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                                        Note 2020 2019

DRIFTSINNTEKTER
Mottatte gaver 5 2 630 564 2 174 776
SUM DRIFTSINNTEKT 2 630 564 2 174 776

DRIFTSKOSTNADER
Utdelinger iht. Stiftelsens formål 4 0 (2 308 213)
Kontor- og adm.utgifter 2 (246 718) (209 571)
Regnskapshonorarer 2 (49 798) (50 315)
Revisjonshonorarer 2 (45 500) (42 750)
Annen ekstern bistand 2 (331 860) (225 335)
SUM DRIFTSKOSTNAD (673 876) (2 836 184)

DRIFTSRESULTAT 1 956 688 (661 409)

FINANSPOSTER
Renteinntekt av bankinnskudd 18 114 23 570
Gevinst / (tap) ved realisasjon av aksjer og aksjefond 0 3 236
Gevinst / (tap) ved realisasjon av obligasjoner 10 363 2 853
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler 3 6 213 275 7 419 800
Kontohold / bankgebyrer (53 567) (47 618)
SUM FINANSPOSTER 6 188 185 7 401 841
                                        
ÅRSRESULTAT 8 144 873 6 740 432

DISPONERING (DEKNING) AV ÅRSRESULTATET
Avsatt til annen egenkapital 8 144 873 6 740 432
SUM DISPONERT (DEKKET) 8 144 873 6 740 432
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BALANSE PR. 31.12.

EIENDELER Note 2020 2019

OMLØPSMIDLER

FORDRINGER
Mellomregning Norges Parkinsonforbund 2 553 460 1 681 060
SUM FORDRINGER 2 553 460 1 681 060

FINANSIELLE OMLØPSMIDLER
Omløpsaksjer og aksjefond 3 40 607 147 34 588 780
Obligasjoner og pengemarkedsfond 3 5 497 479 5 666 442
SUM FINANSIELLE OMLØPSMIDLER 46 104 626 40 255 222

Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 711 995 1 984 140

SUM OMLØPSMIDLER 50 370 081 43 920 422

SUM EIENDELER 50 370 081 43 920 422
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EGENKAPITAL OG GJELD Note 2020 2019
                                        
EGENKAPITAL
                                        
INNSKUTT EGENKAPITAL
Grunnkapital 1 25 100 000 25 100 000
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL 25 100 000 25 100 000

OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital 1, 4 23 558 282 15 413 409
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 23 558 282 15 413 409

SUM EGENKAPITAL 48 658 282 40 513 409
                                        
GJELD

KORTSIKTIG GJELD
Avsatt til utdelinger 4 1 000 000 1 000 000
Annen kortsiktig gjeld 711 800 2 407 014
SUM KORTSIKTIG GJELD 1 711 800 3 407 014

SUM GJELD 1 711 800 3 407 014

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 50 370 081 43 920 422

Oslo, 15.03.2021

Knut Johan Onarheim
Styrets Leder

Espen Dietrichs
Styremedlem

Trine Lise Corneliussen
Styremedlem

Magne Wang Fredriksen
Styremedlem

Guido Werner Alves
Styremedlem
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle 
organisasjoner.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett 
klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende 
kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet 
forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives 
planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Investeringer i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter
Kortsiktige plasseringer (aksjer, andeler mv. vurdert som omløpsmidler) vurderes til virkelig verdi 
på balansedagen. For verdipapirer som er en del av en veldiversifisert portefølje med innslag av 
ulike aktivaklasser der porteføljen forvaltes samlet med hensyn på risiko og avkastning, benyttes 
virkeligverdi prinsipp samlet for porteføljen. 

Valuta
Balanseposter i utenlandsk valuta er vurdert etter Norges Banks kurser ved årets slutt.

Skatt
Stiftelsen er ikke ansett skattepliktig for sin virksomhet, jfr skattelovens § 2-32.
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NOTE 1 - EGENKAPITAL

Egenkapital  Grunnkapital  Annen 
egenkapital

Sum EK

Egenkapital 01.01.2020 25 100 000 15 413 409 40 513 409
Årsresultat 0 8 144 873 8 144 873
Egenkapital pr 31.12.2020 25 100 000 23 558 282 48 658 282

NOTE 2 - LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSE MV. 

Lønnskostnader
Forskningsfondet har ingen ansatte. Ingen ledende personer har mottatt ytelser fra 
Forskningsfondet  i 2020. Det er VaR Forvaltning AS (v/Linni Tiller) som er forretningsfører for 
Fondet og tar seg av alle administrative spørsmål. Kostnadsført honorar til VaR Forvaltning AS for 
administrative tjenester for  2020 var kr 157 435.  
Forskningsfondet er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon.

Regnskapshonorarer
Kostnadsført regnskapshonorar for 2020 var kr 49 798 inkl mva.

Revisjonshonorarer
Kostnadsført godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon i regnskapsåret var kr 45 500 inkl mva.

Annen ekstern bistand
Kostnadsført godtgjørelse til Formuesforvalting Aktiv Forvaltning AS for finansiell- 
porteføljerådgivning  i regnskapsåret var kr 331 860. 

NOTE 3 - VERDIREGULERING AV MARKEDSBASERTE OMLØPSMIDLER

Verdipapirer Kostpris Markedsverdi Tbf 
verdiendring

Verdiendring Endring Bokført verdi

pr 31.12.2020 pr 31.12.2020 2019 2020 2020 pr 31.12.2020
Obligasjoner og 
pengemarkedsfond

4 760 446 5 497 479 -542 125 737 033 194 908 5 497 479

Omløpsaksjer og 
aksjefond

27 075 235 40 607 147 -7 513 545 13 531 912 6 018 367 40 607 147

Sum totalt 31 835 681 46 104 626 -8 055 670 14 268 945 6 213 275 46 104 626
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NOTE 4 -  UTDELINGER FRA FORSKNINGSFONDET 

Tildelinger for utbetaling i påfølgende år beregnes av årets resultat og blir således kostnadsført 
året før utbetalingen av tildelingen finner sted. 

I årsregnskapet for 2019 ble det avsatt kr 1 000 000 til utdelinger. I 2020 ble det ikke vedtatt 
utdelinger. Det ble foretatt faktiske utdelinger på kr 1 702 463 i 2020. Beregnet utdeling for 2021 
utgjør kr 1 000 000 (se tabellen nedenfor). Dvs. at totalt er det kostnadsført kr 0 (kr 1 000 000 - kr 
1 000 000) til utdeling i årsregnskapet for 2020. 

Nedenfor fremkommer konsekvens av utdelingen i 2021 på egenkapitalen.

 

Fondets 
egenkapital før 
utdeling

Andel fri 
egenkapital 
før utdeling

Utdeling
 4 %   

Bokført 
egenkapital 
etter utdeling

Andel fri 
egenkapital 
etter 
utdeling

Grunnkapital 25 100 000     25 100 000  
Fri egenkapital 24 558 282 49,45 % 1 000 000 23 558 282 48,42 %
Beregningsgrunnlag 49 658 282     48 658 282  

NOTE 5 -  MOTTATTE GAVER 

I 2020 ble kr 2 553 023 mottatt i gave fra Norges Parkinsonforbund.  I 2019 var gaven på kr 
1 681 060.  
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Oslo, 15.03.2021

Kommentarer til årsregnskapet for 2020

Vedlagt følger årsregnskapet for 2020. Regnskapet viser et årsresultat etter skatt på kr 8 144 873.
Selskapets samlede egenkapital er i 2020 kr 48 658 282 mens den i 2019 var kr  40 513 409. 

Oppbevaring av regnskapsmateriale
Dersom selskapet selv velger å beholde det originale årsregnskapet og årsberetningen etter at det 
er signert gjør vi oppmerksom på at det er et krav om at dokumentene skal oppbevares ordnet og 
betryggende i 5 år i henhold til Bokføringsloven § 13. Det samme gjelder bilag og annen 
regnskapsdokumentasjon som er returnert til selskapet.

Ta kontakt dersom der er noe uklart i mine kommentarer, eller det er spørsmål til regnskapet. Ta 
også gjerne kontakt dersom Dere ønsker gjennomgang av regnskapet i møte med oss.

Med vennlig hilsen,

SIGN.

Christel Tomaszewski
Autorisert regnskapsfører
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0154 Oslo

Til Skaarbrevik & Isaksen AS 

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Norges Parkinson 
Forskningsfond hvori opptatt Dagny og Michael Børsums legat/Norwegian Parkinson Research 
Foundation for året som ble avsluttet den 31. desember 2020. 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. Vi har 
gjennomgått, vurdert og godkjent avslutningspostene som er kjørt ut av revisor/regnskapsfører og 
som er innarbeidet i regnskapet.  

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 stiftelsesloven, regnskapsloven og god 
regnskapsskikk. 

Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigering eller omtale, er 
korrigert eller omtalt. 

Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for 
regnskapet sett som helhet. Eventuell ikke-korrigert feilinformasjon følger i egen liste som 
vedlegg. 

OPPLYSNINGER SOM ER GITT 
Vi har gitt revisor: 

Tilgang til alle opplysninger som vi har kjennskap til, 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 stiftelsen 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 stiftelsen, og som involverer: 

ledelsen, 
ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller 
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 stiftelsens regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere 
ansatte, 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 stiftelsens 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, 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. 

Vi mener stiftelsens aktivitet i sin helhet har vært i samsvar med stiftelsens formål.

Oslo, 15.03.2021.

_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ 
Knut Johan Onarheim
Styrets Leder


