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2. KAVLIFONDETS VIRKSOMHEI 12014
2.1 Generelt

O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond (Kavlifondet) eier Kavli Holding AS
(Kavlikonsemet), og det er dette eierskapet som muliggjor Kavlifondets allmennyttige
virksomhet. Deler av overskuddet i Kavlikonsemet reinvesteres for i styrke og utvikle
konsemet, mens resten anvendes til allmennyttige formil innenfor forskning, kultur og

humanitrrt arbeid. I tillegg forvaltes en finansportefolje som utjevner bide den

allmennyttige virksomheten og eventuelle kapitalbehov i Kavlikonsemet.

Tildelingene fra fondet har okt betydelig de siste irene. Det samlede belopet til
allmennyftige formril vil imidlertid fortsatt kunne variere fra Ar til ir.

Strategien revideres 6rlig og i november vedtok styret en ny utgave av dokumentet "Styring

og utvikling av Kavlifondet" som grunnlag for Kavlifondets videre arbeid og utvikling. I

trAd med strategien prioriteres ferre, men storre og mer langsiktige prosjekter. Kavlifondet

soker selv aktivt prosjekter pA bakgrunn av utvalgte satsingsomrider.

Kavlifondet har i 20l4jobbet milrettet for 6 ske kjennskap og kunnskap om Kavlifondet og

dets allmennyttige virksomhet. Nye m6linger viser vesentlig okt kjennskap og kunnskap

bide innad i Kavlikonsernet og i samfunnet for ovrig.

Styret er tilfreds med at den allmennyttige virksomheten inspirerer og er et viktig ledd i

konsemets bedriftskultur hvor "Verdiskaping for gode formil" er et viktig mil'

2.2 Kavlifondets formil og oppgaver

Kavli ble etablert i 1893. I 1962 overfsrte Knut Kavli, sonn av grunnleggeren Olav Kavli,

eierinteressene til Kavlifondet. Deue eierskapet finansierer Kavlifondets allmennyttige

virksomhet. Kavlifondet skal dele ut av overskuddet fra driften av konsemet i tred med Knut

Kavlis vilje, ogi2Ol4 bte det delt ut 43,6 millioner kroner til humanitere, kulturelle og

forskningsmessi ge formAl.

Kavlifondets formil er den allmennyttige virksomheten. For at denne skal vere mulig og

kunne utvikles, mi ogsi utovelse av eierskapet i konsemet og forvaltningen av Kavlifondets

finansielle midler ivaretas pi en god og verdiskapende mite.
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Kavlifondets milsetting er i velge og utvikle prosjekter med en hoy allmenn nytteverdi.
Milsettingen skaloppnis gjennom 6 jobbe ansvarlig, langsiktig, kompetent og

engasjert.

Av vedtektenes $ I falger at: O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond er en

stiftelse som har til formil gjennom tildeling av midler, etter nermere bestemmelse av

Kavlifondets styre,6 fremme humanitere formil, forskning og kultur.

2.3 Styret og dets arbeid
Styret har i iret 2014hatt folgende sammensetning:
Aksel Mjos -styreleder
Reidar Lorentzen -styremedlem t.o.m.13. desember 2014

Solfrid Lind
Dag J. Opedal

-styremedlem
-styremedlem f.o.m. 6. mai 201 4

Styret snsker i takke Reidar Lorentzen for en betydelig og god innsats gjennom mange ir
som styreleder og styremedlem bide i Kavlifondet og i Kavli Holding AS.

Fondets styre har i lapet av flret 2014 hatt 5 protokollforte styremoter. Arsregnskap og

irsberetning for 2013 ble godkjent i styremotet 6. mai20l4. Generalforsamling for Kavli
Holding AS ble gjennomfort 13. juni 2014

2.4 Administrasjon

Inger Elise lversen er daglig leder. Fondets kontoradresse er Sandbrekkeveien 9l pi Nesttun

i Bergen.

Kavlifondet har hovedkontor i Bergen.

2.5 Revisor

Fondets revisor er PricewaterhouceCoopers AS ved Jon Haugervig.

Kavlifondel
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3. EIERSKAP AV KAVLIKONSERNET
Kavli er et av Norges storste, eldste og mest intemasjonale

neringsmiddelkonsem. Kavli har egne produksjonsanlegg i Norge, Sverige,

Danmark, Finland, England og Skottland, og produktene blir solgt i mer enn 20

land.

Kavlikonsemet bestir av flere selskaper, som alle er heleid av Kavli Holding

AS. Kavli Holding AS er eid 100 7o av Kavlifondet. Kavlikonsemet sysselsetter

ca. 900 ansatte. I konsemets norske virksomhet inngir Q-Meieriene AS.

Styret i Kavlifondet er generalforsamling i Kavli Holding AS. Finn Jebsen er

styreleder i Kavli Holding AS, og Aksel Mjos og Dag J' Opedal representerer

Kavlifondet i styret i Kavli Holding AS.

Styret i Kavlifondet er ogsi holdt lopende orientert om konsemets virksomhet

og resultatutvikling giennom orienteringer pa styremoter av konsernsjef Erik

Volden.

Den positive resultatutviklingen for Kavlikonsemet fortsatte i 2014' Konsemet

hadde i 2014 driftsinntekter pi kr. 2,98 milliarder og et ersresultat pi kr' 87'5

millioner. Utbyttet til Kavlifondet som blir mottatt og inntektsfort i 2015 ble

fastsatt til k. 50 millioner.

Styret er svert tilfreds med utviklingen i Kavlikonsernet bide nir det gielder

resultater og ledelsens fokus pA markeds-, organisasjon- og

kompetanseutvikling.

Det er forventet at den positive resultatutviklingen fortsetter'

KavlifondeI
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4. OKONOMI OG FORVALTNING

Kavlifondets inntektskilder er irlig utbltte fra Kavli Holding AS' renter pi lin til

Kavli Holding AS og i okende grad avkastning pi egne finansielle midler' I

iavlifondets"strat.gi r., -un dit som onskelig i bygge opp en egen kapitalreserve

slik at man om nodvendig kan yte egenkapitaltilskudd til konsemet og sikre at den

uitr*nnyttig" uirksomheln ikke er avhengig av irlige utbytter fra Kavli Holding

AS. nin-.io.,"f"ljen bidrar dessuten til en risikomessig balansering av Kavlifondets

samlede formue.

Styret legger betydelig vekt pA en forvaltningsstrategi som begrenser risikoen ved

inr.rdi"g.n., h"n.yitutt .n l"ngr" investeringshorisont' Styret har' etter red fra Gabler

irr"u-"ri Con.ulting AS (Gablir), vedtatt en investeringsstrategi for de finansielle

midler. Gabler ridgirlgsi med hensyn til valg av forvaltere og fond' samt leverer

minedlig portefoljerapportering.
Aktuell lktivasam-"nietning pr. 31.12.14 samsvarer med strategiske vekter'

Gjennomforingen av finansforvaltningen har vert lopende hindtert av styreleder Aksel

fvijos og aagti! teder, med rapporterin-g og forankring i styremotene' Gabler har ogsi i

iol+ uZn Iiuilifond"t. port;fsljeredgiver og ogs6 deltatt pe styremoter og giort noen

srrskilte analyser. Styrei igangsatte hosten 2014 en konkurranseutsetting av oppdraget

rn"J ,aOgirningttjenester pi kipitalforvaltningen' Etter en omfattende prosess med de

uktu.tt"i"u..uid-orer og ved bruk av ekstem kompetanse pi vurderingene valgte styret

etter regnskapserets avslutning a inngi ny avtale med Gabler'

Fondets egne driftskostnader (utenom tildelinger) i 20t4 var kr' 4'466 mill' I2013 var

a.itrlotiiua"n. t r. 6,294 miil. Hvorav kr' 2,343 mill' var kostnader knyttet til

historieboken. (20'12: kr. 4,547 mill.)

Kavlifondets finansportefolje har, utenom lin til Kavli Holding AS' en

.*f..a.r..ai paW.Zell;ill. pr' 3l'12'14: (Pr' 31'12'13 Y{'252'3 mill') (Pr'

31.12.12 kr. 211,2 mill.) Avkastning 2014:

Avkastning i 2014 (i %)

Referanse- IVler-/mindre

0,7 0,9 -0'2

6,7 5,1 | '4
6,1 9,3 -2,7

8,6 6,3 2,3

26,2 28,1 -l 
'8

') (r 2.0 0,0

s,7 43 s'4

0,0

9,0

I 8,0

9,4

39,5
q'l

Pengemarked - Norge

Norske obligasjoner

Globale obligasjoner

Norske aksjer

Globale aksjer

Eiendomsfond
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Portefoljesammensetningen er basert pe vedtatt strategi ut fra vurdering av fondets

risikoevne og -vilje, inkludert forventede likviditetsbehov. Portefoljen er plassert i fond

og folges opp minedlig gjennom samrapportering fra Gabler.

I tillegg til finansportefoljen har fondet en likviditetsplassering pi kr.28,4 mill. pr.

31.12.14 i pengemarkedsfondet Storebrand Likviditet (Pr.3l.l2.l3: kr.26,5 mill.). Dette

belopet er holdt utenfor finansportefoljen for i vere tilgjengelig for utdelinger og

driftskostnader gjennom eret. En kommittering pi kr. 6 mill. hvorav kr. 2,68 mill' er

innbetalt i The Voxtra East Africa Agribusiness GroMh Fund, et "Impact investing"-fond,
samt egenkapitalbevis for kr I mill. i Cultura Bank kommer i tillegg til finansportefoljen.

Styret vurderer avkastningen pi de finansielle midlene i2014 som tilfredsstillende.

Fondet har ingen forpliktelser utover de som er avsatt i regnskapet eller omtalt i denne

irsmeldingen. Resultat fsr utdelinger iKavlifondet blekr.87,74 mill. for20l4 (l 2013: kr.

73,014 mill.). Styret mener at resultatregnskapet og balansen med tilhsrende noter gir en

fyllestgiorende informasjon om erets virksomhet og fondets stilling ved irsskiftet.

Det er etter regnskapsirets utlop ikke inntridt forhold som er av betydning for vurderingen

av fondets stilling.

Kavlifondel



5. ALLMEN NYTTIG VIRKSOMH EI

5.1 Generelt

I Kavlifondets forste formilsparagraf heter det:"O. Kavli og Knut Kavlis Almennyttige

Fond (Kavlifondet) er en stiftelse som har til formil giennom tildeling av midler, efter

n&rrnere bestemmelse av Kavlifondets styre, 6 fremme humanitere formil, forskning

og kultur."

Kavlifonet onsker 6 oppni storst mulig nyteeffekt av de enkelte tildelingene, og

arbeider for at de samlede utdelingene skal bli betydelige over tid. Formil, geografi og

tema ligger til grunn for utvelgelsen. Halvparten av midlene gir til humanitere form&I,

tretti prosent til medisinsk forskning og tjue prosent til kultur. Halvparten av midlene

gir til intemasjonale prosjekter og halvparten til land der Kavlikonsemet har

produksjon.

I 2014 har Fondetjobbet med e giore utdelingsstrategien tydelig og formidle denne

intemt og ekstemt.

I 2014 delte Fondet ut 43,6 millioner kroner.

5.2 Kavlifondets stotte til humanitert arbeid

Kavlifondet snsker i hjelpe sirbare mennesker iNorge og i utviklingsland. Sarlig
stottes ulike helse- og utdanningsprosjekter knyttet til barn og unge som lever i stor

fattigdom. Fondet stotter ogsi fl ere entreprenorskapsprogram.

12014 har Fondet blant annet stottet et prosjekt ved NHH som kombinerer

helseopplysning med entreprenorskapsopplering i Tanzania. I Malawi har Fondet stottet

oppbyggingen av landets fsrste fsrskoleutdanning, i India oppreftelsen av et senter for
gatebarn og i Zimbabwe et utdanningsprogram. I Norge har midlene g6tt til blant andre

Livsglede for Eldre, som bidrar til aktivisering av eldre, og til Bamevakten, som jobber

for 6 bedre voksne og bams bevissthet om nettbruk.

5.3 Kavlifondets stotte til forskning

Kavlifondet ststtet forskning som forebygger og bekjemper alvorlig sykdom. Fondet

stotter serlig demens- og ME-forskning og bidrar gieme med finansiering i en tidlig

fase.

Kavlifondet
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I 2014 har Kavlifondet ststtet to store forskningsprosjekter knyttet til henholdsvis

Haukeland Universitetssykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus: Olav Mella og

Oysteins Fluges forskning pi irsaker og mulig behandling av ME, og Lasse Giils
prosjekt der han, sammen med forskere i Norge og Sverige, forsker pi irsaken til
uwikling av Alzheimers. I 2014 stottet ogsi Fondet opprettelsen av klimafrokoster",

Norsk Klimastiftelses nye satsing pi formidling, samt konferansen NorVect, om

vektorbime sykdommer.

5.4 Kavlifondets stotte til kultur

Kavlifondet ststter unge musikktalenter, samt prosjekter som gir unge og eldre tilgang til
gode kulturopplevelser.

I 2014 har Fondet fortsatt stotten til Rissr Kammermusikkfests program rettet mot unge

og eldre, tit Vinterfestspill i Bergstaden og til Festspillene i Bergens uteprogram. Fondet

har stottet opprettelsen av Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester og flere

talentutviklingsprogram. Fondet stotter ogsa Oseanas program for skoleklasser og den

britiske institusjonens Sage Gatesheads barnekor.

5.5 Prosjekter som mottok stotte i 2014:

Hvert ir gir en andel av Kavlifondets utdelinger til prosjekter de ansatte i Kavli selv

stemmer irem. Av forirets utdelinger pi disponerte ansatte iNorge 1,5 mill. kr. Disse ble

brukt til i stotte humanitere prosjekter. Bamekeftforeningen, Mental Helse Ungdom,

Sykehusbam og Sykehusklovnene fikk ststte i 2014. [Bor tilsvarende omtale de andre

landenel

Prosjekt Organisasjon/person Land Katetori

HUMANITERE PROSJEKT

EN IFEC konferanse

(overrislingsmidler)

Ragnhild Spilker Norge Humanitare prosjekt

My Good Act. SkoleProsjekt

(overrislingsmidler)

.lohne Bohren Sri Lanka Humanitere pros.iekt

Bring Hope in Africa

(overrislingsmidler)

Celine Askvold Kenya Humanitare prosjekt

Kavlifondet
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My Farm entreprenOrskole

(overrislingsmidler)

Africa Sta rt Up Gambia H umanitare prosjekt

Psykologisk f0rstehjelp
(overrislingsmidler)

Solfrid Raknes Norge Humanitare prosjekt

Ethiopia Fund Ethiopia Fund v/Anne

Berge Pedersen

Etiopia Humaniteere prosjekt

Livsglede for eldre Stiftelsen Livsglede for

eldre

Norge HumanitEre prosjekt

Chime Chime vlenfrid
Stellberg

Uganda HumanitEre prosjekt

Water Shop Sierra Leone Humanitare prosjekt

Dream Strommestiftelsen Myanmar Humanitere prosjekt

Ansattnominerte

prosjekter

Diverse Norge,

Sverige,

oanmark,

England

Humanitare prosjekt

Gotlandskurset Gotlandskurset Sverige Humanitare prosjekt

Forskolelarerutdanning Agrivet v/Marit Svahn Malawi Humanitare prosjekt

Health Development

lnternational

Health Development

lnternational

v/Anders seim

N iger Humanitare prosjekt

Frelsesarmeen Frelsesarmeen Norge Humanitare prosjekt

Barnevakten.no Barnevakten Norge Humanitere prosjekt

Gronnsakshager 100% til bornene Kenya,

Ghana

Humanitaere prosjekt

Pro-bono konsulenter Prospera Norge Humanitare prosjekt

Utdanningsfond Sa bona Zimbabwe Humanit€re prosjekt

Girls'home Little Big Help lnd ia Humanitare prosjekt

Women Empowerment

Theatre

READ Nepal Nepal Humanitere pros.iekt

TV aksjonen Kirkens N0dhjelp D iv. Humaniteere prosiekt

Kavlifondel
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KULTURPROSJEKT

The Big sing/M inisingers The Sarge Gateshead E ngla nd Kulturprosjekt

Friskunst Oseana Norge Kulturprosjekt

Risor ung, Meloditimen Risor

Kammermusikkfest

Norge Kulturprosjekt

Vinterfestspill Vinterfestspill Norge Kulturprosjekt

181 Ensem ble Bjergsted Norge Kulturprosjekt

Unge Stemmer Bergen Nasjonale

Opera

Norge Kulturpros.iekt

Bergen Filharmoniske

U ngdomsorkester

Bergen Filharmoniske

Orkester

Norge Kulturprosjekt

oslo Quartet series UNG Oslo Quartet Series Norge Kulturprosjekt

Talentutvikling tidligmusikk Tidligmusikkfestival Norge Kulturprosjekt

Uteprogrammet Festspillene i Bergen Norge Kulturprosjekt

FORSKNINGSPROSJEKI

Girl Power choice Lab, NHH Tanzania Forskningsprosjekt

Alzheimersforskning Lasse Giil,

Haraldsplass

Diakonale Sykehus

Norge Forskningsprosjekt

Musikk mot demens Audun Myskja Norge Forskningsprosjekt

Norvect konferansen NorVect Norge Forskningsprosjekt

Klimafrokost Norsk klimastiftelse Norge Forskningsprosjekt

ME-forskning Haukeland sykehus

v/Qystein Fluge, Olav

Mella

Norge Forskningsprosjekt

Alle prosjektene Fondet stotter er omtalt pe www.kavlifondet.no
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6. UTSIKTER

Den forventede fortsatte positive resultatutviklingen for Kavlikonsernet gir nye

muligheter for den allmennyttige virksomheten. styretonsker i tdd med dette i ske

niviet for utdelingene i6rene fiemover, samt a bygge finansielle reserver for ivaretagelse

av eierrollen. Styret innser at det kan ta tid e finne frem til egnede prosjekter samt a bygge

opp kapasitet og systemer for i kunne hindtere disse. Uansett mi man regne med at

stsrrelien pi de 6rlige tildelingene vil variere ogsi i fremtiden. Styret vil sammen med

daglig ledir fortsetti utviklingen av og synliggjoringen av fondets allmennytige

virksomhet.

Styret ser meget positivt pe den videre utviklingen av og i Kavlifondet'

7. MILJAFORHOLD OG LIKESTILLING

Arbeidsmiljoet vurderes som godt. Fondet har pr. 31.12'2014 en kvinnelig

ansatt daglig leder. Styret bestir pr. 31.12.2014 av to menn og 6n kvinne'

Fondsstyret legger vekt pi at begge kjonn er representert i styret' Fondets

virksomiet hai ingen negative innvirkninger pi det yre miljo utover vanlig

kontor- og reisevirksomhet.

8. KONSERNREGNSKAP
Fondet har utarbeidet det konsernregnskapet som kreves for fondet sammen med

nrringsvirksomheten i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Arsoverskuddet

for konsernet er kr. I 3 I ,l mill. for utdelinger til allmennyttig virksomhet'

Konsemregnskapet for Kavli Holding AS viser den skonomiske utviklingen for

naeringsvirksomheten serskilt. Konsemregnskapet for Kavli Holding AS ble

fremlagtstyretiKavlifondet4.mai20l5medetirsresultatetterskattpikr.93,35
mill. For ovrig vises til irsoppgior for Kavli Holding AS'

9. FORTSATT DRIFT

J,(P..{. l:-l ,
Solfrid Lind \'/
Styremedlem

Styret anser forutsetningene for fortsatt drift i vere til stede i full utstrekning.

2q-41
Dag J. Opedal - lnger Elise lversen

Daglig lederStvremedlem
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