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2. KAVLIFONDETS VIRKSOMHET I2OL7

2.l Generelt

O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond (Kavlifondet) eier Kavli Holding AS

(Kavlikonsernet), og det er dette eierskapet som muliggjor Kavlifondets allmennyttige

virksomhet. Deler av overskuddet i Kavlikonsernet reinvesteres for 5 styrke og utvikle

konsernet, mens resten anvendes til allmennyttige form6l innenfor forskning, kultur og

humanitart arbeid. I tillegg forvaltes en finansportef6lje som utjevner bide den

allmennyttige virksomheten og eventuelle kapitalbehov i Kavlikonsernet.

Tildelingene fra fondet har okt betydelig de siste arene. Det samlede belopet til

allmennyttige formil vil imidlertid fortsatt kunne variere fra 6r til 6r.

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

og utvikling av Kavlifondet" som grunnlag for Kavlifondets videre arbeid og utvikling. I tr6d

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

soker i all hovedsak selv aktivt prosjekter pa bakgrunn av utvalgte satsingsomrader. Stotten

som Kavlifondet gir skal skape ringvirkninger. Vi stotter derfor prosjekter som har potensial

til 6 vokse og p6 sikt bli selvfinansierte. Arbeidet med sa ma rbeidspartnere er omfattende

og ogsd preget av tett oppfolging og rapportering. Vi er mer opptatt med at stotten skal

skape betydelig nytte enn hvilket samlet belop som tildeles.

Kavlifondet har i 2017 jobbet malrettet for e oke kjennskap og kunnskap om Kavlifondet og

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

bide innad i Kavlikonsernet og i det norske samfunnet for Ovrig. Kavlifondets nye

merkeposisjonering ble utarbeidet i 2015 og iverksattes gjennom hele f.io16ret. Dette

arbeidet danner grunnlag for revidert kommunikasjonsstrategi og implementering av ny

logo. vi onsker at folk skal tenke p5 de ringvirkningene Kavlifondet skaper isamfunnet. Et

hovedmiil er at stotten vi gir skal skape ringvirkninger ikke bare for enkeltmennesker som

mottar stOtte, men ogs6 for lokalsamfunn og storsamfunn. Vi jobber iet langsiktig

perspektiv.

Vi har ogsS valgt 6 koble et nytt slagord (Ou kjoper. Du gir) til logoen. De fire ordene

oppsummerer vir eierstruktur. I tillegg er slagordet og en kort tekst om fondet plassert

sentralt pi flere av Kavliproduktene. Slik forteller vi forbrukerne at nir de velger et produkt

fra et av selskapene i Kavlikonsernet, gir de samtidig til en god sak. Kavlifondet er en

annerledes eier og giver, og styret er tilfreds med at den allmennyttige virksomheten

inspirerer og er et viktig ledd i konsernets bedriftskultur hvor "Verdiskaping for gode

formal" er et viktig mAl.

2.2 Kavlifondets form6l og oppgaver

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

Kavli, eierskapet til Kavlifondet. utbyttet fra dette eierskapet finansierer Kavlifondets

allmennyttige virksomhet. Kavlifondet skal dele ut av overskuddet fra driften av konsernet i



tr6d med Knut Kavlis vilje til humaniteere, kulturelle og forskn ingsmessige formal.

Kavlifondets form5l er den allmennyttige virksomheten. For at denne skal vare mulig og

kunne utvikles, me ogsa utovelse av eierskapet i konsernet og forvaltningen av Kavlifondets

finansielle midler ivaretas pi en god og verdiskapende mSte'

Kavlifondet skal stotte humanitere, kulturelle og forskninSsmessige prosjekter med en hoy

allmenn nytteverdi. vi onsker hele tiden 6 finne samarbeidspartnere som tar ansvar, og

som jobber engasjert for at stotten som gis fer storst mulig nytteeffekt. Malsettingen skal

oppnis gjennom 5 jobbe ansvarlig, langsiktig, kompetent og engasjert'

2.3 Styret og dets arbeid

Kavlifondets styre skal ha kompetanse innen Kavlikonsernets forretningsom16der og

erfaring fra kultur, forskning eller humanitart arbeid. Minst ett styremedlem skal ha

kompetanse innen finans- eller investeringsvirksomhet'

Styret har i eret 2017 hatt folgende sammensetning:

Aksel Mj0s
Solfrid Lind

Dag J. Opedal
Silvija Seres

-styrelede r
-styremedlem
-styremedlem
-styremedlem

Fondets styre har i lopet av Sret 2017 hatt 6 protokollforte styremoter. Arsregnskap og

arsberetning for 2015 ble godkjent i styremotet 5. mai 2oL7 . Generalforsamling for Kavli

Holding AS ble giennomfort L2. juni 2077 .

2.4 Administrasjon

Antal|6rsverksomjobberiadministrasjonener2,S.lngerEliselversenerdagligleder.
Fondets kontoradresse er sandbrekkeveien 91 p5 Nesttun i Bergen. Kavlifondet har

hovedkontor iBergen.

2.5 Revisor

Fondets revisor er PricewaterhouceCoopers AS ved statsautorisert revisor Hallvard Aar0'

3. EIERSKAP AV KAVLIKONSERNET

KavlieretavNorgesst6rste,eldsteogmestinternas.ionalenaeringsmiddelkonsern'Kavli
har egne produksjonsanlegg i Norge, iverige, Finland og Storbritannia' Kavlikonsernet f5r

inntektene fra salg av matvarer under Kavli-merket og sterke' lokale merker som St'



Helen's Farm, Prlmula, Druvan, Eriks og Q-Meieriene i Norden og Storbritannia'

Kavlikonsernet er 100 prosent eid av Kavlifondet giennom Kavll Holding AS. Styret i

Kavlifondet er generalforsam ling 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.

De 810 ansatte i Kavlikonsernet er stolte av a ha en eier som hjelper andre. Hvert ar er

konsernets medarbeidere ide enkelte land med 6 velge ut enkelte lokale prosjekt som

Kavlifondet stotter.

Overskuddet fra Kavlikonsernet deles ut til allmennyttige form6l i samfunnet gjennom

Kavlifondet. I 2017 ble det delt ut kr 82,14 millioner kroner en Okning p6 73'3 %fra 2016.

N6r forbrukere kjoper et produkt fra Kavli, stotter de samtidig gode formal'

Styret i Kavlifondet er holdt lopende orientert om konsernets virksomhet og

resultatutvikling gjennom orienteringer pe styremOter og strategimote av

konsernsjef Erik Volden.

Den positive res u ltatutviklingen for Kavlikonsernet fortsatte i 2017. Konsernet hadde i 2017

driftsinntekter p6 kr 3,3 milliarder mot kr 3,1 milliarder i 2016, og et Srsresultat etter skatt

pAkr 737,3 millioner mot kr 104,9 millioner i 2015. Utbyttet til Kavlifondet som blir mottatt
og inntektsfort i 2018 ble fastsatt til kr 100 millioner'

Styret er svert tilfreds med utviklingen i Kavlikonsernet bade nir det gjelder

vekst, resultater, og styret og ledelsens fokus p5 markeds-, organisasjon- og

kompetanseutvikling.

Det er forventet at den positive resultatutviklingen fortsetter.

4. OKONOMI OG FORVALTNING

Kavlifondets inntektskilder er erlig utbytte fra Kavli Holding AS, renter pe len til Kavli

Holding AS og avkastning p5 egne finansielle midler. I Kavlifondets strategi ser man det som

Onskelig 5 bygge opp en egen kapitalreserve slik at man om nodvendig kan yte

egenkapitaltilskudd til konsernet og sikre at den allmennyttige virksomheten ikke er

avhengig av Srlige utbytter fra Kavli Holding AS. Finansportefoljen bidrar dessuten til en

risikomessig balansering av Kavlifondets samlede formue.

Styret legger betydelig vekt p6 en forvaltningsstrategi som begrenser risikoen ved

investeringene, hensyntatt en lengre investeringshorisont. styret har, etter r5d fra Gabler

lnvestment consulting As (Gabler), vedtatt en investeringsstrategi for de finansielle

midler. Gabler ridgir ogs6 med hensyn til valg av forvaltere og fond, samt leverer

m6nedlig portefoljerapportering.



Aktuell aktivasam mensetning pr.3L.l2.l7 samsvarer med strategiske vekter.

Gjennomforingen av finansforvaltningen har vert lopende h6ndtert av styreleder Aksel

Mjos og daglig leder, med rapportering og forankring i styremotene. Gabler som
Kavlifondets portefoljeredgiver ogsi deltatt p6 styremoter og gjort noen sarskilte
analyser.

Fondets egne driftskostnader (utenom tildelinger) i 2017 var kr 11,4 mill. I 2016 var
driftskostnadene kr 6,2 mill.

Kavlifondets finansportefolje har, utenom lan til Kavli Holding AS, en markedsverdi pd kr

452,892 mill. pr.37.!2.L7. (Pr.31.12.16 kr409,5 mill.) Avkastningen i 2017 ble:

Aktivaklasser

Portefolje-
andel (i %)

Avkdstning i 2017 (i %)

Referanse- Mer-/mindre
Portefolie lndeks Avkastning

Pengemarked - Norge

Norske obligasjoner

clobale obligasjoner

Norske aksjer

Globale aksjer

Eiendomsfond
Aksjer, fremvoksende
markeder

Hedgefond

7,1

7L,9

5,3

37,t
9,9

5,0

2t,6

0,r -0,1

3,4 L,4 2,O

3,8 2,3 l,s
17,6 l7,O 0,6

2O,0 16,3 3,1

9,1 I,t o,o

L7,L 3O,4 -13,3

-2,2 3,5 -5,7

Totalportefolje 100 -o,4LO,L9,7

Portefoljesammensetningen er basert pa vedtatt strategi ut fra vurdering av fondets

risikoevne -og vilje, inkludert forventede likviditetsbehov. Portefoljen er plassert ifond
og fplges opp minedlig gjennom rapportering fra Gabler.

I tillegg til finansportefoljen har fondet en likviditetsplassering p6 kr 42,9 mill. pr. 31.12.17 i

pengemarkedsfondet Storebrand Likviditet (Pr. 37.12.76: kr 49,2 mill.). Dette belopet er
holdt utenfor finansportefoljen for 5 vare tilgjengelig for utdelinger og driftskostnader
gjennom aret. En kommittering pi kr 6 mill., hvorav kr 5,59 mill. er innbetalt, iThe Voxtra

East Africa Agribusiness Growth Fund, et "lmpact investing"-fond, samt egen kapita lbevis

for kr 1mill. iCultura Bank kommer itillegg til fina nsportefoljen.

Styret vurderer avkastningen pd de finansielle midlene i 2017 som tilfredsstillende.Fondet
har ingen forpliktelser utover de som er avsatt i regnskapet eller omtalt i denne

irsmeldingen. Resultat for utdelinger i Kavlifondet ble kr 117,1 mill. for 2017 (l 2016: kr

150,6 mill.). Styret mener at resultatregnskapet og balansen med tilhorende noter gir en

fyllestgiorende informasjon om erets virksomhet og fondets stilling ved Srsskiftet.

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

av fondets stilling.



5. ALLM EN NYTTIG VI RKSOM H ET

5.l Generelt

I Kavlifondets vedtekter heter det: "O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond

(Kavlifondet) er en stiftelse som har til formil giennom tildeling av midler, etter
narmere bestemmelse av Kavlifondets styre, S fremme humanitere formil, forskning
og kultur."

Kavlifondet onsker 5 oppni storst mulig nytteeffekt 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. Seksti prosent av midlene skal gd til humanitare
form6l, tretti prosent til forskning og ti prosent til kultur. Forti prosent av midlene 96r til
internasjonale prosjekter og seksti prosent til land der Kavlikonsernet har produksjon.

I 2017 har fondet fortsatt jobbet med 6 gjore utdelingsstrategien tydelig og formidlet
denne internt og eksternt.

Utvikling i iirlige tildelinger fra Kavlifondet:

5.2 Kavlifondets stotte til humanitart arbeid

Kavlifondet onsker 6 bisti utsatte mennesker og fremmesa mfunnsutvikling i Norge,

Sverige, Finland og Storbritannia, samt i utviklingsland.

I land hvor Kavlikonsernet har produksjon stottes prosjekter rettet mot barn- og unges

psykiske helse, demenspasienter, fattige og andre utsatte grupper. I Norge stotter vi

flere store organisasjoner som bidrar med godt sosialt arbeid for vanskeligstilte. Vi

Onsker 6 stotte prosjekter som bidrar til inkludering og gode moteplasser, og som

forebygger ulike typer sosial isolasjon og utenforskap. Tema som barnefattigdom,
integrering, stotte til vanskeligstilte og sosialt entreprenOrskap er prioriterte omrider
for oss.

I utviklingsland jobber vi sarlig gjennom utdannings- og helseprosjekter for mennesker
som lever i ekstrem fattlgdom.

Vi jobber glerne sammen med andre akt6rer for i bidra til resultater innen v6re
kjerneomrSder.

I 2017 har fondet igangsatt flere nye samarbeid innen barn og unges psykiske helse,

blant annet med svenske MIND for 5 videreutvikle deres samtaletilbud med lignende
chattebasert tjeneste rettet mot selvmordsforebygging. StOrre tildelinger til
Foreningen for h.lertesyke barn og deres prosjekt (Redd for 5 leve. Angst for a dO.) for



unge hjertepasienter og svenske Ung Cancers stipendprogram er ogse nye
samarbeidsavtale r av 2Ol7 som har psykososial ivaretagelse som formal.

Kavlifondet er opptatt av 6 ikke bare gi stotte til de som er rammet av psykiske

helseutford ringer, men ogsi forebygge gjennom stotte til gode prosjekter for
inkludering og bekjempelse av utenforskap. Her kan vi l6fte frem nye

samarbeidsavtaler med Robin Hood-huset i Bergen og Norges M usikkorpsforbunds
PU LSE-prosjekt i deres in kluderingsprogram.

Bedre helse og livskvalitet for demenspasienter er ogs6 et tema som gir igjen i vire
tildelinger. I 2017 er vi glade for 6 ha inng6tt en ny, stor sa ma rbeidsavtale med Bergen

Filharmoniske Orkesters prosjekt for demensrammede og pirorende <Musikk for
minnet}).

Kavlifondet har i 2017 fortsatt sitt omfattende engasjement for matsentralene, som

omfordeler overskuddsmat til va n skeligstilte, med oppstartstotte til Matsentralen
Trondheim, Matsentralen Bergen og til paraplyorganisasjonen Matsentralen Norge.

A fremme sosialt entreprenorskap er et okende satsningomrade for Kavlifondet, og i

20!7 har vi inngett en storre samarbeidsavtale med Ungt Entreprenorskap Norge om

utvikling av sosiale elevbedrifter i norsk grunnskole. lmpact Challenge Bergen

(aldersvennlige lOsninger) og Raftostiftelsen prosjekt Fremtidspiloten (miljoinnovasjon i

grunnskolen) er to andre entreprenorskapsprosjekter som har feft stotte av fondet.

Av innovative miljOprosjekter fortjener ogse Hapets Katedral omtale. lnitiativet skal

bygge en interreligios katedral av plastavfall funnet i havet, og fremme flerreligios og

tverrkulturell dialog og samarbeid for felles miljokamp.

lnnen utviklingsprosjekter er vere storste nye satsninger i 2017 stotte til
Strommestifelsens Speed Schools, intensive skoler for a ta igen tapt skolegang, og

Streetlight Schools Jeppe Park iJohannesburg, som gir kvalitetsutdanning til de yngste

skolebarna fra fattige lokalsamfunn. Vi har ogsi vedtatt ny stotte til Nyenga

Foundations arbeid med arbeidstrening og yrkesopplering til ungdom i Uganda, og til
Trax Norway/Ghana om etablering av geitefarmen Trax-Kavli farm som skal ale opp
geiter til skolestipender for ungdom, med prioritet for jenter.

Den digitale utviklingen gjenspeiler seg ogs6 ivire tildelinger, som ved stotte til innkjop

av nettbrett til bruk i NorSahels arbeid mot spedba rnsdodeliEhet, nettbrett og

laringsapper til Aay's Village i Laos og stOtte til blant annet opplaringsapp for
jordmodre i Etiopia ien storre sa marbeidsavtale med Maternity Foundation.

5.2.1 Presentasjon av Matsentralen pe Q-melkekartonger

Viren 2017 ble Kavlifondets stotte til matsentralene eksponert p6 Q-melkekartongen.
Dette er fjerde gang fondets prosjekter f5r eksponering pe melkekartongene.



Presentasjonen pa kartongene kom rett iforkant av De Gode Nyhetene-ka mpanjen

som startet oPP i mai 2OL7 .

5.3 Kavlifondets st@tte til forskning

Kavlifondet stotter forskning som forebygger og bekjemper alvorlig sykdom og

humanitar nod. Sykdommer: Demens, ME, kreft, barn- og unges psykiske helse.

Humaniter nod: vaksineforskning. Fondet bidrar gjerne med finansiering i en tidlig fase.

I 2017 har Kavlifondet viderefort stotten til ME-forskning i Bergen og i Oslo. olav Mella

og Oysteins Fluges forskning ved Haukeland Universitetssykehus har i 2017 lagt frem

nedslaende, men viktige funn da det ikke var mulig 6 pSvise effekt av kreftmedisinen

rituximab.

Et annet stort, pigaende forskningssamarbeid er med Aktiv mot kreft, som giennom et

samarbeid med forskere ved Memorial sloan Kettering cancer center (MsKcc) i New York

undersoker hvilke svulster som blir pavirket av fysisk aktivitet.

Kavlifondet stotter Helse Bergen sitt arbeid med 6 gjore behandlingsopplegget 4-dagers

formatet mot tvangslidelser hos barn og unge tilgjengelig nasjonalt og internasjonalt.

Avtalen for 2076-2079 har i 2017 fremlagt svErt gode resultater.

5.4 Kavlifondets stotte til kultur

Kavlifondet stotter unge, klassiske utovertalenter, samt prosjekter som gir barn o8 unge,

eldre og vanskeligstilte tilgang til gode ku lturopplevelser.

Her har spesielt Trondheim Kam mermusikkfestivals talentsatsning TICC begynt i gi

svart gode resultater iform av et vel etablert og stadig voksende

rennom6internasjonalt. I tilbakemeldinger fra Tlcc knyttes de gode resultatene direkte

til arbeidet som har vert utfort med stotten fra Kavlifondet.

Konstknekt, Kavlifondets og Vinterfestspill i Bergstadens Orkesterakademi for unge,

norske orkestertalenter er ogs6 viderefort i 2017 (i henhold til avtale av 2016). Samtidig

har Kavlifondet opprettholdt sin Ovrige 6rvisse stotte til Vinte rfestspille ne'

Andre satsninger rettet mot un8e, talentfulle musikere, som Barratt Dues Senter for

talentutvikling, Ungdomssymfonikerne og BFOUng, er ogsa opprettholdt med gode

resultater og tilbakemeldinger i 2017.

lntegrering av innvandrere og stotte til vanskeligstilte i samfunnet er en annen viktig

prioritet for Kavlifondets kultursatsing. Gratisbilletter som deles ut tilfrivillige
organisasjoner av Den Nationale scene, stotte til forestillingen Flere Farger Nord, Norsk

Litteraturfestivals arbeid for ii integrere flyktninger i programmet og blant publikum,

samt Festspillenes uteprogram og egne konserter p6 sykehjem



Andre eksempler pA kulturprosjekter med en sterk inkluderingskomponent er fornyet
stotte til korprosjektet The Sage Gateshead i det nordostlige England og

oppstartsstotte til Fargespill Oslo.

kter som fikk bevi stotte i 2017

' Mindre prosjekttildelinger opp til kr 350 000

"Stotte til mindre oppstartsprosjekt

Alle prosjektene Kavlifondet stotter er omtalt pi kavlifondet.no



5. UTSIKTER

Den forventede positive resultatutviklingen for Kavlikonsernet gir nye muligheter for

Kavlifondet. styret onsker itr6d med dette 6 oke nivaet for utdelingene ytterligere ide

neste arene. Uansett m5 man regne med at storrelsen p6 de Srlige tildelingene vil kunne

variere i fremtiden. styret vil sammen med daglig leder fortsette utviklinSen av og

synliggiOringen av fondets allmennyttige virksomhet' Styret ser meget positiW p5 den

videre utviklingen av og i Kavlifondet

7 . MDAFORHOLD OG LI KESTILLING

Arbeidsmiljoet vurderes som godt. Fondet har pr.37.1.2.2077 tre kvinnelige ansatte.

Styret bestar pr.17.!2.2017 av to menn og to kvinner' Fondsstyret legger vekt pa at

begge kjonn er representert i styret. Fondets virksomhet har ingen negative

innvirkninger pa det ytre milio utover vanlig kontor- og reisevirksomhet'

8. KONSERNREGNSKAP

Fondet har utarbeidet det konsernregnskapet som kreves for fondet sammen

med naringsvirksomheten i henhold til regnskapslovens bestemmelser'

Arsoverskuddet for konsernet er kr 219,5 mill. fOr utdelin8er til allmennyttig

virksomhet mot kr 177,4 mill' i 2016' Konsernregnska pet for Kavli Holding AS

viser den okonomiske utviklingen for naringsvirksomheten sarskilt'

KonsernregnskapetforKaVliHoldingASblefremlaStstyretiKaVlifondet4.mai
2018medetersresultatetterskattpekrls6,3millfor2OlTmotkr166,8mill'i
20!6. Fot Ovrig uises til arsoppgior for Kavli Holding AS'

10



9. FORTSATT DRIFT

styret anser forutsetningene for fortsatt drift e veere til stede i full utstrekning.

Bergen, 4. mai 2018

Solfrid Lind

Styremedlem

$tA-t,

lngel Elise lversen

11

Styrets leder

v,9z;:#(--
Styremedlem


