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pedagogiske formål Norges Tekniske Naturvitenskapelig universitet (NTNU) har ved å yte økonomisk
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til the Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU.
02.06.2020
Stiftelsen har ingen ansatte, og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.
Stiftelsen inngikk i 2017 fornyet avtale med UNIFOR - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved
Universitetet i Oslo om administreringen av stiftelsens midler.
Revisor bekreftet i sin oppsummering etter årsoppgjørsrevisjonen for 2018 at UNIFORs rutiner og interne
kontroll gjennom 2018 har fungert tilfredsstillende for alle vesentlige formål, og at det i forbindelse med
interimsrevisjonen for 2019 ikke er funnet forhold som endrer dette.
Styret mener at årsregnskapet gir et rett bilde av fondets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
Styret bekrefter at personvernforordningen (GDPR) er i ivaretatt i driften av stiftelsen.
Stiftelsen drives fra Trondheim og er gjennom UNIFOR medlem av Stiftelsesforeningen og Norsk forum for
ansvarlige og bærekraftige investeringer (NORSIF).

Trondheim, 26.05.2020
Styret i Trondheim Stiftelse Til Nevrovitenskapelig Forskning

Jan Morten Dyrstad
styreleder

Janicke Udbye Løvaas
styremedlem

Finn Haugan
styremedlem

Rune Rudolf Haglund
styremedlem

Hilde Aunvåg
styremedlem

Årsregnskap 2019
Trondheim Stiftelse Til Nevrovitenskapelig Forskning
Org.nr. 992 921 218
Resultatregnskap
Avkastning på kapital
Avkastning fra investeringer
Renteinntekter
Annen inntekt
Andre finanskostnader

Note
1
4

Sum avkastning på kapital

2019

2018

14 457 492
204 770
31 451 782
-321

-4 043 197
41 082
225 163
-317

46 113 723

-3 777 268

382 118
18 222
18 700

323 778
2 130
18 700

419 040

344 608

45 694 683

-4 121 876

Administrasjonskostnader
Honorarer
Andre administasjonskostnader
Avgift Stiftelsestilsynet

2

Sum administrasjonskostnader
Resultat før utdelinger
Utdelinger/tilskudd

Årsresultat

3

6 125 000

5 450 000

39 569 683

-9 571 876

39 569 683

-9 571 876

39 569 683

-9 571 876

Overføringer
Avsatt til / overført fra fri egenkapital

Sum overføringer
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Org.nr. 992 921 218
Balanse
Eiendeler

Note

2019

2018

Andre kortsiktige fordringer

2 419

4 076

Sum fordringer
Investeringer

2 419

4 076

161 211 688
7 966 423

121 754 196
1 727 575

Sum investeringer

169 178 110

123 481 771

Sum eiendeler

169 180 530

123 485 847

100 000

100 000

100 000

100 000

162 955 530

123 385 846

162 955 530
163 055 530

123 385 846
123 485 846

Markedsbaserte plasseringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

1

Egenkapital og gjeld
Bunden egenkapital
Grunnkapital

Sum bunden egenkapital
Fri egenkapital
Fri egenkapital

Sum fri egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

6 125 000

0

6 125 000
6 125 000

0
0

169 180 530

123 485 846
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Noter til regnskapet for 2019
Trondheim Stiftelse Til Nevrovitenskapelig Forskning

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, stiftelsesloven og god regnskapsskikk i Norge.
Prinsipp for inntektsføring: Avkastning på investert kapital inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.
Avkastning beregnes netto og består av både realiserte og urealiserte gevinster eller tap.
Prinsipp for kostnadsføring: Styrets vedtak om utdelinger blir kostnadsført i året de blir vedtatt.
Prinsipp for vurdering av eiendeler: Eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som
omløpsmidler.
Prinsipp for vurdering av omløpsmidler: Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig
verdi.
Prinsipp for verdivurdering av investeringer: Markedsbaserte plasseringer i fond som inngår i en
handelsportefølje vurderes til markedsverdi på balansedagen. Ved beregning av gevinst/tap benyttes
gjennomsnittlig anskaffelseskost. Markedsbaserte plasseringer i valuta omregnes til balansedagens kurs.
Prinsipp for vurdering av gjeld: Gjeld som forfaller innen et år er klassifisert som kortsiktig gjeld. Vedtatte
utdelinger som ikke er utbetalt i samme år som vedtaket, blir ført som kortsiktig gjeld.
Styrets vurdering av årsregnskapet
Fortsatt drift er lagt til grunn for utarbeidelsen av regnskapet. Det foreligger ingen opplysninger som er av
betydning for å bedømme stiftelsens stilling og resultat utover det som fremkommer i regnskapet. Så langt
styret kjenner til er det ingen usikkerhet knyttet til årsregnskapet. I forbindelse med markedsuroen i
finansmarkedene som følge av utbruddet av korona-pandemien i februar 2020, har den finansielle porteføljen
hatt et verdifall på ca. 11 % pr. 31.3.2020. Utover dette har det ikke inntruffet ekstraordinære forhold eller
vesentlige hendelser som påvirker årsregnskapet etter balansedagen.
Note 1. Forvaltning av stiftelsens midler
Stiftelsens kapitalforvaltning følger en vedtatt investeringsstrategi. Den strategiske vektingen er satt til 60 % i
aksjer (hvorav 25 % i norske aksjer og 35 % i globale aksjer) og 40 % i renter (hvorav 30 % i norske
obligasjoner og 10 % i norsk pengemarked). Porteføljen forvaltes av Sparebank1 Kapitalforvaltning (aktivt
forvaltet) og KLP (indeksnær forvaltning) med en samlet forvaltet kapital per 31.12.2019 på NOK
169 178 110. Styret har vurdert investeringsstrategien og funnet å videreføre denne.
Forvaltningen av stiftelsens midler følger Statens Pensjonsfond Utlands prinsipper for ansvarlige
investeringer og etiske kriterier. I tillegg har styret vedtatt at investeringsstrategien skal bygge oppunder å nå
så vel nasjonale som internasjonale miljø- og klimamålsetninger. Videre er det en målsetning at FNs 17
bærekraftsmål skal innarbeides som en integrert del av investeringsstrategien.
En markedsportefølje med den vedtatte strategiske vektingen mellom aksjer og renter ga i 2019 en
avkastning på 11,7 %. Styret bedømmer avkastningen for 2019 som tilfredsstillende. Styret legger til grunn
en normalisert avkastning for inneværende år, men på grunn av korona-pandemien hefter det usikkerhet ved
dette.
Historisk kostpris er virkelig kostnad for stiftelsen ved kjøp av andelene i fondene på investeringene ved
tegning.
Kostpris
Sparebank1 Kapitalforvaltning

78 636 260

Markedsverdi
2019
82 620 804

Verdiendring i
2019
6 090 559
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KLP Kapitalforvaltning

64 154 009

78 590 884

8 366 933

Note 2. Honorarer
Stiftelsen har ingen ansatte. Det ble i 2019 utbetalt NOK 90 000 i honorar til styret.
Honoraret ellers gjelder revisjonshonorar belastet med NOK 6 751, honorar til juridisk bistand med NOK
43 875 og honorar til UNIFOR belastet med NOK 241 492.

Note 3. Utdelinger til stiftelsens formål
Stiftelsen følger normalt en utdelingsplan som innebærer at ikke mindre enn 3 % men ikke mer enn 5% av
netto markedsverdi av stiftelsens samlede kapital slik den ble satt i stiftelsens offisielle regnskaper for
foregående år kan deles ut til formålet. I 2019 ble det delt ut NOK 6 125 000 fra stiftelsen. Utdelte midler som
ikke er benyttet og returnert stiftelsen, utgjorde NOK 0.

Note 4. Annen inntekt
Annen inntekt på NOK 31 451 782 består i all hovedsak av bidrag fra private givere herav NOK 20 millioner
fra en enkelt giver, NOK 4,5 millioner fra avviklingen av Ensliges Landsforbund og NOK 6 800 700 fra The
Kavli Foundation.

PKF ReVisjon AS
v/ oppdragsansvarlig revisor Øyvind Solberg
Postboks 199 Manglerud
0612 OSLO
26.05.2020

FULLSTENDIGHETSERKLÆRING/UTTALELSE FRA LEDELSEN
Dette brevet sendes i forbindelse med Deres revisjon av regnskapet for
Trondheim Stiftelse Til Nevrovitenskapelig Forskning, org.nr. 992 921 218
for året som ble avsluttet den 31. desember 2019. Formålet er å kunne konkludere på hvorvidt regnskapet i
det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:
Regnskap
· Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at stiftelsens regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for
betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen
av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at regnskapet gir et
rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
· Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder
regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.
· Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse
i overensstemmelse med kravene i regnskapsloven og god regnskapsskikk.
· Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigering eller omtale, er korrigert
eller omtalt.
Opplysninger som er gitt
Vi har gitt revisor:
· Tilgang til alle opplysninger som vi har kjennskap til og som er relevante for utarbeidelsen av
regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,
· tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og
· ubegrenset tilgang til personer i enheten som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente
revisjonsbevis fra.
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet.
Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan
inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er
kjent med og som kan ha påvirket enheten, og som involverer:
· ledelsen,
· andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet.
Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om
misligheter som kan ha påvirket enhetens regnskap og som er kommunisert av analytikere,
tilsynsmyndigheter eller andre.
Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om
manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet.
Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til enhetens nærstående parter og alle forhold til
nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med.
Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, så som garantiforpliktelser,
sikkerhetsstillelser, erstatningssøksmål eller pågående prosesser, både aktuelle og latente, og har i
notene til regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt til tredjeparter.
Stiftelsen har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller heftelser på
stiftelsens eiendeler, med unntak av dem som fremgår av notene til regnskapet.
Stiftelsens kapital er forvaltet forsvarlig og utdelinger er gjort i samsvar med stiftelsens vedtekter og
formål. Utdelinger som er tildelt før prosjekt/aktivitet er gjennomført, er fulgt opp med rapportering eller
tilbakemelding til styret.

Med vennlig hilsen
Trondheim Stiftelse Til Nevrovitenskapelig Forskning
Jan Morten Dyrstad
Styreleder

