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formålEt til Cultiva 
er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand 

ved å gi støtte til prosjekter ved etablering 

av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller 

organisasjoner som bidrar til nyskaping, 

utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand.

Kunnskapsinstitusjoner som utvikler kreativitet og nyskapning kan tildeles 

midler fra stiftelsen. institusjoner eller organisasjoner 

som mottar støtte må drive virksomhet på kvalitativt høyt 

nivå til nytte for lokalsamfunnet. 

Cultivas visJoN Er:
Cultiva skal bidra til at Kristiansand blir et kultursentrum 

nasjonalt og på enkelte områder også internasjonalt.

Cultivas vErDiEr Er:
1. vekstskapende ved at man også satser på visjonære 

og utradisjonelle ideer/aktører

2. Engasjert ved at man deltar aktivt i samfunnsdebatten og 

fremstår som premissleverandør for utviklingen av Kristiansand og

3. modig ved at man tør gå nye veier og være langsiktig.
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Cultiva har nå seks hele driftsår 
bak seg. forvaltningskapitalen 
til fondet har økt til 1668 
millioner kroner. i samme 
periode har Cultiva investert over 
136 millioner kroner til ulike 
prosjekter, samt 323 millioner til 
teater og konserthuset Kilden.
 
sammenliknet med i fjor er årets 
avkastning lavere. Dette skyldes 
to forhold. Den høye inflasjonen 
påvirker Cultivas avkastning 
negativt fordi grunnkapitalen 
må inflasjonsjusteres. Det andre  
skyldes fallet i verdien på 
aksjeplasseringer. aksjer utgjorde  
kun 6 prosent av Cultivas 
portefølje da krisen startet og 
det medførte at verdifallet ble 
håndterbart sett i forhold til det 
etablerte bufferfondet. samlet sett 
har den økonomiske situasjonen 
ført til at den ordinære søk-
nadsbehandlingen i styremøtet 
15. desember 2008, ble utsatt til 
styremøtet i februar 2009. 

Cultiva mottok 156 søknader i 
2008, som er en økning i forhold 
til året før. selv om den planlagte 
søknadsbehandlingen i desember 
ble utsatt til neste år, investerte 
Cultiva 11,7 millioner kr i 44 
prosjekter og etableringer.  Herav 
investerte Cultiva Ekspress over 

930 000 kr til 64 ulike prosjekter 
til talentutvikling for unge 
mennesker mellom 23 og 30 år. 
mer utfyllende informasjon om 
prosjektene og etableringene som 
fikk midler i 2008 er tilgjengelig 
på www.cultiva.no/prosjekter og 
http://ekspress.cultiva.no

Cultiva har investert i mange 
prosjekter og etableringer. De fire 
prosjektene som er trukket frem 
i årsrapporten synliggjør Cultiva 
sine fire satsningsområder og 
bredden i Cultivas investeringer.

En betydelig utfordring de 
kommende år er å redusere stat-
ens forskjellsbehandling mellom 
oslo-regionen og øvrige regioner 
i Norge. Cultiva vil i samarbeid 
med sparebanker, stiftelser og 
andre aktører jobbe for å sikre 
at statens økte overføringer i 
forbindelse med kulturløftet 
bidrar til å utjevne forskjellene 
mellom oslo og resten av landet. 

Erling Valvik, 
administrerende direktør
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Cultivas firE 
satsiNGsområDEr

Klima for KrEativitEt oG stEDsutviKliNG: 
arbeidet for å skape et åpent og inkluderende samfunn som vil bidra 
til bedre muligheter for kreativitet og innovasjon i Kristiansand, skal 
fortsatt stå høyt på Cultivas dagsorden.

iNNsats for iKKE-KommErsiEllE virKsomHEtEr: 
De store investeringene Cultiva har forpliktet seg til i ”Kilden” og nytt 
fotballstadion vil i praksis fungere som en løpende støtte til de etablerte 
kulturinstitusjonene og start i årevis fremover. Cultiva bør ikke satse på 
flere store infrastrukturprosjekter nå, men fortsatt gi oppstartsbidrag til 
ikke-kommersielle prosjekter og virksomheter.

KommErsiEll KoNsENtrasJoN: 
mer av Cultivas tilgjengelige midler skal investeres i kommersielle 
prosjekter som kan gi lønnsomme arbeidsplasser. av samme grunn 
foreslås det å satse spesielt på tre bransjer: rytmisk musikk, 
audiovisuelle digitale opplevelser og stedsrelaterte opplevelser.

KristiaNsaND som KomPEtaNsEsENtrum: 
Cultiva skal bidra til at Kristiansand blir et kompetansesentrum 
innen opplevelsesøkonomi, gjennom etablering av et nordisk forum for 
utdannelse og forskning på området, en årlig internasjonal konferanse 
om opplevelsesøkonomi, nye studier innen kunst og kultur og andre 
tiltak for profesjonalisering.



orkester Norden (oN) er et av 
Nord-Europas mest prestisje-
fylte sommerorkestre. Kristian-
sand arvet prosjektet fra sven-
ske rikskonserter høsten 2007, 
ved hjelp av prosjektinvester-
ing fra Cultiva. Grunnen til at 
et Joint venture i Kristiansand 
fikk det ærefulle ansvaret i 
konkurranse med andre vert-
skap, var den spesielle kontek-
sten byen står i akkurat nå frem 
mot 2012. Kilden kan bli et av 
Nord-Europas flotteste bygg for 
levende kunst – men innholdet 
kommer ikke av seg selv! 

oN arrangerer audition i 7 nor-
diske byer hver vinter, rekrut-
terer mellom 50-100 musikere 
årlig, inviterer 10 instruktører 
fra de største orkestrene i Nor-
den samt internasjonale solister 
og dirigenter. i 10 dager øves, 
eksperimenteres og spilles det i 
studio, prøvesaler og offentlige 
rom i Kristiansand før man tar 
med seg resultatet på turné. i 
2008 reiste oN til Nord-Norge 
via Hurtigruten til Nordkapp. 
i 2009 går turen motsatt vei, 
til firenze, roma og Napoli. 
orkester Norden synliggjør 
ikke bare seg selv, men er  
reisende ambassadører for den  
kulturelle utvikling i Kristian-
sand. oN har en god og viktig 

egenverdi: Det å kunne spille 
sammen med jevnaldrende 
fra flere nasjoner, løfte blikket 
fra sitt eget studiested, la seg  
inspirere av nye teknikker, fra-
seringer og vennskap er noe 
av det viktigste man kan gjøre 
som ambisiøs musiker i 20-års 
alderen. 

men orkesteret har også sin 
helt spesielle verdi i Kris-
tiansand. sommeren 2008 ble 
orkester Norden for første gang 
avviklet i byen. Bak oN står 
Kristiansand symfoniorkester,  
universitetet i agder og Kirke-
festspillene i Kristiansand. 
Disse institusjonene har alle 
gode forutsetninger for å 
trekke til seg kompetanse og 
sette denne i kontakt med de 
mål og visjoner man har for å  
profesjonalisere musikklivet 
på sørlandet. oN markedsfører 
Kristiansand som en fremtidig 
arbeidsplass for en stor gruppe 
profesjonelle musikere, er nett-
verks- og sparringspartner for 
musikkmiljøet i byen, og ivare-
tar en internasjonal profil.

Katrine Ganer skaug
orkester Norden

orKEstEr 
NorDEN
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orKEstEr NorDEN 
- Et Hav av muliGHEtEr

orKEstEr NorDEN Er Et sYmfoNiorKEstEr 
BEståENDE av uNGE musiKErE fra 

HElE NorDEN oG BaltiKum. DE samlEs
 i KristiaNsaND HvEr sommEr 

– oG sEttEr BYEN På KartEt.

 unge nordisk-baltiske musikere øver i marvika 
under orkester Norden 2008

foto: arne s. Gjone



KristiaNsaND roCK CitY Har utviKlEt 
sEG fra å værE EN litEN forENiNG 

som KJEmPEt for siN EGEN EKsistENs i 2006 
til å Bli Et av laNDEts mEst DriftiGE oG 

EtaBlErtE rEGioNalE KomPEtaNsEsENtrE 
for rYtmisK musiKK.

 
mED siNE to HEltiDsaNsattE 

mEDarBEiDErE oG Et DaGåPENt 
sErviCEKoNtor Er KristiaNsaND 

roCK CitY EN soliD aKtør i DEt loKalE, 
rEGioNalE oG NasJoNalE musiKKliv. 

roCK CitY JoBBEr for å GJørE sørlaNDEt 
til EN attraKtiv rEGioN for allE 

aKtørEr oG sJaNGrE iNNEN rYtmisK 
musiKK GJENNom å laGE Et 

iNsPirErENDE milJø oG BYGGE EN 
vElfuNGErENDE BraNsJE.

DavY 
JoNEs' 

loCKEr
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KristiaNsaND roCK CitY

• Rådgivning
Gjennom kompetansesenteret får 
aktører råd om økonomi, organi-
sering, kontrakter og dermed hjelp 
til å komme seg opp og frem i 
musikkbransjen. 

• Kompetanseheving
rock City arrangerer jevnlig kurs/
seminarer og andre kompetanse-
hevende tiltak for aktører innen 
de ulike feltene i bransjen.

• Bindeledd og 
KoNtaKtformiDliNG 
Kompetansesenteret er binde-
ledd og kontaktformidler mellom 
aktører innen musikkbransjen 
og eksterne aktører; særlig lokalt 
og regionalt, men også nasjonalt 
og internasjonalt.

• støttespilleR og 
talErør
rock City gjør sitt beste for å 
støtte andre aktørers initiativ til 
tiltak som bidrar til en positiv 
utvikling for regionens rytmiske 
musikkliv. senteret blir ofte brukt 
som høringsinstans. 

• synliggjøRing
Gjennom sitt brede kontaktnett 
arbeider kompetansesenteret 
for å ha en mest mulig komplett 
oversikt over det som rører seg 
i musikkmiljøet i regionen og 
arbeider for å synliggjøre dette 
regionalt, nasjonalt og inter-
nasjonalt. 

• initiativtageR til 
ProsJEKtEr/tiltaK 
rock City tar initiativ til, og 
iverksetter tiltak og prosjekter 
som bidrar til å komplettere 
verdikjeden eller utvikle 
regionens musikkliv. rock City 
arbeider for å forbedre infra-
strukturen på musikkfeltet, og 
arbeider blant annet for å få 
på plass flere og bedre tilrette-
lagte støtteordninger, øvings- 
lokaler og scener. 

Kjetil Nordhus 
og solveig t. Knudsen,
Kristiansand rock City

Den 3-årige investeringen fra Cultiva har gitt 
rock City et solid grunnlag for å utvikle seg til 
det kompetansesenteret det er i dag med: 
 

 Davy Jones’ locker har eksistert siden 2004. 
De har hatt over 100 spillejobber, deriblant konserter 

på Quartfestivalen og øyafestivalen. 
sørlandsbandet kom i vinter ut med debutalbumet, 

schizophrenia, the Dance machine.
foto: arild Danielsen
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Produsent odd Hynnekleiv i 
selskapet Penelopefilm, med 
tidligere spillefilmsuksessen 
Kamilla og tyven, produserer 
Norges største barnefilmpro- 
duksjon med base i Kristian-
sand. 

4-500 statister og nærmere 
100 skuespillere, hovedsakelig 
fra sørlandet, er med i filmen 
som er tatt opp på over 40 
locations på agder, og noe i 
usa. i tillegg filmes dyr som 
ulv, bjørn, griser og kuer.

YoHaN er en askeladden-
fortelling om talentfulle Yohan  
på 10 år. Han bor på en fattig  
heigård sammen med forel-
dre og fire søsken. Yohan blir 
tvunget ut på vandring til de 
rikere gårder øst på sørland-
et. Han blir gjeter og passer 
buskapen mot ulv og bjørn og 
truende mennesker. Her får 

vi alle filmingredienser med 
misunnelse, jantelov, forelsk-
else og kampen mellom det 
gode og onde.

De største rollene spilles av 
tre barn fra sørlandet; robin 
Daniel (YoHaN), mathilde 
Berg (anna) og adam Eftevaag 
(olai), som i konkurranse med 
400 barn på sørlandet fikk rol-
lene og har levert meget gode 
prestasjoner på filmrullene. 

Deler av filmusikken spilles av 
Kristiansand symfoniorkester, 
komponert av ragnar Bjerk-
reim. filmen lages både med 
norske og engelske replikker, 
og satser på internasjonal  
premiere under filmfestivalen 
i Cannes i 2010.

ragna marie Henden,
presse/Pr YoHaN

YoHaN
BarNEvaNDrErEN

YoHaN BarNEvaNDrErEN Er EN sPENNENDE, aCtioNfYlt familiEfilm BasErt 
På HistoriEN om BarNEvaNDriNGENE På sørlaNDEt. rEGissør oG maNusforfattEr 

GrEtE salomoNsEN Har laGEt Et maNus som GJør BarNEvaNDrErHistoriEN til 
GoD sPillEfilm På KiNo, oG Et iNtErEssaNt tilBaKEBliKK På fattiGE NorGE for ovEr 

100 år siDEN. filmEN Har PrEmiErE På KiNo 11. DEsEmBEr 2009.

AudioVisuEll 
digitAl produksjon 

i kristiAnsAnd

investering i Yohan er en del av den 
brede satsningen til Cultiva innen 

audiovisuell digital produksjon 
i Kristiansand. 

Her kan også nevnes investeringene 
i sørnorsk filmsenter, musikk-

videokonkurransen Klapp 2008, 
utviklingsmidler til filmproduksjonen 

”verdens ende” og filmmanus-
konkurransen under Barnefilm-

festivalen. i tillegg har presåkorn-
fondet Gallion, hvor Cultiva er en av 

investorene, investert i den norske 
grøsseren ”snarveien”. 

O13



i sEPtEmBEr 2008 BEGYNtE 
27 forvENtNiNGsfullE stuDENtEr 

På DEt NYE BaCHElorstuDiEt 
oPPlEvElsEsBasErt rEisEliv 

På uNivErsitEtEt i aGDEr. 
satsiNGEN Er Et lEDD i å stYrKE 

rEisElivEt På sørlaNDEt.

sørlandet er en ferieregion med 
mange turistattraksjoner. regio-
nen er også et knutepunkt for 
turiststrømmer til og fra Norge. 
God, kompetent arbeidskraft 
med faglig innsikt er en forut-
setning for å kunne videre- 
utvikle sørlandet som destina-
sjon. universitetet i agder har 
med støtte fra Cultiva skapt et 
oppdatert reiselivsstudium som 
kan møte dagens utfordringer og 
behov. Det skjer en kontinuerlig 
profesjonalisering av reiselivs-
næringen med større fokus på 
individuelle, konseptuelle og 
spektakulære løsninger. Det er 
en utvikling aktørene innenfor 
turisme må forholde seg til.

studiet har to hovedtil-
nærminger. Den første dreier seg 
om turisten i forhold til ferie- og 
fritidsmarkedet og kurs- og kon-
feransemarkedet. Her behan-
dles slikt som hvem turistene 
er, hvordan de handler og hva 
som motiverer dem. Den andre 
tilnærmingen tar for seg ut-
vikling, tilrettelegging og kom-
mersialisering av selve reise-
livs- og opplevelsesproduktet. 
studiet involverer flere disiplin-
er på uia. målet er å skape et 
tverrfaglig miljø med høy kom-
petanse på opplevelsesområdet.

Hovedtanken med studiet er å 
skape direkte kontakter med  
reiselivsbedrifter og andre 
aktører innenfor den region-
ale turismen. allerede den 
første uken fikk studentene en 

god introduksjon til reiselivet 
på sørlandet under et studie-
besøk i Dyreparken. Høsten 
2008 ble det gjennomført en 
studietur til lindesnes der 
studentene møtte represen-
tanter fra forskjellige reise-
livsbedrifter, deriblant viking- 
land og sørlandsbadet. 
samarbeidet har ført frem til 
studentoppgaver som gir be- 
driftene god tilbakemelding. 
studiet interesserer seg også 
for opplevelsesbasert næring 
utenfor reiselivet. under mat-
festivalen i Kristiansand møtte 
studentene stjernekokken trond 
moi som fortalte om sine erfar-
inger med å drive en forretning  
og hvordan han sørger for å  
integrere mat og opplevelser i  
sitt restaurantkonsept.

flere kurs i studieplanen er  
pionerkurs, for eksempel inn-
føring i immaterialrett  
innrettet mot opplevelses- 
næringene. andre kurs har 
eksperimentell karakter. i 
kurset Aktivitets- og opp-
levelsesturisme har student-
ene for eksempel fått i opp-
gave å lage og gjennomføre 
en konseptuell kulturreise til 
den greske øya lesvos utifra  
tre tema: gourmetturisme, 
akademisk turisme og gay-
turisme.

Jon P. Knudsen
fakultet for økonomi 
og samfunnsvitenskap, uia
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oPPlEvElsEsBasErt rEisEliv
oPPlEvElsEsBasErt 

rEisEliv
 reiselivsstudenter på studietur til Norges sydspiss 

og fem reiselivsbedrifter i lindesnes og lyngdal.
foto: lotte simensen
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stYrEts årsBErEtNiNG for 2008

kapitalforvaltningsstrategi
styret oppdaterte i juni 2008 stiftelsens 
kapitalforvaltningsstrategi. Den relativt forsiktige 
risikoprofilen på investeringene ble videreført for 
2008. styret mener at den valgte risikoprofilen er 
forsvarlig i forhold til stiftelsens formål og virksomhet. 
metodikken er utarbeidet i samsvar med de retnings-
linjer Kredittilsynet pålegger pensjonskasser og 
livsforsikringsselskaper. 

Finansiell risiko
stiftelsens eksponering mot finansiell risiko gjelder 
forvaltningen av stiftelsens midler. 

markedsrisikoen utgjør hovedsakelig renterisiko på 
anleggsporteføljen, da størsteparten av de øvrige 
investeringer er i korte obligasjoner og pengemarkedet. 
Kurstap i porteføljen ved en 2 % stigning i rentenivået 
er anslått til ca. 30 millioner kr. 
stiftelsens aksjeportefølje utgjør ca. 3,8 % av total-
porteføljen, og medfører risiko for svingninger i 
aksjekursene. En kursnedgang på 20 % i det norske 
aksjemarkedet og 30 % i det globale aksjemarkedet 
vil anslagsvis kunne gi et tap på ca. 16 millioner kr. 
stiftelsen er utsatt for kredittrisiko knyttet til utstedere 
av obligasjonslån, men risikoen anses for å være lav. 
likviditeten er god. 
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disponeringen av regnskapsmessig resultat har utviklet seg som følger: Formål og virksomhetens art
stiftelsen er lokalisert i Kristiansand kommune og har 
som formål å sikre arbeidsplasser og gode levekår i 
Kristiansand. Dette ved å gi støtte til prosjekter ved 
etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner 
eller organisasjoner som bidrar til nyskapning 
og kompetanseoppbygging ved kreative miljøer i 
Kristiansand. 

Arbeidsmiljø/ytre miljø
stiftelsen har pr. 31.12.2008 totalt 5 ansatte 
fordelt på 3 årsverk. stillingene som kontorleder, 
kommunikasjonsrådgiver og administrasjonssekretær har 
vært felles med sørlandets Kompetansefond. 

arbeidsmiljøet i stiftelsen anses å være godt. 
sykefraværet utgjør 21 dager (2,6 %). Det har ikke 
vært skader eller ulykker i løpet av året. 

stiftelsens formål består i investering i prosjekter i 
henhold til vedtekter, og forurenser derfor ikke det ytre 
miljø. 

likestilling
stiftelsen ser at det innenfor områdene kunst, kultur og 
kreative industrier fortsatt er betydelig mannsdominans. 
Dette kommer også til uttrykk i stiftelsens søknader og 
investeringer. stiftelsen har som mål å bidra til en større 
likestilling gjennom sine investeringer. 

i stiftelsens ulike organer er kjønnsfordelingen som 
følger: 
 Kvinner menn totalt
administrasjonen 2 (40 %) 3 (60 %)   5
styret 3 (43 %) 4 (57 %) 7
rådsforsamlingen 3 (27 %) 8 (73 %) 11

redegjørelse for årsregnskapet
årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning 
om fortsatt drift. Basert på stiftelsens egenkapitalbase 
bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er 
til stede. 

styret mener at årsregnskapet gir en rettvisende 
oversikt over utvikling og resultat av stiftelsens 
virksomhet og stilling.  

stiftelsens grunnkapital er kr 1 440 050 000. i henhold 
til vedtektenes § 4 er det i 2008 avsatt kr 58 999 539 
i tilleggskapital for å opprettholde grunnkapitalens 
realverdi. Bokført egenkapital pr. 31.12.2008 utgjør 
dermed: 

Grunnkapital kr 1 440 050 000
tilleggskapital kr 171 568 993
annen egenkapital kr    26 195 410
sum egenkapital pr. 31.12.08 kr 1 637 814 403

Netto avkastning av kapital for 2008 utgjør 
kr 33 533 586. Driftskostnadene beløp seg til 
kr 6 058 952. Dette gir et resultat før utdelinger 
på kr 27 474 634 som er disponert som følger: 

utdeling av midler i  
henhold til stiftelsens formål kr 8 772 223
avsatt til tilleggskapital kr 58 999 539
avsatt til annen egenkapital kr  -40 297 128
sum disponert kr 18 702 411
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Hoveddelen av investeringer i prosjekter ble flyttet fra desember 2008 til februar 2009. 
i februar 2009 ble det totalt investert kr 11,7 mill.
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Fremtidig utvikling
stiftelsens fremtidige utvikling vil være avhengig av 
avkastningen på stiftelsens midler. avkastningen vil 
igjen avhenge av valgt risikoprofil og opparbeidet 
bufferkapital. 

opparbeidet bufferkapital i stiftelsen er foreløpig 
beskjeden sett i forhold til grunnkapitalen. i og med at 
stiftelsen har et ”evighetens perspektiv” bør de årlige 
utdelinger til stiftelsens formål holdes på et moderat 
nivå frem til bufferkapitalen har nådd en tilfreds-
stillende størrelse. 

Andre forhold
stiftelsen driver ikke med forsknings- og utviklings-
arbeid i egen regi. 

styret vedtok i 2006 at stiftelsen skal bidra til 
finansieringen av ”Kilden” – teater- og konserthus for 
sørlandet. vi viser til ytterligere informasjon i note 
6, 10 og 12 til årsregnskapet. 

Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold 
etter regnskapsårets utgang som har betydning for 
stiftelsens stilling og resultat. 

note driftsinntekter og driftskostnader 2008 2007 

 Avkastning av kapital

 inntekter av finansielle eiendeler

 renteinntekter 86 062 391 68 615 533 

 Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler 3 937 192 3 802 351 

 urealisert gevinst finansielle eiendeler 772 976 3 828 110  

 annen finansinntekt 1 634 808 1 310 938 

 sum inntekter av finansielle eiendeler 92 407 367 77 556 932 

 kostnader vedrørende finansielle eiendeler

 annen rentekostnad 15 366 531 

 tap ved realisasjon av finansielle eiendeler 1 764 845 875 617

 urealisert tap finansielle eiendeler 55 913 561 1 503 708 

 annen finanskostnad 1 180 009 1 307 453 

 sum kostnader vedrørende finansielle eiendeler 58 873 781 3 687 310 

 sum avkastning av kapital 33 533 586 73 869 622 

2 Personalkostnader m.m. 3 574 514 3 067 391 

5 avskrivning på driftsmidler 105 188 107 732 

11 annen driftskostnad 2 379 251 2 101 532 

 sum driftskostnader 6 058 953 5 276 656 

 resultat før utdelinger 27 474 634 68 592 966 

10 utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål 8 772 223 32 381 500 

 Årsoverskudd (Årsunderskudd) 18 702 411 36 211 466 

 overføringer

 avsatt til tilleggskapital 58 999 539 12 322 377 

 avsatt til annen egenkapital -40 297 128 23 889 089 

8 sum overføringer 18 702 411 36 211 466 

Markedsverdi portefølje

2003 2004 2005 2006 2007

Justert grunnkapital Prosjektgjeld Bufferkapital
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note Egenkapital og gjeld 2008 2007 

 Egenkapital

 innskutt kapital

8 Grunnkapital 1 440 050 000 1 440 050 000 

8 tilleggskapital 171 568 993 112 569 454 

 sum innskutt kapital 1 611 618 993 1 552 619 454 

 opptjent egenkapital

8 annen egenkapital 26 195 410 66 492 538 

 sum opptjent kapital 26 195 410 66 492 538 

 sum egenkapital 1 637 814 403 1 619 111 992 

 gjeld

 kortsiktig gjeld

9 leverandørgjeld 94 199 114 087 

 skattetrekk og andre trekk 266 684 244 226 

10 vedtatte utdelinger, ikke utbetalt 23 381 423 29 173 678 

12 annen kortsiktig gjeld 732 881 26 310 197 

 sum kortsiktig gjeld 24 475 186 55 842 188 

 sum gjeld 24 475 186 55 842 188 

 sum gjeld og egenkapital 1 662 289 589 1 674 954 180 

BalaNsE

note Eiendeler 2008 2007 

 Anleggsmidler

 Varige driftsmidler

5 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 79 547 136 735 

 sum varige driftsmidler 79 547 136 735 

 Finansielle driftsmidler

6 obligasjoner som holdes til forfall 403 836 368 471 495 216

6 investeringer i aksjer og andeler 12 782 419 9 637 154

6 andre fordringer 333 154 225 337 469 225 

 sum finansielle anleggsmidler 749 773 013 818 601 595

 sum anleggsmidler 749 852 560 818 738 329

 
 omløpsmidler

 Fordringer

4 andre fordringer 15 903 857 16 003 508 

 sum fordringer 15 903 857 16 003 508

 Markedsbaserte verdipapirer

7 obligasjoner og obligasjonsfond 693 909 242 635 609 923 

7 aksjer, aksjefond og hedgefond 65 226 029 143 357 387 

 sum markedsbaserte verdipapirer 759 135 271 778 967 310

3 Bankinnskudd, kontanter o.l. 137 397 902 61 245 032 

 sum omløpsmidler 912 437 029 856 215 851

 sum eiendeler 1 662 289 589 1 674 954 180 
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  2008 2007   

 årsresultat før utdelinger 27 474 634 68 592 966 

 - utbetalte utdelinger i henhold til stiftelsens formål -14 564 478 -29 311 039 

 + ordinære avskrivninger 105 188 107 732 

 -/+ urealisert gevinst/tap finansielle omløpsmidler 55 140 585 -2 324 402 

 -/+ Periodisert avkastning finansielle eiendeler -5 000 214 347 

 tilført fra årets virksomhet 68 150 929 37 279 604 

 +/- Debitorer og kreditorer 79 763 -165 551 

 +/- Endring andre tidsavgrensninger -25 554 858 25 544 046 

A netto likviditetsendring fra driften 42 675 834 62 658 099 

 - investeringer i varige driftsmidler -48 000 -79 832 

 + salg av varige driftsmidler (salgssum) 0 0 

 +/- Endring i finansielle investeringer 33 525 036 -175 174 907 

B netto likviditetsendring fra investeringer 33 477 036 -175 254 739 

 + tilført grunnkapital 0 0 

C netto likviditetsendring fra finansiering 0 0 

A+B+C netto endring likvider gjennom året  76 152 870 -112 596 640 

 + likviditetsbeholdning 01.01. 61 245 032 173 841 673 

 likviditetsbeholdning 31.12. 137 397 902 61 245 032

note 1 regnskapsprinsipper
årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. andre eiendeler er klassifisert som omløps-
midler. fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. ved klassifisering av kortsiktig 
og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til 
virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives 
planmessig. for finansielle anleggsmidler, se nedenfor. omløpsmidler vurderes til laveste av anskaf felseskost og virkelig 
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke 
til virkelig verdi som følge av renteendring. for vurdering av finansielle omløpsmidler, se nedenfor. Enkelte poster er 
vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor.

Finansielle anleggsmidler
investeringer i obligasjoner og andre rentebærende papirer som er ment å holdes til forfall klassifiseres som finansielt 
anleggsmiddel i regnskapet og bokføres til anskaffelseskost. overkurs/underkurs på anskaffelsestidspunktet periodiseres 
og fordeles over resterende løpetid. Periodisert overkurs/underkurs resultatføres som løpende rentekostnad/renteinntekt.

Finansielle omløpsmidler
investeringer i aksjer, obligasjoner og andre rentebærende papirer som er børsnoterte og som inngår i en handelsporte-
følje vurderes til virkelig verdi. andre finansielle omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er 
kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål
vedtatte utdelinger som ikke er utbetalt på balansetidspunktet føres som kortsiktig gjeld i regnskapet. tilskudd som gis 
i form av lån eller andre investeringer blir regnskapsmessig behandlet som øvrige utdelinger i det enkelte år. mottatte 
avdrag på lån reduserer årets kostnadsførte utdelinger.

note 2  lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

lønnskostnad 2008 2007 

lønn inkl. honorar til styre og rådsforsamling 2 602 252 2 255 402
folketrygdavgift 424 658 365 029 
Pensjonskostnader 477 715 335 363 
andre ytelser 69 890 111 597 
sum 3 574 514 3 067 392

gjennomsnittlig antall ansatte 5 3
stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og har en ordning som 
tilfredsstiller kravene i denne loven.

Ytelser til ledende personer  daglig leder styret rådsforsamling

lønn 886 556 0 0
Pensjonskostnader 203 140 0 0
møtegodtgjørelse 0 460 000 30 000
annen godtgjørelse 6 312 0 0
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note 6   investeringer i finansielle anleggsmidler 
 
obligasjoner    pålydende kostpris Bokført verdi Markedsverdi
stat, statsgaranterte og statsforetak    29 500 000   30 783 505 30 086 405 30 150 016
Kommune/fylkeskommune     80 500 000     80 863 943 80 863 943 81 408 579
industri    84 500 000  84 249 420 84 205 620 81 540 172
finans   185 000 000   183 418 000 183 680 400 183 311 400
finans: aksjeindekserte obligasjoner   25 000 000   25 000 000 25 000 000 24 075 000

sum obligasjoner som holdes til forfall  404 314 868 403 836 368 400 485 167

Aksjer og andeler Antall kostpris Bokført verdi Markedsverdi
Carnegie fastighetsfond sverige aB 54 11 319 11 526 11 964
Carnegie fastighetsfond aB 4 146 3 617 307 3 617 307 4 812 713
skagerak seed Capital 2 Ks  1 000 000 1 000 000 1 000 000
skagerak venture Capital 1 Ks  9 293 715 7 426 150 7 426 150
skagerak venture Capital 1 (GP) Ks  929 371 727 436 727 436

sum aksjer og andeler  14 851 712 12 782 419 13 978 263

Andre fordringer   kostpris Bokført verdi Markedsverdi
Carnegie fastighetsfond  14 469 226 14 469 225 19 250 852 
teater- og Konserthus for sørlandet iKs  318 685 000 318 685 000 318 685 000

sum andre fordringer  333 154 226 333 154 225 337 935 852
       
sum finansielle anleggsmidler    752 320 806 749 773 013 752 399 282

stiftelsen har i 2007 tegnet seg for en investering i venturefondet skagerak venture Capital på totalt NoK 25 000 000.
fondet er organisert som et kommandittselskap. Pr. 31.12.2008 var ca 41 % av investeringen innbetalt som 
komandittkapital.

stiftelsen har i 2007 ytet et lån til "Kilden" - teater og Konserthus for sørlandet. vi viser til ytterligere informasjon om 
bevilgninger til Kilden i note 10.

noter

i tillegg til de generelle vilkår som følger av stiftelsens pensjonsordning har daglig leder en 
særaldersgrense på 65 år i henhold til kommunal pensjonsordning.

revisor
Godtgjørelse til Deloitte as utgjør i 2008 for revisjon kr 94 000 ekskl. mva. og for revisjonsrelatert 
bistand kr 30 600 ekskl. mva.

note 3 Bankinnskudd m.m.
i posten bankinnskudd m.m utgjør bundne skattetrekksmidler kr 131 050,-

note 4   Andre fordringer
Andre fordringer består av følgende:  2008 2007 
opptjente, ikke forfalte renter  15 811 178    15 969 304       
andre fordringer  92 679    34 204  
sum andre fordringer  15 903 857     16 003 508    

note 5   Varige driftsmidler
 kunst datautstyr kontorutstyr sum
anskaffelseskost 1.1 12 150     243 619 251 342 507 111
tilgang kjøpte driftsmidler 12 000   36 000 0 48 000
avgang   0 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12 24 150 279 619 251 342 555 111

akkumulerte avskrivninger 31.12 0 239 479 236 085 475 564
Bokført verdi pr. 31.12 24 150 40 140 15 257 79 547

årets avskrivninger 0 57 060     48 128    105 188    

økonomisk levetid  4 år 4 år
avskrivningsplan avskrives ikke lineær lineær
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note 8   Egenkapital

 grunn- tilleggs- Annen
    kapital kapital egenkapital sum

inngående balanse 1 440 050 000 112 569 454 66 492 538 1 619 111 992
årets endring i egenkapital:
årets avsetning til tilleggskapital  58 999 539 -58 999 539 0
Årets resultat   18 702 411 18 702 411

Egenkapital 31.12.2008 1 440 050 000 171 568 993 26 195 410 1 637 814 403

i henhold til stiftelsens vedtekter skal grunnkapitalen hvert år tillegges et beløp som er tilstrekkelig til at 
grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. årets avsetning til tilleggskapital på kr 58 999 539 er basert på en vekst 
i konsumprisindeksen på 3,8 % i 2008.

note 9   leverandørgjeld  
   2008  2007
ikke oppgjort kjøp verdipapirer    0  0
øvrige kreditorer    94 199 114 087
sum leverandørgjeld   94 199  114 087

noter

note 7 Markedsbaserte verdipapirer

sertifikater og obligasjoner pålydende kostpris Bokført verdi Markedsverdi
stat, statsgaranterte og statsforetak 107 500 000 106 303 727 106 808 038 106 808 038
Kommune/fylkeskommune 50 000 000 50 012 540 50 093 287 50 093 287
finans 401 051 756 402 183 710 399 649 298 399 649 298
industri 125 069 962 125 486 560 124 999 941 124 999 941
sum sertifikater og obligasjoner   683 986 537 681 550 564 681 550 564

Fond   Antall kostpris Bokført verdi Markedsverdi
Warren Wicklund likviditet 6 316 6 487 709 6 151 186 6 151 186
Carnegie likviditet 6 182 6 135 903 6 207 492 6 207 492
sum fond     12 623 612 12 358 678 12 358 678

sum rentebærende papirer  696 610 149 693 909 242 693 909 242

inv. i aksjer, aksjefond og hedgefond pålydende kostpris Bokført verdi Markedsverdi 
acergy 19 000 900 025 741 000 741 000 
austervoll seafood 34 800 1 252 800 382 800 382 800 
Bonheur 6 700 1 429 253 971 500 971 500
BWG Homes 28 400 1 112 886 72 704 72 704 
Dof 35 000 2 206 949 1 190 000 1 190 000 
Ekornes 10 500 1 356 529 703 500 703 500 
farstad shipping 15 400 1 466 773 1 039 500 1 039 500 
Komplett 15 400 908 253 477 400 477 400 
lerøy seafood Group 25 000 1 471 159 1 125 000 1 125 000 
sparebanken møre 3 225 822 202 516 000 516 000 
Norsk Hydro 45 600 1 278 936 1 267 680 1 267 680 
sparebanken Nord-Norge 6 943 986 173 305 492 305 492
oddfjell a-aksjer 17 600 1 425 566 765 600 765 600 
orkla 32 500 1 278 934 1 477 125 1 477 125 
Prosafe Production 45 000 604 166 495 000 495 000 
Prosafe 45 000 913 840 1 170 000 1 170 000
salmar 42 300 1 707 038 1 099 800 1 099 800 
sea Drill 24 800 1 636 800 1 366 480 1 366 480 
solstad offshore 21 500 1 525 725 1 257 750 1 257 750 
statoilHydro 27 679 2 750 143 3 152 638 3 152 638 
tGs Nopec Geophysical 34 400 1 520 472 1 191 960 1 191 960 
Wilh. Wilhelmsen a 17 300 2 131 450 1 643 500 1 643 500 
Yara international 12 900 1 214 728 1 918 875 1 918 875 
sum aksjer  31 900 800 24 331 304 24 331 304

skagen Global - aksjefond 52 844 22 500 000 29 085 106 29 085 106 
Warren Wicklund 8 478 20 876 998 11 809 619 11 809 619 
sum aksjer og aksjefond  75 277 798 65 226 029 65 226 029 

sum markedsbaserte verdipapirer  771 887 947 759 135 271 759 135 271
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note 10 utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål 

søker prosjekt 2008

agder Kunstnersenter artmark skulpturpark 700 000
Egenregi idékonkurranse 200 000
Egenregi /sørNorsk filmsenter regionalt filmfond 1 000 000
Kristiansand Kommune Barnehagedrift Kulturopplevelser i Kristiansand barnehager 200 000
Kristiansand Kristelige studentforbund Jan Erik Wold og Egil Kapstad tolker Wergeland 100 000
Kristiansand turnforening lån til opprettelse av stiftelsen Kulturkarneval 100 000
lo Distriktskontor agder internasjonal dag mot vold mot kvinner 30 000 
samsen Kulturhus  Klapp musikkvideokonkurranse 200 000
stiftelsen arkivet  filmproduksjon "viljens hus" 100 000
sørlandets Kunnskapspark arena forprosjektmidler 50 000 
trafo, uia Cultiva Ekspress 600 000
universitetet i agder orkester Norden 2009 500 000
tilbakeførte bevilgninger fra tidligere år  -50 000
klima for kreativitet og stedsutvikling, i alt 3 730 000

Kristiansand matcirkus as Kultur- og matfest 2008 100 000
smia Grafiske verksted utredningsprosjekt - fremdrift og utvikling av smia 50 000
sound of Happiness Kunstmappe 40 000
stiftelsen Bredalsholmen "sjøkurs" til Brest 2008  40 000
stiftelsen Punkt Punkt Kunst, år 2 av 3 100 000
universitetet i agder  assitejfestivalen 200 000
tilbakeførte bevilgninger fra tidligere år   0
innsats for ikke-kommersielle virksomheter, i alt 530 000

noter

søker prosjekt 2008

Barnevandrerne  aksjekapital 1 000 000
Designernes Julemarked  salgsutstilling 30 000
Dyreparken utvikling as forprosjekt Eco vitensenter 190 000
fotohuset støtte til forretningsplan  25 000
friland as utviklingsmidler til filmproduskjon "verdens Ende" 150 000
Kristiansand Digitale Cinematek utstyrsinvestering  150 000
Kristiansand Kommune, Kulturdirektøren  forprosjekt forfattersenter 87 500
Kristiansand rock City rapport martin atkins 25 000
Kristiansand rock City Profilering av Kr.sandsband på musikkfest i oslo 2008 25 000
sound of Happiness Happy News 150 000
sørlandets Kunnskapspark  forprosjekt musikk- management  200 000
sørlandets tv- og filmforening felles stillingsannonse for tv/ filmbransjen 128 492
tilbakeførte bevilgninger fra tidligere år   -575 019
kommersiell konsentrasjon, i alt  1 585 973 

agderforskning Kulturen og det regionale Norge (forprosjekt) 100 000
agderforskning  forprosjekt kulturbrukerundersøkelse 200 000
Bi Kristiansand lesson from Cote d'azur for sørlandet  50 000
Dr. reidar Wenneslands stiftelse forskerårsverk 200 000
Egenregi/ agderforskning Nettverk stiftelser og sparebanker 100 000
Kristiansand Kino  universitetets filmdager 175 000
motion as standardavtale 36 250
Norgesfilm as seminar for audiovisuelle næringer 200 000
stiftelsen Punkt Punkt seminar - år 3 av 3 100 000
universitetet i agder Bachelor-studium i opplevelsesbasert reiseliv 1 200 000
universitetet i agder multimediastudio 800 000
universitetet i agder music business management 1 100 000
universitetet i agder smykkedesign 400 000
universitetet i agder tenketank agder - forum for studier 
 av kommunale og regionale utviklingsstrategier 150 000
universitetet i agder undersøkelser ifm. Kvinnegründerdagen 2008 20 000
universitetet i agder likestillingskonferansen 2007 15 000
World Event as  Etablering av kompetansesenter under 
 World tour 2008 200 000
World Event as World tour Kristiansand 2009  500 000
tilbakeførte bevilgninger fra tidligere år  -2 420 000 
kristiansand som kompetansesentrum, i alt 3 126 250
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note 12    Annen kortsiktig gjeld

 2008 2007

forskuddsbetalte renter Kilden 0 25 277 700 
øvrige kreditorer 732 881 1 032 497

sum leverandørgjeld 732 881 26 310 197

teater og konserthus for sørlandet iKs, Kilden, har i henhold til inngått låneavtale innbetalt 
NoK 35.000.000 som et forskudd. forskuddet skal brukes til å dekke renter og avdrag de første to 
årene av lånets løpetid. Beregnet renter på lånet er for 2008 kr 20.962.700. i henhold til avtalen er 
resterende forskuddsbetalt rente på kr 4.315.000 avregnet mot lånet pr 31.12.08. 

mottatte avdrag på risikolån  -200 000

investeringer i arbeidsplasser og levekår 2008, i alt 8 772 223

rest, ikke utbetalte investeringer fra 2008  6 474 956 
rest, ikke utbetalte investeringer fra 2007  13 699 792 
rest, ikke utbetalte investeringer fra 2006  1 648 974
rest, ikke utbetalte investeringer fra 2005  246 001
rest, ikke utbetalte investeringer fra 2004  409 600
rest, ikke utbetalte investeringer fra 2003  902 100

prosjektgjeld bokført i balansen  23 381 423

styret har i 2007 vedtatt at stiftelsen skal bidra til finansieringen av "Kilden" - teater og Konserthus 
for sørlandet. Cultiva skal årlig bevilge midler som gjør Kilden i stand til å betjene et lån på 323 mill NoK. 
De årlige bevilgningene fra Cultiva er betinget av at stiftelsen i henhold til sine vedtekter hvert år har 
midler til utdeling til stiftelsen formål. 

note 11    spesifikasjon av andre driftskostnader 

 2008 2007

lokalkostnader  253 505  192 780
Datautstyr, inventar, småanskaffelser  225 553  171 894
fremmede ytelser  474 342 466 531
Kontorrekvisita, trykksaker, telefon, porto  465 709 281 840
møtekostnader  138 766  84 677
reisekostnader  429 087 525 440
annonsering, markedsføring  116 266 163 058
Diverse kostnader  276 024  215 312

sum  2 379 251 2 101 532

noter 

note 10 fortsetter
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sHEEPY
- årEts talENt

Brede flatseth Johnsen – alias sheepy – var i fjor én av
58 søkere som fikk støtte fra Cultiva Express. 25-åringen fra

Kristiansand fikk 20.000 kroner til arbeidet med debutplaten
”Byen i sør”, der han rapper på sin sørlandske dialekt. senere på

 året ble han tildelt Cultiva Express sitt talentstipend på 50.000 kroner.
foto: tor Erik schrøder



Cultivas råDsforsamliNG:
politisk valgte:
Per sigurd sørensen
mette Gundersen
Bjarte vestøl
Bjørg stray
odd søfting
mona E. Drange
Kristian landmark

Øvrige medlemmer:
Yngve svendsen, sorenskriver
siri mathiesen, representant fra NHo
Claudio michell, representant fra lo
tor sommerseth, rådmann i Kristiansand kommune

Cultivas stYrE
trond Bjørnenak (leder)
trine Bille (nestleder)
Ellen skeie Hansen
Jørgen Kristiansen
øystein lønn
terje Næss (1. vara)
ragnhild aas Hystad (2. vara)

Cultivas aDmiNistrasJoN:
Besøksadresse:  Kjøita 42
Postadresse:  Postboks 494, 4664 Kristiansand
E-post: post@cultiva.no

Erling valvik  administrerende direktør
ingebjørg Borgemyr Kontorleder (permisjon fra 11.04.08)
susan therese furrebøe Prosjektrådgiver
Hans C. Knævelsrud Kommunikasjonsrådgiver
Benedicte Jørgensen administrasjonssekretær 
åge Daniel lie Kontorleder (vikar fra 12.04.08)

for spørsmål vedr. søknader, vennligst kontakt sentralbord: 380 380 20
www.cultiva.no

layout og grafisk produksjon: aptum Kommunikasjon 
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KilDEN
Byggingen av teater- og konserthuset Kilden er i rute.

Praktbygget på odderøya åpner etter planen dørene i 2012.
Cultiva har investert 323 millioner kroner i Kilden.

foto: ala
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KJøita 42, PostBoKs 494, 4664 KristiaNsaND 
E-Post: Post@Cultiva.No 

www.cultiva.no


