareto Aksje Norge 13 613 55 000 000 51 848 133 -3 151 867
KLP Aksjeglobal Indeks II 56 836 61 622 723 61 735 117 112 394
Skagen Kon-Tiki 77 104 39 000 000 37 937 417 -1 062 583
Generation IM Global Equity A 33 905 32 365 000 32 738 120 373 120
Nuveen Tradewinds Global All 359 151 43 999 992 45 391 702 1 391 710
Gems Low Volatility Reserve Pool 490 700 476 373 415 -327 061
Sum aksjefond 340 256 640 334 642 128 -5 614 512

Sum aksjer og aksjefond 346 163 897 338 559 679 -7 604 218

Note 5 - obligasjoner, obligasjons- og pengemarkedsfond

Antall Kostpris Markedsverdi Mer-/mindreverdi
Bluebay Inv Grade Bond Fund 16 018,28 17 112 917 18 312 578 1 199 661
Payden International Bond Fund 98 721,09 10 001 693 10 329 188 327 495
Storebrand Global Obligasjon A 4 553,27 43 833 936 43 139 660 -694 276
Danske Invest Norsk Obligasjon 54 093,11 57 282 456 57 027 866 -254 590
DnB NOR Obligasjon 20 (IV) 69 598,37 69 590 611 70 214 792 624 181
DnB NOR Obligasjon (III) 3 857,44 38 701 706 38 920 682 218 976
Nordea Obligasjon III 20 759,15 20 626 724 20 692 428 65 704
KLP Obligasjon Global I 22 151,28 21 954 260 22 143 287 189 027
DnB NOR Likviditet 20 (IV) 2 648,13 26 579 120 26 554 589 -24 531
Storebrand Likviditet 3 419,84 34 412 123 34 274 749 -137 374
Sum 340 095 548 341 609 819 1 514 271

Note 6 - egenkapital
Grunnkapital Øvrig egenkapital Sum egenkapital

Kapital 01.01 50 000 000 703 626 798 753 626 798
Resultat -87 762 556 -87 762 556
Kapital 31.12 50 000 000 615 864 242 665 864 242

Note 7 - annen kortsiktig gjeld
2011 2010

Leverandørgjeld 6 066 56 504
Skyldig forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift 551 261 1
Påløpte kostnader 34 561 9 650

591 888 66 155

Bergesens Almennyttige Stiftelse har fra 2012 kontor i Bergehus, Drammensveien 106 i Oslo.
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Prisen  ble den 31.mars 2011 tildelt artistduoen Karpe diem. Prisen inneholder 
en pengegave (kr. 500.000,) og stiftelsen begrunner tildelingen med duoens 
store betydning for integrering av forskjellige ungdomskulturer i Oslo. Karpe 
diems enorme popularitet og kredibilitet skyldes først og fremst kvaliteten og 
aktualiteten på tekstene de fremfører. i den urbane ungdomskulturen på tvers 
av etniske, religiøse og politiske skillelinjer rapper duoen med en gjennomslags
kraft også utenfor landets grenser.
 
Ved siden av prisen til Karpe diem ville styret også gi en påskjønnelse til en 
 institusjon som gjennom praktisk arbeid er rettet mot integrering og forståelse 
for fremmede kulturer – gjerne etter forslag fra prisvinnerne.
 Valget falt på grorud røde Kors ressurssenter i Oslo. dette er et sted der 
 ungdom kan få leksehjelp, arbeidstrening eller annen oppfølging. det er også et 
møtested med sosiale aktiviteter. det var en spesiell glede for de to musikerne 
å kunne yte noe igjen til denne institusjonen hvor de hadde hatt siviltjeneste, 
vært frivillige og hadde spilt på åpningen for elleve år siden. de ga uttrykk 
for hvor viktige de fire ressurssentrene til røde Kors er for Oslo. når det var 
grorud som fikk penger nå, er det fordi dette i øyeblikket er dårligst stilt, og 
fordi de hadde 10årsjubileum i 2011.
 Karpe diem ønsket at pengene skulle gå til en synlig oppgradering av sen
teret på grorud. Ved siden av oppussing, ble det etablert en kafé i inngangs
partiet for å kunne gi ungdommene arbeidstrening og hele stedet en mer inn
bydende  fasade. det er dessuten grunn til å tro at gaven vil bidra til ytterligere 
motiva sjon blant de 75 frivillige ved senteret. 

magdi og Chirag viste sin store sjenerøsitet og sin kjærlighet til fansen ved å 
virkeliggjøre en idé de lenge hadde hatt. de arrangerte  to fulle show med proff 
produksjon og med gratis adgang for ungdom under 18 år på rockefeller i Oslo.
Her måtte det vises legitimasjon, og konsertene ble en stor suksess.

sigval Bergesen d.y.’s almennyttige pris 2011

Siftelsens styreformann Jan-Fredrik Wilhelmsen deler ut prisen til de to artistene i Karpe Diem, 

Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreide Abdelmaguib.
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den 8. juni 2012 ble rs 152 døpt på Hønnørbryggen i Oslo. gudmor var 
Helene sundt, styremedlem i Bergesens Almennyttige stiftelse. Båten fikk 
navnet Bergesen d.Y. med klassebetgnelsen «Bergesenklassen». Fartøyet  
er muliggjort gjennom en donasjon fra stiftelsen på kr. 12 millioner.

dåpen fikk en staselig ramme. Østensjø Janitsjar spilte og programmet ble  
bundet  fint sammen av konferansieren, Anne eriksdatter Bye. Hun intro 
duserte også en rekke talere under den etterfølgende lunsjen for ca. 70 gjester  
i shippingklubben, der gjestene dessuten hadde gleden av fløytespiller  
ingeborg Christophersens kunstneriske innslag.   

Båten  skal stasjoneres ved drøbak i indre Oslofjord, og den har noen karakter
istiske kjennetegn. den er drevet med propell, ikke vannjet. den er tilpasset fast 
bemanning og kan følgelig brukes som dykkerplattform.
 den bruker 60% mindre drivstoff enn rs «stormbull» som har vært stasjo
nert i drøbak frem til nå, og den lager mindre bølger til glede for småbåteierne  
i området.
 Videre er den svært miljøvennlig. Utslipp av klimagasser reduseres med 
50 % i forhold til dagens redningsskøyte. Bergesen d.Y. et bygget hos swede 
ship marine AB i sverige og kan bevege seg med 39 knops fart.
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rs 152 Bergesen d.Y. – en rednings skøyte  
i Bergesenklassen

Over: RS 152 BERGESEN D.Y. 

Til høyre: Skipets gudmor og styremedlem i stiftelsen 
Helene Sundt mottar blomster fra Generalsekretær  
i Redningsselskapet, Øyvind Stene.

Lengst til høyre: Oslo indre havn dannet en fin ramme
rundt dåpsseremonien. 
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styret i Bergesens Almennyttige stiftelse vedtok sommeren 2011 at stiftelsen 
skulle gå inn som hovedsponsor for det nye vernebygget for polarskuten «gjøa» 
i tilknytning til Frammuseet på Bygdøy. Bidraget beløper seg til kr. 25. mill.  
og gir stiftelsen visse rettigheter i forhold til gjøahuset og Frammuseet. 
donasjonen er den største i stiftelsens historie, den fører til en betydelig utvid
else av museet og muliggjør en mer helhetlig presentasjon av vår polarhistorie. 

Andre betydelige bidragsytere er det norske Veritas som gir kr. 10 mill. til 
vernebygget, og statsminister Jens stoltenberg annonserte fra sydpolen – der 
han oppholdt seg ved 100årsmarkeringen av roald Amundsens ankomst – at 
den norske stat også vil bidra med kr. 10.mill. til museet.

med et mannskap på seks, under ledelse av roald Amundsen, nådde gjøa stille 
havet i 1906. da hadde den, som det første fartøyet noen sinne, seilt gjennom 
nordvestpassasjen, og det var gått over tre år siden avreisen fra  Kristiania i juni 
1903.
 
Via Alaska seilte gjøa videre til san Francisco, der den anløp til en stor slagen 
velkomst den 19. oktober 1906.  skipet ble etter hvert donert til san Francisco 
By. Tilbake til  norge og Frammuseet kom den ikke før i 1972. den 70 fot lange 
båten ble bygget hundre år tidligere – i 1872 – som frakteskute, før roald 
Amundsen kjøpte den i 1901 til bruk for arktiske ekspedisjoner.

     

nytt vernebygg for gJØA – roald Amundsens farkost  
gjennom nordvestpassasjen 1903–1906

 

Gjøa i Nordvestpassasjen.
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Bergehus, Oslo

AdminisTrAsJOn
daglig leder: Ole Jacob Bull
ojb@bergesenstiftelsen.no
Tel: + 47 21 03 05 00
Bergehus, drammensveien 106, 0273 Oslo
Postboks 366 skøyen, 0213 Oslo
www.bergesensstiftelse.no




